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Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының 
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«Ұлағат» баспасының баспаханасында басылды 
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Приветственное слово 
ректора КазНПУ имени Абая Балыкбаева Т.О. – д.п.н., профессора, академика НАН РК 

 

Уважаемые участники конференции!  

 
Сегодня в рамках 90-летия Казахского национального педагогического университета имени Абая мы 

проводим Международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе», посвящённую 80-летию со дня рождения академика НАН РК, 
доктора исторических наук, профессора Токмухамеда Сальменовича Садыкова 

Садыков Токмухамед Сальменович родился в 1938 году в селе Верхняя речка Парфеновского района 
Алтайского края. Мальчишкой испытал на себе все тяготы военного времени. Окончил школу, работал 
сельским учителем. Затем Алма-Ата – исторический факультет КазГУ. Аспирантура. Защита докторской 
диссертации. Академик Академии педагогической науки СССР. Академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан. 

Для ТокмухамедаСальменовича главным кредо его профессиональной деятельности являлось 
сохранение и развитие педагогического и научного потенциала казахстанской Высшей школы. Он считал, 

что об образовании нужно говорить как о фундаменте будущего. Внес весомый вклад в разработку 
теоретических основ образования в республике, принимая самое непосредственное участие в создании 
новых законов независимого Казахстана «Об образовании» и «О высшем образовании», Всемирно 
известными стали его труды по истории, политологии, особенно по реформе и развитию высшего 
образования. Т.С.Садыков автор более 500 научных трудов и 17 монографий. 

Но, наверно, самое главное в жизни Токмухамеда Сальменовича – Казахский национальный 
университет имени Абая, бессменным руководителем которого он был более 20 лет и способствовал 
созданию его как классического высшего учебного заведения, соответствующего мировым стандартам. 

С 1987 по 2008 годы являлся бессменным ректором Алматинского государственного университета 
имени Абая. Под руководством Токмухамеда Сальменовича университет заслужил высокое признание 
как со стороны государства, так и за рубежом. В 2007 году Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая получил премию Президента Республики Казахстан «За достижения в области 

качества» – «Алтын сапа», премии «Европейское качество» и «Объединенная Европа» (Великобритания). 
В этом же году КазНПУ имени Абая подписал Великую Хартию университетов ("Магна карта", 

г.Болонья, Италия), подтверждающую достижения и заслуги университета на международном уровне. 
Многие годы Т.С.Садыков был членом коллегии министерства, председателем Совета ректоров. Он 

являлся научным руководителем программы фундаментальных исследований «Научные основы развития 
системы образования в РК в новой парадигме гуманистических ценностей ХХI века». Под его 
руководством был определен целый комплекс интегративных и инновационных механизмов вхождения 
Казахстана в мировое образовательное пространство.  

Многогранный талант ТокмухамедаСальменовича как организатора, ученого с мировым именем, 
педагога и общественно-политического деятеля, снискали уважение и признание как в Республике 
Казахстан, так и далеко за ее пределами. ТокмухамедСальменович Садыков – являлся действительным 
членом международной Академии наук Высшей школы и Российской академии образования, почетным 

профессором свыше девяти иностранных университетов (Дунайский университет, университет Бокони, 
университет Эразмуса, Пекинский, Сеульский, Яннамский, Сувонский (Корея), Стамбульский (Турция), 
Кентукки (США) университеты и др.). 

В октябре 2005 года от Казахстана ТокмухамедСальменович Садыков был назначен членом «Группы 
мудрецов» стран СНГ. Неоднократно избирался делегатом общесоюзных, республиканских съездов по 
вопросам народного образования, всесоюзных совещаний работников образования. Работал заместителем 
Министра высшего образования Казахской ССР. В этот период он многое сделал как ученый-практик в 
направлении дальнейшего развития казахстанской науки и общества, подготовки педагогических кадров. 
В течение двадцати лет Токмухамед Сальменович Садыков возглавлял Совета ректоров вузов Казахстана. 

Наряду с научной и педагогической деятельностью Токмухамед Сальменович Садыков был крупным 
общественно-политическим деятелем Республики Казахстан. Он был доверенным лицом кандидата в 
Президенты Нурсултана Абишевича Назарбаева на выборах в Президенты (1999 и 2005) Неоднократно 

возглавлял Алматинский городской предвыборный штаб на выборах в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан (1999) маслихат города Алматы (2007). 

В мае 2008 года Садыков Токмухамед Сальменович был избран Первым заместителем председателя 
Алматинского городского филиала Народно-Демократической партии "НұрОтан" и внес большой вклад в 
его становление и развитие.  
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За большие заслуги перед Родиной Садыков Т.С. был удостоен высоких государственных наград: 

орденов «Парасат», «Барыс II степени», медалями и почетными знаками Республики Казахстан, 
почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Министерства высшего образования СССР, а 

так же был награжден международными знаками отличия – Британский орден (2007) и медалью Гете.  

Помимо выдающихся заслуг в работе и государственной и общественной деятельности Токмухамед 
Сальменович был прекрасным семьянином, скромным, доступным, вежливым, культурным, начитанным 

и общительным человеком с широким кругом друзей. Одним словом сказать – он был интеллигент в 

полном смысле слова. Умел ценить и дорожить дружбой. Академик Т.С. Садыков был истинным 

патриотом и всю свою жизнь посветил служению Отечеству.  

 

АКАДЕМИК  Т.С.  САДЫҚОВТЫҢ  80  ЖЫЛДЫҒЫНА 

 

Марат Тәжин 

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары 

 

Қадірлі әлеумет! 
Баршаңызды тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың туғанына 80 жыл толуымен 

құттықтаймын! 
Тоқмұхамед Сәлменұлы – педагогика саласының ірі ұйымдастырушысы және көрнекті ғалым ретінде 

отандық ғылым мен білім беру ісіне бірегей үлес қосқан тұлға. Ол 20 жылдан астам уақыт Қазақ Ұлттық 

Педагогикалық Университетінің ректоры қызметін атқарып, білім ордасын еліміздегі ең үздік жоғары оқу 
орындарының санатына қосты. Өзіндік мектебін қалыптастырып, көптеген ғылым докторлары мен 

кандидаттарды тәрбиелеп шығарды. Қазақстан тарихы, психология және педагогика мәселелеріне 

арналған 400-ден астам ғылыми еңбек, 10 монография жазды. 

Тоқмұхамед Сәлменұлы әрбір шәкіртінің болашағына аса жауапкершілікпен қарайтын, жас ғалымдар-
ға ағалық қамқорлығын аямайтын нағыз ұстаз еді. Жарқын да жайдары мінезімен айналасына шуақ 

шашқан, адамгершіліге мол азамат еді. Оның қамқорлығына бөленіп, тәлім алған бірнеше буын ғалымдар 

легі бүгінде отандық ғылымның тұтқасы болып отыр. 
Аяулы ұстаздың есімі Қазақстан ғылымы мен білім беру тарихына алтын әріптермен жазылып, 

жарқын бейнесі халқының жүрегіне мәңгі орныққан. 

Ұстаз мерейтойы құтты болсын! 
Баршаңызға амандық, отбасыларыңызға береке-бірлік, қызметтеріңізге табыс тілеймін! 

 

САДЫҚОВТАР  ӘУЛЕТІНЕ 

 

Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов 

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және Өкілетті елшісі 

 
Ең алдымен Сіздерді еліміздің көрнекті ғалымы, тарих ғылымдарының докторы, академик-педагог әрі 

қоғам қайраткері Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың 80 жылдық мерейтойымен шын жүректен 

құттықтаймын, және де осы орайда ұйымдастырылып отырған Ас нәзірі қабыл болсын деймін! 

Абыздай болған асыл ағамыздың ортамыздан кеткеніне биыл, міне, тоғыз жылдан асты. Десе де, сана-
лы ғұмырын туған еліміздің игілігіне арнап, ұлттық педагогика мен тарих ғылымының аманатын арқала-

ған Тоқтар Сәлменұлы артына өшпес із, мәнді мұра қалдырды. Әсіресе, оның тәуелсіз елімізге мыңдаған 

талапты да талантты жастар тәрбиелеп өсірген жоғарғы білімінің кемелденуіне қосқан үлесі мен ел 
алдындағы қайраткерлігі баршаңызға аян. Осының арқасында Елбасының ыстық ықыласына бөленіп, Ұлт 

көшбасшысының қай бастамасына да табанды тірек, сенімді серіктес, шынайы тілектес бола білді. 

Сөз жоқ, оның осынау ғибратқа толы ғұмыры мен парықты тұғыры кім үшін де өнегелі де өрісті жол. 
Ал енді, оның абройын ақтап, жарқын бейнесі мен кісілік келбетін ел есінде, халық жадында сақтауға 

барын салып жүрген ұрпағы мен осы Асқа жиналған алқалы қауымның мерейі қашанда үстем, мәртебесі 

биік деп білемін. 

Тағы да, бастамаларыңыз баянды, дұға-тілектеріңіз қабыл болсын! Дендеріңізге саулық, істеріңізге 
табыс, отбасы – ошақ қастарыңызға бақыт пен береке тілеймін! 
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СЛОВО  К  ТОВАРИЩУ 

 

В.М. Козьменко 

д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории России  

Российского университета дружбы народов 
 

В юбилейный день хочется вспомнить многое о своем товарище по научно-педагогической и 
общественной деятельности и просто хорошем друге Токмухамеде Сальменовиче Садыкове. И в то же 
время понимаю, что нельзя вместить почти четыре десятилетия отношений между двумя людьми в две-
три странички. Возникает необходимость выделить то главное, что меня всегда объединяло с 
Токмухамедом Сальменовичем и что неизменно восхищало в старом товарище, большом ученом, 
человеке, который предан своему делу беззаветно.  

Всякие были эпизоды в нашей жизни. Но мне хочется вспомнить, когда я - молодой зав. сектором ЦК 
ЛКСМ Казахстана - впервые познакомился с Токмухамедом Сальменовичем и, как оказалось, на долгие 
годы. А дело было так. В ЦК Комсомола республики я познакомился с доктором исторических наук, 
профессором Амиром Канапиновичем Канапиным, который возглавлял Совет ветеранов комсомола. Зная 

о том, что я опубликовал несколько брошюр о рабочей молодежи и подготовил к изданию книгу по 
истории молодежного движения, текст которой дал ему почитать, он сказал, что эти публикации вполне 
могут быть основой для кандидатской диссертации, и назначил мне встречу, чтобы конкретно и детально 
обсудить этот вопрос.  

В назначенное время я пришел на кафедру истории КПСС института иностранных языков, которую 
возглавлял в то время Амир Канапинович. Человек очень пунктуальный и обязательный, он ждал меня в 
своем кабинете, радушно принял и предложил чай. Не скрою, что я с волнением ждал этой встречи, так 
как уже знал богатейшую биографию этого удивительно прекрасного человека, настоящего ученого и 
наставника молодых ученых, под руководством которого защитился ряд докторов и кандидатов наук. И 
мое волнение, конечно, было обосновано. Только основные вехи этого человека-легенды впечатляют: 
первый секретарь Алма- Атинского обкома комсомола, первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана в самые 
тяжелые для нашей страны годы - годы Великой Отечественной войны, первый секретарь Алма-

Атинского обкома партии, делегат ряда съездов КПСС, Министр культуры Казахской ССР и т.д. 
Находясь на этих ключевых постах республики Амир Канапинович был хорошо знаком практически со 
всеми руководителями советского государства и партии, а с некоторыми из них сохранил теплые, 
дружеские отношения до конца своих дней. В то же время, несмотря на богатейшую биографию, это был 
интеллигентнейший и добрейший человек, готовый всегда прийти на помощь и оказать бескорыстную 
поддержку любому, кто в ней нуждался. Конечно, сейчас другое время, и таких людей, к сожалению, 
практически не осталось.  

Во время нашей беседы в кабинет вошел молодой, приветливый человек, которого Амир Канапинович 
представил мне как своего ученика, доцента кафедры, в настоящее время являющегося секретарем 
партийного комитета института иностранных языков. Этим молодым человеком был Токмухамед 
Сальменович Садыков, к которому, как позднее я узнал, Амир Канапинович относился с большой 
теплотой, даже любовью, ценя его за организаторские способности, порядочность, доброжелательность и 

такт с окружающими его людьми, уважительное отношение к коллегам, друзьям и, что особенно важно, к 
студенческой молодежи. Действительно, как показало время, эти редкие человеческие качества 
Токмухамеда Сальменовича сыграли в его дальнейшей судьбе большую роль. С тех пор я его помню. 

 В то время на кафедре истории КПСС института иностранных языков был собран цвет ученых, 
представителей исторических наук. Коллектив кафедры во главе с Амиром Канапиновичем неизменно 
пользовался авторитетом и уважением всех историков вузов Алма-Аты, Академии наук республики, 
Министерства высшего образования, партийных органов. Среди членов кафедры были известные ученые-
историки Дидковский А.В., Виленский, Кудайбергенов А.Н., Абуев К.К., Мухтаров и мн. др. Это был 
костяк кафедры. Их силами писались учебники и учебные пособия, проводились республиканские и 
межвузовские научные и учебно-методические конференции. На кафедре постоянно шло обсуждение 
докторских и кандидатских диссертаций, которые присылались со многих вузов Казахстана с просьбой 
дать отзыв в качестве ведущей организаций. И вся эта творческая работа была возможна благодаря 

активной поддержке и помощи двух людей, двух руководителей - ректора института иностранных 
языков, друra Амира Канапиновича Канапина, профессора философии Джпндильдина Н.О. и секретаря 
партийного комитета в то время кандидата исторических наук, доцента Садыкова Т.С., который несмотря 
на огромную занятость, активно участвовал во всех научных и учебно-методических мероприятиях 
института и кафедры.  
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Что касается нашей первой встречи с Амиром Канапиновичем в день знакомства с Токмухамедом 

Сальменовичем, то ее результатом стала через 1,5 года моя защита кандидатской диссертации под 
руководством Канапина А.К. на заседании диссертационного Совета института истории, археологии и 

этнографии АН КазССР. Первым оппонентом был один из самых известных историков Казахстана 

Манаш Кабашевич Козыбаев, с которым потом меня связывали долгие годы самых теплых, творческих, 
дружеских отношений. Конечно, это был подарок судьбы. 

 Позднее, работая недолгое время на кафедре истории КПСС совместно с Токмухамедом 

Сальменовичем, я был свидетелем его повседневной, кропотливой, насыщенной, а главное эффективной, 

деятельности в качестве педагога кафедры и секретаря партийного комитета. Он сам всецело отдавался 
работе и нам покоя не давал. В результате этой титанической работы Алма-Атинский институт 

иностранных языков за короткое время вошел в число лучших, престижных вузов республики. Вместе с 

вузом, росли и мы сами.  
С тех далеких времен, в течение десятилетий, мы встречались с Токмухамедом Сальменовичем и 

работали вместе на различных научных конференциях, республиканских и международных симпозиумах, 

в общественных организациях, занимавшихся вопросами высшей школы. Он как ректор ведущего вуза 

республики, я как декан факультета журналистики КазГУ им. С.М. Кирова вносили каждый по мере 
своих сил и опыта лепту в развитие и совершенствования высшего профессионального образования. При 

этом я постоянно сталкивался с тем фактом, что у Токмухамеда Сальменовича всегда интересы 

республики Казахстан были ведущим компасом в море разных проблем и ситуаций, в которых мы 
оказались и в этом наши взгляды совпадали. Я думаю, что верность друга на протяжении многих 

десятилетий не может вдохновляться мелкими сиюминутными выгодами и интересами. Токмухамед 

Сальменович всегда в своей организаторской, научной, педагогической работе был и остается примером 
руководителя, ученого и специалиста, мыслями опережающего свое время. Это и позволяет ему видеть и 

предвидеть многое, что закрыто для других руководителей, ученых, педагогов высшей школы.  

Но не только меня и Токмухамеда Сальменовича объединяло на первых порах нашего становления как 

ученых и педагогов величие незабываемого Канапина Амира Канапиновича. В мае 1981 года в Алма-Ате 
состоялась Всесоюзная конференция по проблемам общественных наук, в которой приняли участие ряд 

ведущих ученых-историков из Московских вузов. В их число входил крупный организатор высшей 

школы, известный специалист-историк, первый проректор MГПИ им. Ленина, одновременно 
заведующий кафедрой истории этого известнейшего в СССР вуза, доктор исторических наук, профессор 

Олег Иванович Терновой. Он сам предложил встретиться мне и Токмухамеду Сальменовичу с ним. Мы 

встретились в гостинице «Казахстан», где проживали делегация московских профессоров. При разговоре 
с нами он сказал: « Вы выросли. У Вас накопился большой опыт научно-организаторской и учебной 

работы. Вам надо, не теряя времени, заняться большой наукой. Я Вам помогу».  

И действительно с помощью этого удивительного человека мы были прикреплены к кафедре истории, 

которую возглавлял Олег Иванович, определились темами и начали активную исследовательскую работу. 
Я продолжил разрабатывать молодежную тематик, а моему другу Токмухамеду Сальменовичу Олег 

Иванович посоветовал исследовать проблему научно-технического прогресса в промышленности СССР, 

так как к тому времени у него были неплохие наработки по этой теме. В результате тематика наших 
диссертаций была утверждена на кафедре истории МГПИ им. Ленина, быть нашим научным 

консультантом изъявил сам Олег Иванович Терновой. 

Так мы с Токмухамедом Сальменовичем оказались на замечательной, авторитетнейшей среди ученого 

сообщества историков Москвы, да, и в немалой степени СССР, кафедре. Эта кафедра в те годы была 
поистине замечательным коллективом исключительно подготовленных и умных коллег - профессора 

Олег Иванович Терновой, Алевтина Игнатьевна Беляева, Лев Тимофеевич Антоненков, Виталий 

Семенович Лельчук, Эммануил Эммануилович Шкляр, Иван Андреевич Ведерников, Алексей Павлович 
Фадеев, Борис Васильевич Леванов, Александр Петрович Петров (в те годы - ректор), доценты Майя 

Анатолевна Русецкая, Евгения Кирилловна Мосолова, Владимир Наумович Рубин, Захар Григорьевич 

Дайч, Елена Федоровна Кривошеенкова, Анфиса Яковлевна Гончарова и многие другие замечательные 
педагоги и ученые были в числе коллектива кафедры. 

 Надо особо отметить, что царивший в этом замечательном коллективе дух творчества, 

принципиальности и доброжелательности способствовал тому, что мы смогли уложиться в сроки, 

определенные нам с Токмухамедом Сальменовичем нашим учителем и наставником Терновым Олегом 
Ивановичем. Докторские диссертации мы подготовили и обсудили одновременно, но я защитился на год 

раньше, в 1982 году, а Токмухамед Сальменович позднее по причине того, что он дорабатывал к изданию 

необходимые для защиты монографии, которых у меня, например, еще с времени работы в ЦК 
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Комсомола Казахстана было достаточно. Тем не менее через 10 месяцев в 1983 году он блестяще защитил 

свою докторскую диссертацию с результатом - единогласно, что было по тем временам довольно редко. 
 С тех пор много, как говорится, воды утекло. Невозможно перечислить даже самые значительные 

этапы пути, пройденного за эти годы Токмухамедом Сальменовичем и везде он показывал лучший 

образец блестящего организатора, педагога, ученого, пользующегося большим авторитетом у коллег и 
студентов не только за высокую эрудицию и существенный вклад в науку, но и за замечательные 

человеческие качества - отзывчивость, принципиальность, щедрость, искренность. 

 Мне кажется, что бросающаяся в глаза мягкость Токмухамеда Сальменовича, а он всегда внимателен 

и даже любезен - это только форма, за которой просматривается удивительная цельность натуры 
человека, который всю свою жизнь, энергию, ум и высокую духовность отдает одному делу - служению 

своей республике служению своей республике, служению высшей школе, служению большой 

исторической науке. И я с удовольствием хочу сегодня отметить, именно эти качества принесли 
Токмухамеду Сальменовичу заслуженный авторитет и глубочайшее уважение своих коллег по 

совместной деятельности в Национальной Академии наук РК, в НДП «Нур Отан », Международной 

Академии наук высшей школы, Российской Академии образования, Совете ректоров Казахстана и др. 

зарубежных, научных и учебных организациях, а в родном Казахском национальном педагогическом 
университете им. Абая, как я замечал не раз, еще и искреннюю любовь педагогов, студентов и 

сотрудников. И все, кто работал, общался и общается в настоящее время с Токмухамедом 

Сальменовичем, отмечают, что он готов в любое время бескорыстно протянуть руку помощи любому, кто 
в ней нуждается, и этот принцип является высшим проявлением его благородства, интеллигентности и 

просто человечности. И чтобы ни делал Токмухамед Сальменович для своих коллег, студентов, 

аспирантов, докторантов, наконец, друзей, все у него получается добротно, с любовью и 
доброжелательностью. И это лишний раз доказывает - не стареют душой ветераны. И не случайно многие 

ученики Токмухамеда Сальменовича стали докторами и кандидатами наук, профессорами, доцентами, 

известными учеными. руководителями научных и педагогических коллективов, членами различных 

академии, ответственными работниками в государственных учреждениях. И это, по моему мнению, 
высшая награда для юбиляра, замечательный итог пройденного им пути. 

На этом фоне Т.С.Садыков остается, прежде всего, ученым - историком. И его, насколько я знаю из 

нашего с ним общения, вполне обоснованно волнуют кардинальные изменения, затронувшие 
историческую науку в последние десятилетия. В этом отношении я хотел бы остановиться на некоторых 

моментах. Прежде всего, было покончено с идеологической цензурой. В этой связи были пересмотрены 

многие казавшиеся незыблемыми догмы и стереотипы. Достоянием научной общественности стали 
огромные массивы ранее закрытых и засекреченных архивных материалов, появилась возможности 

читать труды любых зарубежных авторов. Личные контакты с иностранными коллегами перестали быть 

привилегией узкого круга лиц и стали доступны многим научным сотрудникам, даже аспиратам и 

студентам.  
И, сегодня, в год юбилея Токмухамеда Сальменовича Садыкова можно утверждать, что некий 

переходный период в отечественной исторической науке уже завершился. Закончился период 

определенного вакуума, не столько организационного, сколько в сфере методологии и мировоззрения. 
Это был период, когда наше научное историческое сообщество практически пнрнстало быть чем - то 

целым. Мы часто говорили на разных языках, не понимая друг друга: одни упорно держались за 

устаревшие догмы, другие пытались перечеркнуть все достижения прошлой исторической школы, третьи, 

потеряв ориентацию, молчали и выжидали. Этот этап, кажется, остался позади. К настоящему времени 
среди российских так же как и казахстанских, историков уже намечается определенный консенсус. Речь 

не идет о возвращении к прежнему единомыслию. Плюрализм подходов и мнений является одним из 

главных условий успешного развития любой науки. Однако теперь мы, пережив болезнь «переходного 
возраста», отказавшись от крайностей, признали некоторые общие ценности и стали лучше понимать 

друг друга. Он настраивает коллективы кафедр на необходимость многогранного подхода изучению 

истории, считая, что в этом контексте методологический инструментарий историка должен включать и 
цивилизационный подход, теоретические построения А. Тойнби и М. Вебера, разнообразные варианты 

теории «модернизации», марксистские методы при изучении социально - экономических процессов и т.п. 

И с этим подходом Токмухамеда Сальменовича к исторической науке нельзя не согласиться, так как 

различные направления истории (экономическая, политическая, духовная история человечества и др.) 
требует и разных подходов, и разных критериев, взятых и в отдельности, и в их совокупности. Новое 

слово в изучении традиционной исторической проблематики позволяет показать и современные методы 

исследования с использованием, прежде всео, компьютерных технологий, Интернета и т.д.  
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Обсуждая с Токмухамедом Сальменовичем некоторые проблемы исторической науки, мы пришли к 

общему мнению о том, чтобы обеспечить подлинную новизну, оригинальность и научную значимость 
исторических исследований, необходимо выбирать соответствующую тематику. Порой ученые при 

выборе темы руководствуются в первую очередь желанием никого не задеть, не вызвать споров и 

вопросов. В результате создаются работы «гладкие», но «серые», мало что дающие для приращения 
наших знаний о прошлом. Однако настоящая наука, по моему мнению, делается чаще всего там, где 

кипят споры и сталкиваются мнения. В той связи хотелось бы обозначить некоторые направления 

исследований, представляющиеся наиболее, на мой взгляд, перспективными в современных условиях. 

При этом отмечу, что речь не идет только о так называемых «модных темах». Я говорю о тех проблемах 
отечественной и зарубежной истории, по которым ощущается постоянная потребность свежего взгляда, 

привлечения новых источников, использования новых методик. В конечном счете - это общая для всех 

наук проблема инновации, которая ныне привлекает внимание ученых и в нашей стране во всем мире. 
Одно из таких направлений, на мой взгляд, является определение цивилизационного места Республики 

Казахстан. В последние годы об этом, как известно, немало сказано и написано. Однако нередко 

публикации носили коньюнктурный характер, грешили политической тенденциозностью и 

легковесностью аргументации. Именно историки, опираясь на обобщение фактического материала, 
охватывающего длительные периоды развития нашей страны, могут внести ясность по многим спорным 

вопросам.  

Среди актуальных перспективных тем следует, на мой взгляд, выделить изучение исторических 
аспектов развития сотрудничества Республики Казахстан со странами ближнего и дальнего зарубежья, 

больше внимания уделять частной истории, истории повседневности, национальному компоненту в 

полиэтнических обществах. Здесь также есть поле для исследования специалистам по отечественной 
истории, на что неоднократно обращал внимание Токмухамед Сальменович Садыков в своих 

выступлениях на конференциях в Москве, Астане и Алма-Ате участником которых я был. 

 В целом, необходимо отметить, что писать о Токмухамеде Сальменовиче Садыкове по случаю его 

замечательного юбилея безумно тяжело хотя бы потому, что очень сложно и трудно уложиться в какой-
нибудь образ, мол знаменитый ректор, известный государственный деятель, талантливый ученый, педагог 

и т.д. Ведь таких обязанностей, профессий и поручений у него очень много. Я специально не пишу 

сегодня ни о многочисленных трудах и учениках Токмухамеда Сальменовича, ни о заслуженных 
регалиях - это было бы с моей стороны сейчас неуместно. Выражу лишь большую личную благодарность 

этому удивительному человеку за то, что он есть, с которым легко идти по жизни, решать общие задачи и 

дальше вместе с ним вносить посильный вклад в развитие высшей школы как Казахстана, так и 
Российской Федерации.  

Талантливый организатор, замечательный педагог и признанный ученый Токмухамед Сальменович 

Садыков олицетворяет лучший образ Казахского интеллигента. Внутренний такт, доброжелательность, 

отзывчивость, порядочность, душевная скромность - вот не полный перечень присущих ему черт, 
которые привлекают коллег, многочисленных учеников, последователей и друзей. И сегодня в свои 70 

лет наш друг, коллега и единомышленник полон новых замыслов и перспектив в своей дальнейшей 

деятельности. Дорогой Токмухамед Сальменович, сердечно поздравляю темя с этим замечательным 
юбилеем. Лет до ста расти тебе и все без старости, чтобы и дальше славить свою любимую Отчизну - 

многонациональный Казахстан.  

 

АҚ  ЖАРҚЫН  АҒАМЫЗ  ЕДІ... 

 

Ғалымқайыр Мұтанов 

Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры 
 

Қазақстанның жоғары білімі мен ғылымының дамуына ерекше үлес қосқан жандардың бірі – көрнекті 

ғалым, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, тарих ғылымдарының докторы, академик Тоқмұхамед 
Сәлменұлы Садықов. 

Тоқаң білім мен ғылымның барлық сатыларынан өткен, жан-жақты, әбден шыңдалған маман еді. Мен 

жас ректор кезімде біздің алдымыздағы үлгі тұтар ағаларымыз болды. Олар Көпжасар Нәрібаев, 

Кенжеғали Сағадиев, Тоқмұхамед Садықов сияқты қазақтың жоғары білімін заман үрдісімен дамытқан, 
ғылымын биік деңгейге шығаруға зор үлес қосқан тұлғалар еді. Солардың ішіндегі бірі, әрі бірегейі 

Тоқмұхамед ағамыз болатын. Министрліктегі көптеген жиындарда кездесіп қалғанымызда, біз тек сәлем 

беріп жүргенде, Тоқаң өзіне тартып, ерекше бауырмалдық, кішіпейілділік танытатын. 
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Тоқмұхамед Сәлменұлы 21 жыл ұлттық педагогикалық ғылымның қара шаңырағы – Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың ректоры қызметін атқарды. Осы аралықта Қазақ педагогикалық институты ұлттық 
университет мәртебесін алды, жаңа халықаралық биіктерді игерді. 

Жаңашыл ректор оқу ісінің мазмұны мен маңыздылығына, басқарудың заманауи жүйесі саласындағы 

жаңалықтарды өз іс тәжірибесінде кеңінен қолданып, университеттің дамуына үлкен күш салды. Жоғары 
білім берудің сыннан өткен әлемдік стандарттары бұл ретте басты бағдар болды. 2007 жылы 

Университеттердің ұлы хартиясына (Магна Карта, Болония қ. Италия) қол қойып, білім ордасының 

халықаралық деңгейдегі жоғары сапасын айқындап берді. 

Университет ректордың және бүкіл ұжымның реформаторлық іс-қимылы нәтижесінде оқыту және 
ғылыми-зерттеу құрылымдары өзара тығыз байланыста, біртұтас бірлікте қызмет атқаратын кешенге 

айналды. Жоғары оқу орнының халықаралық байланысы, материалдық базасы нығайды. Шетел 

университеттерімен тәжірибе алмасу процесі қарқынды жүрді. Мұның барлығы білікті басшының 
көреген саясатының арқасы еді. 

Тоқмұхамед Сәлменұлы 1989-2008 жылдары Алматыда Қазақстан ректорлары Кеңесінің тұрақты 

Төрағасы болды. Мен ол кездерде жас ректор болатынмын. Сонда кездескен кездерімізде үнемі 

жылышырай танытып, бауырына тартып тұратын. Шын мәнінде ол кісі ректорлардың ішінде беделді, 
абыройлы, жұлдызы жарық азамат еді. Қазақстанның түкпір-түкпірінде жоғары оқу орындарын басқарып 

жүрген азаматтар Тоқаңды ерекше сыйлап, үлгі тұтатындығына талай мәрте куә болдым. 

1998 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 70 жылдығы тойланды. 
Мерейтой аталып өткен күндері университеттің бас ғимараты алдында Ұлы Абайға ескерткіш ашылды. 

Сол ескерткіштің ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде Тоқмұхамед Сәлменұлы : «Енді бүгінгі күннен 

бастап, – білімнің қасиетті сарайының алдында ұстаздарды, жас шәкірттерді ұлы ойшылдың салмақты, 
дана келбеті күтіп тұратын болады, ақынның «Білім таппай мақтанба...» деген ұлағатты сөздері уақыттың 

ұраны іспеттес»,-деген екен. Ғалымның бұл сөзінде терең философиялық ой жатыр еді. Шын мәнінде 

білімге талпынған, ғылымға ұмтылған әрбір жасты данышпан Абай рухы шақырып тұрғандай көрінеді. 

2002 жылы мен Қазақстанның Білім және ғылым Бірінші вице-министрі болып тағайындалдым. Сол 
кезде білім мен ғылымды дамытудың Тұжырымдамасы жасалып, ол үкімет тарапынан қызу қолдау 

тапты. Сондай-ақ білім берудің ұлттық доктринасының алғы шарттары жасалып, оны іске асырудың 

жолы айқындалып, жүзеге аса бастады. Білім сапасын қадағалаудың жаңа ұлттық жүйесі 
қалыптастырылды. Ақпараттық технологияларды оқу орындарында қолдану жолға қойылды. Жоғары оқу 

орындарында кредиттік технология енгізілді. Қашықтықтан оқыту іске аса бастады. Барлық 

университеттерде білім беру порталы құрылды. Осылардың нәтижесінде білім беру жүйесін 
жаңғыртудың концептуалдық негіздері қалыптасты. Дәл осы кезеңде Тоқаң Қазақстан ректорлары 

Кеңесінің тұрақты Төрағасы ретінде көп ақыл-кеңестерін берді. Менің жаңашыл идеяларымды биік 

мінберлерден қорғап, үлкен қолдау көрсетті.  

2000-жылдардың басында бірінші вице-министр қызметін атқарып жүрген кезімде Білім және ғылым 
министрлігінің Талдықорған қаласында тұңғыш көшпелі коллегиясын өткіздік. Сонда Тоқаң Алматыдан 

өзі күтіп алып, Талдықорғанға бірге бардық. Сол жиында Тоқмұхамед Сәлменұлының үлкен қолдауын, 

жарқын идеялардың жанашыры екендігінің тағы бір мәрте куәсі болдым. Азамат ретінде, аға ретінде 
қонаққа шақырып, жақын тартып, аралас-құралас болуға қашанда бейім тұратын. Тойларына да бірнеше 

рет қатыстым. Талай мәрте дастархандас болдық. Сонда да ол кісінің адамгершілік, тазалық, 

бауырмалдық қасиеттерін көп көрдім.  

Қарапайым отбасында өмірге келіп, білім баспалдағымен ғылым шыңына шыға білген қыран тұлға 
ағамыздың ағынан ақтарылған әрбір ойында ұлттық болмыстың нағыз көрінісі бар. Өз еңбегімен, өз 

ақылы екі жақтап алып шыққан биігінен ол бір сәт те төмендеген емес. Қайта қайраткерлік деңгейіне 

көтеріліп, өмір бақи қазақ деген халыққа қызмет етті. Еліміздің биік тұғырында жүрген көптеген 
азаматтарды ғылыми тұрғыдан баулып, шыңдады. Сондықтан да ондай асыл азаматтың, жарқын 

тұлғаның есімі еш қашанда өшпек емес. Биыл туғанына 80 жыл толғалы отырған ағамыздың қақтаған ақ 

күмістей бейнесін терең сағынышпен, ерекше тебіреніспен еске аламын. 
Асыл арман қуған бала шақтан сый құрметке бөленіп, ел тарихына ене бастаған шағында ақ арманнан 

айнымай, адал қызмет атқарып, білімі мен біліктілігін қатар шыңдаған ғибратты ғұмыр мен мол ғылыми 

мұра иесі академик Тоқмұхамед Сәлменұлын университетіміздің даңқты түлегі ретінде әрдайым мақтан 

тұтамыз! 
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ВЕЛИЧИЕ  И  СКРОМНОСТЬ 

 

В.Н. Шепель 

Заслуженный деятель Казахстана 

 
Токмухамеду Садыкову в этом году уже было бы 80 лет. Если бы… По нашим меркам он ушел рано, 

не завершив, не досказав, не долюбив… Ушел из жизни человек, который сделал для страны, общества, 

семьи, друзей и не только, так много, что его наследие потребует еще много лет, чтобы разобраться, в чем 

его величие, в чем его талант руководителя и просто Учителя с большой буквы и необычайно скромного 
человека. 

Прежде всего, надо сказать о его умении руководить людьми. Я с ним познакомился в начале 70-х 

годов, когда его назначили секретарем парткома Института иностранных языков. Я работал тогда а Алма-
Атинском горкоме партии. Часто встречались, общались на различных мероприятиях. Уже тогда мне в 

нем нравились простота, не по годам мудрость и большая ответственность. Спустя много лет, на 70-летие 

Токмухамеда я попросил сотрудников Архива Президента РК подобрать о нем документы 70–80-х годов 

о начале общественной деятельности юбиляра. Интересно было читать тексты его выступлений, отчетов, 
аналитику и рекомендации. Уже тогда было видно, что буквально на глазах вырастает крупный 

руководитель. 

Это вскоре подтвердило его назначение сначала заместителем министра образования КазССР, а затем 
ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая (крупнейшего в 

Казахстане). О вкладе Т. С. Садыкова в вузовскую науку и образование надо говорить отдельно. Это 

предмет исследования ученых и педагогов.  
Я бы хотел больше остановиться на его общественной деятельности, там, где мне больше всего 

приходилось общаться.  

Президент Н. А. Назарбаев увидел в нем сильного политика, талантливого организатора, умелого 

оратора, которого люди слушают и понимают. Поэтому он назначил его руководителем штаба и 
доверенным лицом кандидата в президенты Н. Назарбаева в 1999 и 2005 годах. К этой работе Тохтар 

Сальменович больше подходил, потому что Алматы – это город культуры и искусства, образования, 

интеллигенции и студентов. Надо сказать, что на Т. Садыкова легла огромная ответственность. Он 
должен был так организовать работу, чтобы донести планы, суть реформ Н. Назарбаева до каждого 

алматинца, добиться того, чтобы люди поверили всем его замыслам, проголосовали за него и пошли за 

своим лидером. Поэтому не счесть встреч, организованных Тохтаром Сальменовичем с населением, 
молодежью, проведения конференций, диспутов, форумов поддержки Н. Назарбаева.  

И как результат – потрясающая победа Н. Назарбаева на президентских выборах. В этом, несомненно, 

есть частица труда Токмухамеда Сальменовича Садыкова.  

Как опытный политик он проявил себя будучи членом Бюро политсовета Народно-демократической 
партии «Нұр Отан», а позже и одним из руководителей самого большого по численности Алматинского 

филиала НДП «Нұр Отан». Мне самому приходилось долго работать в горкоме партии, а затем ЦК и я 

знаю, как несладко, порой, на партийной ниве. Самое главное, надо решать множество вопросов, которые 
ставят люди. Надо заставить руководителей всех уровней работать эффективнее, быстрее получать 

результат. Не счесть число жалоб и заявлений, которые рассматривал Тохтар Сальменович. А ведь 

каждой из них надо было дать ход, проконтролировать исполнение. Но, наверное в этом и состоит 

сущность характера Т. Садыкова – все доделать до конца, не бросать начатое.  
В биографии Токмухамеда Сальменовича есть еще интересный факт. В 2006 году в рамках СНГ была 

создана так называемая группа «мудрецов», в которую вошли наиболее известные представители 

независимых государств. От Казахстана был Т. С. Садыков. Они принимали активное участие в решении 
сложных и важных дел для Содружества, вопросы межгосударственных отношений, в подготовке 

итогового доклада для Глав государств по актуальным вопросам безопасности, социально-

экономического и политического сотрудничества.  
Немало сделал Т. С. Садыков и как член попечительского совета при Президенте РК, председатель 

совета ректоров вузов г. Алматы, руководитель предвыборного штаба по г. Алматы, в Мажилис 

Парламента РК (2007 г.). А сколько пришлось приложить сил в Академии наук и Отделении 

общественных наук, где он занимал руководящие должности.  
При всем этом, Тохтар Сальменович оставался очень скромным, отзывчивым и внимательным 

человеком. Был замечательным семьянином, фанатично любил и баловал внуков, дорожил дружбой с 

теми, кто был рядом по жизни. Он всегда выполнял обещанное. У него была щедрая душа, масса друзей и 
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знакомых, которые его просто обожали. Был очень хлебосольным человеком, старался, чтобы стол 

ломился от яств, следил, чтобы его друзья не отлынивали «от процесса питья и еды». В любые 
официальные и религиозные праздники он старался собрать как можно больше родственников и друзей и 

угощать их.  

Вот таким он нам запомнился навсегда. Вечная память ему…  

 

ҰЛТЖАНДЫ  АЗАМАТ 

 

Әбдімүтәліп Әбжаппаров 
Қазахстан Республикасының еңбек сіңірген кайраткері 

профессор 

 
Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Білім Беру ісінің Құрметті қызметкері, 

Қазақ КСР Еңбек сіңірген мұғалімі, Педагогика ғылымдары академиясының құрметті академигіТоқтар 

(Тоқмұхамед) Сәлменұлы Садықовпен 1991 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің орталық аппаратында әр түрлі басқарушы қызметтерде істеген жылдары танысып, жоғары 

білім саласындағы реформаларды жүзеге асыру, Қазақстанның жоғары білім жүйесінің құқықтық негізін 

қалыптастыру бағытында жақын араласып, сыйлас ағалы-інілідей болып кеттік. 
 Тоқтар Сәлменұлын ұлтқа деген, қазақ еліне деген, қазақ жастарына деген сүйіспеншілік, патриоттық 

сезімі ерекшелендіріп тұратын еді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің соңғы 

ширек ғасырға жуық тарихы осынау қайраткер азаматтың есімімен тығыз байланысты. 
Жаратылысынан іскер, қолға алған ісіне адал, ұйымдастырушылық қабілеті айрықша осынау жанның 

бүкіл саналы ғұмыры еліміздегі жоғары білім жүйесін өркендетуге, республика мәдениеті мен экономика-

сына қажетті білікті мамандар даярлау ісіне арналды. Еңбек жолын Алматы құрылыс техникумында 

қарапайым оқытушы болып бастаған ол республикамыздың жоғары және орта арнайы білім беру 
министрінің орынбасары, қазақ жоғары білімінің қара шаңырағы саналатын іргелі оқу орнының ректоры 

дәрежесіне дейінгі ғибратты да жемісті жолдардан өтті. Қандай қызметте жүрсе де, әсіресе 1987 жылдан 

республикамыздың жоғары және орта арнайы білім беру министрінің орынбасары қызметтерін атқарған 
кезде Тоқмұхамед Сәлменұлы жоғары білім жүйесін жан-жақты дамытуға, жаңа заманға сай жаңаша көз-

қарастағы білікті мамандар даярлауға бағытталған озық технологиялық әдіс-тәсілдерді өмірге дендеп 

ендіру мәселелерін жүзеге асыруды әрдайым өзінің басты мақсаты санады. Республика жоғары оқу орын-
дарында оқылатын пәндер арасындағы құрылымдық-логикалық және пәнаралық байланыстарды жолға 

қоюдағы еңбегі осынау қажырлы еңбек пен мақсаткерліктің айқын жемісі еді. 

Адамгершілігі, қарапайымдылығы, жанашырлығы арқасында студенттері мен әріптестерінің 

көңіл төрінен орын алды. Тоқтар Сәлменұлы өзінің 45 жылға созылған ұлағатты еңбек жолында 

бар білім-білігі мен күш-қайратын университеттің өсіп-өркендеуіне, кемелденуіне сарп етті. Асыл 

азаматтың қай қырын алып қарасаңыз да, өнегелі өрнекке толы. Басшылық еткен жылдары жоғары оқу 

ордасының көкейтесті мәселелерін шешуде жанқиярлық танытты. Тохаңмен кездескеннен кейін әрдайым 
«заманынан оза туған азамат» деген тіркес ойға оралушы еді. 90 жылдық тарихы бар киелі қара 

шаңырақтың тек білім-ғылым ордасы ғана емес, қоғамдық-саяси және мәдени орталыққа айналуына көп 

күш жұмсаған еселі еңбек ұмытылмауы қажет. 

Тоқтар аға үшін үлкен не кіші деген мәселелер болмайтын. Оған тән мемлекеттік көзқарас пен 
адамгершілік қасиеттердің небір тылсым сырлары нақты істері арқылы өріліп жататын. Әсіресе, жаны да, 

ары да таза, жұмысқа берілген, өз кәсібіне білікті мамандарды таңдауға мейлінше талапшыл болатын. 

Темірдей тәртіпті бірінші орынға қоятын ол өтірік айтуға, жалған сөйлеуге жаны қас еді. Ол өзінің бүкіл 
саналы ғұмырын еліміздің ұлттық білім беру жүйесінің дамуына, оның халықаралық білім кеңістігімен 

ықпалдасуына, білім беру жүйесіне жаңа технологияларды енгізуге және білікті ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау ісіне арнады. Ол қайраткер тұлға ретінде тек білім беру және ғылым саласында ғана 
еңбек еткен жоқ, сондай-ақ қоғамдық-саяси істермен де белсенді айналысты. Тоқмұхамед Садықов 1989 

жылдан 2008 жылға дейін еліміздің білім, ғылым және мәдениет ордасы – Алматы қаласы жоғары оқу 

орындары ректорлары кеңесінің төрағасы қызметін атқарып, Алматы жоғары оқу орындарының ең өзекті 

деген мәселелерінің шешілуіне, озық тәжірибелердің алмасуына ұйытқы болды. Ал 1999 және 2005 
жылғы еліміздегі Президент сайлауларында ҚР Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың 

сенімді өкілі әрі сайлауалды штабының жетекшісі қызметін өз деңгейінде атқарғаны да баршамызға 

белгілі. 2007 жылы тамызда ҚР Парламенті Мәжілісіне сайлауда да штаб жетекшісі болған еді. Сонымен 
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бірге, өмірінің соңына дейін Тоқмұхамед Сәлменұлы «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының 

Саяси Кеңес Бюросының мүшесі, партияның Алматы қаласы филиалының жетекшілерінің бірі болды. 
2006 жылы Қазақстан Республикасы атынан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы қауіпсіздіктің және 

саяси, әлеуметтік-экономикалық ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талдап-саралайтын Ақылшылар 

алқасының мүшесі ретінде академик Тоқмұхамед Садықовтың енгізілуі, оның сан-қырлы қоғамдық-саяси 
қызметі мен біліктілігінің, парасаты мен интеллектуалдық қабілетінің лайықты өлшемі деп білеміз. 

Тоқмұхамед Сәлменұлы мемлекеттік және халықаралық марапаттардан да кенде емес еді. Оның 

Қазақстан Республикасының жоғары санатты «Парасат» және ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерінің иегері 

екендігі және білім, ғылым және қоғамдық қызметтегі жетістіктері үшін берілетін халықаралық «Британ 
орденімен» және Гете медалімен марапатталганы белгілі Дегенмен, біз Тоқмұхамед Сәлменұлын, ең 

алдымен, Педагог әрі Ғалым ретінде құрмет тұтамыз. Себебі, ол мыңдаған шәкірт, жүздеген ғалым 

тәрбиелеген бақытты ұстаз еді! «Шәкіртсіз ұстаз – тұл» деген дана халқымыз. Бұл тұрғыдан алғанда, ол 
еліміздің білім және ғылым жүйесіне, мәдениет, әкімшілік-басқару салаларына аса қажетті білікті 

мамандар даярлап, оларды тәрбиелеу ісіне өлшеусіз үлес қосқаны баршамызға аян. Сонымен бірге, тарих, 

педагогика, саясаттану ғылым салалары бойынша 21 ғылым докторы мен 100-ден астам ғылым 

кандидаттарын даярлаған ғалым. Сондықтан да оның негізін салып кеткен ғылыми мектебінің қанаты 
кең, ауқымы зор. Академик Тоқмұхамед Садықовтың ғылыми мектебі Отан тарихының өзекті мәселелері, 

қазақ халқының тарихи-мәдени мұрасы, жоғары білім беру жүйесін одан әрі жетілдірудің және еліміздің 

мемлекеттік-саяси дамуының өзекті мәселелері бойынша іргелі ғылыми зерттеулер жүргізеді. Бұл әр 
адамның қолынан келе бермейтін, мәңгілік мұра болып қалатын іс деп білемін.  

 Іскер азамат қазақтың білімі мен ғылымының қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетіне жетекшілік еткен жылдарында оның білім беру жүйесін де, ғылым ісін де 
жаңа сапалық деңгейге көтеруге аянбай тер төкті. Сол уақыт ішінде университеттің мәртебесін көтерді, 

оқу орны халықаралық дәрежеге ие болды. Ол жетекшілік еткен университет ұжымының ұзақ жылғы 

ғылыми-педагогикалық қажырлы еңбегі елімізде де, әлемдік білім кеңістігінде де өзінің лайықты бағасын 

алды. Білім беру саласындағы қызмет көрсету мен қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау сапасының 
жоғары деңгейі ескеріле отырып, университетке 2007 жылы ҚР Президентінің «Сапа саласындағы 

жетістігі үшін» сыйлығы, яғни «Алтын сапа» белгісі тапсырылды. Ал халықаралық деңгейде 

университетке «Еуропалық сапа» және «Біріккен Еуропа» (Ұлыбритания) сыйлығы берілді. Сонымен 
бірге, Тоқмұхамед Сәлменұлының жеке бастамасымен 2007 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті Италияның Болонья қаласында Университеттердің Ұлы Хартиясына қол 

қойып, республикамыздың жоғары білім беру жүйесінің халықаралық Болон үдерісіне енуіне нақты 
қадам жасалған болатын. Бұның барлығы – Т.Садықовтың қажырлы еңбегінің жемісі.  

ҚР ҰҒА академигі, көрнекті философ Әбдімәлік Нысанбаев: «Оның жоғары білімді түбірінен жаңарту 

мен ғылыми жұмыстарды өрістету жолындағы еселі еңбектері менің санамда өшпес із қалдырды. Әсіресе, 

қиындығы мол жағдайда педагогикалық институтты университетке айналдыруға байланысты 80-ші және 
90-шы жылдардағы орасан зор жұмыстары нәтижесінде бүгінгі Қазақтың ұлттық педагогикалық 

университеті қалыптасты»,- деп, атап көрсеткен еді.  

Тоқмұхамед Садықов Қазақстан Республикасында білім және ғылым ісін ұйымдастыруда ғана емес, 
сондай-ақ қоғамдық-саяси өмірде де белсенді қайраткер ретінде танымал болғаны белгілі, әрі тәуелсіз 

еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз етіп келе жатқан Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

сенімді өкілі ретіндегі лайықты тұлғаға айналды. Ал осынау жетістіктердің тасасында Тоқмұхамед 

Сәлменұлының ақыл-парасаты мен ерік-жігері тұрғаны жасырын емес.  
Екі мыңыншы жылдардың басында, Елбасының Мәскеу мемлекеттік университетімен келісімі 

бойынша, Қазақстан университеттерінде оқып жүрген талантты жастарды Мәскеу мемлекеттік 

университетіне оқуын жалғастыру үшін жолдау туралы шешім қабылданды. Мәскеу мемлекеттік 
университетінің арнайы комиссиясы келіп, студенттер арасында іріктеу жұмыстарын жүргізді. Осы 

жұмыстар Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің базасында жүргізілді де біз Тохтар 

Салменулы екеуіміз жауапты болдық. Қазақстанның барлық жоғары оқу орындарынан келген 200-ден 
астам студенттер сынаққа қатысып, солардың арасынан 34 студент іріктеп алынды. Осы жастардың 

барлығы дерлік Мәскеу мемлекеттік университетін үздік бітіріп келіп, қазіргі кезде еліміздің 

экономикасының дамуына өз үлестерін қосуда. Олардың арасында елімізге белгілі қаржы, экономика 

саласының майталман мамандары бар. Осы шараларды айта салу оңай болғанмен, ұйымдастыру, жүзеге 
асыру өте көп қажыр-қайратты талап етті. Осы орайда ұлтжанды азамат Тоқтар Сәлменұлының 

корегендігі, қазақ жастарына деген ерекше сенімі, ел болашағына деген құштарлығы ерекше болғанын 

айта кету керек. 
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Жиырма жылдан астам басшылық еткен университетте жыл сайын академик Тоқмұхамед Садықовтың 
істеген істері мен еңбектерін жастарға үлгі қылу мақсатында «Садықов оқулары» атты ғылыми 
конференция өткізу дәстүрге айналды. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Өнегелі өмір» сериясы бойынша белгілі тұлғалардың өмірі мен 

шығармашылығына арналған тарихи-деректі кітаптар шығарып келеді. 2016 жылғы кітаптың бірі тарих 
ғылымдарының докторы, танымал қоғам қайраткері, ҰҒА академигі Тоқмұхамед Садықовқа арналуы да 
заңды. Ұстаз-шәкірттері мен әріптес, замандастарының естеліктері, мұрағат құжаттары, фотосуреттері 
берілген бұл кітаптың дерегі де, берері де мол. 

Тарихта ірі тұлғалардың өмірімен үлкен өзгерістер байланысты болып жатады. Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық университетінің жаңа ғимаратын салу туралы шешімнің қабылдануы, сонау 
экономикалық қиын уақытта онын қаржыландырылуы, құрылыстың жүзеге асуы, оның заманауи 
талаптарға сәйкес жабдықталуы көп азаматтың қолынан келмейтіні баршамызға аян. Бұл тек қана Тоқтар 
Сәлменұлының кәсіби білгірлігінің, мемлекеттік қайраткер, тұлға ретінде ойлау қабілетінің, ұлт 
болашағына, ел болашағына деген көзқарасының, халық алдындағы, мемлекет деңгейіндегі жеке 
беделінің арқасында жүзеге асқан шара еді. Қазір бұл ғимарат Алматы қаласының сәулетіне сәулет қосып, 
қала көркін ашып тұр. Тоқтар ағамыздың салған зәулім ғимаратының жанынан өткен сайын жүректі 

шымырлатқан сағынышпен еріксіз еске аламыз.  
Адамның адамшылығы ел мен жерге, өзі өмір сүрген ортаға деген қарым-қатынасынан білінетін 

болар. Осы тұрғыдан келгенде марқұм Тоқтар ағамыздың алдына жан баласы түсе алмас еді. 
Адамгершілік құндылықтар кері ысырылған бүгінгідей заманда Тоқтар аға секілді біртуар азаматтың нар 
тұлғасын, мәрт мінезін, өзгеге ұқсамайтын болмыс-бітімін аңсайды екенсің. 

Т.С. Садықовтың еліміздің өсіп-өркендеуі үшін сіңірген еңбегі ұшан-теңіз бола тұра, азаматтық 
ұстанымы берік, белсенді Азамат ретінде әлі де жастарға, халқымызға берері мол еді. «Жазмыштан, 
озмыш жоқ» демекші, тағдырдың салғанына шарамыз жоқ. Артында қалған отбасына, туған-туыстарына 
амандық, денсаулық, бақыт тілеймін. 

 

ҚҰРМЕТТІ ТАКИР ОСПАНҰЛЫ! 

ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ ҰЛЫ АБАЙДЫҢ ЕСІМІМЕН АТАЛҒАН, МЕНІҢ ӨМІРІМДЕ 

ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТКЕ ИЕ БОЛҒАН ҚАРА ШАНЫРАҚТЫҢ ҚАДІРМЕНДІ ҰЖЫМЫ! 

 
Али Абишев 

«Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 
Басқарма төрағасы-ректор, э.ғ.д., профессор 

 
Сіздерді Атырау мұай және газ университетінің ардагер ұстаздары, профессорлық-оқутышылық 

құрамы, студент-жастары мен магистранттарының және өз атымнан 90 жылдық торқалы тойларыңызбен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақ елінің білімі мен ғылымына өзіндік өшпес 
қолтаңба қалдырған көрнекті қоғам қайраткері Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықов ағамыздың 80 
жылдығына орай университет мерейтойы аясында ұйымдастырылып отырған «Садықов оқулары» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысына сәттілік тілеймін! 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында: «Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген сөздің байыбына бара 
бермейміз. Олардың жүріп өткен жолдары – кез келген статистикадан артық көрсеткіш. Қыруар істі 
атқарған, ел дамуына зор үлес қосқан азаматтардың өздері мен олардың табысқа жету тарихы әдетте 
құрғақ фактілер мен цифрлардың тасасында қалып қояды. Шын мәнінде, Қазақстанның әрбір жетістігінің 
артында алуан түрлі тағдырлар тұр» деген сөзін тыңдағанда менің есіме ең алдымен өмірімнің, еңбек 
жолымның темірқазығына айналған тарих ғылымдарының докторы, танымал қоғам қайраткері, ҚР ҰҒА 
академигі Тоқмұхамед Сәлменұлы ағам түседі. 

Халқының хас ұлы, Тәуелсіз Қазақ елінің ұлттық қадір-қасиеті сыналып, қиыншылығы қатар келген 
қалыптасу жылдарында білім мен ғылымның дамуына, оның өркен жаюына өшпес із қалдырған дара 
тұлға Тоқмұхамеда Сәлменұлы ағаммен 12 жыл бойы бірге әріптес болғанымды, Аға жетекшілік еткен 

университеттің бірінші проректоры лауазымында қызмет атқарған жарқын жылдарымды көңілге жылы 
сағынышпен, әрі үлкен мақтанышпен, тағдырыма ризашылық сезіммен еске аламын. Тоқмұхамед 
Сәлменұлы ағамыздың саналы ғұмыры, ерен еңбек жолы менің өзіме және еңбек деген мәртебелі ұғымды 
қастерлей білген барша азаматтарға адастырмайтын бағдаршам, тот баспайтын алмас қылыш бола білді, 
көзі тірісінде ол әкелік, ағалық қамқорлығын аямады. 
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Тоқмұхамед Сәлменұлы еңбек жолын Алматы құрылыс техникумында қарапайым окытушылықтан 

бастап, республикада Білім министрінің орынбасары, жоғары оқу орындарының ректоры дәрежесіне 
дейінгі өнегелі жолдан өтті. Республикамыздың Білім министрінің орынбасары қызметінде Тоқмұхамед 

Сәлменұлы жоғары білім жүйесін жан-жақты дамытуға, жаңа заманға сай білікті мамандар даярлауға 

бағытталған озық технологиялық әдіс-тәсілдерді өмірге ендіруді жүзеге асырды. Ұйымдастырушылық 
шеберлігі республикадағы жоғары білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыруға, мазмұны мен сапасын 

жетілдіруге, замануи жаңа технологияларды енгізуге, Болон процесіне қосылуына ерекше үлес қосты. 

Тоқмұхамед Сәменұлы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін 21 жыл басқарған 

мезгілде өзіне де өзгеге де талап қоя білген жанкештілігі, шебер ұйымдастырушылығы, тынбас 
еңбекқорлығы, жалтақсыздығы, терең зерделік пен іскерлік алғырттығы, бастаған ісінің нәтижесін көруді 

мақсат тұтып, біліктілікпен кірісіп кететін қасиеттері педагогикалық оқу орнының болашағын бағдарлап 

берді. Тынбас еңбектің нәтижесі бірнеше факультеттен тұратын педагогикалық институтты классикалық 
үлгідегі университет дәрежесіне көтеріп, озық тәжірибелерді енгізіп, студенттер мен мамандар сапасы 

жақсара түсті, жаңа мамандықтар, жаңа факультеттер ашылды. Елімізде алғашқылар қатарына 

халықаралық дәрежедегі мамандар, дипломаттар мен заңгерлер даярлау мен үздіксіз білім беру ісі қолға 

алынды. 
90 жыл бойы еліміздің сан алуан саласына білімді де білікті мамандар даярлап келе жатқан Абай 

атындағы білім ордасының тарихи шежіресінде Тоқмұхамед Сәлменұлының есімі алтын әріптермен 

жазылды. Бүгінгі күні Такир Оспанұлы бастаған университет ұжымының, студент-жастарының әрқашан 
шығар биігі, самғар аспаны жоғары болсын, бастаған әрбір іске тек қана сәттіліктер тілеймін! 

Еліміздің бас педагогы атанған адамгершілік, кісілік келбеті, абырой мен беделі асқақ Ағамыздың 

жары Шолпан Абдыкаримқызы, ұрпақтары Еркін мен Фатима әке аманатын әрқашан биік қояды! 
Сіздерге, ұзақ ғұмыр, Аға рұхы әрқашан қолдап жүрсін демекпін. Ойға жүйрік, істе батыл, тұғыры биік 

Тоқмұхамед Сәлменұлы Ағамыздың есімі біздің жүрегімізде мәңгіге сақталады. 

 

РЕФОРМАТОР,  ИЗВЕСТНЫЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ДЕЯТЕЛЬ 
(к восьмидесятилетию академика Т.С. Садыкова) 

 

Аманжол Кошанов 
Академик НАН РК 

 

Юбилейное мероприятие академика Т.С. Садыкова почти совпадает с 90-летием первого 
казахстанского университета КазНПУ им. Абая. Это знаменательно. На открытии первого казахского 

университета с актовой речью выступал Ахмет Байтурсынов, впрочем первый его профессор. Он 

особенно подчеркивал значение вуза как центра будущей науки и технического прогресса в республике. 

А. Байтурсынов впервые в вузовском образовании особо выделил приоритет научно-технического 
прогресса в инновационном обновлении общества и образовательного прогресса. 

И сегодня внедрение инновационных технологий в образовательное пространство в новых 

исторических условиях мы увязываем с именем и личностью академика Тохтара Садыкова, одного из 
выдающихся деятелей казахской интеллигенции, руководителей высшей школы республики. Возглавляя 

свыше 2-х десятилетий один из крупнейших университетов республики, он был одним из пионеров, кто 

на исторически переломном этапе инициировал и проводил радикальную перестройку всей системы 

учебной и воспитательной работы в республике. Будучи новатором в своей подвижнической работе, 
Тохтар Сальменович на наших глазах последовательно проводил линию по превращению традиционно 

педагогического университета республики в современный университет, как наиболее отвечающего 

требованиям эпохи, нового времени. Таков был опыт европейской, мировой практики. Примечательно, 
ведущий педагогический институт последовательно обретает статус Казахского государственного 

педагогического университета и в 1992 г. он функционирует как Алма-Атинский государственный 

университет. Вместе с усложнением задач высшего образования в начале нового тысячелетия этот вуз 
окончательно формируется как Казахский национальный педагогический университет им. Абая. За всей 

этой большой реформаторской работой, несомненно, стояла инициатива и организаторской талант 

Тохтара Сальменовича и поддержка возглавляемого им педагогического коллектива. Основа стабильного 

многотысячного коллектива университета закладывалась именно в годы реформ тех лет. На долю 
Тохтара Сальменовича как руководителя крупнейшего вуза страны пришлось буквально на марше 

проводить реформу высшего образования, он был одним из тех, кто реально выносил на себе эти 

перемены и последовательно прокладывал пути нового. 
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В эпоху преобразования университетского образования в республике Тохтар Сальменович 

обосновывает концепцию образования в классическом университете общего направления и 
специализированного национального педагогического университета классического типа. Это творческое 

наследие Тохтара Сальменовича успешно реализуется руководством вуза в соответствии с потребностями 

духовного возрождения и подготовки специалистов-педагогов нового класса.  
Новаторство в работе ректора Т.С. Садыкова наглядно и в установлении научно-практических и 

творческих связей с 26 передовыми университетами США, Европы, Азии, на уровне первых 

руководителей, обмене профессурой и студентами. В начале нового тысячелетия такие контакты реально 

закладывали основы инновационного обмена между ведущими университетами мира. Остается пожелать 
плодотворных творческих связей в этом новом интеграционном начинании. 

Трудно переоценить заслуги Тохтара Сальменовича в умножении и развитии педагогического и 

научного потенциала казахстанской высшей школы на критически переломном этапе рыночного 
преобразования в республике. Он оказался новатором в своей активной гражданской и творческой 

деятельности. Именно эти качества выдвинули в свое время Т.С. Садыкова в ряд выдающихся деятелей 

творческой интеллигенции страны. Многогранный талант Тохтара Сальменовича как организатора, 

известного академика, педагога и общественного деятеля снискали уважение и признание в Казахстане и 
в зарубежных университетских кругах. 

Статус передовых университетов в мировой табели о рангах неизменно высок. В этом году первый 

университет Казахстана отмечает свое 90-летия. Знаменательно в преддверии того события воздаются 
почести одному из выдающихся ректоров КазНПУ им. Абая, где свыше 20 лет осуществлял руководство 

этим важным очагом образования и культуры в истории страны. 

Крупные университеты мира неразрывно связаны с именами известных ректоров, внесших 
неоценимый вклад в славу этих учебных заведений. Вот такими деятелями в истории КазНПУ им. Абая 

по справедливости следовало сегодня назвать имя член-корреспондента НАН РК, профессор С.Е. 

Толыбекова, известного ученого-педагога, организатора высшего образования республики, который в 

сложный период истории страны 3-жды с перерывами в течении 20 лет стоял у руля вуза. 
Особняком выделяется фигура М. Габдуллина, первого Героя-казахстанца в прошедший Великой 

Отечественной войне, крупного исследователя-филолога, самого демократичного ректора КазПИ им. 

Абая, заслуги которого в истории вуза трудно переоценить. 
И третья знаменательная фигура в высшем образовании республики академик Т.С. Садыков, который 

свыше двух десятилетий будучи у руля КазНПУ им. Абая, за годы радикальной перестройки всей 

общественной системы, в том числе высшего образования, оказался на уровне требований эпохи и 
оставил новаторское наследие, которое успешно развивается его последователями и учениками. 

Пожелаем же коллективу КазНПУ им. Абая успешного продолжения научно-педагогического 

наследия Т.С. Садыкова и новых высот в образовательной деятельности. 

 

НАША  ПАМЯТЬ – БОГАТСТВО  ДУШИ 

 

Закирьянов К. К. 
Президент Казахской академии спортаи туризма,  

д.п.н., профессор 

 

Природа-мать! когда б таких людей  
Ты иногда не посылала миру,  

Заглохла б нива жизни... 

Такого сына не рождала ты, 
 И в недра не брала свои обратно, 

Какой светильник разума угас! 

Какое сердце биться перестало! 
Н.Некрасов 

 

Человек, который жил с нами, в памяти близких людей остается навсегда. Вспоминаю разговор с 

одним человеком. Он рассуждал о риске, о подвиге и сказал, что подвиг есть особая потребность души. Я 
спросил: «А что такое душа?». Он ответил: «Это пространство внутри человека, которое заселено 

другими людьми». Прекрасно сказано. Я бы еще добавил, что в этом пространстве оживает время, 

прошлое и будущее. Кто они, собственно, есть, эти другие, переселившиеся в мое «я»? Это и моя мать, 
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это и Абай, это и незнакомый мне человек XXI века, т. е. все-все, с кем я был связан духовным общением 

и кто в дальнейшем какими-то ниточками будет связан со мной. И нет здесь никакой мистики. Человек 
только потому и душой обладает, что находится в постоянном, ни на минуту не прекращающемся 

общении с другими людьми. Ни от кого ничего не ждал для себя, а сам чувствовал себя перед всеми в 

долгу – вот формула высшей духовной свободы крупного ученого, видного общественного и 
государственного деятеля, академика НАН РК, доктора исторических наук, профессора Токмухамеда 

Сальменовича Садыкова, которого мы между собой называли, Тохтар Сальменович или уважительно 

«Тоқа». В годы становления независимого государства мы с ним поднимали образование, в том числе 

высшее университетское. Поэтому, в день 80-летия со дня его рождения, хочется воздать дань глубокого 
уважения и памяти прекрасному человеку с большой буквы, нашему коллеге, встречи и беседы с которым 

не раз заставляли меня заново ревизовать свою жизнь, помогали находить выход в трудных жизненных 

ситуациях, вселяли уверенность в свои силы, крупного ученого и великого наставника – академика Т. С. 
Садыкова. 

Мне нравится выражение американского священника Джона Донна, который сказал: «Нет человека, 

который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек есть часть Материка, часть Суши. И если 

Волной снесет в море береговой утес – меньше станет Европа, если смоет край Мыса – разрушит замок 
твой или друга твоего. Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а 

потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол, он звонит и по Тебе». Кстати, Эрнест Хэменгуэй – 

великий писатель, которого я тоже люблю, написал большой роман, который так и называется: «По ком 
звонит колокол». Тохтар Сальменович, как говорится, не отец мой, не брат, не родственник, но его смерть 

стала потерей и для меня, ибо я тоже осиротел, так как, если какого-то человека не стало в этой жизни, ты 

сам становишься меньше, тем более, если ты с этим человеком был близок.  
Тайну смерти в этом мире никому еще не удалось постичь. Авиценна – известный всему миру 

философ так сказал о смерти: «От мрака черного и до небесных тел я тайны разгадал мудрейших слов и 

дел, коварства я избег, распутал все узлы, лишь узел смерти я распутать не сумел».  

Разные религии о смерти трактуют по-разному. Ислам, христианство в основном так говорят: если в 
этом мире жил праведно, соблюдал правила установленные государством или религией, значит тебе 

уготовлено место в раю. Многие так и живут, скорчившись, сморщившись, то нельзя, это нельзя и все это 

только ради вечной жизни где-то в неизвестности. Тохтар Сальменович не был таким человеком. Мне 
кажется, если человека вынуждают жить по таким правилам, это закабаляет его душу.  

Я уважаю своих предков, у которых, на мой взгляд, было самое правильное религиозное 

мировоззрение – Тенгрианство. В тенгрианстве человек является частицей природы. В природе все 
циклично: с наступлением осени листья начинают желтеть, опадать, а весной вновь набухают почки и 

распускаются цветы; или, к примеру, вода в море, испаряясь, поднимается вверх, а затем выпадает в виде 

дождя. Наши предки говорили, что жизнь людей тоже циклична. Когда уходишь из жизни, ты не 

попадаешь ни в рай, ни в ад, просто твоя душа переселяется в души твоих потомков и, следуя циклу, 
обязательно вернется на эту землю и будет жить на ней, но в другом облике.  

Есть такое понятие «дежавю» – уже слышанное и виденное. Каждый человек в 95 процентах случаев, 

как утверждают психологи, попадает в ситуацию, когда вдруг понимает, что когда-то раньше он был в 
определенном месте и встречался с незнакомым ему человеком, но где и когда это происходило, 

вспомнить не может. Скорее всего, это означает, что когда человек уходит из этой жизни, то его дух 

переселяется в другого человека. Поэтому в тенгрианстве нет такого трагизма, такой угнетенности: умер 

и все – конец… Наши предки были очень мудры. Так же как возвращается листва на деревьях, точно так 
же и человек возвращается в эту жизнь. И это в каком-то смысле имеет отношение к успокоению семьи 

Тохтара Сальменовича и его любимой супруги Шолпан Кадыровны. Возможно, не надо сильно 

отчаиваться, придет время, и с этим человеком можно будет встретиться вновь.  
Казахи не говорят о покойном, что он умер, они говорят, что он ушел в долгий путь. Я считаю, что 

жизнь человека должна измеряться поступками. Можно всю жизнь прожить и ничего не сделать. Утром 

встал, попил воды, вечером поужинал, сходил, погулял, с кем-то поговорил, лег спать и так миллиарды 
людей живут. Крупнейший античный философ Сенека Младший, который жил 2000 лет тому назад 

говорил: «Жизнь долга, если она полна. Будем измерять ее поступками, а не временем». Можно прожить 

долгую, но пустую жизнь, а можно короткую, но очень яркую, и оставить после себя только светлую 

память.  
Главным делом жизни Токтара Сальменовича было становление его детища – Казахского 

национального педагогического университета (КазНПУ) им. Абая, причем, начинал он в советское время, 

а завершал уже в нашем суверенном государстве. 
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Двадцать семь с лишним лет тому назад он стал ректором этого Университета, перейдя с должности 
заместителя министра высшего и среднего специального образования Казахской ССР. Буквально через 
год рядом с вузом он построил современное многоэтажное общежитие. Еще через какое-то время – 
великолепный учебный корпус, который органично вписался в уже существующие с начала 30-х годов 

прошлого века здания, создав единый архитектурный ансамбль студенческого кампуса.  
Нынешний статус КазНПУ, качество обучения в нем, желание многих абитуриентов обучаться именно 

в этом вузе, все это – заслуга Тохтара Сальменовича. Став ректором, он большое внимание уделял 
международному признанию Казахского педагогического университета по самым различным 
направлениям его деятельности. На первом же этапе он сумел заключить договора о сотрудничестве со 
многими зарубежными вузами, в число которых входили самые известные университеты Европы, 
Америки и Азии. Начался двухсторонний обмен учеными, преподавателями, сотрудниками и студентами, 
программами обучения и т. п.  

Один из бывших американских президентов Бенджамин Франклин говорил: «Настоящий трагизм в 
жизни заключается в том, что старыми становится слишком рано, а мудрыми – слишком поздно». Опять-
таки, если иметь в виду биологическую старость, когда у человека нервные клетки уже не 
восстанавливаются, скажем, после 60-ти лет, ему мудрым становиться поздновато. Кстати, здесь уместно 

вспомнить и выражение известного казахстанского кинорежиссера Ермека Турсунова, создателя фильмов 
«Келин», «Шал» и других произведений, которые в том числе номинировались и на «Оскара», 
говорившего: "Народу у нас много – людей не хватает, стариков полно – аксакалов нет". Думаю, это 
точно подмечено. 

Так вот, Тохтар Сальменович, как раз и был таким аксакалом. Даже когда ему было 50 с небольшим, 
как раз тогда я с ним познакомился, он производил впечатление человека очень мудрого, наделенного 
большим опытом, о которых мы обычно говорим «аксакал». Аксакалом можно быть и в 30 лет, а можно и 
до 90 лет прожить и не стать им. Я считаю, что это тоже очень достойный титул.  

В высшую школу я пришел примерно в 1987 году и когда стал ректором Усть-Каменогорского 
педагогического института, который позже был переименован в Восточно-Казахстанский 
государственный университет, начал участвовать в коллегиях Министерства, конференциях, встречах и 
на одном из этих мероприятий я впервые встретился с Тохтаром Сальменовичем. Это было в 1993 году, 

когда в Усть-Каменогорске проводилось выездное заседание коллегии Министерства образования и 
науки РК. Приехал министр образования Ш. Шаяхметов и ректора большинства вузов. В то время это 
была когорта маститых ученых, стоящих у руля высшего образования Казахстана. Например, Казахским 
национальным университетом руководил К. Нарибаев, Алматинским университетом руководил Т. 
Садыков, Аграрным университетом – К.Сагадиев, Техническим университетом – Е. Шайхудинов.  

Тогда ректором, проводящим данное мероприятие, был Ережеп Альхаирович Мамбетказиев и когда 
мы провожали в аэропорту гостей, он спросил у ректора КазПИ: «А зачем старейшему казахскому 
пединституту менять название на университет, какая в этом необходимость?». Я не помню точно, что на 
это ответил Тохтар Сальменович, но смысл сказанного сводился к тому, что в статусе университета 
можно сделать для развития национального образования гораздо больше, чем в статусе института. Мне 
понравилось, как этот человек достойно парировал на обращенный к нему вопрос, как защищал свой 
коллектив.  

Когда в 70-х годах я был в Алматы, то на меня произвел большое впечатление Казахский 
педагогический институт имени Абая, а когда я оказался в Усть-Каменогорске, я также был потрясен 
ухоженностью провинциального учебного заведения. Все зависит от человека. Неважно, где ты 
работаешь, на периферии или в центре, важно твое отношение к работе.  

Когда Мамбетказиев был назначен Министром образования и науки РК, вместо него, я стал ректором 
Восточно-Казахстанского государственного университета. До этого, добился достаточно высоких успехов 
в математике: эту науку я постигал в Новосибирском университете, входящем в Сибирское отделение 
Академии наук СССР. Будучи аспирантом этого учебного заведения, я сумел доказать очень сложную и 
интересную математическую теорему, которой доказано, что симплектические группы над кольцами 
алгебраических чисел имеют конечную ширину. Эта теорема получила наименование «Теорема 
Закирьянова». Конечно, мне хотелось продолжать научную деятельность, стать доктором математических 
наук. Но Ережеп Альхаирович Мамбетказиев меня переориентировал. Ну, докажешь еще одну теорему, – 

сказал он, – что с того? Ведь ты коренной житель Восточного Казахстана, а я казах астраханский. И меня 
не очень-то волнует, что у вас тут делается, но я хочу здесь создать третий казахстанский университет. В 
советское время в Казахстане было только два университета – в Алматы и в Караганде. Конечно, 
требования к университетскому образованию очень высокие, поэтому давай вместе будем работать над 
этим решением.  
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Тогда я все хорошо взвесил и решил пожертвовать математикой, чтобы более эффективно работать в 

вузе на административных должностях: был проректором, первым проректором, затем стал ректором. 
Раньше подготовка специалиста с высшим образованием продолжалось 5 лет, потом аспирантура 3 года, 

потом докторантура. Но люди по своим способностям все разные, зачем всем учиться вузе. Для кого-то 

достаточно бакалавриата, для кого-то магистратуры, для кого-то докторантуры. С этим предложением мы 
обратились в Минвуз СССР и получили разрешения на проведение экспериментального обучения по 

западному образцу: «бакалавр, магистр, доктор PhD». Были выбраны три экспериментальные площадки: 

Московский и Ленинградский госуниверситеты, а также Усть-Каменогорский пединститут. Я подготовил 

все необходимые документы для перевода казахстанской системы образования «на обучение по западным 
технологиям. Теоретические основы этого перехода на многоступенчатую систему образования стали 

темой моей докторской диссертации. Когда Е. К. Мамбетказиев стал министром, он позвонил Т. С. 

Садыкову и порекомендовал мою диссертацию» для рассмотрения на Ученом совете. После этого я 
встретился с Тохтаром Сальменовичем и он дал согласие быть моим научным консультантом. Хочу 

отметить, что министр где-то года через два ушел со своей должности и опять вернулся в Усть-

Каменогорск ректором университета, а я ушел работать Заместителем акима Восточно-Казахстанской 

области.  
И, казалось, Тохтар Сальменович, мог бы забыть о просьбе министра и не помогать мне. Но он 

проникся ко мне доверием, почти как к своему сыну и не формально, а как-то по-доброму сказал: 

«Кайрат, ты не переживай, свою работу продолжай, если наши ученые сочтут твой труд достойным, ты 
сможешь защититься, а уход министра с должности не повлияет на моё решение. Таким образом, он 

способствовал тому, чтобы в Казахстане появилось научное исследование, связанное с внедрением 

трехуровневой системы образования.  
Вспоминая те годы, хочу отметить, что Тохтар Сальменович был отличным организатором. Когда 

Мамбетказиев Е. стал министром, то сразу поставил задачу вывести казахстанское образование на более 

высокую орбиту. С этой целью он собрал в г.Москва более половины ректоров наших вузов на встречу с 

их коллегами из России и других республик. А отвечать за организацию этого мероприятия министр 
назначил Т. С. Садыкова. Все запланированные мероприятие прошли на очень высоком уровне, при 

участии сотрудников постоянного представительства Казахстана в Москве. Как организатор он прекрасно 

проявлял себя во всех сферах.Мы, ректоры алматинских вузов, каждый месяц собиралась в одном из них, 
чтобы познакомиться с достижениями и успехами своих коллег, делились опытом, и тем самым 

мотивировались на дальнейшую деятельность. Такие вот неформальные обстоятельства бывали у нас. 

Очень жаль, что такой человек ушел из жизни. Я лишился друга и старшего брата. Я ведь упомянул, что 
он был аксакалом, а из его биографии выяснилось, что он был в составе "группы мудрецов" стран СНГ. И 

если он вошел в аксакалы всего союза, что уж тут говорить о Казахстане.  

В прошлом, когда абитуриенты из регионов набирали самые высокие баллы, республике давали квоты 

на поступление в ведущие вузы СССР - Московский, Ленинградский, Киевский и Новосибирский 
государственные университеты, где обучение велось на более высоком уровне. После обретения 

суверенитета вКазахстане появилась программа "Болашак", лучших студентов стали отправлять на учебу 

в дальнее зарубежье. Это была одна из первых программ такого типа. Но оказалось, что задолго до 
принятия Президентом страны этой программы Т. С. Садыков уже договорился с Америкой о том, чтобы 

там обучать студентов КазНПУ. В штате Кентукки он организовал казахский образовательный центр. Не 

знаю уже и почему, в нашей стране кто-то из недоброжелателей Тохтара Сальменовича пожаловался, что 

якобы у него там какие-то меркантильные дела, что там учатся в основном по блату. Мы решили сами 
съездить и проверить. Я, будучи лично ответственным работником Администрации Президента РК, 

познакомился с этим центром, побывал там, побеседовал со всеми студентами из Казахстана. Позже, на 

собрании, я объяснил ситуацию, рассказал, что действительно побывал там и увидел своими глазами, что 
центр хорошо обучает студентов. Тохтар Сальменович выразил мне свою благодарность.  

Всякий раз, бывая в гостях у Тохтара Сальменовича, в КазПИ, затем Алматинском педагогическом 

университете и, наконец, Казахском Национальном педагогическом университете им. Абая, я наблюдал 
динамику его развития по всем направлениям: он неоднократно заслуженно поощрялся, получал премии 

«Алтын Сапа» нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, в том числе, за качество 

преподаваемых там учебных дисциплин. Поэтому я твердо убежден, что главным делом без времени, 

ушедшего Тохтара Сальменовича, явилось создание современного Казахского национального 
педагогического университета имени Абая. Считаю, что сегодня абитуриенты всей нашей страны 

стремятся поступить в это престижное педагогическое учебное заведение благодаря тому, что именно 

Садыков Т. С. год за годом упорно трудился над его созиданием.  
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Токмухамеду Сальменовичу были присущи прекрасные человеческие качества: интеллигентность, 

высочайшая культура общения, безграничная доброта, порядочность, честность, принципиальность, 
открытость, демократичность, лидерские качества, умение сплачивать и вдохновлять коллектив на 

решение самых сложных и масштабных задач, огромное трудолюбие, любовь и преданность науке, 

высочайший профессионализм и ответственность за порученное дело, умение ценить человека, друга, 
ученика, способность творить добро и приносить радость окружающим людям.  

Я очень сожалею, что сегодня нет рядом с нами моего доброго наставника и друга. Для всех нас это 

невосполнимая утрата. 
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Проработав ректором Казахского педагогического университета имени Абая более 20 лет, Т.С. 

Садыков много внимания уделяя созданию современной материальной базы, внедрению в учебный 
процесс инновационных технологий, развитию научных исследований по фундаментальным и 

прикладным направлениям, обосновал и теоретические основы международного сотрудничества, 

осуществлял огромную практическую работу по установлению всесторонних международных связей 
нашего университета. 

В своих многочисленных работах академик Т.С. Садыков неоднократно отмечал, что в условиях 

глобализации мира все большее значение для казахстанской высшей школы приобретает международная 
интеграция как форма интернационализации, как объективный процесс, как главный вариант 

согласованной межгосударственной образовательной политики.  

В мире стремительно ликвидируются образовательные границы, повышается мобильность студентов и 

преподавателей, расширяется обмен научной информацией. Эволюция современный образовательных 
систем сегодня – целостный процесс непрерывного изменения и развития составляющих их элементов. И 

этот процесс откровенно направлен на интеграцию национальных систем в единое мировое 

образовательное пространство.  
Важнейшей тенденцией, связанной с возрастанием роли науки в производстве и обществе, является 

рост масштабов высшего образования. Оно все более становится массовым. В разных странах уровень 

поступления выпускников школ в высшие учебные заведения составляет в среднем почти 60%, а в 

Северной Америке – 84%. Идет стремительный количественный рост студентов вузов. Т.С. Садыков 
убедительно доказал, что динамично набирающая силу тенденция интернационализации высшего 

образования, основанная на универсальном характере знаний, на мобилизации коллективных усилий 

международного научного сообщества, проявляется как в возрастающей роли международного 
сотрудничества в деятельности национальных образовательных заведений и организаций, так и в 

появлении наднациональных организаций, программ и фондов. В сфере высшего образования 

наблюдается теснейшее сближение, если не общность [1]. 
Интеграция казахстанской высшей школы в мировое образовательное пространство стала возможной 

вследствие формирования открытого общества в нашей стране. Интеграция предполагает активное 

участие казахстанских вузов в международном рынке образовательных услуг, участие в международных 

образовательных и научно-исследовательских программ, обучение в Казахстане, а также в казахстанских 
учебных заведениях и филиалах казахстанских вузов за рубежом значительного контингента 

иностранных студентов по приоритетным направлениям науки и техники. 

По глубокому убеждению академика Т.С. Садыкова реализация этой задачи требует проведения 
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последовательной и целенаправленной работы по созданию имиджа казахстанского высшего 
образования, привлекательного для иностранной молодежи, профессионалов и политиков, 
информированию мировой общественности о достижениях казахстанской системы высшего образования, 
рейтинге казахстанских вузов в мировом табели о рангах, возможных направлениях и финансовых 

условиях обучения в них иностранных граждан [2]. 
В связи с этим в нашем университете стало развиваться сотрудничество с вузами многих зарубежных 

стран. Университет имел прочные контакты с вузами США, Великобритании, Германии, Голландии, 
России, Австрии, Франции, Италии, Турции, Японии, Южной Кореи и других стран. Преподаватели и 
сотрудники КазНПУ участвовали в осуществлении проектов «Тасис» и «Темпус» информационного 
агентства США, Азиатского банка развития. Был налажено сотрудничество с зарубежными 
университетами по прямым договорам, установлены связи с различными международными фондами и 
центрами.  

Благодаря внедрению международного опыта в КазНПУ им. Абая появились современная 
материально-техническая база, обновленный компьютерный парк, для художественно-графического 
факультета построены аудитории с особым освещением, при этом сохранены исторические ценности, 
такие как здания экономического, художественно-графического факультетов.В университете открыты 

специализированные языковые аудитории по обучению французскому, турецкому, немецкому, 
английскому, арабскому, корейскому языкам. 

Впервые в вузах республики по инициативе Т.С. Садыкова в АГУ им. Абая создан Центр мировых 
языков. В аудиториях университета звучали казахский, русский, английский, немецкий, французский, 
арабский, турецкий, китайский, корейский, фарси и другие языки, созданы специализированные группы 
на факультете международных отношений с преподаванием предметов на английском языке.  

Это особенно важно в настоящий период, когда, по данным Президента НАН РК Журинова М.Ж.,70% 
населения Земли говорит на английском языкеи на нем же издаются 100% научных публикаций в       
мире [3].  

Наряду с отечественными преподавателями занятия вели на постоянной основе десятки 
преподавателей из других стран. Все это наглядно доказывало, что наш университет уже давно выполнял 
задачу, поставленную Главой государства Н.А.Назарбаевым перед учебными заведениями о 

необходимости активного привлечения иностранных ученых и преподавателей.  
Признанием заслуг АГУ имени Абая в развитии международного сотрудничества является то, что 

ежегодно большое количество студентов поступало по президентской программе «Болашак» в ведущие 
зарубежные вузы. Много их училось за рубежом и по прямым межвузовским связям. 

В сентябре 2005 года была достигнута договоренность о сотрудничестве между КазНПУ имени Абая и 
двумя ведущими университетами Великобритании – Лондонским и Бекингемским. Сделаны весомые 
шаги по реализации совместной программы сотрудничества между нашим университетом и крупной 
международной лингвистической организацией Англии – InternationalHouseLondon, которая направлена 
на углубленное изучение студентами английского языка, а также повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава кафедр английского языка университета (а это более 100 
преподавателей). В рамках этой программы в университете былорганизован недельный семинар, который 
проводили преподаватели InternationalHouseLondon – координатор Пенка Маринова и тьютор Шарлот 

Томпсон. В течение недели английские коллеги собирали и проанализировали данные о методологии 
преподавания английского языка, о процессе обучения студентов, о материальном и техническом 
оснащении университета. На основе полученных сведений тьютор дал практические рекомендации по 
организации учебного развивающего процесса. Программой были предусмотрены также 
демонстрационные лекции, предоставляемые тьюторомInternationalHouseLondon. Составлены совместные 
планы на длительный период обучения и совершенствование профессионального мастерства 
преподавателей английского языка в течение одного-двух семестров, организация дистанционных курсов, 
тренингов. К этой очень важной работе привлекались высококвалифицированные преподаватели 
ведущих университетов Англии. Конечная цель сотрудничества с английскими вузами заключалась не 
только в качественной подготовке специалистов по избранной профессии, но в высоком уровне 
преподавания иностранных языков, чтобы студенты в обязательном порядке свободно владели 
английским языком, имели практические навыки общения на нем, могли пользоваться учебной и научной 

литературой на английском языке.  
Высокий уровень развития международного сотрудничества КазНПУ им. Абая неоднократно 

отмечали Комиссия Европейского союза, Агентство США по международному развитию, британский 
фонд «Ноу-хау», правительственные международные организации и фонды, крупные компании 
зарубежных стран. 
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Т.С. Садыков хорошо понимал специфику учебного процесса в высших учебных заведениях за 
рубежом. В своих работах он указывал, что обучение в этих вузах дает высокий уровень образования, 
находится на пике передовых технологий и новейших методик обучения. Американские университеты и 
колледжи предлагают огромное количество курсов и программ, студенты на уровне бакалавриата имеют 

возможность выбирать и менять свою специальность в течение двух-трех лет обучения. Кроме того, на 
Запале действует принцип непрерывного образования. Там в зависимости от своих интересов, 
востребованности на рынке услуг человек может переквалифицироваться. Существуют всевозможные 
курсы, на которые можно ходить вплоть до самой пенсии. Даже выйдя на заслуженный отдых, реально 
чему-то обучиться и подрабатывать. На Западе практикуется приглашение бывших менеджеров высокого 
звания, которые могут поделиться своими знаниями и опытом работы со студентами, участвуя в 
образовательном процессе [4]. 

И сам ректор КазНПУ им. Абая регулярно выступал с лекциями в иностранных университетах. В 
своих выступлениях за рубежом ТокмухамедСальменович затрагивал не только кардинальные проблемы 
науки и образования, но и, показывая глубокое знание отечественной и мировой истории, активно 
пропагандировал достижения суверенного Казахстана, его внутреннюю и внешнюю политику. Я был 
очевидцем двух его таких выступлений. Вспоминается поездка в Южную Корею по приглашению 

ректора Сеульского университета. В своей лекции перед преподавателями этого университета он так 
поразил всех своим энциклопедическим знанием истории Казахстана, что его попросили выступить перед 
депутатами Парламента. В июне 1995 года я являлся свидетелем, как академик Садыков увлеченно 
рассказывал о направлениях развития Казахстана студентам и преподавателям одного из крупнейших в 
Европе Роттердамского университета. Слушатели задали множество вопросов и в течение трех часов не 
хотели отпускать блестящего оратора и большого ученого. Глубоко интересен и такой факт: лекция Т.С. 
Садыкова в Роттердамском университете совпала по времени с лекцией бывшего Президента СССР М.С. 
Горбачева, так вот на лекции последнего присутствовало всего 60-70 человек, а слушать 
ТокмухамедаСальменовича пришло не менее 500 студентов и преподавателей университета.  

Теоретические и практические рекомендации по международному сотрудничеству, выработанные Т.С. 
Садыковым служат отправной точкой развития этого процесса в настоящий период. Так, ключевым 
направлением модернизации образования является подготовка полиязычных педагогических кадров для 

школ, колледжей и вузов. Ни одна из стран СНГ не развивает полиязычие на государственном уровне как 
Казахстан. В соответствии с задачами, поставленными Президентом, к 2020 году 100% казахстанцев, 
должны овладеть казахским, 95% – русским и 25% – английским языками. В стране уже функционируют 
более 50 школ с обучением на трех языках. На английском изучают математику, физику, информатику, 
химию, биологию, географию. Вузы готовят полиязычных учителей средних школ. 

Проводится экспертиза учебников на английском языке, выпущенных издательством 
CambridgeUniversityпо физике, географии, математике, информатике, биологии и химии в соответствии с 
ГОСО РК. Планируется, что 600 школ перейдут на систему полиязычного образования, а вузы будут 
готовить профессионалов по специальным дисциплинам на иностранном языке. Министерство 
образования и науки издает на государственном языке лучшие зарубежные учебники для студентов. 

Культурный проект «Триединство языков», предложенный Нурсултаном Назарбаевым, стал одной из 
долгосрочных стратегий КазНПУ. У нас созданы полиязычные группы, где на первом курсе преподается 

GeneralEnglish – B1. При этом в полизычные группы включены студенты с казахским языком обучения, 
исходя из соображений их изначальной билингвальности. Уже состоялся выпуск полиязячных педагогов 
по специальности «математика», «физика», «педагогика» и «психология».  

Проект Казахского национального педагогического университета им. Абая «Инновационные практики 
в области информационно-коммуникационных технологий в университетском образовании» стал 
победителем международного конкурса ЮНЕСКО.  

Важной вехой в развитии КазНПУ имени Абая в настоящее время является открытие на базе нашего 
вуза второго в мирефилиала Института «Сорбонна-Казахстан». Учебный процесс в нем полностью 
соответствует требованиям Болонской конвенции. Занятия ведут ведущие французские и казахстанские 
преподаватели. Здесь обучаются студенты по программам бакалавриата и магистратуры. Уже состоялось 
два выпуска «Сорбонна-Казахстан». Все выпускники полностью определись с работой. 

В текущем 2018 году в соответствии с образовательными тенденциями была принята новая стратегия 

развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 годы, в которой намечены эффективные мероприятия по 
дальнейшему упрочению нашего университета и повышению международного рейтинга нашего вуза.  

Таким образом, как подчеркивает Н.А. Назарбаев, в современных условиях качественное образование 
и вхождение его в международное образовательное пространство рассматривается как главный фактор 
социального и экономического прогресса [5]. 
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ДАРА  ТҰЛҒА 

 

А.Құсайынов 

тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 
Көңілі - дария, сөзі - жыр, ақылы - алмас, тілі - дүр дара да, дана әр дәуірдің келбетінде өзінің өмірлік 

тәжірибесінің молдығымен, ұланғайыр білімімен, үздік басқарушылық талантымен, ағалық, адамдық 

мінез-құлқымен ерекше танылатын қайраткерлері болады. Олар сонысымен қоғамның беделіне, халық 

сүйіспеншілігіне бөленіп, бүкіл білімнің, ғылымның дамуына бағыт береді, өзінің өнегесін ұсынады, 
өркендеу процесінің ұйытқысына айналады. 

Әлі есімде Тоқаңмен сонау өткен ғасырдың 60 жылдарының басында университет студенті кезінде 

таныстым. Бірде, 1 курста оқитын кезім, арқамда спорттық сумкам бар, жаттығудан келе жатқам бетім, 
мені жатақхананың алдында екі студент тоқтатып, бірден «сен нешінші курс студентісің», - деп сұрақты 

төтесінен қойды. Менің әлі бірінші курс студенті екенімді білгеннен кейін, «сумканды біздің жанымызға 

қалдыр, міне ақша, барда «Никольский» базарынан 2 бутылка вино алып кел», - деп мені жұмсады. 
Жоғарғы курс студенттері айтты, ол заң, жүгіріп мен кеттім. Біраздан кейін мен бір қолымда вино, 

екінші қолымда балмұздақ ұстап тапсырмаларын орындап мен де жеттім. Менен «сдача қайда», - деп 

сұрағандары бар, мен «қалған ақшаға балмұздақ алып қойдым» дегенім де әлі есімде. 

Өздерін Тоқтар, Бейімбет деп таныстырған екі ағаммен кейін етене араласып кеттік. Қазір болса, 
Тоқтар ағамыз ортамызда жоқ, Бейімбет ағамен осы күнге дейін бауырласпыз. 

Кешегі асқар Алатаудың бөктеріндегі әсем Алматыдағы жалынды студенттік жылдар басталған 

достығымыз Тоқаңның ақырғы деміне дейін үзілген жоқ еді деп айтсам, артық айтқаным емес. Мен бүгін 
Тоқанның асылдың сынығына тән өр мінезділігін, бауырластығын, қандай да бір лауазымды қызмет 

жүгін арқаласа да, зерлі шапан жамылса да, адамшылықты ұмытпағанын адалдықтың ақ жібін 

аттамағандығын, кешірімділікті кісілік деп бағалайтын адами қасиеттеріне бас иіп тоқталып отырмын. 
Тоқтар ағамыз ғұмырының мәнін жер бетіндегі мамандықтардың ең таңдаулысы, ең сыйлысы, хан да, 

қара да бас иетін ұстаздыққа арнады. 

Ол ең алдымен ұстаз. Ұстаз дегенде әркімнің-ақ жүрек түкпірінен бір ғажап сезімдер бой көтереді. 

Ондай атаққа екінің бірі лайықты бола бермейтіндіктен мамандықтың өзі мәртебелі әрі құрметті. Нағыз 
ұстазды, шын ұстазды өмірдің өзі айқындайды. 

Ескілік сеңі көшкен, еркіндік желі ескен, ел еңсесі көтерілген тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 

білімді ел боламыз деп шарқ ұрдық, шартарапқа көз салдық. 
Осындай кезеңде елдік, мемлекеттік маңызды іске бар дайындығымен, білім – білігімен, бітім 

болысымен ат салысқан асқар ағамыз Тоқтар екендігін біз ұмытуға тиісті емеспіз. 

Бұл салада батыл ізденістерді, тың өзгерістерді бастан кеше отырып, көш бастаған Тоқаң еді. 

Осынау ауқымды білім реформаларының бел ортасында біріне басшы, біріне қосшы болып қайнаған 
қызу істердің басы-қасында, өзіндік ой-пікірімен, бағыт-бағдарымен, парасат-пайымымен Тоқтар ағамыз 

жүргенін бүгін мақтанышпен айтуға тиістіміз. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» - деп айтқандай оның жетекшілігімен қаншама ғылым докторы, 
ғылым кандидаты атанған шәкірттері, бүгінде ғылым айдынында сүбелі үлестерін қосып, білім саласында 

қалтқысыз еңбек етуде. Бұл – биігін біліммен бағындырған ұлық ұстаздың қол жеткізген белесі. 

Ал достық, жолдастық, әріптестік туралы сөз қозғасақ достықтың қадір қасиетін асқақтата білген, 
өмірге деген көзқарасы ортақ, дүниетанымы деңгейлес бір-бірін оңай түсінетін жандарды таба білу 

әркімнің қолынан келе бермейді. Ол тек қана адалдық пен шынайлықты түсінген адамның қолынан ғана 

келеді. Кезінде әртүрлі жоғары оқу орындарының ректорлары, басқа да басшылық қызметтерде болған 

біраз азамат, табаны тайып жұмыстан босаған кезде өз коллективтеріне керексіз болып, бәрінің Тоқанның 
кең қанатының астына жиналып ғылыми-педагогикалық қызметтерін жалғастырғандары көпшілікке аян. 

Осындай досқа тән қасиеттердің Тоқанның бойынан табылуы бұл жалғанда сирек кездесетін құбылыс. 
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Адам баласының бойындағы ізденіс пен ізгілік, мейірбандық пен кішіпейілділік қасиеттері бағаланбай 
қалуы мүмкін емес. Бір өтірігі жоқ, Қазақстанның қай жеріне барсаң да Тоқанның есімін ізетпен атап, 
жақсы лебіздерін аямай айтқан жандарды өз басым көп кездестірдім. 

Қазақта «Бір ағашта мың бұтақ, біреуі-ақ қамшыға сап» - дейтін мақал бар. Осы ой тура Тоқтар 

ағамызға арнап айтылғандай. Тоқанның бір басында тектілік, ірілік пен іскерлікті асқақтатқан сан 
қасиеттері тоғысып, үлкенге де, кішіге де құрметпен қарап, жасы үлкенді сыйлаудан, кішіге ізет жасаудан 
таймаған, алдына келгенге жақсылық жасаудан бірде-бір толастамаған, тұла бойы ізгілікпен өрілген 
тұлғалы азамат болғандығын кейінгі ұрпаққа жеткізу біздерге абырой. 

Қашанда қызығы мен қиындығы қатар жүретін бұл өмірдің бұлтарысы көп бұралаң жолында Тоқтар 
ағамыз адал дос, абыройлы жетекші, қаталдығы мен әділдігі жарасқан білікті басшы, ізгі жүректі азамат 
ретінде тарихта қалғандығы ақиқат. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ – ОСНОВА  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

 

Селютин Г.Я.  

к.ф-м.н. профессор  
 

Адамбеков К.И.  

д.п.н., профессор 
 

Эти слова академика Садыкова Токмухамед Сальменовича прозвучали на встрече сборной команды 
Каз НПУ им. Абая по футболу в 2007 году. 

В начале августа перед отъездом на Всемирную Универсиаду г. Банког (Тайланд). Команда 
университета в первые в истории казахстанского футбола, представляла Казахстан, как победитель Кубка 
Президента РК среди Вузов нашей страны 2005 года и как чемпион Летней студенческой универсиады 
республики 2006 года. 

С тех пор, прошло 11 лет и для нас было важно изучить, исследовать и сделать теоретический анализ 

какую роль все же играет физическая культура и спорт в жизни студента. 
Понятие образа жизни молодежи является многогранной, по скольку она характеризует все стороны 

жизнедеятельности студента, которая состоит из следующих аспектов: — это общественно-исторический, 
социально-классовый, индивидуальный (1,2,3,4) 

Как известно, образ жизни – способ создания условий жизни, он является более общим, нежели 
жизнедеятельность молодежи и имеет выраженную социальную направленность. Учитывая все эти 
основные проблемы Токмухамед Сальменович создал при Псхолого-педагогическом факультете 
специальность «Начальная военная и физическая подготовка» и уже через год была организованы 
кафедры «Теории и методики физической культуры» и кафедра «Начальной военной подготовки». 

В 2009 году на базе этих специальностей был создан самостоятельный факультет. Открытие этих 
специальностей дала возможность поднять спортивный престиж университета, так как в те годы была 
большая востребованность в специалистах как учителей по физической культуре и начальной военной 

подготовки в общеобразовательных школах, а так же тренеров по видам спорта. 
Желающих поступить на данный факультет возрастало в несколько раз и в основном молодежь из 

сельской местности. 
Тем самым на наш взгляд Токмухамед Сальменович решил один из самых важных социальных 

проблем, это подготовка кадрового резерва для общеобразовательных учреждений по специальности 
«Физическая культура и спорт» а так же для армии. 

Наше многолетнее наблюдение показывает, что образ жизни – молодежи обладает, по сравнению с 
жизнью старших поколений, более выраженными динамичным характером его проявления, а так же со 
стороны воспитания это прежде всего прогрессивность, политическая направленность и степень 
сознательности, коллективический характер, уровень жизни, ее организованность, степень активности, 
степень социализации образа жизни, его типичность (5,6,7,8) 

Кроме того, по мнению ряда ученых педагогов, социологов - образ жизни явление многогранное. 

Поэтому многие авторы изучают разные аспекты данного социального феномена: экономические и 
идеологические основы образа жизни, его технологии и развитие ; методические проблемы его изучения 
образа жизни; проблемы образа жизни и качество труда и учебы; образ жизни воспитания человека ; 
анализ и прогнозирование образа жизни; ценности и норма образа жизни, его связь с нравственностью, 
укрепления правопорядка, с проблемами здравоохранению; образ жизни и духовная культура ; влияние 
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данного образа жизни на сознание поведения молодежи ; интернациональная и национальная в образе 
жизни; демократизм образа жизни и основные направления его совершенствования ; быт как составная 
часть образа жизни (7,8,9) 

В области педагогики последние годы разработаны ряд научных тем связанных с раскрываемой 

проблемой ; развитие общественной активности учащейся молодежи, воспитание ее морально-волевой 

активности, активизация нравственного развития студентов, опыт работы Вузов по этой проблеме , 
методика стандартизированной характеристики ; общественно-трудовой активности молодежи, научно 

педагогические основы формирования общественно-политической активности профессорско-

преподавательского состава Вузов. Эти темынесомненно связаны с деятельностью в сфере физической 
культура и спорта, с их значением в образе жизни студенческой молодежи. Образ жизни молодежи 

воспроизводит социальную деятельность на личностном уровне. Социальные условия жизни, как 

ценностной системы, базируются на следующих критериях:(1,2) 

-характер деятельности; образ жизни зависит от материально-производственной и духовной, 
управленческой и коммуникативной деятельности; 

-социальный субъект; образ жизни зависит от индивида (комплекс социальных и психофизических 

характеристик), величины групп, национальной принадлежности, этнической группы, национальной 
принадлежности, принадлежности к народности; 

-социальные отношения и институты; образ жизни зависит от экономических (отношения 

производства, обмена, распределение и потребление материальных благ), социально-политических, 
моральных (духовных), международных отношений и соответствующих им институтов; 

-характер социальных процессов; образ жизни существенно зависит от развития или застоя, 

интеграции и дифференциации, сплоченности или отчуждения.  

Физическая культура существенно воздействует на различные стороны жизни молодежи - 
образование, трудовую деятельность, общественные отношения, сферу потребления, досуга и др. 

Вместе с тем, физическая культура сама испытывает огромное воздействие других социальных 

явлений и условий общественной жизни. Она приобретает различные специфические черты и выполняет 
разные социальные функции в зависимости от того, в какой социальной системе действует. 

Результаты воспитания определяются не только содержанием определенных видов деятельности в 

образе жизни, но и реальным отношением молодежи к ним и, в частности, физкультурно-спортивной. Это 

отношение часто отожествляется с интересом к тому или иному виду спорта, за показатель позитивного 
отношения принимается наличие определенных успехов. Такой подход нам представляется 

ограниченным, поскольку отношение к физической культуре и спорту детерминировано сложной 

системой потребности, мотивов и целей, которые обусловлены социальным характером этого вида 
деятельности, особенностями взаимоотношениями в коллективе, возможностями удовлетворения 

потребности в том или ином виде спорта. 

Целью последующей нашей работы проведение нами совместно с магистрантами исследования 
является изучение физкультуно-спортивной деятельности в образе жизни студентов. Задачи – 

рассмотреть проблему физической активности студенческой молодежи, определить место физической 

культуры и спорта в структуре образа жизни студентов, выявить их отношение к физкультурно-

спортивной деятельности, выделить факторы, влияющие на приобщение студентов к активным занятиям 
физической культуры и спортом. 
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В  КАНУН  80  ЛЕТИЯ  И  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ 

КАК  УШЕЛ  ОТ  НАС  МОЙ  РЕКТОР, САДЫКОВ Т.С. 
 

Васильев Владимир Алексеевич 

Аким Медеуского района 1997-2005 гг. 
 

Токмухамеда Сальменовича Садыкова я знал ещё с 1980-х годов. Он проработал ректором АГУ имени 

Абая более двадцати лет – с 1987 по 2008 год. Застал период смены исторических эпох, становления 

нового государства – нашего независимого Казахстана. Он ещё с тех советских лет имел огромный 
авторитет в научной и академической среде. Но ближе мы познакомились с ним позднее, когда я пришёл 

работать в Медеуский район. Именно тогда я увидел в Токмухамеде Сальменовиче ту яркую 

незаурядную личность, того мудрого, целеустремлённого и очень порядочного человека, каких на самом 
деле среди нас очень мало. Таких людей по сей в жизни доводилось встречать очень редко.  

То время вообще запомнилось многим. Это был рубеж эпох, этап становления государства, когда всё и 

во всех сферах приходилось начинать, по сути, с нуля. Очень интересный и динамичный период.  

Я проработал в районе десять лет, из них восемь – на посту акима. С Токмухамедом Сальменовичем 
мы очень часто пересекались по работе, когда необходимо было решать множество самых различных 

вопросов. Проводили общегородские мероприятия, готовились к президентским и парламентским 

выборам (в университете находился один из избирательных участков), занимались множеством текущих 
проблем – в то время подчас очень острых. Высшая школа переживала сложный период, это было время 

тотального безденежья, время, когда подчас лучшие из лучших учёных, профессора, доценты вынуждены 

были искать для себя какой-то приработок, чтобы прокормить семью. Токмухамед Сальменович лично 
очень остро и болезненно переживал эти проблемы, буквально пропускал всё это через сердце. И вместе с 

тем всегда умел найти выход из любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Он сам был 

оптимистом и заражал оптимизмом других. 

Садыков в течение многих лет был не только очень авторитетным ректором, к мнению которого 
прислушивались не только в нашем городе, но и в Астане, в высших научных кругах страны. По опыту 

нашего общения могу сказать, что он вообще был удивительно разносторонним и очень образованным 

человеком, с которым всегда можно было посоветоваться. Токмухамед Сальменович мог подсказать 
решение в любом вопросе, даже не имеющем никакого отношения к научной сфере и к деятельности 

высшей школы. В период руководства районом мне это не раз очень помогло. Когда у нас в акимате 

проходили коллегии, я его обязательно приглашал для обсуждения различных вопросов жизни района. 
Он был истинным патриотом своей страны и очень любил город. Его искренне беспокоили все проблемы, 

которые возникали у нас в городской жизни, в инфраструктуре, транспорте и любой другой сфере. 

При его активном участии в своё время мы открыли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Аллею 

глав государств. Была традиция, когда все руководители государств, посещая Алматы, участвовали в 
посадке дерева на аллее и закладывали здесь именной камень. А после этой волнующей исторической 

церемонии вся делегация шла на территорию университета, который находится рядом. Здесь лидер той 

или иной страны, прибывший в Алматы, выступал перед студентами с небольшой речью, ему по 
традиции надевали мантию и вручали диплом почётного профессора университета. Эти памятные 

моменты благодаря Токмухамеду Сальменовичу всегда обретали особенно глубокий философский 

смысл: он умел в своём приветственном слове затронуть и тему развития молодого Казахстана, и вопросы 

мировой политики, подчёркивая роль почётного гостя в происходящих глобальных процессах. Это всегда 
было торжественно, несло атмосферу особой значимости. Те моменты навсегда запомнились мне, и 

теперь, проходя по аллее, я часто вспоминаю то особое волнение, которое тогда охватывало всех нас. 

Все 19 глав государств, посещавшие Алматы в тот период, посадили деревья и заложили именные 
камни на нашей аллее. 

Такие моменты, повторюсь, раскрывали в Токмухамеде Сальменовиче тонкого философа и очень 

глубоко, стратегически, глобально мыслящего человека. Он был интереснейшим собеседником, 
прекрасно знал традиции и культуру не только казахского народа, но и других этносов, живущих в 

Казахстане.  

Подчас вы могли услышать от него в разговоре о каких-нибудь тонкостях и особенностях украинской, 

немецкой, турецкой или русской культуры и с изумлением отметить для себя, что вы об этом никогда не 
знали. Например, в ходе одного из приёмов глав государств он умело и с абсолютным знанием темы 

говорил с Александром Лукашенко о том, как в Казахстане живут белорусы. Стоит ли говорить, что для 

глав государств, которые с ним общались, это становилось большим откровением. 
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Токмухамед Сальменович был человеком с энциклопедическими знаниями и очень тонким 

аналитическим умом, и при этом имел прекрасную черту: любую самую сложную тему раскрыть и 
донести до вас на простых и понятных примерах. Это было природной чертой истинного учёного и 

преподавателя от Бога – не зря на его лекции стремились попасть студенты с других курсов и потоков. 

При этом в общении он был очень прост, от него исходило благородство и истинная интеллигентность. 
Я вообще восхищался тем, как он управлял университетом. Его пунктуальность и обязательность, 

колоссальные всесторонние знания и умение доносить их до собеседника становились примером и для 

руководителей других вузов, для преподавательского корпуса, и, конечно, для студентов. Он был, без 

сомнения, сильнейший специалист в своей сфере, и сегодня с горечью приходится признать, что таких, 
наверное, у нас больше нет и не будет. 

На мой взгляд, Токмухамеду Сальменовичу предложили уйти на заслуженный отдых слишком рано. 

Он оставил ректорское кресло преждевременно. Хотя за плечами у него был 21 год руководства 
университетом, с его колоссальным опытом, авторитетом, знаниями он мог бы сделать ещё очень многое 

для развития казахстанской высшей школы. 

У нас лично с Тахтаром Сальменовичем сложились не только замечательные рабочие отношения. Мы 

дружили, тесно общались в семейном кругу, в кругу друзей. У него прекрасная семья. Супруга Шолпан 
Абдыкадыровна работает до сих пор заместителем главврача Совминовской больницы, она удивительно 

отзывчивый человек, истинный медик. Это были прекрасные минуты, когда мы, собравшись за 

гостеприимным дастарханом, обсуждали множество жизненных вопросов. Мы много говорили об 
истории и современности, о том, что изменилось и что ещё изменится в нашей жизни. Это были 

незабываемые моменты, которые навсегда останутся в памяти, как и вся яркая жизнь Тахтар 

Сальменовича Садыкова – Человека, Гражданина, Учёного с большой буквы. 
 

ГЛАВНЫЙ  РЕКТОР  СТРАНЫ 

 

Шаукенова Зарема Каукеновна 
Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, член-

корреспондент НАН РК, член Политсовета Алматинского филиала партии Нур Отан 

 
Токмухамед Сальменович Садыков. На протяжении более 20 лет бессменно руководил главной 

кузницей педагогических кадров нашей страны - Казахским национальным педагогическим 

университетом им. Абая. И практически столько же возглавлял казахстанский Союз ректоров. 
Фактически он имел неофициальный статус Главного Ректора Казахстана. 

Спустя годы после окончания Ленинградского государственного университета, став деканом 

факультета философии и политологии Казахского национального университета им.аль-Фараби, я вдруг 

поймала себя на мысли, что в моей памяти не сохранилась информация о ректоре ЛГУ периода моего 
обучения в известнейшем вузе Советского союза. При этом имена моих замечательных преподавателей, 

научного руководителя, заведующего кафедрой, куратора, декана факультета, его заместителей 

вспоминаются мною с большой благодарностью, как и сама моя альма-матер, давшая мне 
фундаментальное образование и колоссальный репутационный капитал на многие годы вперед. 

Теперь я знаю, что во время моего студенчества (1982-1987 гг.) два человека были ректорами ЛГУ. 

В.Б.Лесковский, известный ученый-химик, он руководил университетом 11 лет, с 1975 по 1986 год. В 

1986 году его сменил на этом посту С.П. Меркурьев, которому был всего 41 год (весьма молодой возраст 
для ректора столь именитого университета). Однако вспомним, что это был 1986 год, перестройка, время 

перемен. Он оставался ректором ЛГУ до своей скоропостижной смерти в 1993 году. 

Москва и Ленинград, МГУ и ЛГУ, главные вузы страны, для студентов из союзных республик, если 
провести параллели с нашим временем, это сравнимо с учебой в самых престижных вузах за рубежом.  

Ректором Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в годы моей учебы в 

Ленинграде был А.А.Логунов, возглавлявший главный университет Советского союза на протяжении 15-
ти лет с 1977 по 1992 год. В 1992 году его на этом посту сменил В.А. Садовничий, который твердо держит 

штурвал флагмана российского высшего образования на протяжении вот уже более четверти века. Стоит 

во главе Союза ректоров России. Один из ярких российских общественно-политических деятелей. Имя 

ректора МГУ известно в мире, он известен и очень уважаем в Казахстане.  
Все это убеждает в том, что правильно в эпоху Возрождения ректорами назывались Главные Учителя, 

а само слово ректор с латинского переводится как правитель. 
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Ректор вуза национального масштаба, безусловно, больше чем должность, это не просто известный 

ученый, а мудрый политик с добрым сердцем, обладающий незаурядными организаторскими качествами 
и талантами.  

Его имя может и не знать каждый студент. Но его знает общество, страна, он лицо своего 

университета. Он часть большой истории.  
В новейшей истории Казахстана ректором такого масштаба личности, безусловно, является 

Токмухамед Сальменович Садыков.  

Академик, доктор исторических наук, профессор, в свое время неоднократно избирался депутатом 

районного, городского, областного Советов, был кандидатом в Мажилис Парламента РК, автор 
многочисленных научных трудов, он открыл в университете и был председателем диссертационного 

совета по политическим наукам, в котором защитили диссертации многие из действующих политиков и 

известных политологов. Награжден государственными, ведомственными наградами, заслуженный 
деятель Республики Казахстан, отмечен наградами зарубежных государств.  

Солидный политический вес Токмухамеда Сальменовича подчеркивал его статус – первого 

заместителя председателя Алматинского филиала партии Нур Отан. В 2007 году мне посчастливилось 

общаться с ним во время выборов в Мажилис Парламента. Токмухамед Сальменович возглавлял 
городской избирательный штаб партии Нур Отан. И я очень горжусь тем, что именно Токмухамед 

Сальменович после завершения электоральной кампании, предложил мне вступить в партию и дал свою 

высокую рекомендацию.  
Он стоял у истоков создания в Алматы Общественного Совета по решению социальных проблем, став 

его первым председателем. Органа общественного контроля и дискуссий, который впоследствии доказал 

свою важность и стал своеобразной предтечей создания в стране Общественных Советов. 
Лично для меня он был очень высоким человеком во всех смыслах, своей должности, возраста, 

отношений. Но при этом, есть такие люди, которые при всех своих высоких званиях и регалиях при 

встречах дарят одобрительный взгляд, доброе рукопожатие, хорошее пожелание. 

Токмухамед Сальменович притягивал и располагал к себе людей. Он был весь такой цельный, 
спокойный, уверенный, красивый и гармоничный.  

Гармоничный во всем и счастливым в том, что является главным для любого человека – в своей семье. 

У него прекрасные дочь и сын. С Еркином Токмухамедовичем, заместителем председателя Комитета 
науки МОН РК мне довелось поработать некоторое время. С ним и с его замечательной супругой Мирой 

мы порой встречаемся на разных мероприятиях. В нем можно увидеть все черты его отца, прежде всего, 

высочайшую интеллигентность и порядочность.  
Особые слова благодарности и восхищения от нашей семьи хочу сказать в адрес самого близкого 

человека Токмухамеда Сальменовича – Шолпан Абылкадыровны Аюповой. За ее благородство, за 

бережную память, за беззаветную любовь при жизни и после… 

У казахского народа есть особая ценность, уникальный социальный институт – это наши аксакалы. В 
иерархии Зиялы қауым они находятся на самой вершине. Но может случиться так, что в силу почтенного 

возраста, патриархи уходят, а их место остается не занятым. Ибо главное в ожиданиях общества - 

соразмерность величины.  
Все, кто был на юбилейном вечере в честь 70-летия Токмухамеда Сальменовича, помнят его 

потрясающую атмосферу. Юбиляр, полный сил, вдохновения, планов. Светящаяся счастьем дружная 

семья. Соратники, коллеги, ученики. Цвет алматинской науки, культуры, образования. Чествовали 

действительно заслуженного человека, заслужившего своим трудом большое уважение и любовь 
окружающих. И никто не ожидал и в страшном сне не мог представить, что его сразит неизлечимая 

болезнь. 

В день своего 70-летия он только начинал новый яркий этап жизненного пути уважаемого Аксакала. И 
без сомнения, что сегодня ко всем его выдающимся достижениям, мы бы почитали Токмухамеда 

Сальменовича и в этом народном признании. 
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КЕМЕЛ  БАСШЫ,  ҚАЙРАТКЕР  ҒАЛЫМ  –  ТОҚМҰХАМЕД  САДЫҚОВ 

 

Жанатбек Ешенқожаұлы Ішпекбаев  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

Тәрбие ісі жөніндегі проректоры, саяси ғылымдарының кандидаты, профессор 
 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласының «Таяу жылдардағы 

міндеттер» атты бөлімінде:Қазақ ұлтының мақтанышы тек өткен бабалар тарихымен ғана емес бүгінгі 

замандастар Ұлт мақтанышы біздің бұрынғы өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен 
жырауларымыз ғана болмауға тиіс. Мен бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар 

аударуды ұсынамын.Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы іске асырған жөн» деп 

айта келе Көшбасшымыз «шын мәнінде, Қазақстанның әрбір жетістігінің артында алуан түрлі тағдырлар 
тұр» деген тұжырымды келтіреді[1].  

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр 

өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Елбасы мақаласында: «Жобада 

нақты адамдардың нақты тағдырлары мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи Қазақстанның келбеті 
көрініс табады. Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде, 

Тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. 

Олардың жүріп өткен жолдары – кез келген статистикадан артық көрсеткіш. Сондықтан, оларды 
телевизиялық деректі туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз керек[1].  

Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болуы үшін 

оларға үлгі ұсынуымыз керек. Адамзат ғұмырында есте қаларлық кездесулер мен жақсы адамдармен 
болған қарым – қатынас ұзақ жылдар бойы терең із қалдырары сөзсіз. Мұндай кездесулер адам өмірінде 

көп емес. Әрбір дара тұлғаның қалыптасуы мен дамуына қоршаған ортасы мен ұлағатты ұстаздардың 

атқарар орны ерекше. Шәкірт тәрбиелеуге ғұмырын арнап, осы салада ұзақ жылдар басқару саласында 

жұмыс істеп, ізетті өмір кешу әрбір адамның қолынан келе бермейтін іс. Осындай қызмет атқарған 
тұлғаның өнегесін келер ұрпаққа жеткізу – адамзаттық парыз. Аталған сара жолға сай, кемелденген 

тұлғаның бірі Жоғарғы оқу орындарының дамуында өзіндік ерекше жол салған – Тоқмұхамед Сәлменұлы 

Садықов. 
Тоқмұхамед Сәлменұлы 21 жылқазақ халқының білім ордасының қара шаңырағы Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры қызметтеін абыроймен атқарып,басшылық жасады.  

Академик Т.С.Садықов Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының ректоры болып 1987 
жылы 22 маусымнан бастап 2008 жылға дейін қызмет атқара отырып, байырғы ҚазПИ-ді университетке 

айналдыруда және республика жоғары оқу орындарының көшбасшысы дәрежесіне көтеріп, берік ұжым 

қалыптастыруда өзінің ұйымдастыру қабілетін, білімі мен күш-жігерін аянбай жұмсай білген тұлға. 

Садықов Тоқмұхамед Сәлменұлы қызмет атқарған жылдары білім беру саласын дамытуда елеулі 
жұмыстар атқарды. Еліміздегі сонау 1980 жылдары аумалы-төкпелі кезеңде институт басшылығына келе 

отырып қара шаңырақтың нарықтық қатынастарға сай бағытталуына үлес қосты. Институтты 

жекешелендіру кезеңінен аман алып шыққан тұлға. Дара басшылығының арқасында институтты 
университет деңгейіне көтере отырып, әлемдік көш қатарына ілестірді. Ол институтқа ректор болып 

тағайындалғаннан кейін біраз уақыт өте салысымен қажырлы еңбегінің арқасында, 1990 жылы 25 қазанда 

Қазақстан Респубилкасының Егемендік алуымен қатар қазақтың тұңғыш жоғары оқу орны 

«университет» мәртебесінде қайта құрылып, оның атауы Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік 
педагогикалық университеті (ҚазМПУ) болып өзгерді. Бұл араға 60 жыл өткізіп барып қайтадан – 

университеттің алғаш құрылғаннан бері, «университет» мәртебесін алуы еді.Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің заманауи деңгейге ілесіуіне, көштен қалмай заман ағымымен даму 
жолына түсуіне өзіндік қайталанбас із қалтырған және университетті ұлттық деңгейге көтеруге қызмет 

еткен жан. Себебі, еліміздің егемендік алуы қоғамдық барлық салалардың қайта құрылуын талап етті. 

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жолына түсіп, әлемдік бірыңғай экономикалық 
кеңістікке шығуы, нарықтық жағдайда мектептерді, білім ордаларын жаңа санатты сападағы 

педагогикалық мамандармен қамтамасыз ету үшін жоғары білім саласында түбегейлі өзгерістерді қажет 

етті. Институттың университеттік білім беру деңгейінде көшуі үшін оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу 

және қоғамдық тәрбие жұмысына қатысты қиын міндеттер мен нақты тапсырмаларды қойды. Жаңа 
тұрпаттағы университеттен қоғам заман талабына сәйкес оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламаларын 

қайта қарастыруды және замнауи мамандар даярлауы, жоғары білім беру мәселелерін іргелендіруді, 

мамандардың бойындағы жоғары кәсіби білім деңгейі мен эстетикалық мәдениетті талап етті[2]. Аталған 
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жоғары талаптарға қол жеткізу мақсатында Тоқмұхамед Сәлменұлы білім беру жүйесін оқу-әдістемелік 

тұрғысынан күшейтіп, ғылыми-зерттеу бағытында жүргізілуіне ден қойды. Нарық заманы талабына сай 
бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, әлемдік білім беру кеңістігіне енуді мақсат тұтқан көрегенді 

басшының салиқалы саясатының арқасында университет әлемнің ең мықты деген оқу орындарымен 

байланыс жасау мүмкіндігіне қол жеткізіп, халықаралық ынтымақтастық қарым-қатынасты кеңейте түсті. 
Оқу ордасында мамандар даярлаудың отандық жүйесінде білім берудің халықаралық стандарттарына 

жақындатылған жаңа үлгілері іздестіріліп, жүзеге асырыла бастады. Алғашқылардың бірі болып 

респбуликада Тоқмұхамед Садықов басқарған Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 

Еуропа және Азия мемлекеттеріндегі байланысқа түсіп, қарым-қатынас шартын жасасты. Мұндай 
әрекеттер университеттің таңдаулы оқу орны ретінде шетелге танылуына мүмкіндік берді және шетелден 

көптеген студенттердің біздің университетке келіп, білім алуына мүмкіндік берді.  

 Академик Т.С. Садықовтың іскерлік, ұйымдастырушылық, қайраткерлік қабілеті арқасында 90-
жылдары университеттің әлемнің 19 еліндегі жоғары оқу орындарымен халықаралық байланысы кеңейді. 

Олардың ішінде АҚШ, Германия, Австрия, Корея, Австралия, Түркия, Қытай, Польша, Вьетнам, Египет, 

Монғолия т.б. мемлекеттер болды. Мәселен, Қазақстан мен Египет арасындағы халыққа білім берудің 

ынтымақтастық бағдарламасы аясында кең көлемді іс-шараларды қолға алу мәселелері қарастырылды.  
 2003 жылы 26 қыркүйекте Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың № 1201 Жарлығымен қара шаңырақ «Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (ҚазҰПУ)» болып қайта құрылып, «ұлттық» 

мәртебені иеленді. Бұл қазақтың тұңғыш жоғары оқу орнының қалыптасып, дамуында аянбай тер төккен 
бабалар рухының алдында бүгінгі ұрпақ атқарған асқан құрметтің белгісі еді. Ректор Т.С.Садықовтың 

тікелей ықпалымен университет айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтсақ, 2005 жылы 10 

қарашада Абай атындағы ҚазҰПУ сапа менеджмент жүйесінің сапа саласындағы ИСО 9001:2000 
Халықаралық стандартқа сәйкестікті айқындау бойынша сыртқы сертификациялық аудиттен сәтті өтіп, 

IQNet Халықаралық сәйкестік сертификаты және «Русский Регистр» сертификаттау ұйымының куәлігіне 

ие болды. 2007 жылы 24 қыркүйекте Абай атындағы ҚазҰПУ жоғары білім көшбасшыларының 

Оксфордтағы саммитінде (Ұлыбритания) «ХХІ ғасыр көшбасшылары» бағдарламасы аясында «Біріккен 
Еуропа» және «Еуропалық сапа» тәрізді халықаралық марапаттарға ие болса, 2007 жылы «Сапа 

саласындағы жетістігі үшін» Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығы тапсырылды. 

Ғалымдық және ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында Т.Садықов еліміздің жоғары білім 
ошағының ұлттық жүйесінің дамуы мен ғылымының жандануына үлкен үлес қосты. Отандық білім беру 

жүйесінің мазмұны мен сапасын кешенді түрде жетілдіруге, әлемдік бәсекеге қабілетті жоғары мектептің 

дамуына аянбай еңбек етті.  
Тоқмұхамед Сәлменұлы Отан тарихының ғылыми негіздерін терең зерделеуді мақсат еткен іргелі зерт-

теу бағдарламаларына қатысып, жаңа ұлттық көзқарас пен өркениеттік әдістемелік негіздегі 

жаңалықтардың дүниеге келуіне ықпал етті.  

Академик Т.Садықов ғылыми кадрлар даярлау жүйесін қалыптастыруға да мол еңбек сіңірді. Әсіресе, 
республика жоғары оқу орындары жанындағы ғылымды өркендетуге, олардағы диссертациялық кеңестер 

жүйесін дамытуға айрықша назар аударды. Ғалымның ғылыми жетекшілігімен тарих, педагогика, 

саясаттану ғылым салалары бойынша 21 ғылым докторы мен 100-ден астам ғылым кандидаттары 
даярланды. Тоқмұхамед Садықовтың ғылыми мектебі Отан тарихының өзекті мәселелері, қазақ 

халқының тарихи-мәдени мұрасы, жоғары білім беру жүйесін одан әрі жетілдірудің және еліміздің 

мемлекеттік-саяси дамуының өзекті мәселелерін зерделеуге бағытталған. Бүгінде ғалымның отандық 

ғылымды дамытуға салған сара жолы мәңгілік мұраға айналды.  
Т.Садықов білім мен ғылым саласындағы қызметімен қатар қоғамдық-саяси істерге де белсене 

араласты. Ол 19 жыл бойы Алматы қаласы жоғары оқу орындары ректорлар кеңесінің төрағасы қызметін 

атқарған.  
Академиктің мемлекеттік деңгейдегі істерде де қызметі ұшан-теңіз еді. Ол «Нұр Отан» ХДП-ның 

Саяси кеңес бюросының мүшесі, ал 1999 және 2005 жылғы еліміздегі Президент сайлауы науқандарында 

ҚР Президенттігіне үміткер Н.Ә. Назарбаевтың сенімді өкілі және сайлауалды штабының жетекшісі 
болды. 2007 жылдың тамызында Парламент Мәжілісіне депутаттарды сайлау штабын басқарды. 

Ұлы ғалым Қазақстанның халықаралық білім кеңістігіне енуіне өзіндік үлес қосқан ғалымдардың 

қатарында болды. Ұлттық Ғылым Академиясының қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бөлімінің 

төрағасы болып отырғанда, ірі халықаралық ғылыми форумдардың ұйытқысы болды. Көрнекті ғалымның 
ғылыми еңбектерінің басым көпшілігі педагогика ғылымының, соның ішінде жоғары білім беруді 

жаңартудың өзекті мәселелеріне арналды. Сондай-ақ ғылыми зерттеулерінің бірі жастарды 

отаншылдыққа тәрбиелеу болып табылатын. 
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 Қазіргі таңда Отандық мектептердің алдында тұрған басты мәселе – мектеп оқушыларына жүйелі 

патриоттық тәрбие беру болып табылады. Бұл мәселе туралы да ұстазымыздың өзіндік ой-пікірі болды. 
Ол жастарды әлеуметтендіруге, олардың әлеуметтік белсенділіктерін арттыруға ерекше мән берді. Ғалым 

қоғам үшін өскелең ұрпақ бойында азаматтық көзқарас қалыптастыруды бірінші орынға қойған. 

Отаншылдық сезім жас ұрпақтың бойында өз еліне, өткен тарихы мен бүгінгі келбетіне деген құрметі, 
саяси және құқықтық жүйесі үшін мақтаныш сезімі арқылы қалыптасады. Осы сапалардың барлығы 

дерлік Тоқтар Сәлменұлының бойынан табылатын. Ол өз ұлтының рухани адамгершілік дәстүрлерін 

жетік білетін, біз мақтан тұтатын ардақты да аяулы ұстаз бола білді[3]. 

Тоқмұхамед Сәлменұлы кең адам еді, қазақи, қарапайым және турашыл, іскер адам еді. Сонымен қатар 
азаматтық шешімділігі жоғары тұлға. Тоқмұхамед Сәлменұлының адына жұмыспен барған адамды бар 

ықыласымен тыңдап, келген себебін анықтай отырып, кейінге қалдырмай, мән – жайын анықтай отырып, 

әділ шешім қабылдауы іскерлік қасиетінің бір қыры еді. Жалпы өмірлік жолын Отандық білім мен 
ғылымды дамытуға, өскелең ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу ісіне арнаған ұлағатты ұстаз, білікті 

ғалым, абыройлы басшы және басқа да ізгі қасиеттерді бойына сіңірген ардақты ағамыз Тоқмұхамед 

Сәлменұлы жаны жайсаң азамат еді. Ол ғалымға тән қарапайымдылығы және ізденімпаздығымен, 

басшыға тән сыншылдығы және шыншылдығымен, ұстазға тән адамгершілігі және ізеттілігімен өзінің 
тұлғалық келбетін қалыптастыра білді. Биыл академик Т.С.Садықов 21жыл үзбей еңбек еткен Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дың да құрылғанына 90 жыл толып отыр. Екі бірдей мерейтой қажырлы еңбек пен 

болашақтағы жаңа жетістіктер, тың нәтижелер мен қол жетер табыстарды тоғыстыратын ерекше кезең. 
Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың бүгінгі мерейлі қара шаңырақ тойы қарсаңында атаулы жасқа 

толуы, тағдырдың ізетті тұлғаға жасаған сыйы болар. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген сөз де 

орынды айтылған. Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың жеке басындағы еңбекқорлығы, табандылығы, 
мінезіндегі сабырлылық, айырықша ұйымдастырушылық қасиет, көрегендік сияқты қасиеттері үлгі 

тұтарлық нағыз ұстаз ғалымға тән қасиет деп білемін. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 
1 Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. 12 сәуір 2017. 

2 Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университеті (Абай атындағы АлМУ-ға 70 жыл). – 

Алматы, 1998, - 2-3 бб. 
3 Тарихтың тағылым айдыны. – Абай атындағы ҚазҰПУ тарих факультетінің 75 жылдығына 

шыққан кітап. - Алматы: Атамұра, 2009, - 13 б. 
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Учитель влияет на вечность:  

никогда нельзя быть уверенным, где кончается его влияние.  

Генри Адамс 
 

Чем масштабнее и неординарнее личность человека - тем более он прост и скромен в повседневном 

общении, тактичен и терпелив, объективен и доброжелателен. Все эти качества в полной мере были 
присущи Токмухамеду Сальменовичу Садыкову - этому замечательному человеку, под руководством 

которого я немало лет проработал в КазНПУ им. Абая.  

Весь жизненный путь Садыков Т.С. представляется в виде объемной панорамы научной, 
общественной жизни нашей республики, развития в Казахстане педагогической теории и практики. И это 

действительно так, ведь не каждому суждено в жизни добиться исполнения целей, поставленных в самом 

начале пути, и покорить столь высокие вершины, как это удалось сделать такому выдающемуся человеку. 

Без лишнего пафоса можно сказать, что он был мудр - и это чувствовалось сразу по тем вопросам, 
которые задавались им при знакомстве: он видел человека не просто в свете обстоятельств сегодняшнего 

дня, а в контексте конкретно-исторических событий, не отрывая судьбу собеседника от судьбы этноса, к 

которому тот принадлежит, и в то же время стремясь увидеть перспективу завтрашнего дня. Конечно, 
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жизненный опыт и профессионализм историка давали ему немалые основания к такому подходу, но лишь 

блестящая интуиция и чутье ученого, а еще - истинно казахская доброжелательность вовлекали в то 
неподдельное обаяние мудрости, которое излучал этот человек.  

Целая гамма светлых чувств просыпается в моем сердце, когда я вспоминаю первую встречу с 

Токмухамедом Сальменовичем Садыковым. Она произошла 6 сентября 1990 года. Незадолго до этого 
мне, заведующему кафедрой востоковедения Ереванского университета, пришлось оставить любимую 

работу, Армению, в которой я родился и вырос, и вместе с семьей переселиться в Казахстан. В те же годы 

накануне распада Советского Союза обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Тысячи семей стали заложниками этого конфликта и вынуждены были покинуть 
родные края. Территориальный конфликт между двумя республиками, претендующими на карабахские 

земли, вылился в многолетнее противостояние, обернувшееся трагедией для простых людей. Армянские 

беженцы из Азербайджана пополняли ряды безработных в Ереване, азербайджанцы из Армении 
разбивали палаточные городки в Баку. Но наиболее дискомфортно чувствовали себя курды. И в той, и в 

другой республике им дали понять, что они здесь лишние. В Азербайджане - потому что своих, 

азербайджанских беженцев, нужно трудоустраивать. В Армении ко всем проблемам переселенцев 

добавился еще и религиозный фактор: подавляющее большинство курдов - мусульмане.  
Единственным стабильным уголком на всем постсоветском пространстве оставался Казахстан. В 

далеком 1937-м гостеприимная казахская степь приняла в свои ладони сотни тысяч вынужденных 

переселенцев - сталинской депортации подверглись целые народы, в том числе и многострадальный 
курдский. Мои родители переселились в Казахстан, здесь родились мои старшие братья и сестра. Потом 

появилась возможность вернуться в Армению. Думал ли мой отец, Апо Ибрагим, что через полвека 

переселенцем, но теперь уже добровольным, станет его сын? 
 Теперь представьте, с какой тревогой и надеждой, вместе с академиком Надиром Каримовичем 

Надировым, который и договорился о встрече, я переступил порог кабинета Токмухамеда Сальменовича 

Садыкова. Конечно, я волновался. Но простые и тактичные вопросы Т.С. Садыкова касались больше моей 

специальности. Как историк, он хорошо знал трагедию курдского народа, не имеющего 
государственности и борющегося за выживание на своей исконной земле. Для меня он стал не просто 

руководителем, принявшим на работу в свой коллектив, а мудрым сыном казахского народа, 

протянувшего руку дружбы в тяжелой для меня жизненной важной ситуации.  
Т.С. Садыков умел слушать. Моя печальная исповедь, наверное, тронула его, но он не стал унижать 

меня жалостью, а заинтересовался моей профессиональной деятельностью ученого-востоковеда.  

Я показал дипломы. рассказал. что защитил докторскую диссертацию, вот мой профессорский диплом, 
объяснил. что был редактором журнала «Литературная Армения» (на азербайджанском языке), являюсь 

членом Союза писателей и Союза журналистов СССР. И когда я коснулся своей любимой темы, 

восточной поэзии, и стал рассуждать о взаимовлиянии литератур тюркоязычных народов, общности 

сюжетных линий, Токмухамед Сальменович улыбнулся и спросил: «А на каком языке вы будете читать 
свои лекции? Ведь основной язык обучения в нашем университете - казахский!». На что я ответил: «Ага, 

я тюрколог. Турецкий и азербайджанский языки знаю в совершенстве, постараюсь быстро изучить 

казахский».  
Токмухамед Сальменович набрал номер заведующего кафедрой литературы, профессора, доктора 

филологических наук, писателя Нигмета Габдуллина, я прошел собеседование, написал заявление и был 

принят на работу. Вскоре я уже читал спецкурс по восточной литературе. Так началась моя работа в 

одном из старейших вузов Казахстана - КазНПУ им. Абая. Я познакомился со своими казахстанскими 
коллегами: учеными, поэтами и писателями. Год пролетел незаметно.  

Т.С. Садыков был блестящим ученым - доктором исторических наук, профессором, заслуженным 

деятелем науки и техники РК, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, 
почетным профессором девяти иностранных университетов. Одно простое перечисление его научных 

званий и работ займет целую книгу, но прежде всего он был талантливым руководителем и 

организатором, патриотом своей страны. Смело решая стратегические, задачи по реформированию 
Высшей школы. он умело формировал и воспитывал научно-педагогические кадры, выводя тем самым 

университет на качественно иной, отвечающий международным стандартам уровень. Он являлся одним 

из первопроходцев и строителей национальной системы высшего образования. Под руководством Т.С. 

Садыкова Казахский педагогический институт им. Абая прошел большой путь развития до придания ему 
в 2003 году статуса национального университета. КазНПУ им. Абая по праву можно назвать детищем 

Т.С. Садыкова - двадцать один год (1987-2008) он руководил университетом. На протяжении 

девятнадцати лет (1989-2008) являлся бессменным Председателем Совета ректоров вузов Казахстана.  
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Как говорил, великий ученый Д.И. Менделеев: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных 

им семян». Здесь же стоит отметить, огромный личный вклад Т.С. Садыкова в развитие научных кадров: 
по актуальным вопросам политологии, истории и педагогики им подготовлены 21 доктор наук и более 

100 кандидатов наук, сформирована целая научная школа по актуальным вопросам модернизации 

высшего образования, определен комплекс интегративных и инновационных факторов и механизмов 
вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство, разработаны проекты двух 

основополагающих государственных Концепций непрерывного образования и высшего образования РК.  

Лично мне посчастливилось вместе с Т.С. Садыковым участвовать в создании кафедры восточной 

филологии. Будучи человеком, широко и масштабно мыслящим на перспективу, Токмухамед 
Сальменович видел суверенный Казахстан свободной, демократически и социально-экономически 

развитой страной, занимающей достойное место в мировом сообществе. Он искренне разделял и 

всемерно поддерживал политику Президента РК Нурсултана Абишевиче Назарбаева и делал все 
зависящее от него для ее реализации. 

Я вспоминаю слова Т.С. Садыкова: Казахстан - это евразийская страна, и выпускники университета 

должны знать как восточные языки, так и западные. По инициативе Токмухамеда Сальменовича были 

открыты не только кафедра восточной филологии, куда вошли отделения арабского, турецкого, 
персидского, китайского, корейского и др. языков, но и факультеты международных отношений, 

международного права, международной журналистики, в учебные планы которых было включено 

преподавание восточного языка как второго иностранного. Токмyхамед Сальменович часто говорил: 
«Наши юристы - международники, журналисты, историки - должны знать не только западные языки, но и 

восточные. Мы живем на Востоке, и наши соседи - такие страны с древней культурой, как Китай, Иран, 

Турция, страны арабского мира, Корея и Япония. А если мы готовим дипломатов, то кроме западных они 
в совершенстве должны владеть восточными языками, тогда перед ними откроется не только Европа, но и 

мир Востока». Будучи сыном своего народа, Токмухамед Сальменович всей душой любил Казахстан, 

хорошо зная непростую историю своей родины, с большим уважением относился ко всем этносам, 

населяющим республику. Дружба народов была для него не пустым звуком, а состоявшейся реальностью, 
необходимым условием стабильности и будущих перспектив. Мы дружили семьями, и, собираясь ко мне 

в гости, он говорил: «Пусть Гогарчин (моя жена - М.К.) приготовит что-нибудь курдское, национальное». 

Уважая национальные особенности и традиции, он в то же время ценил людей не по их этнической 
принадлежности, а по деловым и нравственным качествам. Он был интернационалистом в лучшем 

смысле этого слова и часто напоминал о том, что воспитание патриотизма. в частности, у студентов. - это 

не простое декларирование лозунгов и правил. а прежде всего личный пример, нравственная чистота, 
добропорядочность и забота о людях. Здесь нелишне заметить, что на должность ректора Т.С. Садыков 

был выбран путем голосования (в конце восьмидесятых это практиковалось), что говорит о том большом 

уважении коллег, которым он пользовался в коллективе.  

Благодаря реформаторской деятельности Т.С. Садыкова, бывший педагогический институт - кара 
шанырак вузов республики - стал национальным научно-педагогическим университетом классического 

типа, где изучение дисциплин, в том числе и языковых, ведется на уровне мировых стандартов. КазНПУ 

им. Абая имеет связи с университетами многих стран мира, диплом нашего вуза также признается 
многими зарубежными странами, и в этом заслуга, прежде всего, ученого и реформатора Токмухамеда 

Сальменовича Садыкова, который заложил фундамент этого значимого дела. 

Все долгие годы на посту ректора Токмухамед Сальменович постоянно проявлял желание и 

стремление преодолеть инерцию экстенсивного развития образования, вывести его на качественно иной, 
более высокий уровень, отвечающий международным стандартам. И, надо отдать должное, ему многое 

удалось воплотить в реальность, о чем свидетельствует высокий нынешний статус КазНПУ им.Абая. Так, 

обеспечение высокого качества образования всегда было и сегодня является приоритетным принципом 
деятельности университета. Ежегодно качество образовательных услуг, которые дает вуз, высокий 

уровень выполнения социального заказа общества отмечаются достойными наградами. К ним относятся 

премия Президента РК «За достижения в области качества» за 2007 год «Алтын Сапа» («Золотое 
качество»), а также премии «Европейское качество» и «Объединенная Европа» (Великобритания), 

которыми отмечена деятельность университета под руководством Т.С. Садыкова. Столь высоких 

результатов КазНПУ им.Абая достиг благодаря умелой организаторской работе бывшего ректора и 

данный завет успешно выполняется его приемниками: С.Ж. Пралиевым и Т.О.Балыкбаевым. 
Жизненной мудростью Т.С. Садыковы заключалась в том, что он всегда отмечал: «Когда преподаешь, 

нужно знать три вещи: свой предмет, кому ты его преподаешь и то, как преподать свой материал 

красиво». 
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Т.С. Садыков был не только крупным ученым, сформировавшим научную школу по актуальным 

вопросам модернизации высшего образования, государственного и политического устройства страны в 
переходный период, но и показал себя ярким общественно-политическим деятелем. Он являлся членом 

Бюро Политсовета Партии «Нур Отан», руководителем штаба и доверенным лицом кандидата в 

Президенты РК Н.А. Назарбаева в выборах Президента страны 1999 и 2005 годов; в августе 2007 -
руководителем штаба по проведению выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Умело и 

эффективно, политкорретно он руководил до последних дней самым большим по численности 

Алматинским филиалом партии «Нур Отан».  

В бытность Т.С. Садыкова руководителем Алматинского филиала партии «Нур Отан» ему предстояла 
поездка в Вильнюс. Как всегда, он позвонил мне и предложил поехать вместе. Так как я был проректором 

по международным отношениям, мы неоднократно бывали на международных симпозиумах, 

конференциях и семинарах, от которых у меня остались незабываемые впечатления: у Т С. Садыкова я 
научился многому, прежде всего, в первую очередь делать главное и лишь затем - второстепенное, уметь 

укладываться в сжатые сроки командировок. Но на этот раз я не мог согласиться на поездку без 

согласования ее с новым ректором КазНПУ им. Абая - Сериком Жайлауовичем Пралиевым. Конечно же, 

Серик Жайлауович уже был в курсе, он дал добро на командировку, особо отметив, что мне предстоит 
сопровождать уважаемого человека, большого ученого и общественного деятеля, Почетного ректора 

нашего университета, а это - ответственная миссия.  

Токмухамед Сальменович Садыков сыграл важную роль в жизни многих людей. В университете он 
знал почти каждого студента, Каждого преподавателя. Из поля его зрения не выпадало ни одно значимое 

событие в жизни страны, вуза, конкретного человека. Он воспитал целую плеяду ученых - историков, 

политологов и обществоведов, двинул далеко вперед политологическую, историческую и педагогическую 
науку Казахстана.  

Не зря говорят, что счастливое общество, в котором есть настоящие Учителя, умеющие отличать 

первое от второго. Сам факт присутствия настоящего учителя гораздо важнее тысяч педагогических 

трактатов. Носитель знаний – вот что определяет сущность образовательного процесса, его значимость и 
плодотворность. Учитель, в котором заключены многочисленные тайны человеческого мира и который 

всю жизнь хранит необходимую свободу духа, - ключевая, базовая профессия любого цивилизованного 

общества. 
В моей судьбе он также сыграл основополагающую роль. Благодаря ему я продолжил свою 

профессиональную и научно-педагогическую деятельность в Республике Казахстан, ощутил отеческую 

заботу и поддержку, познакомился со многими достойными представителями казахской интеллигенции. 
В стенах КазНПУ им. Абая получили образование представители множества этносов в том числе и 

курдского.  

Будучи неординарным человеком с огромным авторитетом в республике и за ее пределами, Т С. 

Садыков в 2006 году был делегирован от Республики Казахстан в состав известной Группы высокого 
уровня Содружества независимых государств, т.е. в состав «Группы мудрецов».  

В конце мая 2007 года в Ереване проводилось очередное заседание Группы высокого уровня, в 

котором участвовали не только члены «Группы мудрецов» СНГ, но также ученые, дипломаты, 
политологи, общественно-политические деятели. Обсуждались вопросы, касающиеся социально-

экономического развития стран содружества, рассматривался потенциал каждой республики. Большой 

интерес вызвало выступление Т.С. Садыкова, в котором он рассказал о казахстанской модели развития. 

Он подробно отвечал на все вопросы собравшихся на языке межнационального общения - русском, 
который он знал в совершенстве. Людей поражало не только прекрасное знание материала, но и 

доступность изложения, умение довести свой опыт до представителя каждой республики с учетом 

специфики ее социально-экономического и национально-политического развития. В конце заседания я 
стал свидетелем того, как к Токмухамеду Сальменовичу подошли представители России, Беларуси, 

президент Академии наук Армении, и выразили свое восхищение казахским выражением: «О, Тоха! Вы 

действительно мудрец!». Мы - все члены казахстанской делегации - испытали чувство гордости за Т.С. 
Садыкова и за свою страну.  

Его экспертно-аналитические рекомендации по вопросам безопасности, экономического и 

политического сотрудничества Казахстана в рамках СНГ отличались объективностью и 

дипломатичностью.  
Токмухамед Сальменович всегда оставался скромным человеком. Он никогда не выпячивал себя, 

всегда говорил: «мы». И в этом уверенном, и твердом «мы» была высокая ответственность, надежность и 

перспектива, дружелюбие и мудрость. Уместно вспомнить слова великого писателья современности 
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Ч.Айтматова: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболеет или 

помрет. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела 
совершил». 

Хотелось бы, чтобы у суверенного Казахстана было как можно больше таких истинных патриотов 

своего Отечества, каким был мудрый и скромный Человек с большой буквы - Токмухамед Сальменович 
Садыков. 

 

ВКЛАД  АКАДЕМИКА  ТОКМУХАМЕДА  САЛЬМЕНОВИЧА  САДЫКОВА  В  РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
 

Абусеитова Меруерт Хуатовна 

член-корр. НАН РК, профессор,доктор исторических наук 
 

Токмухамед Сальменович Садыков внес огромной вклад в развитие национальной системы высшего 

образования в Республики Казахстан, а также в разработку научных и теоретико-прикладных вопросов 

фундаментальных исследований, по которым определен комплекс инновационных факторов и 
механизмов вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство. Он являлся автором 

многочисленных монографий и статей по педагогическим, историческим и социальным концептуальным 

проблемам развития классических университетов, модернизации системы образования, исторического 
сознания и нравственности, а также интеллектуальном облике будущего.  

Публикации Садыкова Токмухамеда Сальменовича отражают широту интересов, высокий 

профессионализм, глубину мысли, точность наблюдения, образность языка, которые ему присущи. Для 
историка обладать чувством времени – это умение мыслить категориями эпохи, а не интересами 

сиюминутной конъектуры. Токмухамеда Сальменовича всегда волновали вопросы о будущем 

казахстанской педагогической и исторической науки. Велики заслуги Садыкова Т.С. в деле подготовки 

кадров по актуальным вопросам истории, политологии и педагогики. Более 20 лет академик Садыков Т.С. 
возглавлял специализированный совет по защите докторских диссертаций в области политических наук.  

Он являлся научным руководителем государственных фундаментальных программ. Им разработаны 

проекты основополагающих государственных концепций непрерывного образования и высшего 
образования Республики Казахстан. Садыков Т.С. внес огромный вклад в разработку теоретических основ 

образования в республике, в частности, в создании законов независимого Казахстана «Об образовании» и 

«О высшем образовании». Особо подчеркнем общественно-политическую деятельность Токмухамеда 
Сальменовича Садыкова. По его инициативе был создан Общественный совет по рассмотрению и 

разрешению социальных конфликтов, который под его руководством стал эффективным механизмом 

реагирования на проблемы и нужды населения.  

В связи с выполнением поручений Президента РК Н.А. Назарбаева и инициативы единения 
казахстанского общества, стратегического видения и развития межкультурных и межконфессиональных 

взаимоотношений, Садыков Т.С участвовал в разработке нового концептуального подхода к изучению 

истории казахской государственности, истории диалога цивилизаций, основанных на новом осмыслении, 
выявленных архивов и источников в рамках государственной программы «Мәдени мұра». Академик 

Токмухамед Сальменович Садыков, являясь председателем Отделения общественных и гуманитарных 

наук НАН РК, инициировал проведение Международного симпозиума «Культурное наследие Казахстана: 

открытия, проблемы, перспективы», на котором были подведены важные итоги выполнения 
государственной программы «Мәдени мұра». Результатом этого Международного симпозиума явилась в 

виде книги публикация материалов отечественных и зарубежных исследователей, способствующих 

обобщению многовекового опыта, традиционного общества, его культуры и письменности, созданию 
развернутых научных, научно-популярных серий учебных пособий, по формированию 

междисциплинарного подхода к изучению культурного наследия. 

Необходимо отметить, что национальные приоритеты Казахстана должны основываться на 
исторических знаниях, полученных в ходе проведения фундаментальных и прикладных исследований. В 

связи с этим Токмухамед Сальменович являлся руководителем раздела «Основные тенденции развития 

общественных и гуманитарных наук» ежегодного фундаментального Национального доклада по науке и 

многих других проектов. В течение многих лет он являлся председателем редакционной коллегии 
журнала «Известия НАН РК. Серия общественных наук». 

Токмухамед Сальменович Садыков - ученый с мировым именем. Его хорошо знали и зарубежом. Он 

был почетным профессором, читал лекции и выступал с докладами на многочисленных международных 
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конференциях в США, Южной Корее, Турции, Китае, Бельгии и других странах. Благодаря ему были 

установлены тесные международные связи с учеными и преподавателями зарубежных вузов.  
Академик Садыков Т.С. был очень щедрым по природе, доброжелательным, порядочным, 

отзывчивым, принципиальным и пользовался неизменной любовью и уважением широкого круга коллег, 

многим из которых он оказывал поддержку и помощь. Токмухамед Сальменович обладал даром обяснять, 
разъяснять и убедить. По этому беседы с ним были для его учеников и коллег исключительно 

содержательными и полезными.  

 Садыков Токмухамед Сальменович был не только признанным ученым, педагогом и активным 

общественным деятелем, но и заботливым мужем и отцом, хранителем семейного очага.  
Время летит как стрела. Огромный вклад академика Токмухамед Сальменовича Садыкова в 

образование и науку не теряют актуальности и сегодня. 

 

РУХЫ  БИІК  ТҰЛҒА 

 

Сәуле Тохтарқызы Иманбаева  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы, ХҒБПА-ның академигі 

 

Еразақ Манапұлы Тілеубергенов  
Заң ғылымдарының кандидаты, доцент, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Мемлекеттік және азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі 
 

Түйіндеме 

Мақалада бүкіл саналы өмірінің негізгі бөлігін білім беру мен ұстаздыққа, интеллектуалды ұлтты 

тәрбиелеуге арнаған академик Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықовтың тұлғалық қасиеті, қайраткерлігі 
және ғылымға қосқан іргелі іс - әрекеттері қарастырылады. Оның ғылым саласындағы ізденістеріне, білім 

сапасын көтеруге арналған еңбектеріне тоқталған. Өмірлік іс - әрекеті қазақ елі жастарының ұлттық 

санасын, ұлттық рухын, ұлттық құндылықтарын қалыптастыру мәңгілік ел идеясын іске асырудағы 
негізгі ұстанымы болып табылатыны айқындалған. Оның кісілік азаматтық қасиеттері, ғылыми еңбектері 

бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне қажетті құнды еңбектер екені жан - жақты сараланып берілген.  

Кілт сөздер: Интеллектуалды ұлт, мәңгілік ел, мәңгілік ел идеясы, тұлға, қайраткер, кісілік, азаматтық 
қасиеттер, ұлттық сана, ұлттық рух, ұлттық құндылықтар 

 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында «біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу. ...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. 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], - деп ұсынылып отырған идеяның негізі рухы асқақ, намысы биік ел, қазақ елінің 

қалыптасуындағы мызғымас берік идеологиялық негізі, ұлттық сана, ұлттық рух, ұлттық құндылық, 
ұлттық тәрбие т.б. мәңгілік ел идеясын іске асырудағы негізгі ұстанымы болып табылатыны көреміз. 

Яғни, аталған идеяларды іске асыру бүгінгі жаһандандыру үрдісінде, ұлттық идеялардың әлемдік 

идеялармен өзара сабақтастыру жағдайында, Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттер 
қатарынан көрінуі тұтас педагогикалық үдерістен күрделі, түбірлі өзгерісті талап етеді.  

Адамзатқа мирас болған рухани құндылық – білім мен ғылымды игеріп, соған халықты бастай білген 

тұлғаларды тілге тиек етсек, білім-ғылымға қызмет етудің басында тұрған қазақ зиялыларының бірі 
Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов. Оның бойындағы адами қасиеттер, тазалық, ғылымға деген 

әділеттілігі ешкіммен салыстыруға келмейтін адами құндылықтары болып табылады. 

Біз еліне танымал болған жеке тұлғалардың өнегелі істері мен моралдық бейнесін кейінгі ұрпаққа үлгі 

ету, замандастарынан лайықты бағасын алуды кемшін қарастырып жатамыз. Еліміздің “Білім туралы” 
заңында жеке тұлғаның қалыптасуы әлеуметтік күрделі мәселе екендігіне айрықша назар аударылған. 

Білім беру қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени, кәсіби біліктілігінің жоғары 

деңгейіне қол жеткізуді мақсат еткен үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту үдерісі деп көрсетілген. Сондықтан, 
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жеке тұлғаның қалыптасуы ұлтымыздың деңгейін, өресінің қандай екендігін көрсетеді. Осы орайда, ұстаз, 

ғалым, іскер басшы, үлкен жүрек иесі, бірегей дара тұлға Т.С. Садықовтың жарқын бейнесін ойымызда 
қайта жаңғыртқымыз келеді. 

Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов – бүкіл саналы өмірінің негізгі бөлігін білім беру мен ұстаздыққа, 

интеллектуалды ұлт тәрбиелеуге арнаған тұлға. Бұл көрнекті ғалым, қоғам қайраткері туралы айтылар 
сөз, ақтарылар сыр көп. Оның бәрі ол кісінің өмір деректері жарқыраған жақсы қырларын аша түсетіні 

шындық. Олай дейтініміз, атқарған қызметі мен қайраткерлігі барысында жарты ғасырға жуық уақыт 

білім жүйесімен біте қайнасып, оның қиын кезеңдерін бастан өткізді. Оның әр атқарған істері қазіргі 

таңда замандастарының сағынышпен еске алатын тарихи тағылымға айналғанын айқын көреміз.  
Еңбек жолын орта мектептің тарих пәнінің мұғалімдігінен бастап, техникумның аға оқытушысы, 

институттың доценті, университеттің профессоры, Ұлттық ғылым академиясының академигі, жоғары оқу 

орнының ректоры қызметіне дейінгі сатылы баспалдақты ұстаздыққа лайық абыроймен жүріп өткен 
тұлға, өзін білім беру ісінің ұйымдастырушысы ғана емес, халқының қалаулы, ұлтының жанашыры 

ретінде таныла білді. Қазақ КСР Жоғары және орта, арнаулы білім беру министрінің орынбасары 

қызметінде жүріп, еліміздегі білім беру ісінің мән-жайына, даму үрдісі мен мүмкіндіктеріне терең 

бойлады. Қазақ елінің даму болашағын парасаттылықпен зерделей отырып, қайталанбас өз қолтаңбасын 
қалдырды. 

Ғалымның, басшының алдына қойған негізгі мақсаты - жаңа формациядағы педагогтарды дайындау 

жүйесін, жаңа ғылыми зерттеулерді алдын - ала болжай отырып дамытуға, экстернаттық білім беру 
жүйесінің әлемдік тәжірибесін ендіру, еңбек нарқының сұранысына жауап беруді жобалау, кадрлар 

дайындауда қайталануға және сәйкес келмеуге жол бермеу, университеттік, академиялық және салалық 

ғылымдарды интеграциялауға аса мән берді. Сонымен қатар, еліміздегі білім беру жүйесінің ерекшелігін 
ескере отырып, жоғары білім беру жүйесін әлемдік жаһандану үдерісіне сәйкес дамыту негізгі орында 

тұрды [1, 37 б.].  

Академик Кенжеғали Сағадиев “Ұлттық академияның бүкіл елдегі, әр саладағы жетекші ғалымдардың 

талдауынан өтіп, оның ғылымға қосқан үлесі мұқият зерттеліп, осы атаққа үміткерлердің ең маңдай 
алдысына берілетін еді. Президент ретінде мен Садықовтың ғылыми еңбектерін талдауға қатыстым. 

Академиктер тарих ғылымының жетекші мамандары Т. Садықовтың еңбегіне жоғары баға беріп, 

академик лауазымына лайық деп шешті” – деп, көрнекті тұлғаның ғалым ретіндегі бағасының басым 
екендігін айтады[2]. 

Тоқмұхаммед Сәлменұлының ғылым саласындағы ізденістері білім жүйесін жетілдіруге, білім 

сапасын көтеруге арналған еңбектер болды. Ол көптеген мұрағат материалдарын, әр түрлі деректерді 
ғылыми зерттеулерді жинақтап, “Тарих тағылымы” (1994 ж.), “Тарихи сана және адамгершілік” (1986 ж.), 

“Методика прогностической модели специалиста” (1994 ж.), “Введение историческую демографию”(1998 

ж.) “Воспитание культуры межнационального общения” (1999 ж.), “Теория и практика высшей школы 

Казахстана на пути реформ” (2000 ж.), “Интеллектуальный облик будущего” (2005 ж.), т.б. 300-дей 
ғылыми еңбектер жазып қалдырды. Ғылыми шығармашылығының жетістіктері бұл күндері тарихшы, 

педагог ғалымдардың құнды еңбектері ретінде ғылыми айналыста.  

Еліміз егемендік алып, білім беру саласына қатысты заңдар мен реформалар қарастырылып жатқан 
тұста Білім және ғылым министрлігінің бірден бір бағытқа алар оқу орны – Абай атындағы білімнің қара 

шаңырағына, оны басқарып отырған Тоқмұхаммед Сәлменұлына салмақ түспей қалған жоқ. Бұл заңды да 

болатын. Табиғатынан берілген зияттылығы пен парасаттылығы ол кісіні тығырыққа тірей алмас еді. 

Қарамағындағы ғалымдарды ымырашылдықпен ұжымдастыра білген басшы білімді жаңарту, жетілдіру 
барысында жаңа жүйеге негіз салушылардың бірі болды. Ол кісінің жетекшілігімен мемлекеттік деңгейде 

“Қазақстан Республикасы Үздіксіз кәсіптік педагогикалық білім берудің даму тұжырымдамасы”, 

“Қазақстандағы халықтық білім берудің қалыптасуы мен дамуы тұжырымдамасы” (1992 ж.), 
“Классикалық университетте білім беру тұжырымдамасы” (1997 ж.) жасалды.  

Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті – еліміздегі ең алғашқы ашылған қазақтың киелі 

қара шаңырақтарының бірі. Қазақстанда сауатсыздықпен күресуді бастауыш пен орта мектепке 
мұғалімдер дайындауда жалпы қазақ интеллигенциясын қалыптастыруда атқарған міндет, істеген еңбегі 

зор. Кезінде елімізге елеулі, халқымызға қалаулы біртуар азаматтар М. Ғабдуллин, С. Толымбековтер 

басқарған бұл оқу орнын Қазақстан халқы жақсы біледі. Бүгіндері еліміз рухани ғылым-білім ошағымыз 

деп құрметтейді. Академик Т. Садықов өзінің білім саласындағы жарты ғасырлық жемісті еңбегінің 
жиырма бір жылын Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің басшысы ретінде атқарды. 

Қазір орын алып отырған әр түрлі сала басшыларының жиі-жиі ауыстырылу дәстүрі осы саланың 

дамуына онша көмектеспейтіні көп дәлелді қажет етпейді. 1987 жылы Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов 
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басшылыққа келгенде осы оқу орнындағы кадр даярлау мәселесі ойдағыдай емес еді. Бұл тоқырау кезеңі 

кеңестік империяның ыдырау тұсына жақын болды. Бұл жылдары оқу орындарына бөлінген қаражат 
жылдан жылға азайып, оқу орындарының құрал-жабдықтары жаңартылмады. Шет елдермен байланыс ол 

тұста мүлде шектеулі болды. Міне, осындай қиын кезеңде көптеген оқу орындарының басшыларының 

іскерлігі мен қоғам алдындағы жауапкершілігі ауадай қажет етті.  
Еліміз егемендік алғаннан кейін де жоғары оқу орындарында жаңаша тұрпатта білім беру жүйесін 

реформалауға және оның дамуына іргелі үлес қосты. Ол басшылық жасаған тұста Қазақстан 

Республикасы жоғары білім беру жүйесінің дамуын реформалаудың бірнеше кезеңдері болды. Ол 1991-

1994 жылдар жоғары білім берудің заң шығарушы және нормативтік құқықтық базаның дамып, 
қалыптасуы, 1995-1998 жылдар жоғары білім беру жүйесін үлгілеу және оның мазмұнының жаңарту, 

1999-2000 жылдар – білім беруді қаржыландыру басқармасының децентрализациясы, білім беру 

мекемелерінің академиялық бостандықтарын кеңейту, 2001 жылдан жоғары кәсіптік білім беру жүйесінің 
стратегиялық дамуы басталды. Расында да қазақ академиялық жоғары білімнің қара шаңырағы атанған 

оқу орны еліміздің экономикасын, мәдениетін, білімін дамытуға ұлан байтақ елімізге талай майталман 

мамандарды заңгерлерді, экономистерді, журналистерді, тарихшыларды және білім беру жүйесін 

дамытатын мұғалімдерді дайындады.  
Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов осы кезеңде өзінің іскерлігі мен қажыр-қайратының молдығымен 

танылды. Өзі басқарған оқу орнын өтпелі кезеңде сол күйінде сақтап қалумен қатар, егемен елдің өскелең 

талабына сай, жаңа заман мамандарын даярлауға ерекше күш салды. Ол басқарған оқу орны жетекші оқу 
орындары дәрежесіне жетті. Оқу орны жетістігіне сәйкес, 2003 жылы “Ұлттық университет” мәртебесіне 

ие болды.  

Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов басқарып тұрған шақта университет “Алтын сапа”, “Еуропалық 
сапа” сыйлықтарына ие болып, әлем университеттерінің ұлы хартиясына Қазақстаннан қол қойғандардың 

бірі осы университет ректоры болды. Егемендік алып, реформалар басталған кезде қоғамдық 

ғылымдардың жағдайы ауырлап кеткені белгілі. Оларға мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы күрт 

азайды. Қоғамдық ғылымдар үшін қиын кезеңде осы саладағы (тіл, әдебиет, философия, заң, экономика, 
шығыстану, ғылыми зерттеу институттары) институттарының басын біріктіріп, өз қамқорлығына алған 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы болатын. Анығырақ айтқанда, оның 

басшысы Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов болды. Оның басшылығымен осы ғылымдардың ортақ даму 
бағдарламасы жасалып, мемлекеттік органдарда олардың мүддесі қорғала бастады. Қоғамдық 

ғылымдардың сол кезде ыдырамай, сақталып қалуы, дамуы - тікелей, Тоқмұхаммед Сәлменұлының 

еңбегі.  
Алматы – жетекші оқу орындары шоғырланған орталығы екені мәлім. Академик Тоқмұхаммед 

Сәлменұлы Садықов 19 жыл Алматыдағы ректорлар кеңесінің төрағасы болды. Алматы ЖОО-ның іс-

қимылын тығыз байланыстырып, инновациялық дәстүр, кадр даярлаудың озық үлгілерімен танысып, 

тарату сияқты ұйымдастырушылық істерді Тоқмұхаммед Сәлменұлы ректорлар кеңесін төрағасы ретінде 
шебер басқарды. Осы кеңесті басқарған академик Тоқмұхаммед Сәлменұлының білім саласындағы үлкен 

еңбегін білім саласының мамандары сүйсіне еске алады.  

Т.С. Садықов білім жанашыры ретінде “Қазақстан Республикасы Үздіксіз кәсіптік педагогикалық 
білім берудің даму тұжырымдамасы”, “Қазақстан Республикасы Үздіксіз жоғары педагогикалық білім 

берудің даму тұжырымдамасын” жасауға атсалысты және оның негізгі авторларының бірі болды. 

Тұжырымдама бүкіл әлемдік жоғары білім беру конференциясындағы Болон декларациясының 

ұсыныстарын, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру жөніндегі ұсыныстарын негізге ала отырып жасалынған 
ғылыми құнды құжат болды. Бұл тұжырымдамаларда кәсіптік педагогикалық білім беруді, Жоғары 

педагогикалық білім беруді жаңа заманға лайық дамыту жан-жақты қарастырылған. 

Расында, іскер басшы, академик Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықов еліміздегі рухы биік тұлға деп 
айтуға тұрарлық. Оның ұлттық ғылымның дамуына қосқан үлесін Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бөлімшесінің төрағасы болып тұрған 

кезде атқарған іс-шараларынан айқын көреміз. Аталған ғылымдар бойынша көптеген қолданбалы және 
іргелі ғылыми жобалар бойынша зерттеулер жүргізілді. Өзі басқарған жоғары оқу орнында 23 мамандық 

бойынша 6 докторлық, 8 кандидаттық диссертация кеңесі де ұлттық ғылым мен білімнің дамуына үлес 

қосты.  

Профессор-оқытушылардың, студенттер мен аспиранттардың, ізденушілер мен докторанттардың 
ғылымға деген талпынысын құрметтейтін, көзқарастарын да елеусіз қалдырмайтын. Тоқмұхаммед 

Сәлменұлы ұстаз қауымы үшін қыруар еңбек етті. Ол жоғары оқу орындарында еңбегіне қарап бағалау 

үрдісін негізге алып, профессор-оқытушылардың еңбек ақысын бағалау индикаторына сай еңбекақы 
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берген басшылардың бірі, бірегейі болды. Сол тұста университетте педагогикалық, халықаралық құқық, 

саясаттану, журналистика, юриспруденция т.б. мамандықтар бойынша 23 мыңнан астам студенттер 
оқығаны белгілі [3]. 

Тоқмұхаммед Сәлменұлы Алматы қалалық “Нұр Отан” партиясы төрағасының орынбасарлығына 

сайланған да өмірлік тәжірибесінде іскерлігін адамгершілікпен астастыра білген тұлға енді еліміздің әл-
ауқатын жақсартуға, қоғамдағы бірлікті сақтауға бар күш-жігерін жұмсады. Тоқмұхаммед Сәлменұлының 

келуімен партия беделінің артқанын, оған деген халықтың құрметінен көруге болады. Өзі басқарған оқу 

орнының ғимаратынан партияның арнайы штабын ұйымдастырып, тікелей халықпен жұмыс жасады. 

Кездесулер ұйымдастырып, қала халқының өтінішін тыңдады, оны шешудің тиімді тетіктерін іздестірді. 
Партия тарапынан даму мүмкіндігі шектеулі және дауасы қиын науқас балаларды емделуге шетелдерге 

жіберу үшін, қамқорлыққа мұқтаж ата-ана мен бала тағдырына да ықпалды болғанын баспасөз беттерінен 

жиі оқып, ағамыздың абыройлы істеріне сүйсініп жүрдік. Осылайша, істің шешімін табуға 
табандылықпен кірісетін Тоқмұхаммед Сәлменұлы “Нұр Отан” партиясының жұмыстарында да өзін 

дәлелдей білді. Сондай-ақ, білім, мәдениет, өнер, денсаулық салаларының дамуымен бірге, экономикалық 

дағдарыстан шығудың бағдарын білген көреген басшы болды.  

Егемен еліміздегі ұлттың интеллектуалдығы мен ұрпақтың интеллектуалдығына қамқорлық жасауда 
жоғары оқу орнының басшысы ретінде де, партия басшысы ретінде де іргелі істер атқарды. Ол басқарған 

жоғары оқу орнынан білім алған жастардың көптеп “Болашақ” бағдарламасы бойынша білімін 

жетілдірген қаншама жастар елжандылықпен ұлттық экономиканы, білім мен мәдениетімізді дамытуға 
үлкен үлес қосып жүр.  

Республика жұртшылығына танымал осындай таза, кішіпейіл, ұлағатты ұстаз, еліміздегі қоғамдық 

ғылымдар саласындағы көрнекті ғалым, “Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері”, 
“ҚР Білім беру ісінің еңбек сіңірген қызметкері”, “Парасат” және 2-дәрежелі “Барыс” ордендерінің иегері, 

академик Тоқмұхаммед Сәлменұлы Садықовтың өмірі өнеге, істері кейінгі ұрпаққа үлгі. 

Көзінің тірісінде жанымыздағы асқар таудай тұлғасы айқын байқалмағанымен, күн өткен сайын 

заңғарлығын сезіндіретін кемеңгер тұлға асқақтығымен халқының алдындағы рухы биіктей түспек. 
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Алматы қаласы Қазақстан Республикасы 

 

Түйіндеме 
Мақалада академик Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың Қазақстанда педагогика ғылымын дамыту 

мақсатында диссертациялық кеңестер ашып, зерттеушілерге үлкен ғылымға жол ашқаны, қолдау 

көрсеткені нақты мысалдармен баяндалады. 
Кілт сөздер: Педагогика ғылымы, ғалым, диссертациялық кеңес, ғылыми жетекші, көшбасшы 
 

Ғалымның ғылымға қосқан үлесін пайымдау – күрделі жұмыс. Оның үстіне әрі ғалым, әрі іскер 

басшының еңбегін шынайы көре білу, түсіну де оңайға түспес. 

Академик Т.С. Садықовтың педагогика ғылымына, ол ғылыммен айналысатындарға қамқорлығы 
ерекше болды. Докторлық кеңестің ашылуына бар күшін салып, ғалымдардың жаңа буынының 

қалыптасуына зор үлес қосты. «Республикадағы алғашқы оқу орны» деген мәртебені үнемі ту етіп биікке 

көтерді. Отандық және шетелдік алымдармен шынайы сыйластықта болды.  
Академик кандидаттық және докторлық кеңестердің жұмысын жіті бақылап, ғылыми жұмыстар 

сапасына үлкен мән берді. Сондықтан, біздер – докторанттар, ізденушілер ғылыми еңбектерде негізсіз 

қағидалар орын алмауын қадағаладық, ғалымдарға қарап бой түзедік, ой түзедік десем де болады.  
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 Уақыт – жүйрік те жылдам. Қазіргі уақытта университетте оқығанымызды, ғұламалардан тағылым 

алғанымызды жаңаша ойластырамыз да, ұстаздарға рахмет айтумен боламыз. Университеттен бізді 
қанаттандырып, ғылым әлеміне ұшырып, самғатып, келешекке үмітпен қараған басшы-азаматтардың 

әрқашан шәкірттерге риза болғанын қалар едім.  

 Т.С. Садықов тарих ғылымының майталманы бола тұрып, педагогиканың іргелі мәселелерін зерттеуге 
бағыт берді, жол сілтеді. Ол педагогика саласының белгілі ғалымдары Г.А.Уманов, Н.Д. Хмель, А.П. 

Сейтешевтің еңбектерін жоғары бағалап, бізге үлгі етіп ұсынды. 

 Жылдар өтіп, өмірге ғалымдардың келесі буындары келіп жатыр. Дегенмен сол академик Т.С. 

Садықовтың ректор болған сәті Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетті республикада 
шынайы құрметтеген тұтас дәуір болды десем де қателеспеспін. Академиктің тіпті «кеңестерде сұрақты 

көбірек қоятын ұстаздарға да жылы шыраймен, «жас ғалымдарды қолдаңдар» деп, күлімсірейтіні көз 

алдымда.  
Академик республикамыздағы жоғары оқу орындары ректорларына түрлі инновацияларды ұсынып, 

көшбасшы болды. Танымал оқу орнын біраз жылдар басқарып, ұстаздар мен шәкірттерді тұтас бір 

тылсым дүниеге, алға жетеледі. Өзі де жүздеген шәкірттерге ғылыми жетекші болды. Ол, жан-жақты 

қыруар жұмысты үйлестіріп, педагогика ғылымының шаңырағын жоғары көтеріп, оның әрбір керегесінің 
мықты болуына, нақты ғылымдар арасында беделінің өсуіне күш-жігерін жұмсады.Академик Т.С. 

Садықов әрбір ұстаздың, әрбір студенттің, аспиранттың, докторанттың жүрегінен әділ басшы, мейірімді 

ұстаз, жоғары талап қоя білетін жетекші ретінде орын алды. Ол көп саланың әлеуетін педагогикалық 
білім берудің жетістіктерге жетуіне жұмылдырды. Келешекке, жастарға, ұстаздарға үлкен үміт артатын. 

Бұл мәселенің шешімі қалай табылар деген сәттерде де академик дұрыс жол табатын-ды. 

 Академик Т.С. Садықов үлкен мінбелерден сөз алғанда, бүкіл зал жарық болып кететін. Сырттай 
қаталдау болып көрінгенмен, ол бәрімізге жан шуағын төгіп, әлеумет тапсырған ұстаз тәрбиелеу 

аманатын орындауды бірінші орынға қоятын. Өзіне сенімді, әрі қайратты, әділ болатын. Біз оның 

оралымдылығы мен шешімді нақты қабылдайтынына таң қалатынбыз. 

 Докторант пен аспиранттың жетекшілеріне де ақыл-кеңестерінаямайтын. Жұмыстың жоғары 
деңгейде қорғалғанын ұнататын. Әрбір ғылыми жұмысты сол университетті зәулім ғимарат етуге 

қаланып жатқан кірпіштей баптап, оның тіпті сол киелі мекемеге сай болуын қалайтын. 

 Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1965-1969 жылдары тарих факультетінде, 1971-1974 
жылдары аспирантурада, 1998-2001 жылдары докторантурада оқып білім алдым, әуелі мұалім, сонан соң 

ғалым болуға ұмтылдым. Оқу орны өзінің оқытушы-профессорларымен танымал болғандықтан, менің 

адами-кәсіби қалыптасуыма академик Т.С. Садықов бастаған ұстаздардың үлестері мол деп түсінемін. 
Себебі, адам өмір бойы адами және кәсіби әлеуметтенеді.  

 Ғылымның жолы даңғыл да, тегіс те емес екендігі баршамызға мәлім.  

1985-1988 жылдары Мәскеудегі КСРО Педагогика ғылымдары академиясының, Жалпы педагогика 

институтының аспирантурасында оқып, 1989 жылы диссертациям қорғауға ұсынылғанда,институт 
директоры академик З.А. Малькова барлық құжаттарыма қол қойып, «қызметтен сұранып, мұнда келіп 

тұру қиын болар, сондықтан Қазақстанда қорғауға рұқсат беремін», - деді.  

Сонымен, 1991 жылдың басында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетіне 
келіп, кандидаттық диссертация қорғалатын кеңеске жұмысымды тапсырып, сараптамадан өтіп, қорғауға 

дайындалдым. Бірақ, кеңесте диссертация көп екен, сол себепті 1990 жылы ректор Тоқтар Сәлменұлының 

кабинетіне «мен Мәскеуге барып қорғайын» деп рұқсат сұрағым келіп бардым. Мені ол кісі жылы қарсы 

алды. Сол кезде Мәскеуде ғылыми-зерттеу институттарында бірнеше кеңес ашылды. КСРО Педагогика 
ғылымдары академиясының Білім беруді басқару институтының директоры, академик Петр 

Владимирович Худоминский: «Шәркүл, қайтып кел, қорғауың ұзап кетті ғой, Мәскеуде қорға», - деп 

шақырды. Соны айтқанымда, Тоқмұхамед Сәлменұлы«Шәркүл, осы университеттің түлегісің, жақында 
докторлық кеңес ашылады, сонда қорғайтын боласың, сәті түссе,кейін сол кеңесте докторлық 

диссертация қорғайсың. Мәскеуде қазақтың бір қызы қорғап кетті дейді де, қояды. Ал Алматыда 

қорғасаң, абырой мен құрмет-қадірің өз еліңе керек болады», - деді. Мен бұл пікірмен толық келістім, 
әрине. Солай болды да. 

Сонымен, 1992 жылы 23 қаңтарда кандидаттық диссертациямды жаңадан ашылған докторлық кеңесте 

бірінші болып қорғадым. Кеңес мүшелері арасында философия, психология ғылымдарының өкілдері де 

болды.  
 1998 жылы Қазақстан Республикасы Білім министрлігі маған педагогика мамандығы бойынша орын 

бергенде, академик бірден мені сол орынға докторант етіп қабылдады. Академик: «неге отырған 

қызметіңді қалдырдың, ертең қайтып келгенде, ол орынды бермеуі мүмкін», - деген күдігін де жасырған 
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жоқ. Мен академикке қайтарған жауабымда ғылыммен ешбір алаңсыз айналысып, бастаған жұмысымды 

дұрыс аяқтағым келетінімді уәж еттім. Оным дұрыс болған сияқты.  
Докторантурада оқыған кезімде мені ғылыми жобаға қатыстырып, іргелі монографиялар мен 

жинақтарға мақалалар беруіме мүмкіндік жасаған да Тоқмұхамед Сәлменұлы ағамыз болатын.  

 Сол кеңесте академик Т.С. Садықов 2001 жылы докторлық диссертация қорғатты. Өзі келіп, қорғауға 
қатысып, кеңес мүшелеріне үлкен рақметін айтып, білім ордасының ғалымдарының абыройын 

асқақтатты.  

2002 жылы академик Т.С. Садықов университеттің ғылыми жұмыс жөніндегі проректорының 

орынбасарлығына кел деп деп шақырды. Мен келіп,проректор В.Н. Косовтан ол жұмысқа қойылатын 
талаптармен таныстым да, ректорға ол қызмет маған қолайлы емес екенін, түрлі ғылым саласындағы 

кеңестердің жұмысын үйлестіру қолымнан келмеуі мүмкін екендігін айтып, алдағы уақытта өзіме лайық, 

шамам келетін жұмыс болса, келемін деп уәде бердім.  
Үлкен жиналыстарда, конференцияларда, сайлау алдында оның Президенттің өкілетті өкілі болған 

кезіндетеледидарданжиі көріп тұрдым. 

 Академик Т.С.Садықов ешкімніңмақтауына мұқтаж болған емес. Өзі шәкірттерді, профессорларды 

мақтан тұтатын. 
Академик Т.С.Садықовтың педагогика саласында мен сияқты шәкірттері баршылық. Сондықтан, мен 

өмірімнің шешуші сәттерінде демеу болған, келешегімді де ойластырған адамды жан аға десем де артық 

болмас. Алдымен академик туралы жазуға менің өрем жетер ме деп те ойладым. Ол туралы ғылыми 
кеңістікке арналған кітабымда көлемді мақала бергенмін. Бүгінгі күні академик Т.С.Садықов туралы 

арнайы кітап та жазылар. Дегенмен, оның 80 жылдығын атап өту, оның тағылымын құрметтеу педагогтар 

үшін әрі парыз, әрі қарыз, әрі борыш дер едім. Көптеген саланың ішінен ол педагогиканың іргелі ғылым 
екенін ғылыми жұртшылыққа танытуға ат салысты, танытты да. 

Бүгінгі күні біз академик Т.С.Садықовпен мақтанамыз, еске аламыз, өз оқушыларымызға үлгі етеміз. 

Сонымен өмір де, ғылым да жалғасады, дамиды. 

Академик Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың ғылыми мұрасы рухани азыққа айналып, жас 
ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыруға, мәңгілік елдің өміршеңдігі мен ұлттық кодын сақтауға тұғыр 

болмақ. 
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Учитель прикасается к вечности: 

 никто не может сказать,  
где кончается его влияние. 

Генри Адамс (1838-1902 г.) 

 
Впервые я увидела Токмухамеда Сальменовича будучи являясь абитуриенткой АГУ им. Абая на 

приемных экзаменах, когда я как и многие выпускники школ сдавали вступительные экзамены на 

факультет международных отношений, он зашел к нам в аудиторию и пожелал успешной сдачи 

экзаменов, вот тогда я впервые увидела ректора университета академика Т.С.Садыкова. Мои 
студенческие годы в самом старейшем вузе Казахстана прошли очень интересно, я была старостой курса, 

а уже на первом курсе нас пригласили на встречу с Послом США в Казахстане.1 Это было в 1992 году, 

можно сказать первые шаги становления нашего молодого суверенного Казахстана. Я помню этот 
знаменательный в моей жизни день. Токмухамед Сальменович пригласил меня и 9 моих однокурсников к 

себе в кабинет и сообщил, что берет нас собой на встречу с г-ном Послом США. Посол США г-н 

У.Кортни пригласил ректора Т.С. Садыкова со своими студентами на обед к себе домой, где он проживал 
напротив Национальной Академии Наук РК. Для нас студентов 1 курса факультета международных 

отношений было очень волнительно присутствовать на таком важном обеде, каждый из нас понимал, что 

это для нас ответственная миссия. Как только мы вошли в дом г-на Посла, он приветливо нас встретил и 

обратился к нам- студентам со следующими словами: «В моем доме все говорят на английском языке или 
на государственном языке государства пребывания, а это значит на казахском». Встреча прошла очень 

                                                             
1 От авт. Посол США в РК Уильям Кортни (1992-1993 г.) 
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интересно, мы говорили на разные темы: политике, экономике, культуре, образования. В конце встречи 

Посол США подошел ко мне и еще к одному моему сокурснику (ныне покойному) Серику 
Кулмухамедову и предложил нам поехать на стажировку в США. Так, мы продолжили учебу в качестве 

стажировки в разных университетах, меня направили в Вашингтонский университет. Через месяц мы 

получили официальное приглашение на учебу в США. Мы тогда были первыми студентами, которые 
обучались в США, и только через несколько месяцев к нам приехали несколько студентов из Казахстана 

по программе «Болашак», тогда это были первые студенты стипендиаты программы «Болашак». В тот же 

год мы написали письмо нашему Президенту РК Н.А. Назарбаеву с благодарностью, что нам оказана 

высокая честь обучаться в США, представлять наше молодое суверенное государство далеко за 
пределами нашей Родины и мы оправдаем доверие нашего Президента РК. Письмо было опубликовано 

во многих СМИ. Тохтар Сальменович уже тогда предвидел важность получения образования 

студенческой молодежи в лучших вузах мира. Так, благодаря Тохтару Сальменовичу уже на первом 
курсе я уехала на стажировку в США.  

Таких встреч и поездок моих однокурсников факультета международных отношений АГУ им.Абая 

для получения образования за рубежом было много, все это свидетельствует о том, как Токмухамед 

Сальменович проводил уже в те года конструктивные двусторонние переговоры с дипломатическими 
представительствами зарубежных стран, с рядом ведущих вузов мира понимая, что самые лучшие 

инвестиции для университета – это вложение в своих студентов качественного образования в ведущих 

зарубежных вузах мира. Тохтар Сальменович бережно относился к своим выпускникам, он «выращивал» 
своих студентов для родного университета, а также подготовил целую армию выпускников АГУ им. Абая 

для казахстанского общества, большинство которых в настоящий период занимают важные 

государственные посты.  
 Тохтар Сальменович на первом курсе читал нам лекции по дисциплине «История международных 

отношений», его лекции отличались своей многогранностью, обладая удивительным даром ораторского 

искусства, он мог в одной лекции изложить все проблемные аспекты излагаемого материала, дать ответы 

и найти пути решения проблем. Меня глубоко потрясали глубокиеэнциклопедические знания моего 
ректора, мудрость в его суждениях, он был человеком высокой культуры, подлинным наставником, 

умеющий распознавать талантливую молодежь имеющих склонность к науке и самообразованию. Я и 

сейчас помню тембр его голоса, когда он нам, студентам проявлявшим интерес к общественной жизни не 
только факультета, но и университета в целом, неоднократно обращался с наставлениями о важности 

знания нескольких иностранных языков. Тохтара Сальменовича всегда волновали вопросы открытости 

порядочности и преданности своему университету. Он все эти качества смог воспитать и передать своим 
ученикам. Тохтар Сальменович, всегда говорил нам о том, насколько важно заниматься 

самообразованием, наукой и самое главное всегда быть патриотом своего государства и университета.  

Когда было распределение нашего курса, на меня пришел запрос одного из американских банков в 

г.Алмате для моего дальнейшего трудоустройства. Я, как и все мои однокурсники присутствовали на 
этом распределении. Распределение проводил лично ректор Т.С. Садыков. Мое было удивление, что 

прочитав мою фамилию, Тохтар Сальменович внимательно посмотрел на меня и сказал: «Староста 

Сабитова Айнур распределяется по месту учебы в АГУ им.Абая на родной факультет международных 
отношений». Вот так и была решена моя дальнейшая судьба, моя профессия «преподаватель», которую я 

полюбила всем сердцем и вот уже работаю на протяжении более 20 лет в моем Альмаматр – КазНПУ 

им.Абая. Быть патриотом своего родного университета мне привил такое качество Тохтар Сальменович 

Садыков.  
В настоящий период мои однокурсники – ученики Академика Т.С. Садыкова занимают высокие 

государственные посты, многие защитили докторские диссертации, однокурсники, которые по праву 

являются главами дипломатических представительств Республики Казахстан за рубежом, а также ряда 
других ведомств нашего государства, трудятся на благо казахстанского общества, которые являются 

настоящими патриотами нашего государства, они по сей день не прерывают связь с родным 

университетом, все они помнят и чтут память о Тохтаре Сальменовиче.  
Тохтар Сальменович, никогда не жалел своих сил и энергии. Как он проводил заседания Ученого 

совета, я помню до сих пор. Это был ректор, которого волновали все проблемы, которые вставали на 

повестке дня. Я всегда с трепетом вспоминаю как он выступал на этих заседаниях, он отдавал себя 

полностью, он хотел, чтобы каждый сотрудник вуза жил жизнью своего университета. Вот таким в моем 
сердце остался Тохтар Сальменович.  

Токмухамед Сальменович достигнул все вершины научно-педагогической карьеры, известно, что 

талантливые люди обладают высшими человеческими качествами: благородством, глубокой 
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порядочностью, великодушием. Такие качества были присущи Токмухамеду Сальменовичу. Тохтар 

Сальменович всегда принимал молодежь, он жил жизнью своего университета. Я всегда помню все 
наставления Тохтара Сальменовича и никогда не забуду все то, что он сделал лично для меня, как он 

поддерживал меня и моих однокурсников, молодых преподавателей. Я всегда находила поддержку у 

Тохтара Сальменовича, вечная благодарность и низкий Вам поклон, уважаемый Тохтар Сальменович…  
 В моей жизни мне повезло встретить моих учителей и наставников, к ним я могу отнести моего 

научного руководителя академика С.Н.Сабикенова и ныне покойных моих учителей: академика 

Г.С.Сапаргалиева и Заслуженного деятеля науки РФ, академика Игоря Ивановича Лукашука, 

Заслуженного юриста РФ, профессора Корбут Людмилу Васильевну с которыми мне также довелось 
познакомиться будучи студенткой, аспиранткой, докторанткой, благодаря которым я многое постигла, 

находила у них ответы на многие вопросы, которые меня волновали. Я благодарна многим моим 

наставникам и учителям, которые и по сей день ведут меня по жизни. 
Великое счастье, встретить Учителей, которые учат доброте и справедливости, учат быть человеком.  

Огромная благодарность нашему ректору КазНПУ им.Абая, академику НАН РК, д.п.н., профессору 

Балыкбаеву Такиру Оспановичу, что юбилей 90-лет КазНПУ им.Абая начинает с празднования 80-летия 

Академика НАН РК Садыкова Т.С.  
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Аннотация 

В статье раскрываются актуальные вопросы цифровизации экономики Казахстана и, соответственно, 
цифровизации высшего педагогического образования; о необходимости перехода к цифровому 

университету и готовности ППС педагогических вузов к качественной подготовке будущих учителей к 

педагогической деятельности в режиме цифрового образовательного процесса. 
 

В декабре 2017 года была инициирована и принята программа «Цифровой Казахстан». Как отметил 

Глава государства, цифровизация Казахстана необходима для повышения конкурентоспособности 

предприятий, страны в целом, а также качества жизни населения [1]. Чуть позже, 10 января 2018 года, в 
Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», процесс 

цифровизации общества определен Президентом, как важнейший механизм формирования 

конкурентоспособности национальной экономики [2]. Как видим, сегодня в Казахстане сверх актуальной 
становится проблема формирования цифровой экономики. Принципиальный вопрос в решении этой 

задачи - готовность кадров. 

 По определению Всемирного банка, цифровая экономика (в широком смысле слова) – это система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на интенсивном использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. Развитие интернета и мобильных 

коммуникаций являются «базовыми технологиями цифровой экономики». Именно эти процессы, активно 

влияя сегодня на все секторы экономики и социальной деятельности (производство, здравоохранение, 
образование, финансовые услуги, транспорт и т. д.), вызывают масштабную цифровую трансформацию 

общества [3].  

Цифровизацию сегодня рассматривают как один из главных трендов образования. Мировой 
опыт показал: цифровизация образования необходима. Многие университеты, проанализировав 

многолетний опыт, уже осознали пользу данного метода как необходимого условия повышения его 

качества и конкурентоспособности [4]. 

Объективные условия развития современного общества диктуют новые требования к ППС 

казахстанских вузов, к содержанию и формам передачи ими знаний будущим педагогам. 

 Значимость сказанного определяется тем, чтоцифровизация высшего педагогического образования в 

Казахстане находится на начальном этапе своего становления. Сегодня для отечественных вузов 
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характерно: преобладание предметно- информационной составляющей; низкая степень практико-

ориентированного обучения; отсутствие должного уровня применения цифровых информационно-
коммуникационных технологий. Все это не дает возможности будущим педагогам стать 

конкурентоспособными кадрами.  

 Сегодня организация образовательного процесса в педагогических вузах должна соответствовать 
вызовам современного мира. Новым вызовом для традиционной системы высшего казахстанского 

педагогического образования становится необходимость формирования основ цифровой грамотности у 

будущих педагогов, а это требует цифровизации университетов и готовности ППС вузов работать в 

обозначенном режиме. Современный ППС педагогического вуза должен стать проводником в процессе 
перехода к новому технологическому укладу. Он должен пересмотреть подходы к обучению будущих 

педагогов: поставить перед собой сверхактуальную задачу - качественную подготовку будущих педагогов 

к деятельности в условиях цифровизации учреждений образования.  
 В связи с этим нельзя не отметить: цифровизация как тренд на мировом рынке образовательных услуг 

развивается разными темпами. Например, по данным школы Права и дипломатии им. Флетчера самыми 

цифровыми странами мира признаны сегодня: Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, 

Эстония, Гонконг, Япония и Израиль [5]. 
 Германия, Китай, Япония, США и другие, в данный момент уже достигнувшие успеха во внедрении 

цифровых технологий в производственную и непроизводственные сферы национальной экономики, 

дискутируют о возможностях минимизации негативных последствий для рынка труда. Например, в 
правительствах и центрах инноваций и развития Франции, США, Великобритании и других стран 

обсуждаются различные возможности для массовой переподготовки и адаптации персонала к цифровой 

экономике.  
 В Сингапуре уже в детских садах и школах преподаются курсы по программированию, повсеместно 

появляются стартапы, призванные повышать цифровую грамотность детей школьного и даже 

дошкольного возраста. С 1990-х годов в образовательные программы всех уровней регулярно вносятся 

поправки, базирующиеся на прогностических мероприятиях по уточнению перечня приоритетных 
специальностей будущего и необходимых ключевых навыках, проводимых по инициативе правительства 

с привлечением представителей бизнеса и профильных министерств. Такая программа, ориентированная 

на возможные перспективы и, не опирающаяся на традиционный инструментарий, дала высокие 
результаты по показателям эффективности образовательных программ. Так, согласно рейтингу PISA, 

Сингапур в 2015 году имеет I место, а также по цифровизации экономики в целом [6].  

 Профессор Мельбурнского университета Патрик Гриффин, руководитель международного научного 
проекта по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI (ATC21S), говорит о необходимости 

кардинальных изменений всей системы образования и ориентации на широкие профессиональные 

компетенции при составлении учебных программ, а также интеграции преподавания данных навыков в 

рамках традиционных дисциплин. Оценку особой важности дает профессор Гриффин возможностям 
интернета и цифровым технологиям в образовании, высокий темп внедрения которых позволит перевести 

как преподавателей вузов, так и учителей из передатчиков знаний в педагогов-организаторов, а это 

требует пересмотра существующей структуры образовательных организаций в кадровом ресурсе [6]. 
Педагогические вузы Казахстана, ППС в частности, должны осознавать: 

 - мир образования и науки стал глобальным. В ходе беспрецедентных изменений многие 

университеты пытаются адаптироваться и найти свое место на глобальной научно-образовательной карте, 

сохранив при этом свои уникальные качества и конкурентные преимущества [7];  
 - сегоднябольшую часть современных людей, живущих в городах можно охарактеризовать как 

киборгов - настолько важным элементом своей жизни они считают смартфон, компьютер и доступ в 

интернет (Павел Лукша); 
 - современным студентам сложно находить и усваивать информацию в академических учебниках или 

журналах» (Гриф Ричардс, педагогический дизайнер Университета Томпсон Риверс); 

 - можно констатировать факт существования нового цифрового (сетевого) поколения людей, для 
которых мобильный телефон, компьютер и Интернет являются такими же естественными элементами их 

жизненного пространства, как природа и общество. Они выросли в эпоху виртуального мира, 

компьютеров, цифровых технологий (более 95% молодежи в возрасте 18—24 пользуется интернетом, у 

81% из них есть мобильный интернет). «Компьютер и интернет — это среда обитания современных 
студентов, как вода для рыбы (Исполнительный директор Европейской ассоциации университетов 

дистанционного обучения Джордж Убачс); 
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 - знания перестают рождаться в традиционных вузах, распространяется обучение в независимых 

центрах. Большую роль начинает играть неформальное и информальное обучение, когда студент сам 
определяет цели обучения, находит материал в открытых образовательных ресурсах, моделирует себе 

курс и, таким образом, получает индивидуальную специальность. Общение и учеба в онлайновых 

социальных группах вполне компенсируют традиционные формы обучения. Соответственно меняются 
требования молодых людей к процессу получения образования. Новые потребности студентов бросают 

вызовы университетам. «Институты теряют свою социальную роль (Генеральный секретарь Европейской 

сети дистанционного и электронного обучения Андраш Сюч) [8]; 

 - существующая динамика развития онлайн-обучения, характеризующаяся доступными онлайн-
курсами (количество которых ежегодно удваивается) способна полностью изменить реалии сегодняшнего 

дня. По некоторым оценкам, ежегодно, почти вдвое растущий онлайн-сегмент образовательных услуг, и 

соответственно численности его потребителей, прогнозирует к 2020 году консолидированную выручку 
рынка массовых открытых онлайн курсов MOOC (Massive Open Online Course) более чем в пять раз;  

 - набирает темпы дистанционное обучение. Дистанционное образование олицетворяет третью 

глобальную революцию в развитии человечества. Данная парадигма образования базируется на 

современных информационных технологиях, использует современные средства коммуникаций 
(телевидение, видео, и аудио-средства обучения, компьютерные глобальные и локальные сети, Интернет, 

почту), которые позволяют максимально быстро передать любые формы информации в любую точку 

земного шара. 
 Дистанционное обучение обеспечивает индивидуальный подход, позволяет обучающемуся 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения, самостоятельно выбрать удобное место, время и 

темп обучения, а также получить образование лицам, лишенным возможности в силу разных причин 
получить его традиционно (болезнь, отдаленное место жительства и т.д.). Программы дистанционного 

обучения ориентированы на высокий уровень самообразовательной деятельности. Представляется, что 

данный тип обучения может стать одной из распространенных технологий, в рамках которой 

осуществляется принцип образования не на всю жизнь, а через всю жизнь. Развитие современной 
системы дистанционного обучения отвечает тенденциям, происходящим в мировой системе образования 

[9]. 

Мировой рынок IT показывает, что этот тренд будет только усиливаться. Современные цифровые 
технологии дают новые инструменты для развития университетов и других образовательных учреждений 

во всем мире. Цифровизация обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, 

что позволяет людям узнать больше и принимать более обоснованные решения в своей повседневной 
жизни. 

 Дополнительные направления применения цифровых технологий в образовании - развитие цифровых 

библиотек и цифровых кампусов, которые уже внедрены многими университетами в Америке, Европе и 

России актуализируют проблему качественной подготовки будущих специалистов [7]. 
 Актуальной формой онлайн общения становятся вебинары (онлайн-семинары или веб-конференции) 

– мероприятия, проводимые через сеть Интернет в режиме реального времени.  

Как видим,цифровая революция - автоматизация интеллектуального труда, которая затрагивает рынок 
образовательных услуг, всерьез меняет требования к знаниям и компетенциям преподавателей высшей 

школы, требует формирования новых компетенций у будущих педагогов.  

 По оценкам экспертов, уже через несколько лет искусственный интеллект в образовании станет 

реальностью, полностью вытеснит бумажные учебники и «сломает» всю методику общеобразовательной 
школы, которая представляет собой принудительное освоение материала учеником. Через 5–7 лет 

учитель не будет знать, выполнил задачу ученик или его смартфон, который сможет решить задачу с 

доказательствами, написать эссе или сочинение, поэтому все те рутинные механизмы, на которых 
основаны 75% методик современных школ, исчезнут. Вместо этого искусственный интеллект сможет 

выстраивать для каждого ученика индивидуальную траекторию обучения. 

 Одновременно следует отметить озабоченность ученых о том, что: 
 - цифровая среда, расширяя возможности, увеличивает опасность несанкционированного влияния на 

учащегося со стороны злоумышленников. Это означает, необходимость владения будущими педагогами 

важными компетенциями в области психологической безопасности, в том числе в цифровой среде 

(например, компетенции пользоваться социальными сетями в профессиональных целях); 

 - в рамках цифровизации учебного процесса возможно существенное «уплотнение» самой ткани 
урока.Объяснение, которое раньше занимало 10-15-20 минут, теперь может «сжаться» до 1,5 минут 
сенсорного ролика, который обеспечит наилучший способ понимания и запоминания с учётом 

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
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ментальной модальности учащегося и использованием всех (или некоторых, в зависимости от задачи) 
органов чувств [10]. 

 Будущий педагог должен быть свободен в применении цифровых технологий как для решения 
педагогических задач в предметной области, так и в целях воспитания Цифровая среда должна стать для 

него комфортной и не вызывать отторжения. 
 То есть, для будущего педагога владение на должном профессиональном уровне цифровыми 

технологиями и технологиями психологической и информационной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности должно стать нормой.  

Я. Кузьминов, ректор Высшей школы экономики (Москва), отмечает, что внедрение цифровизации в 
образование послужат причиной для последующей реогранизации образовательного процесса. Так, по его 
мнению, и с чем нельзя не согласиться, «в течение ближайших 5-10 лет будут разработаны такие системы 
автоматического перевода текстов и речи с любого языка, которые позволят свободно воспринимать 
чужую речь. Что это значит? А то, что электронные ресурсы, библиотеки ведущих вузов мира и лекции 
лучших преподавателей станут доступны для каждого обучающегося, а не только для тех, кто владеет 
иностранным языком. Всё это приведёт к полному перестроению образовательного процесса, 
переосмыслению роли педагога, которому теперь придётся не объяснять тот или иной материал, а 

помогать найти источник этого материала и разобраться в нём» [11].  
 Ученые отмечают: сегодня каждый университет, независимо от выбранной стратегии, должен пройти 

цифровую трансформацию. Стать цифровым университетом. Необходимость перехода к цифровому 
университету объясняется несколькими факторами.  

 Во-первых, в настоящее время практически все студенты относятся к поколению digital natives, 

они демонстрируют намного большую склонность к применению новых технологий в своей 

повседневной жизни. Особенно дело касается ИТ и интернет-технологий, а также их применения не 
только в профессиональной сфере, но и для социализации и коммуникации. Цифровизация университета 
сделает их более адаптированными для целевой аудитории. Это однозначно приведет к повышению 
конкурентоспособности вуза на рынке образования, созданию дополнительной ценности и привлечению 
студентов. 

 Во-вторых, рост конкуренции среди университетов, особенно это касается топовых 

университетов. Ввиду глобализации рынка борьба за студента будет происходить уже не в рамках одной 
страны или кластера стран, а на международном уровне. Таким образом, создание и сохранение за собой 
конкурентного преимущества университета будет определяться своевременностью внедрения новых 
технологий и, как следствие, готовностью к фундаментальным сдвигам в сторону образовательной 
системы нового поколения. 

 В-третьих, необходимость цифровизации внутренних процессов университета для увеличения 

эффективности взаимодействия подразделений на уровне всего учебного заведения. Это является 
необходимым для проведения всех инновационных и культурных преобразований, которые требуются от 
университета при переходе на новую образовательную модель[7].  

 Какие изменения следует ожидать в контексте цифровизации университетского образования 

[12]: 
 - цифровизация университетского образования внесет изменения в квалификационные требования к 

преподавателям университетов и поставит под вопрос их традиционные роли; 
 - новые форматы совместной работы и обучения, выстроенного вокруг обучающегося, потребуют 

принятия студентами большей ответственности за качество своего образования;  
 - в рамках цифрового образования уменьшится значение профессоров как «трансляторов знания» и 

увеличится их значение как людей, сопровождающих индивидуальное обучение студентов;  
 - изменения в образовательных форматах потребуют освоения преподавателями вузов новых 

специфических компетенций, связанных с цифровыми технологиями;  
 - в ходе цифровизации претерпевают фундаментальные изменения структура обучения и организация 

образовательного процесса. Эти изменения — серьезный вызов как для выбора материала для наполнения 
курсов и их организации, так и для управления университетом; 

 - благодаря цифровизации образовательный процесс станет более прозрачным, а более глубокое 
понимание результатов обучения позволит улучшить качество преподавания  

Цифровизация педагогического образования означает: 
 - техническое и программное перевооружение … педагогических вузов; 
 - пересмотр профессиональных стандартов с целью расширения и уточнения обобщённых трудовых 

функций, внесение соответствующих изменений и дополнений, предусматривающих понимание 
особенностей цифровой среды;  
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 - оладение на должном профессиональном уровне ППС вузов и будущими педагогами цифровыми 

технологиями; 
 - обновление профессиональных компетенций и требований к квалификации. 

 Переход педагогических вузов на цифровизацию, с целевой установкой на повышение качества 

будущих педагогов, не возможен без поддерживающих мероприятий, направленных на внедрение 
изменений в университете. Такие мероприятия могут включать [7]: 

 - разработку факультативных или обязательных модулей в рамках программ обучения, направленных 

на повышение цифровой грамотности среди студентов; 

 - оказание поддержки научно-педагогическим работникам (НПР), задающим тенденции в области 
развития цифровых навыков и занимающихся разработкой инновационных методик преподавания; 

 - поощрение продвинутого использования обучающих платформ со стороны НПР, с тем чтобы 

обеспечить более высокие результаты учебы студентов и повысить эффективность работы университета в 
целом; 

 - оказание помощи тем НПР, которые обладают менее продвинутыми навыками использования 

цифровых технологий. 

 Таким образом, цифровизация высшего педагогического образования есть необходимое условие и 
требование времени, направленное на повышение качества подготовки будущих педагогов, отвечающего 

вызовам нового времени. 
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Аннотация 

Одним из требований мирового сообщества к подготовке специалистов является качественное 

образование. Качество образования во всем мире зависит от многих фактов, в том числе и от новых 

информационных технологий, внедряемых в систему образования. Сегодня цифровизация всей системы 
образования является требованием времени. В статье описывают этапы становления и дальнейшего 

развития цифрового образования в мире и пути интеграции в систему высшего образования Казахстана. 

Ключевые слова: цифровые технологии, электронное обучение, смешанное обучение, 
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За последние десятилетия мир стремительно движется к экономике нового типа, где основным 
инструментом ее формирования становятся цифровые технологии. В современных условиях 

информационные технологии и цифровая трансформация являются основным фактором технологических 

перемен, обеспечивающих конкурентоспособность как на уровне отдельных предприятий, так и на 

уровне стран и наднациональных объединений, приводя к перестройке всех экономических и 
производственных процессов, радикальному повышению производительности, повышению качества и 

снижению себестоимости товаров и услуг [1].  

Одним из важных стратегических документов, обеспечивающих модернизацию экономики Казахстана 
является Государственная программа «Цифровой Казахстан», утвержденный Указом президента РК от 1 

февраля 2010 года № 922 в документе «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 

года». Программа «Цифровой Казахстан» выдвигает и определенные требования к системе образования, 
поскольку от того как будет идти подготовка современных кадров зависит и реализация этой программы.  

Живя в эпоху «Информационного общества», в котором интернет и ИКТ занимают свою 

неоспоримую нишу, особенно в области образования, мы создаем материальную и методологическую 

основу для возникновения и развития новых форм его получения.Информатизация образования и 
внедрение цифровых технологий в образование становится одним из условий успешного развития 

социально-экономической сферы страны.  

С переходом на рыночную экономику одной из задач, стоящих перед казахстанской системой 
образования является предоставление широким слоям населения качественного и доступного 

образования. Исследование рынка труда в Казахстане и других странах мира показывает, что из года в год 

контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная система 

образования предоставить не может, растет. В связи с этим стали появляться новые формы получения 
образования, такие как электронное, дистанционное, открытое дающие возможность получать 

необходимую информацию и обучаться с использованием Интернета и современных цифровых 

технологий. В информационном обществе одной из важнейших качеств личности, адекватной Цифровой 
экономике, является цифровая образованность личности, т.е. свободное владение цифровыми 

технологиями, умение использовать их в повседневной и профессиональной деятельности.  

Поэтому в решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими цифровыми технологиями, 
особая роль принадлежит системе образования и педагогам, проводящим процесс обучения. Необходимо 

в первую очередь формировать информационную компетентность педагога, изменить формы, методы и 

технологии обучения, а также внедрить новые подходы не только в школьном образовании, но и в целом 

во всей системе образования. 
В одном из докладов Boston Consulting Group 2016 года сказано, что в ближайшие 10-20 лет в 

результате цифровой революции в мире исчезнет 50% профессий. (Хотя массовой безработицей это не 

грозит, ибо возникнут другие профессии, сервисы и бизнесы, уменьшится рабочая неделя). С другой 
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стороны, в отношении цифровизации в мире в целом доминирует оптимизм. Это видно, как из книги 

организатора Давосского форума профессора Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция», так 
и из текста стратегической декларации «Строительство дигитализации для взаимосвязанного мира», 

принятой в апреле 2017 года на встрече министров цифровых экономик стран G20, а также не входящих в 

«большую двадцатку» стран, преуспевших в цифровой экономике - Испании, Норвегии, Нидерландов и 
Сингапура.  

Как показывает практика, формирование определенных компетенций происходит на различных 

уровнях образования в соответствии с целями и возрастными особенностями обучающихся. Что касается 

навыков и компетенций 21-го века, цифровых, то они должны формироваться на протяжении всей 
образовательной деятельности, начиная с начальной школы. 

Что мы имеем на сегодняшний день в этом направлении? И что предстоит еще сделать? Рассмотрим 

некоторые аспекты реализации цифровизации образования.  
Для повышения конкурентоспособности образования, развития человеческого капитала путем 

обеспечения доступности качественного образования Указом Президента Республики Казахстан № 1118 

от 7 декабря 2010 года была утверждена Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы. В рамках этой программы был внедрен проект «Системы электронного 
обучения», осуществление которого планировалось поэтапно с 2011 года в государственных 

организациях среднего, технического и профессионального образования в рамках реализации 

Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы.  
Целью проекта «e-Learning» было развитие качественных образовательных ресурсов и услуг, а также 

обеспечение равного доступа к ним на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий. Это давало возможность любому обучающемуся иметь возможность использовать цифровые 
образовательные ресурсы (далее - ЦОРы) и сервисы информационной системы в любое время, из любой 

точки нашей республики, вне зависимости от того, в какой местности он находится [2]. 

Этот проект был призван сделать «цифровое образование» удобным и эффективным как для 

обучающегося, так и для преподавателя. Он был направлен на повышение качества образования, его 
доступности, возможности организации смешанного обучения, а также формирования системы 

непрерывного образования и индивидуальных образовательных траекторий. Основная его задача была 

направлена на внедрение цифровых технологий обучения на всех уровнях образования (общее, среднее и 
высшее профессиональное, дополнительное), а также предполагалось включение населения в целом в 

компьютерную грамотность.  

Следует отметить, что основных показателей данный проект так и не смог достичь, поскольку не была 
полностью проработана Концепция электронного обучения. Основное внимание было обращено на 

создание технической инфраструктуры, внедрение программного решения и развитие образовательного 

контента, за бортом оказались методика обучения в новых условиях, вопросы поддержания технической 

инфраструктуры и, что особенно важно, не учтен фактор динамичности информационных технологий, 
что требует новых подходов в подготовке преподавателей. Преподавателей, с учетом их возрастных 

особенностей (андрогогики) необходимо учить не только знанию основ информатики, компьютерных 

технологий, но и визуальной грамотности.  
Социологические исследования показывают, что в последние годы в увеличивающемся потоке 

значимо выделяется объем оцифрованной визуальной и аудио информации. Преобладание не текстовых 

визуальных элементов в получаемой пользователями информации ведет к возрастанию необходимости 

формирования визуальной грамотности (англ.: visual literacy). Такое обучение подразумевает развитие 
зрительного восприятия знаков, символов и их систем, основных приемов типографики, метадизайна 

текстового сообщения (когнитивно-ориентированные, семантические, текстовые и графические акценты), 

понимания скрытых смыслов, кодов и метафор, которыми насыщены компьютерная графика или 
инфографика, а также фотография, видео, телевизионное изображение и реклама на компьютере и в 

Интернете. По мнению некоторых исследователей, визуальные, мультимедийные компоненты учебного 

материала или образовательного веб-сайта позволяют значимо повысить показатель их освоение, и 
усиливает мотивацию обучающихся. 

Цифровые технологии дают возможность освоить учебные задания не только в стенах учебного 

заведения, но и на дому самостоятельно. 

Цифровые технологии, как отмечают многие ученые, это уже не только инструмент, но и новая среда 
существования человека. Цифровая образовательная среда дает принципиально новые возможности: 

-перейти от обучения в классной комнате или аудитории к обучению в любом месте и в любое время; 
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- проектировать индивидуальный образовательный маршрут, этим самым удовлетворять 

образовательные потребности личности обучающегося; 

- превратить обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и 

создателей новых ресурсов и др. 

Одним из основных трендов современного образования являются сетевые активности, использование 
социальных сетей в качестве образовательных ресурсов и проведение удаленных мастер-классов, 

тренингов. Характерными особенностями цифрового образования с использованием сетевых технологий 

являются гибкость, мобильность, технологичность, диалогичность и интерактивность, ориентация на 
восприятие медиапотоков. Все это способствует формированию компетенций цифровой экономики. 

Однако в связи с этим возникает и проблема сетевой или информационной культуры. 

Формирование информационной культуры, является важным аспектом обучения. Под 
информационной культурой подразумевается не только владение компьютером, но умение добывать 

информацию, ее структурировать, обрабатывать и, сохранять, отправлять и использовать в своей 

профессиональной деятельности. Цифровая грамотность понимается как «набор знаний и умений, 

которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов 
интернета». Включает в себя цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую безопасность 

[3]. Все это приводит к необходимости в обучении цифровой грамотности и компетенции нового 

поколения обучающихся и педагогов.  
Цифровая компетентность, по определению Солдатовой Г., Зотовой Е. и др. (2013), - это сложный 

феномен, определяющий жизнедеятельность в информационном обществе. В его структуру включены 

четыре компонента – компетенции[3]: 

1. Информационная и медиакомпетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, 
связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее 

критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с использованием цифровых 

ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео). 
2. Коммуникативная компетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, 

необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные 

сети и др.), совершаемых с различными целями. 
3. Техническая компетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие 

эффективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения различных 

задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т. п. 

4. Потребительская компетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, 
позволяющие решать с помощью цифровых устройств и Интернета раз личные повседневные задачи, 

связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 

потребностей. 
 К сожалению, не только в школах, но и в системе образования в целом можно отметить еще низкий 

уровень знаний преподавателей относительно использования цифровых технологий как инструмента 

обучения.  

В Европейском союзе проводились исследования по определению владения цифровой грамотностью 
педагогов. Выявлено, что «только 20-25% школьников обучаются у учителей с высоким уровнем 

цифровой компетентности или у педагогов, поддерживающих активное использование цифровых 

технологий в учебном процессе». Кроме того, «школьное расписание не особенно содержит дисциплины 
цифрового обучения – включая те же навыки программирования» [4]. 

Как будет развиваться образование в Казахстане? Эта тема регулярно обсуждается на конференциях, 

круглых столах и форсайт-флотах. Важно понять глобальные тенденции в этой сфере, а потом уже 
строить национальные модели.  

Можно выделить три разные системы образования [5]:  

Первая - типична для стран, находящихся на стадии раннего индустриального развития (это Африка, 

Латинская Америка, Средняя Азия). В этих странах есть «базовая школа, технические училища, высшее 
образование для элиты, подготовка навыков».  

Вторая система – с массовой школой, спецшколами, массовым высшим образованием, большими 

университетами и квалификационным подходом к обучению – свойственна быстроразвивающимся 
странам (Китай, Индия, арабский мир, Юго-Восточная Азия).  

Третья, постиндустриальная, система образования охватывает примерно 15% населения планеты 

(страны ОЭСР) и характеризуется новыми методиками обучения, новыми компетенциями, «проектным 
деятельностным образованием». 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=60682#.UtRV2fvwAvs
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Казахстанское образование, можно отнести к промежуточной системе, находящейся между 

индустриальной и постиндустриальной системами, однако, в сфере ИКТ мы проигрываем конкуренцию 
не только развитым странам, но отдельным странам СНГ.  

Современные вызовы информационного общества требуют от образования поиска новых моделей 

образования. К ним можно отнести: 
 интернет и цифровые технологии (дают возможность появления новых моделей создания, 

сохранения и трансляции знаний); 

 технологические стартапы в образовании (венчурные фонды уже признали, что будущее за онлайн-

образованием); 
 гиперконкуренция за таланты и быстрое развитие отраслей (новые требования к форматам 

подготовки кадров: «максимальная гибкость и развитие надпрофессиональных компетенций, 

сверхбыстрая подготовка и точечная компетенция»); 
 образование как актив (инвестирование в университеты, расчёт отдачи средств, затраченных на 

подготовку каждого конкретного человека); 

Зарождается и новая модель глобального, открытого образования, к которым относятся – массовые 

открытые онлайн курсы (MOOC -Massive Open Online Course).МООС предоставляет возможность 
свободного доступа к новейшим курсам, что позволяет снизить стоимость получения высшего 

образования и, даже изменить существующие модели высшего образования. В основе MOOС лежит 

понятный для образования процесс трансляции знаний от учителя к ученику. 
Формат MOOС позволяет уйти от модели образования «одной для всех» и дать студентам 

возможность индивидуализированного обучения [6,]. 

Происходит трансформация дистанционного обучения в более доступную форму. Учитывая то, что 
многие курсы рассчитаны на собственный темп изучения материала, студент сам регулирует период, за 

который он обучается и тем обучения. Вместе с этим может возникнуть проблема, а будут ли вузы 

зачитывать курс, полученный студентом через МООС от преподавателя другого вуза, даже если он будет 

сертифицирован. Для решения этого вопроса необходима кооперация вузов друг с другом.  
В Казахстане, к сожалению, тенденции МООК только набирают силу. Существует очень мало ВУЗов, 

которые начали работу в этой сфере. Некоторое время назад планировалось создание национальной 

платформы, на базе которой можно было бы размещать курсы казахстанских учебных заведений, но, к 
сожалению, МООК так и не был реализован. Сегодня, в Казахском национальном университете аль-

Фараби создан Консорциум казахстанских вузов по развитию МООК в РК. В его состав вошли 15 вузов 

Республики, включая КазУМОиМЯ им. Абылай хана. В 2016г. была разработана платформа MOOC.KZ, 
доступ к которой может быть проведен по адресу http://mooc.kz и которая, будем надеяться, станет 

прообразом национальной платформы.  

Одной из современных образовательных технологий, требующих особое внимание, является 

смешанное обучение, или blended learning, в основе которого лежит концепция объединения нескольких 
технологий - «классно-урочной системы», электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Использование методов и технологий очного и электронного обучения позволяет одновременно 
использовать преимущества указанных форм обучения [7]. 

Для смешанного обучения характерно сохранение общих традиционных принципов построения 

учебного процесса с включением элементов интернет-обучения.  

Смешанное обучение является перспективной системой обучения, которая совмещает преимущества 
традиционного и интерактивного обучения. На наш взгляд, развитие смешанной формы обучения может 

стать одним из ключевых направлений модернизации всей образовательной сферы. 

В заключении хотелось бы отметить, что, как и всякий глобальный проект, "цифровизация" несет в 
себе, как позитивные моменты, так и серьезные риски. К позитивным моментам можно отнести 

возможность получения высшего образования в самых благоприятных для обучающегося условиях (по 

месту жительства и пр.). С другой стороны, по абсолютным показателям качество образования во всем 
мире неуклонно снижается. Ставка на элитарное образование едва ли спасет ситуацию. Очень важно 

решать проблему через модернизацию содержания, методики преподавания в новых условиях и 

подготовки преподавательских кадров. Это должно стать необходимым компонентам процесса 

цифровизации.  
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
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Аннотация 

В данной статье представлены новые тенденции, связанные с цифровой модернизацией 

педагогического образования в Казахстане. На сколько, цифровизация влияет на образовательные 
технологии применяемые преподавателями вуза. Как изменяется сама личность преподавателя и к чему 

он должен стремиться в новом образовательном пространстве. 

Ключевые слова: образовательные технологии, преподаватель технолог, цифровизация, 

самопознание, самооценка, профессионально-педагогическое развитие 
 

Образование в эпоху прорывных технологий должно стать тем базисом, который позволит 

экономикам стран удержаться на волне конкурентоспособности. Однако для этого необходимы 
изменения в системе высшего образования и преподавания в этой системе. Вокруг этой темы – 

«Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий» - происходили основные дискуссии в 

ходе VII Евразийского форума лидеров высшего образования (EHELF) на площадке Назарбаев 

Университета. 
Государственный секретарь Республики Казахстан отмечает что, «В Послании этого года «Новые 

возможности развития в условиях Четвёртой промышленной революции» одной из задач определено 

развитие человеческого капитала, предусматривающая создание собственной передовой системы 
образования. Для этого нам нужно адаптировать сферу образования под потребностно– инновационную 

индустриализацию, нацеленную на переход от практики передачи знаний к формированию навыков 

креативного мышления, умение находить нужную информацию и верно применять её». 
Эти задачи, стоящие перед Высшей школой, во всём мире ещё не получили окончательного решения. 

Поэтому выбранная тема – «Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий» остаётся и 

сегодня крайне актуальной. 

Понять, как работать с новыми технологиями сегодня невозможно в одиночку, истину приходиться 
искать сообща. Поэтому форумы, круглые столы, конференции посвящённые данной проблеме являются 

одним из инструментов, которые позволяют удержаться на волне, не быть погребённым под валом 

изменяющихся технологий. 
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«Прорывные образовательные технологии» неизбежно взаимосвязаны с цифровизацией 

образовательного пространства высшего учебного заведения, в связи с этим международный эксперт в 
области высшего образования Джамиль Салми отмечает что «Интернет сломал границы и барьеры 

географические и временные». Можно с уверенностью утверждать что, онлайн-обучение позволяет 

смотреть лекции, курсы, участвовать в тренингах, сдавать экзамены, поступать в вузы и многое другое, из 
любой точки земного шара. Можно даже удалённо посещать виртуальные лаборатории, ставить в них 

эксперименты. Уже не страшно опоздать на лекцию, пропустить важную тему, можно несколько раз 

пересмотреть важное занятие дома. Сокращается разрыв между доступом к информации между 

развитыми и развивающимися странами. Важен лишь доступ к устойчивому и мощному интернету. 
Между тем, всеобщая доступность электронных ресурсов заставляет пересмотреть отношение к 

самому преподаванию. Просто записать лекцию и вставить её на вузовском портале не станет инновацией 

или прогрессивной образовательной технологией. Процесс обучения должен поменяться целиком, при 
изменении учебной программы, должна меняться и дидактическая, и методологическая и 

технологическая составляющая, а также оценивание знаний. Необходимо учитывать применение в 

программах для самообучения элементы искусственного интеллекта. 

Вхождение мирового сообщества в век цифровизации и технологизации выдвигает перед 
педагогическим образованием особые задачи и, в первую очередь, ставит задачу подготовки 

преподавателя-технолога. Разрабатываемая модель преподавателя нового формата предполагает прежде 

всего профессиональную, компетентную, творчески развивающуюся личность, в которой привалируют 
духовно-нравственные, гуманные качества. Цифровизация имеет большой потенциал, способный 

полностью изменить методику и каждый этап в процессе обучения. Особенно в сфере высшего 

образования, где уже большим спросом пользуются онлайн-курсы, тренинги и более инновационные 
технологии получения знаний. Можно выделить следующие факторы цифровизации образования: 

1. Непрерывность обучения. Цифровое образование предлагает нетрадиционные технологии обучения. 

2. Индивидуализация обучения. Цифровое образование более гибкое и больше адаптивно под 

конкретные нужды обучаемого. Это позволяет сделать процесс обучения более эффективным, быстрым, а 
также наладить обратную связь с обучаемыми. 

3. Постоянные технологические улучшения. Цифровому образованию содействует развитие новых 

возможностей в технологичных направлениях. 
4. «Цифровые обучаемые». Сегодняшние обучаемые свободно пользуются любыми цифровыми 

технологиями и привыкли получать то, что хотят, когда хотят, где бы они не находились. 

Современное образование уже характеризуется вариативностью и многообразием, как в содержании, 
так и в технологиях, используемых в учебно-воспитательном процессе. Если рассматривать 

педагогические технологии как организационно-методический инструментарий, то наличие различных 

образовательных технологий, постоянное появление новых требуют от преподавателя гибкости, 

творчества, высокого педагогического мастерства. 
Основная задача преподавателя при использовании образовательных технологий. Это подготовка 

специалистов нового формата, который не только и не столько состоит в накачивании знаниями 

обучаемых, сколько воспитание обучаемого, способного учиться на протяжении всей жизни, 
обладающем набором необходимых качеств. Это и умение работать в команде, и навыки критического 

мышления, и работать с информацией. 

Вообще успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и способности 

преподавателя мобилизовать свои усилия на систематическую умственную работу, рационально строить 
свою деятельность, преодолевать трудности во время подготовки к занятиям, особенно при внедрении 

прогрессивных образовательных технологий, снимать эмоциональные и психологические перегрузки, 

управлять своим эмоциональным состоянием. Эти качества не даются от рождения или в виде 
приложения к диплому, а являются результатом длительной работы над собой. В науке существует 

технология профессионального саморазвития, которая на сегодняшний момент является очень 

актуальной, поскольку именно эта технология поможет преподавателю активно участвовать в цифровой 
модернизации Казахстана и внедрять прогрессивные образовательные технологии в учебный процесс 

вуза. Каждый входящий в неё компонент является необходимым для успешного овладения процессом 

самовоспитания и что исключение хотя бы одного их них может сделать технологию или нерабочей, или 

повлечёт за собой ошибки, которые нелегко будет исправить. 
Профессионально-педагогическое развитие преподавателя является основой для становления 

педагогического мастерства. Важнейшей частью педагогического мастерства являются 

профессиональные знания и умения. Это прежде всего философские, психолого-педагогические, 
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социальные, специальные и дополнительные знания. Профессиональные знания преподавателя 

формируются на всех уровнях (методологическом, информационно-содержательном, методическом, 
технологическом, творческом) и становится базой педагогического сознания и мышления, а психолого-

педагогическая эрудиция – необходимой предпосылкой успешной работы преподавателя. 

Велика роль профессиональных способностей преподавателя в его успешной деятельности. Учёные–
исследователи выделяют ведущие из них, дидактические, коммуникативные, перцептивные, 

эмоциональные, прогностические, креативность и импровизацию, интуицию, эмпатию. 

Технологичность придаёт педагогическому мастерству другое качество, другую сущность, - 

мастерство владения педагогическими (диагностическими, информационными, социальными, игровыми, 
дидактическими) технологиями, проектированием и организацией диалога, дифференциацией, 

интеграцией, а не методикой передачи информации. Владение педагогическими технологиями 

совершенствует педагогическое мастерство и соответствует требованиям выдвигаемым цифровой 
модернизацией Казахстана. 

Уровень педагогического мастерства зависит от уровня технологической компетентности и 

определяется на основе следующих основных критериев: 1) целесообразности, 2) творчества, 3) 

технологичности, 4) оптимальности, 5) продуктивности. Чем выше технологичность преподавателя, тем 
выше уровень его мастерства. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что цифровая модернизация образования педагогики 

Казахстана является сопутствующим и взаимодополняемым фактором для преобразования подготовки 
преподавателей вузов, и значительно влияет на становление педагогического мастерства преподавателя, 

которому необходимо в соответствии с новыми горизонтами развития образовательного процесса 

формировать гуманистическую направленность и педагогическую культуру, приобретать необходимые 
знания и умения, развивать способность и овладевать педагогическими технологиями. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы профессиональной самоактуализации взрослых в условиях 
цифрового образования. Обоснована необходимость изучения проблемы профессиональной 

самоактуализации взрослых на основе андрагогического подхода. Раскрывается сущность понятий 

«профессиональная самоактуализация взрослых», «цифровое образование». 
Ключевые слова: профессиональная самоактуализация, цифровое образование, контекст, 

образование взрослых, андрагогический подход 

 
Стимулирование трансфера современных технологий требует модернизацию и цифровизацию 

отечественных предприятий, ориентированных на экспорт продукции. В связи с этим усиливаются 

требования к уровню профессионального развития взрослых независимо от направленности 

профессиональной деятельности как ведущего вида деятельности взрослого человека. Как подчеркивает 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, «Стране требуется новое качество. Глобальные тренды 

показывают, что оно должно основываться в первую очередь на широком внедрении элементов 

Четвертой промышленной революции» [1]. 

https://kursiv.kz/


55 

Профессиональная самоактуализация выступает основным фактором профессионального развития 
взрослого человека и выражает его стремление к выявлению и развитию личностных и 
профессиональных возможностей, внутренних ресурсов, способствующих повышению высокого уровня 
жизнедеятельности взрослого как субъекта системы трудовых отношений и социального взаимодействия. 

В свою очередь, деятельность рассматривается как система взаимодействий человека со сложным и 
противоречивым миром, с действительностью и обществом, детерминирующая реализацию самого себя, 
т.е. субъекта в конкретной предметной отрасли, также характеризующая динамичностью и 
изменчивостью. 

«Самоактуализацию личности, - пишет А.Ю. Василенко, - следует рассматривать как особый стиль 
жизни и мировосприятия, приверженность бытийным ценностям развития, творчества, продуктивности, 
самопознания и самосовершенствования, красоты, понимание экзистенциальной ценности времени» [2].В 
исследовании А.П. Гусевой выявлена взаимосвязь показателей профессионального развития с 
характеристиками психологической зрелости личности. По утверждению А.П. Гусевой, «негативный 
характер профессионального развития взаимосвязан с низким уровнем сформированности следующих 
характеристик психологической зрелости: ответственности; направленности на самоактуализацию; 
самоотношения; целостности; направленности на цели, самоэффективности; слабой ориентации на 

гуманистические ценности; неумением строить позитивные межличностные отношения. Высокая 
выраженность характеристик зрелости личности проявляется в группе с позитивным характером 
профессионального развития, который обеспечивается выраженным стремлением к самоактуализации, 
высоким уровнем осмысленности жизни, субъективного контроля, самоэффективности, положительным 
самоотношением» [3]. 

Для преодоления разрыва между нарастающими инновационными процессами и запросами 
современного рынка труда предпринята попытка поиска модели модернизации дополнительного 
профессионального образования и определены функции дополнительного профессионального 
образования взрослых (личностные функции, направленные на достижение взрослыми 
профессиональной зрелости; выявление недостаточной уровни знаний; дополнение существующих 
знаний; консультационная и консалтинговая функции) [4]. 

Способность к достижениям, к продуктивности, к достижению творческой, профессиональной, 

социальной зрелости,- отмечают Болотова А., Молчанова О., - является основными психологическими 
новообразованиями [5]. Следует отметить, что потребность взрослого добиваться успеха и стремление 
преодолеть трудности связана с мотивацией деятельности. 

Как показывает мировая практика, в начале XXI столетии в Стэнфордском университете с целью 
поиска новых методов и модели понимания влияния социального поведения на обучение и контекста 
обучения на результаты обучения организованы первые межотраслевые вычисления в цифровом 
образовании, где акцентировалось внимание на то, что цифровое образование, основанное на социальных 
вычислениях, больших данных, искусственном интеллекте и других новых технологиях, обеспечивает 
владение обучающимися разнообразных и новых способов взаимодействия, обучения и изучения. По 
мнению зарубежных ученых, «Новый интеллектуальный анализ данных и машинное обучение для 
социального интеллекта в цифровом образовании; социальное моделирование и моделирование для 
исследования социального поведения, эмоционального интеллекта, процессов и других социальных 

аспектов, которые могут влиять на успеваемость в образовательной среде; интеллектуальная 
образовательная платформа и интерактивные системы социальных вычислений в цифровом образовании; 
анализ социальных медиа и медиа-информации в цифровом образовании и др. аспекты цифрового 
образования стали предметом обсуждения» [6]. Следует согласиться с утверждением R. Luppicini о том, 
что «Учреждения высшего образования находятся на переднем крае технологического интерфейса с 
жизнью и обществом. Такие технологические нововведения в университетских исследовательских 
центрах, развитие ресурсов университетских библиотек и новые инструменты, доступные для обучения и 
обучения, воспитывают новые подходы к обучению и дебаты относительно надлежащего использования 
новых технологий» [7]. Цифровое образование является фактором профессиональной самоактуализации 
взрослых, так как эффективное использование цифровых образовательных ресурсов, направленных на 
удовлетворение фундаментальных (базовых), в том числе образовательных потребностей субъекта 
собственной жизни, создает основу для дальнейшего продвижения новых идей, социальных проектов и 

инициатив, обеспечивающих целостное благополучие (социальное, семейное, профессиональное, 
творческое и т.д.) и улучшение нового качества человеческого капитала.  

На наш взгляд, целесообразно изучить образовательные потребности взрослых, основные мотивы 
переобучения и переподготовки, повышения профессиональной квалификации взрослых обучающихся, 
жизненные стратегии взрослых с учетом гендерных особенностей.  
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Решение проблем профессиональной самоактуализации взрослых требует разработки 

методологических подходов цифровой андрагогики, определения понятийно-категориального строя 
цифровой андрагогики (цифровое образование для взрослых, цифровые андрагогические ресурсы, 

цифровая оценка деятельности взрослых, менеджмент в цифровом образовании взрослых и др.), 

содержания цифрового образования для взрослых, стимулирующих их к профессиональному 
непрерывному и постоянному росту, принципов цифрового андрагогического обучения, закономерности 

педагогического взаимодействия в системе «андрагог-педагог - взрослый-обучающийся», механизмов 

самоменеджмента в цифровом образовании взрослых. 
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Аңдатпа 

Мақалада елімізде математика әдістемесін ана тілінде пән ретінде оқытудың қолға алына бастауы 

мәселелері баяндалады. Сонымен қатар онда Қазақстан жоғары оқу орындарының қарашаңырағы – Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің ашылуы туралы құнды мәліметтер келтірілген. 
Кілт сөздер: математиканы оқыту әдістемесі,ана тіліндегі алғашқы математика оқулықтары, 

математикалық терминология, жоғары білімді математика пәні мұғалім-кадрларын дайындау 

 
XX ғасырдың 20-жылдары Қазақстанда сол кезде жаппай ашылып жатқан жетіжылдық және 

тоғызжылдық мектептерге математика пәні мұғалімдерін дайындауды «Халық ағарту институттары» 

атты оқу орындары жүзеге асырды. Алайда, бұл оқу орындарында мұғалімдерді дайындауда, негізінен 
алғанда, элементар математиканы оқытуға басымдық беріліп, мұғалімнің кәсіби-әдістемелік дайындығын 

арттыруға жеткілікті дәрежеде көңіл бөлінбеді. Олардағы «Математиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқу 

бағдарламасының мазмұны, негізінен, бұрыннан қалыптасқан арифметика әдістемесінің материалдарын 

қамтыды, ол геометрияны және графиктерді оқытудың кейбір әдістемелік мәселелерімен ғана 
толықтырылды. Оның үстіне, бұл курс бойынша, қазақ тілін былай қойғанда, орыс тілінде де жүйелі оқу 

құралдары болған жоқ.  
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Осы кезеңде орта мектепке жоғары білімді математика пәні мұғалімдерін дайындаумен байланысты 

заманның өскелең талаптарын қанағаттандыра алмағандықтан, Кеңес Одағында халық ағарту 
институттарын жауып, олардың кейбіреулерін педагогикалық институттарға айналдыру қолға алынды. 

Осыған орай, 1926 жылы Ташкенттегі халық ағарту институтының негізінде «Казпедвуз» деген атпен 

Қазақ педагогика институты құрылды. Бұл оқу орнының алдына қазақ жастарынан 7 жылдық және 9 
жылдық мектептерге, сондай-ақ педагогикалық техникумдарға оқытушылар даярлау міндеті қойылды. 

Институт Қазақстан ХАК-ының қарамағында болды және оның оқу мерзімі төрт жылды құрады. Қазақ 

тіліндегі оқу-әдістемелік әдебиет тапшы болғандықтан және ұлттық кадрлар жетіспегендіктен, ондағы 

оқу қазақ және орыс тілдерінде аралас жүргізілді. Институтты қазына жәрдемімен жатақханада тұрып, 
бітіріп шыққандар жолдамамен мектепте 4 жыл қызмет етуге міндетті болды. Кітапхана, лабораториялар 

мен әртүрлі кабинеттер, студенттер практикадан өту және оқу үрдісі барысында практикалық сабақтар 

жүргізу үшін институт жанында 7 жылдық мектеп жұмыс істеді. Институт құрамында екі факультет, 
қоғамдық-экономикалық және жаратылыстану-математика факультеттері болды. Жаратылыстану-

математика факультеті екі бөлімнен тұрды, олар: жаратылыстану-география және физика-математика 

бөлімдері. 

Институтқа студенттерді қабылдау шарты мынадай болды: бірінші, негізгі бөлімге жасы 17-ден кем 
емес және жетіжылдық мектепті бітіргендер алынды. Ал орта дәрежелі оқу орындарын бітіріп келгендер 

емтихан тапсыру арқылы келесі ілгергі бөлімдерге қабылданды[1].  

Осылайша, институттың жаратылыстану-математика факультетінің деканы Әлімхан Ермековтың 
басшылығымен қазақ мектебіне математика пәнінің алғашқы жоғары білімді мұғалімдерін дайындау 

қолға алынды.Ә.Ермеков осы институтта декандық қызмет атқара жүріп, жоғары математикадан дәрістер 

оқыды. Казпедвуз 1928 жылы Ташкенттен Алматыға көшіріліп, сол жылдың 10 қарашасында Қазақ 
мемлекеттік университеті болып аталды. Алғашқыда онда бір ғана педагогика факультеті жұмыс істеді, 

оның құрамында физика-математика, тіл-әдебиет және химия-биология бөлімдері болды.Алғашқы 

жылдары физика-математика бөліміне Ресейдің жоғары оқу орындарынан профессорлар Вайнцвельд, 

Кругляк және доцент Потапов оқытушылық қызметке шақырылды. 1928/29 оқу жылында факультетте 20 
студент білім алды. 1930 жылы университет Қазақ педагогикалық институты болып қайта құрылды және 

оның құрамындағы физика-математика бөлімі факультетке айналдырылды [2].  

Физика-математика факультетінің алғашқы деканы Ә.Ермеков болды, онда құрамында 9 оқытушысы 
бар «Техника, физика және математика» кафедрасы жұмыс істеді. Факультет заман талаптарына сәйкес, 

жедел қарқынмен жұмыс істей отырып, 1931 жылдың 15 желтоқсанында алғашқы 17 мұғалімді даярлап 

шығарды, олардың қатарында «Математика» мамандығын алып шыққандар мыналар еді: 
П.Әбдіжаппаров, С.Баймұрзин, Ш.Жұмабаев, М.П.Устименко, А.Ахметов, Н.Болдырева, А.Байжанов, 

Ж.Жаңбыршин [3].  

Факультетте алғашқы жылдардан бастап-ақ математика саласы бойынша ұлттық кадрларды 

дайындауға елеулі көңіл бөлінді. Үздік оқыған кейбір түлектер факультетте оқытушылық қызметке 
қалдырылып, оларды ғылыми жұмысқа баулу қолға алынды. Бірақ соған қарамастан, факультетте 

алғашқыда маман математик-оқытушылар жетіспей, оқу үдерісін ұйымдастыруда айтарлықтай 

қиындықтар орын алды. Осыған байланысты 1932 жылы факультетке Қазақстан ХАК-ының талап 
етуімен Мәскеу Мемлекеттік университетінің астрономия-математика бөлімін бітіріп, университет 

жанындағы математика және механика институтына дифференциалдық теңдеулер мамандығы бойынша 

аспирантураға қалдырылған Сәдуақас Боқаев шақыртылып алынды [4]. 

Осы кезеңде Қазақстанда РКФСР ХАК-ы жанындағы Математикалық комиссия кеңес мектептері үшін 
тұрақты оқулықтар ретінде бекіткен математика оқулықтарын аудару жұмыстары қызу қолға алынып, 

әрбір сыныптар бойынша аудармашылар белгіленді.Оқулықтарды аударуға, негізінен, ҚазПИ-дің 

математик-оқытушылары жұмылдырылып, олар осы салада айтарлықтай жұмыстар тындырды. 
Г.Шейнесонның «Бастауыш алгебра» атты кітабы (С.Баймұрзин, т.б., 1932); Н.А.Шапошников пен 

Н.К.Вальцовтың «Алгебралық есептер жинағының» I бөлімі (С.Боқаев, 1933); А.П.Киселевтің «Алгебра» 

оқулығының бірінші (М.Әмірбаев, 1933) және екінші (А.Кемелов, 1935) бөлімдері; Ю.О.Гурвиц пен 
Р.В.Гангнустың «Геометрияның жүйелік курсы» (М.Әмірбаев, 1934); Н.Рыбкиннің «Тригонометрия 

есептерінің жинағы» (М.Әмірбаев, 1935), т.б. оқу құралдары қазақ тіліне аударылды.Математика 

оқулықтарын қазақ тіліне аудару мен рецензиялау жұмыстарына оқытушылармен қатар С.Баймұрзин, 

Ш.Жұмабаев, Б.Еркебаев, З.Ақышев сияқты факультеттің алғашқы түлектері де белсене қатысты. 
1934 жылы Қазақстан Өлкелік Комитеті мемлекеттік баспа мен ХАК-ының оқулықтардың 

аудармаларын жасаумен байланысты баяндамасын тыңдап, аудармашыларға нәтижелі жұмыс істеуге 

жағдайлар жасауды (тұрғын үйлермен қамтамасыз ету, демалыс үйлеріне жіберу, т.б.) міндеттеді. Бірақ 
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соған қарамастан, математика оқулықтарының алғашқы аудармаларының бірқатарының сапасы төмен 

болып шықты. Бұлай болуы заңды құбылыс еді, өйткені, сол кездері қазақ және орыс тілдеріне бірдей 
жетік маман аудармашылар тапшы еді, белгіленген аудармашылардың көпшілігінің математиканың 

теориясы мен әдістемесінен білімдері төмен болды,оның үстіне олар математиканы оқыту тәжірибесінен 

өтпеген адамдар болатын [5]. Аударма оқулықтардың сапасының төмен болуына сол кездегі қазақ 
тіліндегі математика терминдерінің толығымен жүйеге түсе қоймауы да өзінің кері әсерін тигізбей қойған 

жоқ. 

Факультет оқытушылары қазақ тіліндегі терминологияны жүйеге түсіру бағытында көп жұмыстар 

атқарды. Мәселен, факультет деканы Ә.Ермеков Бүкілодақтық Орталық Комитеттің Жаңа әліпби туралы 
1930 жылы 6 – 13 мамыр аралығында Алматы қаласында өткізілген пленумының отырысында f, z, x, v 

әріптерінің қазақ тіліндегі математика оқулықтарына өзгертілмей, сол күйінде енгізілуі туралы мәселені 

көтерді [2]. Қазақстанның Мемлекеттік терминология комиссиясының жоғары мектептегі арнаулы пәндер 
бойынша терминдер жасауды Қазақ педагогикалық институтына тапсыруына байланысты математика 

кафедрасының оқытушылары институттың ғылыми-зерттеу секторы жанынан 1934 жылы 23 мамырда 

ұйымдастырылған терминология комиссиясының мүшелері ретінде математика терминдерін жасаумен 

айналысты.  
Жалпы алғанда, физика-математика факультетінде алғашқы жылдары республика мектептері мен орта 

дәрежелі оқу орындарын математика оқулықтарымен және қажетті әдістемелік-математикалық 

әдебиетпен қамтамасыз ету, орыс тіліндегі оқу құралдарын қазақ тіліне аудару, ана тіліндегі 
математикалық терминологияны қалыптастыру, математика мен оны оқыту әдістемесі саласындағы 

ұлттық ғылыми кадрларды дайындау, т.б. бағыттарда көптеген жұмыстарды атқару жүзеге асырылды.  

ХХ ғасырдың 30-жылдары өндірістің аса маңызды салаларының қарыштап дамуына байланысты 
математика пәні мұғалімдеріне деген қажеттілік пен әлеуметтік сұраныс арта түсті. Партияның Орталық 

комитетінің осы жылдар басындағы қаулыларынан кейін, Қазақстанда орта мектептер жүйесінің 

қалыптаса бастауы жоғары білімді математика пәні мұғалімдерін көптеп дайындауды қажет етті. 

Қазақстандағы жалғыз жоғары дәрежелі оқу орны – Қазақ педагогика институты үшін бұл қажеттілікті 
өтеу қиынға соқты. Сондықтан Орал (1932 ж.) мен Қызылорда (1937 ж.) педагогикалық институттары 

және Қазақ мемлекеттік университеті (1934 ж.) ашылды.  

Педагогикалық институттарда математиканың теориялық пәндерімен бірге элементар математика мен 
математиканы оқыту әдістемесі пәндері де оқытылды. Математикадан мектепте оқытылатын оқу 

материалдарының мазмұны тұрақтала бастаған осы жылдары орта мектепте математиканы оқыту 

әдістемесі бойынша алғашқы кеңестік әдістемелік нұсқаулықтар шыға бастады. Оларда математика 
әдістемесі екі бөлімге бөлініп қарастырылды. Бірінші бөлім математиканың оқулықтарымен оқу 

бағдарламасын жан-жақты талдау және математиканы оқытудың диалектикалық-материалисттік 

философияның таным теориясына негізделген әдістері туралы жалпы білімдерді қамтыды. Екінші 

бөлімде әдістеменің дербес мәселелері қарастырылды. 
Кеңес Одағында педагогикалық институттардың физика-математика факультеттеріне арналған оқу 

жоспарлары мен пәндердің оқу бағдарламаларын жетілдіру бағытындағы жұмыстардың нәтижесінде 1935 

жылы барлық оқу орындарына ортақ, бірыңғай жаңа оқу жоспары бекітілді. 1935/36 оқу жылында 
Қазақстанның оқу орындары осы оқу жоспарына көшті. Бұл жоспар бойынша, математика пәні 

мұғалімдерінің кәсіби қызметімен байланысты педагогикалық пәндердің үлес салмағы арттырылды. Оқу 

бағдарламасына элементар математика пәні енгізілді, оқу сағаттарының санын қысқарту есебінен 

студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарына көбірек уақыт бөлінді. Педагогикалық практикаға 
баса мән беріліп, пәндер бойынша сынақтар мен мемлекеттік емтихандар ендірілді. Математика тарихы 

студенттердің таңдаулары бойынша факультативтік пән ретінде оқытылатын болды. Оқу жоспары 

математика және физика пәндері мұғалімдерін дайындауды қарастырды, мұнда мамандандыру үшінші 
курстан бастап қолға алынды. Математика мамандығы бойынша теориялық пәндердің қатарында 

«Элементар математиканың арнайы курсы» атты пән оқытылды, барлығы 164 сағат бөлінген бұл пән 

мынадай мәселелерді қамтыды: теориялық арифметика мен сандар теориясының элементтері, 
геометриялық салулардың теориясы. Пәнге бөлінген уақыттың 114 сағаты бірінші және екінші курстарда 

өтілді. Оқу жоспары бойынша математика әдістемесі пәніне 126 сағат бөлінді [6]. 

Сонымен, 1935 жылғы оқу жоспарында кәсіби педагогикалық дайындықты күшейтуге ерекше көңіл 

бөлінді. Қорыта айтқанда, жоғары білімді математика пәні мұғалім-кадрларын дайындаумен айналысқан 
Қазақстанның жоғары оқу орындарының физика-математика факультеттерінде математиканы оқыту 

әдістемесі пәнін ана тілінде оқытуды ұйымдастыруға алғашқы қадамдар жасалды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос внедрения современных информационных технологий в процесс 

обучения языку в эпоху технологической революции.  
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Государственная программа «Цифровой Казахстан» [1] нацелена на повышение уровня жизни каждого 
жителя страны за счет использования цифровых технологий. В этих условиях перед системой 

образования стоит задача освоить и своевременно внедрить современные технологии обучения. 

Требования к профессиональной компетентности преподавателей вузов пополняются каждый год. 
Среди них особое место занимает владение информационно-коммуникационными технологиями. 

Востребованность в таких навыках всё более возрастает, захватывая всё больший круг профессий. 

Для преподавателя владение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) важно 
вдвойне: это не только умение добывать информацию, но и умение быть «технически 

коммуникабельным», то есть умение донести свою информацию до обучающихся с помощью 

технических средств (компьютера, Интернета и др.). 

Методисты говорят об использовании компьютерных программ при дистанционном обучении. Однако 
и при очном обучении компьютеры и Интернет занимают важное место: с появлением технологий 

мультимедиа, Интернета, телекоммуникационных сетей рамки использования компьютера расширяются. 

Опыт других стран, активно внедряющих веб-технологии в образование, показывает, что эти технологии 
обладают широкими возможностями, влияют на стиль преподавания и методы получения студентами 

знаний. 

Использование в учебном процессе ИК-технологий можно рассматривать с разных точек зрения: 1) 

как разнообразные формы и способы подачи учебного материала; 2) как повышение мотивации 
студентов; 3) как повышение квалификации и самосовершенствование преподавателей.  

ИКТ: формы и способы подачи (преподаватель) и добывания (и преподаватель, и студент) учебного 

материала. 
Несомненно, Интернет и веб-технологии играют огромную роль и при обучении иностранному языку. 

Для того чтобы увеличить эффективность обучения иностранных студентов русскому языку до 

максимума, преподаватели кафедры русской филологии для иностранцев КазНПУ им. Абая используют 
на занятиях следующие способы подачи учебного материала и технологические ресурсы.  

Во-первых, отбор средств наглядности из глобальной сети, из гипермедийных изданий учебного и 

общеобразовательного назначения, использование редактора презентаций (Power Point), проведение 

онлайн-семинаров и участие в онлайн-конференциях.  
В Интернете мы находим нужный рисунок, картину, текст, добываем необходимую страноведческую 

и лингвокультурную информацию, «посещаем» музеи России, не выходя из аудитории. 

Интернет даёт возможность участвовать в мероприятиях и проводить занятия дистанционно. 
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Например, в январе 2014 года преподаватели кафедры филологических специальностей для иностранных 

граждан провели в режиме онлайн методический семинар для преподавателей языкового центра 
«LinguisticLinс» г. Атырау по методике обучения русскому языку как иностранному (объем 12 часов). 

Автором статьи были прочитаны лекции на тему: «Методика обучения чтению на иностранном языке 

(начальный этап)».  
Практически каждое занятие по иностранному языку сопровождается презентациями, созданными при 

помощи программы Power Point. Преимущества: а) возможность красиво, быстро, эффективно, наглядно 

представить учебный материал обучаемым; б) к материалу можно вернуться (при необходимости); в) 

материал в таком виде лучше запоминается студентами. Более того, иностранные студенты сами готовят 
презентации на русском языке, например, во время педагогической практики (при подготовке уроков 

русского языка или литературного чтения) или для презентации своих проектов, например: «Моя семья», 

«Мой родной город» и др. 
Во-вторых, использование веб-сайтов, базирующихся в сети Интернет: 

а) фильмы и файлы движения: Youtube (www.youtube.com) 

б) русское телевидение и радио: разные телеканалы и радиостанции 

в) русский государственный корпус русского языка: Ruscorpora (www.ruscorpora.ru) 
г) словари: Multitranonlinedictionary (www. multitran.ru), Ramblerdic (www.rambler.ru/dict) 

д) грамматика: Грамота (www.gramota.ru). 

Одним из способов, помогающих изучать русский (иностранный) язык, является просмотр и 
последующее обсуждение фильмов. Это позволяет «погрузиться» в язык и культуру русского народа. 

Фильмы и другую информацию очень удобно доставать через Youtube.  

Такие аутентичные ресурсы, как русские телеканалы и радио, также позволяют учащимся находиться 
(хоть и ограниченно) в языковой среде, что значительно улучшает их языковые навыки. 

Веб-сайт Ruscorpora придаёт особенное значение не носителям русского языка: здесь можно найти 

нужные выражения с аутентичным употреблением, т.е. использованные носителями русского языка.  

Электронные словари, в отличие от традиционных (бумажных) словарей, экономят время для поиска 
слов и выражений.  

Веб-сайт Грамота представляет возможность задавать любые вопросы по грамматике или находить 

то, что учащиеся хотят узнать или уточнить. На этом сайте можно переписываться с носителями русского 
языка. Это особенно нужно для иностранцев, изучающих язык «в языковом вакууме».  

На изучаемом языке учащиеся могут разговаривать по скайпу (www.skype.com), доступному 

бесплатно. Этот электронный ресурс просто незаменим при изучении иностранного языка, так как не 
только дает обучающимся возможность «живого», интерактивного общения с русскоязычными 

респондентами в режиме реального времени, но и помогает преодолеть психологический барьер, который 

есть у студентов, изучающих язык вне языковой среды.  

Все эти указанные способы базируются во всемирной электронной сети. 
Иностранные студенты в изучении русского языка прибегают к помощипортативной аппаратуры 

личного пользования:  

а) смартфоны (iphone, Galaxy S и др.);   
б) PMP (Personal Multimedia Player) и MP3/MP4 player;  

в) Ай-пад, Галакситаб, электронная книга.  

Благодаря этой аппаратуре, учащиеся имеют доступ к нужной им информации в Интернете, не 

считаясь со временем и местом. 
Перечисленные электронные ресурсы и личные средства, без сомнения, облегчают изучение языка и 

повышают качество обучения до максимума. 

ИКТ: средство повышения мотивации студентов. 
ИК-технологии помогают иностранным студентам не только расширить страноведческие и 

лингвокультурные знания, но и оценить свою языковую компетенцию (можно пройти онлайн-

тестирование), повысить уровень самосознания и мотивации, дают возможность ощутить успех в области 
овладения языком, так как это не работа с учебником, а реальное речевое действие в русскоязычном 

информационном пространстве. 

ИКТ: повышение квалификации и самосовершенствование преподавателей. 

С развитием веб-технологий список ИКТ-компетенций преподавателя расширяется. Если раньше 
ИКТ-компетенция преподавателя включала в себя: приобретение практических навыков по созданию, 

редактированию и форматированию текстовых документов, составлению таблиц, работе со вставками 

различных объектов, умение сканировать, готовить презентации и т.д., - то сейчас время предъявляет 
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более серьёзные требования: умение проектировать, создавать и продвигать собственные веб-сайты, 

обрабатывать цифровые фотографии и небольшие видео и др.  
Следовательно, уровень повышения квалификации преподавателей в области ИК-подготовки 

переходит с освоения компьютерных технологий на более высокий уровень - к изучению методики 

использования этих технологий в учебном процессе.  
Выводы 

1.Развитие информационных и коммуникационных технологий ставит перед вузами новые задачи, 

приоритетом которых является активное использование ИК-технологий для решения профессиональных 

задач в учебном процессе. 
2. Перечисленные инструменты обучения в то же время являются и инструментами самообучения, так 

как не только дают возможность студентам получать знания в готовом виде, но и помогают 

самостоятельно «добывать» их и воплощать свои идеи в жизнь - реализовывать проекты на практике.  
3. Расширение ИКТ-компетентности преподавателя способствует повышению эффективности 

процесса обучения. Переподготовка кадров позволит гражданам республики соответствовать 

профессиональным стандартам и оставаться востребованными специалистами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность и востребованность инноваций не только в системе среднего 
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В программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” Глава государства 

отметил: «Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, 

невозможно» [1]. Поэтому и происходит модернизация национальной системы образования как 
основного условия духовного обновления общества. Этот процесс ориентирован на соответствие 

статусным характеристикам, представленным в программной статье: конкурентоспособность, 

прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное 
развитие Казахстана, открытость сознания.  

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 

годы обновление содержания обучения объявлено приоритетным направлением развития всей системы 
образования ис 2016-2017 учебного года в школьном образовании начата работа по внедрению 
обновленного содержания обучения, которая направлена на усиление воспитательной составляющей с 
учетом духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік ел», 
обучение и развитие творческой, критически мыслящей личности, умеющей применять знания в жизни, 
способной к непрерывному повышению уровня образования, также внедряется критериальное 
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оценивание учебных достижений учащихся, обновляются формы и технологии обучения, 
разрабатываются новые образовательные модели и технологии организации учебного процесса, 
формирования умений, развития способностей, компетенций учащихся и др. Особое внимание уделяется 
воспитанию детей и молодежи. В целом, национальная модель образования целенаправленно и поэтапно 

интегрируется в международное образовательное пространство.  
Происходящие как в Казахстане, так и в мировом образовательном процессе инновационные 

процессы, так или иначе, затронули и систему высшего педагогического образования, а конкретно 
процессуальный компонент системы ВПО. Налицо противоречие между традиционным уровнем 
преподавания и современными потребностями образования и общества в педагоге-новаторе с творческим, 
научно-педагогическим мышлением, что задает определенные требования к подготовке педагогических 
кадров. 

К педагогу как будущему конкурентоспособному специалисту, сегодня предъявляются требования 
как:  

- критически мыслить, рефлексировать и применять свои способности для успешного 
функционирования в современном быстроменяющемся социуме;  

- демонстрировать высокие показатели в профессиональной деятельности, прогнозируя результаты 

своей деятельности и соответственно моделируя воспитательно-образовательный процесс;  
- совершать конкурентные действия, выдерживать конкуренцию с себе подобными, превосходя их в 

заданных условиях; 
- управлять своими преимуществами с целью достижения победы, командной в том числе, проявляя 

лидерские качества;  
- брать на себя ответственность при решении возникающих проблем;  
- обучаться на протяжении всей жизни, непрерывно обновляя свои знания, проявляя 

самостоятельность, творчество в постановке задач и их решении; 
- применять современные технологии, средства, формы, методы и приемы воспитания и обучения 

подрастающего поколения и пр. [2;3;4].  
Из этого следует, что главной целью и ориентиром высшего профессионального образования должно 

стать формирование социально и профессионально-активной, конкурентоспособной личности, 

обладающей высокой компетентностью, мобильностью и профессионализмом. 
Одним из способов совершенствования процесса формирования «нового» учителя является 

использование новых стратегий и технологий обучения в процессе их подготовки. 
Наиболее результативным и имеющим большие потенциальные возможности на наш взгляд является 

технология группового обучения. В.Д. Дьяченко [5], активно исследующий в последние десятилетия ХХ 
века технологию группового обучения пришёл к выводу, что организационная структура групповых 
способов обучения может быть комбинированной, т.е. содержать в себе различные формы: групповую 
(когда один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом, отмечает ученый, доминирующее 
значение имеет именно групповое общение. 

Данная педагогическая технология отвечает всем современным требованиям учебно-воспитательного 
процесса. Групповые технологии как коллективная деятельность представляют: 

Эффективное средство взаимного обогащения учащихся в группе; 

Организация совместных действий, ведущая к активизации учебно-познавательных процессов; 
Распределение действий и операций; 
Коммуникация, общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание людей; 
Обмен способами действия задается необходимостью совместного решения проблемы; 
Взаимопонимание диктуется характером включения учащихся в совместную деятельность; 
Рефлексия обеспечивает адекватную самооценку учащихся. 
Целевые акценты: 
1.Обеспечение активности учебного процесса. 
2.Достижение высокого уровня усвоения содержания. 
Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие 

студентов осуществляется на партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 
обеспечивает взаимопонимание между членами группы. 

Опыт нашего применения группового обучения, создания коллобаративной среды на занятиях в вузе 
свидетельствует о повышении познавательной активности студентов. После занятия студенты отметили, 
что раньше при знаниевоцентристском подходе в профессиональной подготовке, получая готовые знания, 
они просто механически их запоминали, а при организации групповой деятельности осмысливали.  
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Таким образом, способ организации деятельности студентов является особым фактором совместной 

(коллективной) деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на развитие студента. 
Исследования, проведенные Национальным тренинговым центром США (штат Мэриленд) в 80-х 

годах ХХ века, показали, что интерактивное обучение позволяет резко увеличить процент усвоения 

материала, поскольку влияет не только на сознание студента, но и на его чувства и волю. 
Задача вуза в современных условиях - учить студентов жить на уровне наиболее прогрессивных идей и 

культуры своего времени, овладевать способами непрерывного приобретения новых знаний и умениями 

учиться самостоятельно, осваивать навыки поиска необходимой информации и работы с любыми, порой 

разнородными и противоречивыми данными, формировать навыки самостоятельного типа мышления. В 
вузах США в последние десятилетия большую популярность получила интерактивная андрагогическая 

интегрированная образовательная модель, которая учитывает особенности обучения взрослых студентов. 

Образовательная модель базируется на принципах андрагогики, разработанных еще Платоном (428—348 
до н. э.), и адаптирована применительно к современным условиям. Обучение ведется через 

интерактивный процесс, включающий в себя дискуссии, презентации с обсуждением, моделирование, 

групповые упражнения, результатом которого является интегрирование информации, которой обладает 

сам студент (в результате самостоятельного изучения), его собственного профессионального опыта с 
информацией, полученной от преподавателя и однокурсников/одногруппников в результате аудиторных 

обсуждений и групповых заданий, а также электронных ресурсов с аудиторным доступом. С помощью 

интегрированного процесса обучения достигаются новые интегрированные знания [6].  
В КазНПУ им.Абая с текущего учебного года начался эксперимент по проведению поточных лекций. 

Пересмотр традиционной лекционно-семинарской системы обучения идёт и в высших учебных 

заведениях стран Запада. С одной стороны, происходит переосмысление роли и места лекции в 
образовательном процессе, сокращение числа учебных часов, отводимых на лекции. С другой стороны, 

хотя сегодня лекции по-прежнему остаются основной формой обучения в вузе, традиционная лекция 

постепенно утрачивает свои лидирующие позиции. В отличие от нашего вуза многие ведущие 

университеты мира делают ставку на обучение студентов небольшими группами, сокращая до минимума 
поточные лекции, которые все чаще проводятся в интерактивном режиме [7, c. 114]. Специалисты 

считают, что интерактивная лекция представляет собой синтетическую форму организации учебного 

процесса, которая объединяет в себе элементы традиционной лекции, тренинга, игровые методики. Все 
интерактивные лекции построены по одному базовому принципу: комбинация структуры традиционной 

лекции с интерактивными стратегиями, стимулирующими активность студентов, их соучастие в лекции. 

По сравнению с традиционными интерактивные лекции имеют ряд особенностей: насыщенность 
разнообразными интерактивными элементами, стимулирующими активность слушателей; постоянная 

обработка информации, которая как следствие может быть легко воспроизведена по истечении времени; 

активное участие студентов (возможность общения друг с другом и с лектором); двусторонняя 

коммуникация (студент- студент; студент-лектор); высокая степень регулирования (лектор полностью 
контролирует уровень взаимодействия между участниками) [8].  

Считается, что для опытного лектора проведение лекции в интерактивном режиме не представляет 

большой сложности. Он способен практически без усилий быстро переключаться с формата 
традиционной, обыкновенной лекции на интерактивную при условии наличия педагогического опыта, 

знания предмета преподавания, четкого плана лекции с перечнем освещаемых вопросов. Традиционная 

лекция превращается в интерактивную, если в ней присутствуют такие элементы, как диалог с 

аудиторией, игра, мультимедийная презентация, ответы на вопросы, задания и др. Использование 
диалогового обучения как совместный поиск результата, формирование способности понимать других 

представляется многим специалистам весьма перспективным [7]. Таким образом, во многих вузах мира 

идёт пересмотр традиционных форм и методов преподавания, использования инновационных 
педагогических технологий с целью активизации процесса обучения, применения новых 

студентоцентрированных стратегий, индивидуализации обучения.  

Глобализация усиливает конкурентную борьбу внутри самой сферы образования, а именно между 
учебными заведениями разного уровня, включая общепризнанные ведущие университеты независимо от 

их места расположения. В качестве ответа на указанные выше вызовы учебное заведение должно 

обеспечить организованный управляемый переход от традиционного подхода к образовательному 

процессу в новых жизненных реалиях. Самый первый и наиболее простой шаг в этом направлении - 
анализ и отработка новых технологий обучения в виртуальной среде smart-education [9].  

Исследование австралийского ученого G.Fallon показало, что использование цифровых технологий в 

учебном процессе приводит к тому, что студенты становятся более независимыми, вовлеченными в него 
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и мотивированными [10]. Ученые и учителя- практики согласны, что использование смарт-устройств не 

отвергает традиционные методы или не подрывает их значение, а скорее поддерживает и завершает весь 
процесс обучения, предлагая альтернативные формы распространения знаний и воплощения их в жизнь. 

Мероприятия, связанные с мультимедиа, делают процесс обучения более динамичным, интересным и 

эффективным. Однако использование смарт-технологий зависит от наличия электронных устройств в 
образовательном учреждении. К сожалению, в нашем вузе, недостаточная обеспеченность аудиторий 

компьютерами, интерактивными досками делает затруднительным использование инновационных стем и 

смарт-технологий обучения.  

Концепция smart-education является концепцией, которая предполагает комплексную модернизацию 
всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. 

Полноценный переход к smart-education подразумевает необходимость проведения целого ряда 

подготовительных организационных, технических, методических работ. Чаще всего экспертами 
выделяются: «виртуализация» учебных заведений, объединение усилий профессорско-

преподавательского состава для осуществления образовательной деятельности в сети Интернет, 

формирование единых общемировых стандартов качества образования, разработка общей технологии 

процесса реализации электронного образования и др.[9] 
Использование традиционных и инновационных педагогических технологий приводит к обновлению 

образовательного процесса педвуза, нацеленного на подготовку конкурентоспособного специалиста в 

соответствии с обновленной парадигмой высшего педагогического образования. 
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«ЦИФРЛЫҚ  ҚАЗАҚСТАН»  КЕШЕНДІ  БАҒДАРЛАМАСЫ  АЯСЫНДАҒЫ  БОЛАШАҚ 

ПЕДАГОГТАРДЫҢ  КӘСІБИ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

А.Е. Берикханова 
п.ғ.к., Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Аңдатпа 
Мақалада қазіргі цифрлық модернизациялау үдерісіндегі болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындық 

сапасын жетілдірудің негізгі мәселелері жан-жақты қарастырылады. Кәсіби-педагогикалық даярлау 

барысындағы болашақ педагогтар бойында цифровизация талаптарына бейімдік құзыреттіліктерді 
дамыту өзектілігі негізделеді. 

Түйін сөздер: цифрлық модернизация, төртіншіөнеркәсіптік революция, кәсіби дағдылар, ХХІ ғасыр 

дағдылары, кәсіби қоғамдастықтар, желілік қоғамдастықтар, ақпараттық кеңістік 

 
Төртінші өнеркәсіптік революция үдерісінде әр дамыған мемлекеттің бәсекеге қабілеттілік 

көрсеткіштерінің негізгісі ретінде білім беру сапасы мен нәтижелілігі анықталуда. ХХІ ғасырда білім 

берудің әлеуметтік құндылығы күшею үстінде, себебі ақпараттық қоғамның қарқынды дамуы адами 
капитал әлеуетіне тікелей әсерін тигізіп, оны тиімді жетілдірудің жолдарын жан-жақты іздестіруді талап 

етіп отыр. Цифрлық модернизация желісін дүниежүзілік экономикалық форумның негізін қалаушы Шваб 

Клаус (1) «ұлы мүмкіндіктер мен үлкен қауіп-қатерлер уақыты» деп санайды. Оның негізгі себептерін 
негіздей келе Ш.Клаус цифровизацияның төмедегідей үш факторын атап көрсетеді: даму қарқыны, 

көлемі мен тереңдігі, жүйелі әсер ете алуы. Осыған орай жаһандық білім беру кеңістігінде білім беру 

арқылы ХХІ ғасыр азаматтарын тиімді тәрбиелеп шығару заман талабы.  

Білім берудің мемлекеттік құндылығы оның қоғамның адамгершілік, интеллектуалдық, 
экономикалық, мәдени әлеуетін қалыптастыру маңыздылығымен айқындалады. Осы тұрғыдан әрбір 

өркениетті дамып келе жатқан мемлекет үшін білім беруді қарқынды дамыту – оның стратегиялық 

міндеттерінің біріне айналған. Бұнық нақты дәлелдері ретінде Сингапур, Малайзия, т.с.с. мемлекеттердің 
даму үдерістерін мысалға келтіріп өтуге тұрарлық. Мемлекеттің ғылыми-техникалық прогрессі, 

экономикасы, саясаты, мәдениеті оның білім беру саласының даму деңгейіне тікелей байланысты болып, 

сол арқылы адами капитал сапасы күшейе түспек. 
Білім беру саласы болашаққа бағытталған үздіксіз үрдіс. Білім берудің мемлекеттік маңыздылығын 

күшейтуге бағытталған нақты материалдық және моральдық міндеттер мемлекет тарапынан 

қарастырылуы қажет. Білім беру саласы мемлекет тарапынан басқарылады, және толығымен мемлекет 

бақылауында болады. Сонымен қатар білім берудің қоғамдық құндылығы да арта түсуде. Мемлекет пен 
қоғам тең мағыналы ұғымдар емес, олардың өзара қатынасы өте күрделі. Білім беруді дамытуда олардың 

мақсат, мүдделері сәйкес келе бермейді. Дамыған қоғам мемлекет тарапынан қабылданған қаулылардың 

орындалуын талап етеді, білім беру заңын талқылап өзгертулер енгізеді. Қоғам мүшелері өзекті білім беру 
мәселелерін шешу үшін қоғамдық ұйымдар құрады және қозғалыстар ұйымдастырады. Қоғам 

мүшелерінің әлеуметтік белсенділігі, олардың өз мүдделерін қорғай алулары, қоғамдық сананың дұрыс 

қалыптасуы білім беруді дамытудың негізгі жолдарының бірі және оның қоғамдық маңыздылығының 

көрсеткіші. 
Білім берудің құндылықтық сипатын жеке тұлғалық тұрғыдан да негіздеп көрсету маңызды. 

Жоғарыда қарастырылып отырған білім берудің мемлекеттік және қоғамдық құндылықтары жалпы 

әлеуметтік мәселелерді қарастырады, бірақ жеке тұлғаның білім алуға деген өзіндік қатынасын, оның 
деңгейі мен сапасын көрсетпейді. Б.С. Гершунскийдің (2) пікірі бойынша білім беруді дамыту саясаты 

жеке адамның дербес ерекшеліктерін, оның қызығушылықтарын және қабілеттіліктерін ескере отырып 

тұлғалық бағытта болуы керек. 
Білім берудің құндылығы осы аталып көрсетілген мемлекеттік, қоғамдық, жеке тұлғалық 

құндылықтардың өзара үйлесімді және тығыз қатынаста болуын көздейді. Тек осындай құндылықтық 

негізде жүргізілетін білім беру барысында ғана әр тұлғаның жан-жақты дамуына, теориялық білімдерді 

меңгеруімен қатар өз бойында қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыруға қолайлы жағдайлар жасалуы 
мүмкін.  

Адамзат қоғамының бүгінгі даму қарқыны бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігінде өзара 
ынтымақтастықта болу, өзара озық тәжірибемен бөлісуді талап етеді. XХI ғасырдағы білім беру 
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мәселелері бойынша халықаралық комиссияда «Образование: сокрытое сокровище (Білім беру: 
ашылмаған асыл қазына)» (1996 ж) тақырыбында жасаған баяндамасында Жак Делор (3) білім беруге 
негіз болатын адамның жалпы негізгі құзыреттіліктері ретінде төрт тұғырнаманы атап өтеді: танып 
білуге үйрену, істеуге үйрену, бірігіп өмір сүруге үйрену, өмір сүруге үйрену. Осы тұғырнамалардың бір 

қарағанда қарапайым болғанымен олардың мазмұнына білім беру тұрғысынан тереңірек үңіліп, ой 
жүгіртсек оның әр қайсысы бойынша оқыту мен тәрбие барысында әлі көптеген өзгертулер енгізу қажет 
екенін аңғарамыз. Мысалы, «танып білуге үйрету» оңай іс емес. Бір тақырыпты оқушыларға меңгерту 
үшін мұғалім қаншама әдіс-тәсілдерді іздестіріп, жаңа технологияларды қолданады. Егер бұл процесс 
сондай оңай болған болса оқушылардың барлығы үздіктер қатарында болушы еді. Ал «істеуге үйрету» 
оданда қиынырақ мәселе. Теория жүзінде меңгерген білімін практика жүзінде іске асыру көп адамның 
қолынан келе бермейді. Сол сияқты «бірігіп өмір сүруге үйрену», «өмір сүруге үйрену» 
тұғырнамаларында да терең әлеуметтік және педагогикалық мән бар екені дәлелдеуді қажет етпейтін 
аксиома.  

Қазіргі ғылыми психологиялық-педагогикалық әдебиеттердебілім берудегі құзыреттілік мәселелері 
жан-жақты талқылануда.Бұл мәселелерН.Хомский, Р.Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина,Б.С. Гершунский, 
А.К. Маркова Л.М. Митина, Н.Н. Лобанова, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, М.В. Прохорова, Е.В. 

Бондаревская, В.А. Сластенин, И.А. Зимняя, Н.Д. Хмель, М.Х. Балтабаев, Ш.Т. Таубаева, Г.Ж. 
Менлибекова, У.Б. Жексенбаева тағы да басқа көптеген шет елдік және отандық ғалымдардың 
еңбектерінде зерттелуде.  

Отандық білім беру саласындағы құзыреттілік бағыт Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасында кеңінен талқыланған. Кейінірек ҚР мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарында жан-жақты қарастырылып жоғарғы оқу орындарын бітіруші жас 
мамандардың білімділік деңгейлеріне байланысты қойылатын талаптар ретінде: 

1. Жалпы білімділіктеріне қойылатын талаптар. 
2. Әлеуметтік-этикалық құзіреттеріне қойылатын талаптар. 
3. Кәсіби құзіреттеріне қойылатын талаптар. 
4. Өзгермелілік пен белгісіздіктің кең таралуы жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рөльдерді ауыстыра алу даярлығына, географиялық және әлеуметтік мобильдігіне қойылатын талаптар. 

5. Оқу пәндерінің негізгі циклдары бойынша білімділіктеріне қойылатын талаптар. 
6. Жеке пәндер бойынша білімділіктеріне қойылатын талаптар анықталған. 
«Құзырет», «құзыреттілік» ұғымдары бүгінгі педагогика саласындағы ғылыми айналымға жаңадан 

енген, терең зерттелу үстіндегі ұғымдар болғандықтан олардың анықтамасы да әр зерттеушілермен әр-
түрлі берілуде. Дегенмен, көптеген анықтамаларды салыстырып талдау негізінде «құзыреттілік» ұғымына 
байланысты зерттеушілердің көзқарастарында бір ортақ пікірлер байқалады.  

Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясында (4) құзырет ұғымы (лат. сompetentia – жетемін, 
лайықпын) екі мағынада түсіндіріледі: 

1)заңмен, жарғымен немесе өзге құжатпен берілген өкілеттіліктер шеңбері. 
2)белгілі бір саладағы білім, тәжірибе, біліктілік. 
Жаңа педагогикалық парадигма бойынша қазіргі стандарттардың өзінде «білім, білік, дағды» ретінде 

қарастырылған білім беру нәтижелерінің орнына құзыреттілікті қалыптастыру өмір талабына сай 

тұлғаның әлеуметтенуін, өзін-өзі іске асыруын қамтамасыз ететін білім беруден күтілетін нәтиже ретінде 
қарастырылуда. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында ұлттық деңгейдегі 
басты мақсаты - өркендеп өсіп келе жатқан еліміздің әлеуметтік-экономикалық және саяси өміріне 
белсенді араласуға дайын тұратын құзыретті тұлғаның қалыптасуына ықпал ету деп анықталған.  

Қазақстандық жалпы орта білім беру стандартын (2007 ж) құрастырушылар Ү.Б.Жексенбаева, 
Н.Н.Хан, Ш.Т.Таубаева, С.И.Калиева, Е.Я.Коган, В.Прудникова, Г.Голуб, И.Фишман, К.К.Жампеисова, 
Ш.Курманалина, К.Аганина, Ж.Самуратова тағы басқалары қарастырылып отырған құзіреттілік бағытта 
«құзіреттілік» және «құзырет» деген екі ұғымды ажырата қарастырып оларға мынандай анықтамалар 
береді.  

Құзырет – тұлғаның табысты іс-әрекетке даярлығы, қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін ішкі және 
сыртқы ресурстарын тиімді жұмсай алу қабілеті.  

Құзыреттілік - оқушылардың әр-түрлі іс-әрекеттер түрлерін меңгеруімен анықталатын білім беру 
нәтижесі. 

Ш.Т.Таубаева (5) жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стадарттардың құзыреттілік форматында 
жасалуын зерттеу барысында құзыреттілік ұғымының мазмұнын ашуда оның үш түсініктемесін атап 
көрсетеді:  
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1.Өзінің ішкі әлеуетін іске асыруға қабілеті (даярлығы) мен ынталылығы (мотивациялық аспект); 

2.Табысты шығармашылық іс-әрекет үшін практика жүзінде байқалған өзінің білім, іскерлік, 
тәжірибесін іске асыра алу қабілеті (когнитивтік аспект); 

3.Өз іс-әрекет нәтижелерің әлеуметтік маңыздылғын және жеке жауапкершілігін түсінуі, оны үнемі 

жетілдіріп отыру қажеттігін ұғынуы (құндылық аспект). 
Сонымен, осы түсініктемелердің негізінде Ш.Т.Таубаева құзыреттілік депәлеуметтену және оқыту 

үрдісінде қалыптасқан және өздігінен іс-әрекетке табысты қатысуына бағытталған білім мен тәжірибеге 

негізделгенжеке тұлғаның іс-әрекетке даярлығы мен жалпы қабілеттерінен байқалатын интегралды 

қасиетін түсіндіреді.  
Педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерінанықтауда көптеген зерттеушілердің көзқарастары мұғалім 

іс-әрекетінің бір қырымен байланыстырылып қарастырылады. Мысалы, Н.В.Кузьмина педагогикалық іс-

әрекет негізінде құзыреттілікті «тұлғалық қасиет» деп қарастырса, Л.А. Петровская коммуникативтік 
құзыреттілік мәселесіне, М.В.Прохорова басқарушылық құзыреттілікке көп көңіл аударады.  

Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап А.К.Маркованың еңбектерінде мұғалімнің кәсіби 

құзіреттілігі арнайы жан-жақты зерттеу пәніне айналған. Ол мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің 

құрамында төмендегідей 4 бөлікті ажыратып қарастырады: 
а) кәсіби педагогикалық және психологиялық білімдері; 

ә) кәсіби-педагогикалық іскерліктері; 

б) мамандығы қажет ететін мұғалімнің кәсіби психологиялық позициясы, ұстанымдары; 
в) мұғалімнің кәсіби білім мен біліктерді меңгеруін қамтамасыз ететін тұлғалық ерекшеліктері.  

Кәсіби құзыретілік мәселесі халықаралық деңгейде Еуропалық кеңес форумдарында және ЮНЕСКО 

материалдарында жиі талқыланады. ЮНЕСКО құжаттарында құзыреттер (компетенции) білім беруден 
күтілетін нәтижелер ретінде қарастырылып олардың негізгі түрлері айқындалған.  

В.А.Сластениннің (6) пікірлерінше педагогтыңкәсіби құзыреттілігі – іс-әрекетті атқарудағы 

теориялық және практикалық даярлықтарының бірлігі. 

Н.Д.Хмель (7) педагогтың кәсіби құзыреттілігіноқушылардың іс-әрекеттеріне бағытталған, 
олардың тұлғаларын ынталандыратын, шығармашылық қабілеттерін және олардың өзін-өздері іске 

асыруға даярлықтарын қалыптастыратын мұғалімнің басқарушылық іс-әрекеті деп түсіндіре отырып 

оның мынандай элементтерін ажыратып қарастырады: 
- оқытатын пән материалын еркін меңгеру, және оның мазмұнын аудитория ерекшеліктеріне 

бейімделе отырып толық жеткізе алу; 

- оқушыларда білім, білік, дағдыларды меңгеру жолдарын қалыптастыру үшін оқыту әдістерін 
пайдаланудағы әдістемелік құзіреттілік; 

- оқыту процесін және оқушылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру саласындағы психологиялық-

педагогикалық құзіреттілік; 

- оқушыларды танымдық іс-әрекетке ынталандыру, қабілеттіліктері мен тұлғалық бағыттылықтарын 
қалыптастыру барысында іске асатын дифференциалдық-психологиялық құзіреттілік; 

- педагогикалық іс-әрекеттегі рефлексия немесе аутопсихологиялық құзіреттілік. 

Кәсіби құзыреттілік маманның тұлғалық және іскерлік қасиеттерінің интегралдық сипаттамасы. Бұл 
қасиеттер маманның кәсіби іс-әрекеттің мақсаттарына қол жеткізуге қажетті білім, іскерлік, 

тәжірибелерінің деңгейімен қатар оның әлеуметтік-адамгершілік ұстанымының көрсеткіштері. Кәсіби 

құзіреттілігіне байланысты маман кәсіби іс-әрекет мақсаттарына, талаптарына сай өзіндік шешім 

қабылдай алуын, күрделі мәселелер жағдайында тиімді жол таба алу іскерлігін, және іс-әрекет нәтижесін 
бағалауға даярлығын көрсете алады. 

Салыстырмалы түрде талданған тағы басқа анықтамалар негізінде кәсіби құзіреттіліктің екі тұрғыдан 

қарастырылуын аңғарамыз: 
- біріншіден, көптеген зерттеушілер кәсіби құзіреттілікті мамандардың даярлық деңгейлерімен 

байланыстырады; 

- екіншіден, ғалымдар кәсіби құзыреттілікті маманның тұлғалық қасиеттерімен байланыстырып 
зерттейді.  

Құзыреттілік тұрғыдан оқыту барысында басты назар білім беру нәтижесіне, оның тұрақтылығына, 

оның өлшемдеріне аударылады. Бұл бағытта студенттердің дербестігі, өз беттерінше жұмыс істей алулары 

ескеріледі. Егер дәстүрлі оқытуда тек студенттер үлгерімінің пайыздық көрсеткіштері маңызды болса, 
құзыреттілік тұрғысынан оқытуда олардың жетістіктері, мүмкіншіліктер деңгейі, маман тұлғасының 

қалыптасуы, олардың әлеуметтенуі, іскерліктері жоғары орынға ие.  
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Көптеген ғалымдардың пікірінше мамандардың кәсіби құзыреттілігі мынандай түрлерге бөлінеді: 

практикалық (арнайы), психологиялық, ақпараттық, комуникативтік, экологиялық , валеологиялық 
құзыреттіліктер. 

Мұғалім жас ұрпақты оқыту, тәрбиелеу ісінде кәсіптік денгейі жоғары болуы үшін педагог 

мамаңдығына тән іскерлік пен дағдыларды қалыптастыруы тиіс. Педагогтың кәсіби құзіреттілігінің 
құрылымы оның негізгі іскеліктері арқылы қарастырылады.  

1) Педагогтың танымдык (гностикалық) іскерлігі. 

2) Педагогтың конструктивтік (кұрастыра білу) іскерлігі.  

3) Педагогтың қарым-қатынас (коммуникативтік) іскерлігі. 
4) Педагогтың хабарлау (информациялық) іскерлігі.  

5) Педагогтың ұйымдастырушылык іскерлігі.  

6) Педагогтың зерттеушілік іскерлігі.  
7) Педагогтың проективтік іскерлігі.  

8) Педагогтың рефлексивтік іскерлігі. 

Аталған іскерліктермен қатар бүгінгі цифрлық модернизациялауүдерісінде болашақ педагогтар 

бойында қалыптастырылуы қажет болып отырған басты құзыреттілік – цифровизация талаптарына 
үздіксіз сәйкестілік және инновацияларға тез бейімделгіш дағдылары. Қазіргі білім беру жүйесінде 

цифровизациялық үдерістердің мысалдары ретінде қашықтықтан оқыту, вебинарлар, скайп-

конференциялар, online –репетитор, электрондық күнделік, оқу порталдары, электрондық оқулықтар, 
цифрлық білім беру ресурстары, мобильдік қосымшалар (приложения), желілік педагогикалық 

қоғамдастықтар, әлеуметтік желілер, online- білімді жетілдіру курстары т.с.с. көптеген инфо-

коммуникациялық жаңашылдықтарды атап өтуге болады. Осындай және жыл сайынғы өзгере дамып 
отырңан жаңа цифрлық қосымшалардың барлығына сәйкес болу - болашақ мұғалімдердің еңбек 

нарығындағы бәсекеге қабілеттіліктерін негізгі кепілі.  
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Аңдатпа 

Мақалада заманауи ақпараттық технологиялардың жаңа мүмкіндіктерінің бірі болып саналатын 
«бұлттық технологияның» өзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары туралы кеңінен қарастырылып, 

оларды пайдаланудың білім беру саласына тигізетін тиімділіктері туралы баяндалған. Сонымен қатар 

бұлттық технологиялық сервистерді білім беру саласына енгізудің ең тиімді жолдарының бірі ол – 
болашақ информатика мұғалімдерін соған сай оқытудың қажеттілігі туралы айтылған.  

Кілт сөздер: бұлттық технологиялар, болашақ информатика мұғалімдері, интернет-ресурстар, АКТ-

құзыреттіліктер, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive 
 

Білім беру саласында болашақ информатика мұғалімдерін даярлауда бұлттық технологияларды 

пайдаланудың көптеген ерекшеліктері, оңды артықшылықтары бар. Олардың ішінен маңыздылары деп 

келесі артықшылықтарын атап айтуымызға болады: 
- экономикалық артықшылықтар; 

- икемді масштабталушылығы; 

- жоғары қол жетімділігі; 
- нақты пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

- дидактикалық артықшылықтар [1]. 

Экономикалық артықшылықтар. Бұлттық технологияларды пайдалану өзінің деректер өңдеу 
орталықтарын құруға және оларға қызмет көрсетуге, өзінің IT-инфрақұрылымын жасау үшін серверлік 

және желілік жабдықты сатып алуға күрделі шығындарды қажет етпейді. Сонымен бірге қымбат тұратын 

бағдарламалық жасақтаманы сатып алу мен орнату, платформалар мен жүйелерді үнемі жаңартып отыру 

қажет болмайды. Осылардың барлығын бұлттық шешімді жеткізуші қамтамасыз етіп отырады. 
Нәтижесінде, техникалық қызмет көрсетушілергетүсетін күш төмендейді, ал бұл болса аталған 

қызметкерлерді басқа, оқу орны үшін пайдалырақ болып отырған жобаларға тартып, қатыстыруға жағдай 

жасайды. 
Мыналар секілді техникалық артықшылықтар: 

Икемді масштабталушылығы. Білім беру мекемелеріне пайдаланылатын қызметтердің көлемін 

айтарлықтай алдын ала салымдарсыз біртіндеп арттыруға мүмкіндік береді. Жабдыққа көп күш түсетін 

кезеңдерде қосымша ақпараттық қуаттарды енгізуді жоспарлау қажет болмайды, өйткені бұлттық 
ресурстар автоматты түрде және іс жүзінде шектеусіз масштабтала алады. 

Жоғары қол жетімділігі. Оқытушылар мен оқып, білім алушылардың бұлттық қызмет түрлеріне іс 

жүзінде кез-келген уақытта қатынауын қамтамасыз етуге жағдай жасайды және олар білім беру 
мекемесінің жергілікті ақпараттық-білім беру ресурстарына тәуелді болмайды. Үнемі қол жетімді болу 

қашықтықтан, мысалға, мұнда оқу үдерісіне уақыттағы айырмашылық әсер етуі мүмкін шалғайдағы 

өңірлерде білім алу бойынша кедергілерді алып тастайды, сөз жоқ, бұл білім беру мекемесінің рейтингіне, 
болашақ информатика мұғалімдерін даярлау ісіне қолайлы әсерін тигізуі мүмкін. 

Нақты пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру. Нақты пайдаланушылар үшін 

бұлттық технологиялар одан да көбірек артықшылықтар береді. Деректердің осында Интернет бар кез-

келген жерден және дербес компьютер, смартфон немесе планшет болсын, кез-келген құрылғыдан қол 
жетімді болғандығы өте ыңғайлы. Пайдаланушыларға қажетті құжаттардың көшірмелері туралы қам жеу 

қажет болмайды, деректер «бұлтта» қауіпсіз сақталады. Бұлттық инфрақұрылым деректердің 

сақталынуына кепілдік береді. Егер де оқу орындарына тегін жеткізілетін және міндеттердің өте кең 
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аясын шешу үшін пайдаланыла алатын стандартты кеңселік пакет туралы айтатын болсақ, онда оқып, 

білім алушыларға – болашақ информатика мұғалімдеріне оны сатып алу, өздерінің компьютерлеріне 
орнату және жаңарту қажет болмайды. Жаңартуды талап ететін жалғыз ғана қосымша – бұл веб-браузер. 

Назарды түйінді міндеттерге шоғырландыру. Кез-келген білім беру саласындағы білім беру 

мекемелерінің басты міндеті – күш-жігерді білім беруге және зерттеулерге жұмылдыру. Бұлттық 
технологияларды қолданған кезде, жұмыста пайдаланылатын қосымшаларды таратуға және қолдауға 

шығындар қысқарады, адами ресурстар босайды, олар білім беру үдерісінде көбірек жасампаздықпен 

пайдаланылуы мүмкін. 

Осылар қауіпсіз қосылуды және педагогикалық қызметкерлер мен болашақ информатика 
мұғалімдерінің желілік әрекеттесу мен ынтымақтасу мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін онлайн-

құралдардың және қызметтердің кең спектрін ұсынумен байланысты дидактикалық артықшылықтар: 

-педагогикалық қызметкерлердің және оқып, білім алушылардың - болашақ информатика 

мұғалімдерінің бірлескен ғылыми-білім беру қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі; 

-желілік өзара әрекеттестікке қатысушылар үшін әр алуан түрдегі және мақсаттағы құжаттарды 

бірлесе пайдалану мен жарялау мүмкіндігі; 

-сервисті пайдаланушының сервисті ұсынатын орынға аумақтық байланыстырылуының болмауына 
орай, әртүрлі қызметтердің желілік әрекеттестікке жылдам қосылуы; 

-желілік әрекеттестіктің интербелсенді түрлерінің ұйымдастырылуы; 

-оқып, білім алушылардың, болашақ информатика мұғалімдерінің ұжымдық жобаларды 
«аудиторияның өлшеміне» және «жобаларды жүргізу уақытына» шектеулер болмаған жағдайларда 

орындауы; 

-олардың тұрған орындарына тәуелсіз, желіде өзара әрекеттесу мен бірлескен жұмысты орындау; 

-оқытуды басқару жүйелерін қолдаудың және сүйемелдеудің пайдаланылатын инфрақұрылымдарын 

«бұлтқа» орын ауыстыру; 

-қатынауды ұйымдастыру, жаңа бағдарламалық өнімдерді жасау мен тарату бойынша жаңа 

мүмкіндіктер [2,3].  
Бұлттық технологияларды білім беру үдерісіне енгізу болашақ информатика мұғалімдерінің оқу 

кезіндегі танымдық қызығушылығын және белсенділігін арттыруға, оқу пәндері бойынша жоғары 

нәтижелілікке қол жеткізуге және болашақ информатика мұғалімдерінің қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялар саласындағы білімдерін тереңдетуге жағдай жасайды. Ақпараттық білім беру ортасында 
бұлттық технология құралдарын пайдалана отырып оқыту болашақ информатика мұғалімдерінің білім 

алу іс-әрекетін қазіргі заманның талаптарына сәйкес және оқыту кезінде инновациялық технологияларды 

қолданудың тиімділігін ескере отырып ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқыту үдерісін қол жетімді 
деңгейде дамыған техникалық және әдістемелік базамен, сонымен бірге болашақ информатика 

мұғалімдерінің дербес ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыру қазіргі бұлттық жүйелерді пайдалана 

отырып оқыту аясында мүмкін болып шығады. 

Қазіргі жағдайларда, мамандарды даярлау деңгейіне артып отырған талаптар кезінде білім беру 
ұйымының негізгі міндеттерінің бірі, ол - болашақ мамандардың ақпараттық технологиялар саласындағы 

білімдерін үздіксіз жаңарту мүмкіндігін қамтамасыз ететін оқыту әдістері мен тәсілдерін жасау және 

оларды оқу үдерісіне енгізу болып табылады. Осындай тәсілді іске асыру жаңа оқыту құралдарын – 
электронды оқулықтар мен оқу құралдарын, анықтамалықтарды, интернет-ресурстарды пайдалануды, 

сонымен бірге оқып, білім алушының іс-әрекетін ұйымдастырудың ең тиімді жағдайлары мен түрлерін 

анықтауды талап етеді. Бұл ретте негізгі міндет оқу үдерісінің барысында ақпараттық технологияларды 
қолданудың дидактикалық мүмкіндіктерін сауатты пайдалануда болып көрінеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерін бұлттық технологиялардың негізінде оқытудың мақсаты, оқып, 

білім алушыларға білім беру қызметінде бұлттық технологиялардың негізіндегі желілік сервистерді 

пайдалану жағдайларында оқытудың талап етілетін сапасын қамтамасыз ететін, болашақ информатика 
мұғалімдерінің АКТ-құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады. Бұл мүмкіндіктерді бұлтты 

технологиялық сервистердің Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive және т.б. түрлерін оқытуды 

болашақ информатика мұғалімдерін даярлаудың оқу мазмұнына енгізген кезде ғана мүмкін болмақ. Ал ол 
өз кезегінде оқытудың жаңа әдістемесін жасап, зерттеуді қажет етеді [4,5]. 

Бұлттық технологияның құралдарымен ұйымдастырылған білім беру үдерісі өзекті ақпараттық 

жүйелердің негізінде оқыту мен тәрбиелеудің технологиялық жүйелерін, заманауи электронды білім беру 
ресурстарын және сервистерін ұсынады, сонымен бірге қазіргі заманғы білім беру бағдарламалары мен 

қызметтердің түрлерін, тәсілдерін, құралдарын және іске асырылу әдістерін дер кезінде жаңарту үшін 

техникалық жағдайлар жасауға мүмкіндік береді, пәндерден сабақ берудің және білімдерді таратудың 
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мүмкіндіктерінің функционалдық әлеуетін кеңейтеді, жеке бейімделуді және қазіргі оқыту механизмдерін 

жаңғыртуды ескере отырып, оқып, білім алушылардың электронды білім алуға қатынауын барынша қол 
жетімді түрде кеңейтуге мүмкіндік береді. Оқытуға осылайша келу педагогтардың жаңа 

технологиялармен танысуына, оларға бейімделуіне және оларды енгізуіне жұмсаған ресурстарын елеулі 

қысқартады және заманауи оқыту бағдарламаларының және дидактикалық материалдардың өздерінің қол 
жетімділігін арттырады, шебер-кластардың ұйымдастырылуы мен өткізілуін айтарлықтай жеңілдетеді, 

адамның тұрып жатқан өңіріне, жеке бас ерекшеліктеріне, материалдық мүмкіндіктеріне тәуелсіз, оқып, 

білім алушылардың кең тобы үшін білім беру қызметтерін барынша қол жетімді етеді.  

Оқытуда бұлттық технологияларды қолдану білім беру қызметін оның нәтижелерінің және 
ұйымдастырылуының тиімділігі туралы жинақталған және үнемі жаңартылып отыратын ақпараттың 

ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ете отырып, болашақ информатика мұғалімдерінің жеке бас 

ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұлттық технологиялардың техникалық 
ресурстары интербелсенді оқытуды жүргізу, өздерінің қамқорлығындағы оқып, білім алушылардан 

әртүрлі аумақтық қашықтықта тұрған педагогикалық қызметкерлермен қосымша кеңестер мен 

семинарлар ұйымдастыру үшін оқу іс-шараларының мультимедиалық материалдарына кең қатынау 

мүмкіндігін ұсыну үшін, болашақ информатика мұғалімдерін Интернет желісі арқылы айтарлықтай үлкен 
топтарға ұйымдастыру үшін мүмкіндіктер беруді шамалайды.  

Бұлттық технологиялар оқу материалының көрнекілік деңгейін және оқуға уәждемені арттырады. Бұл 

пайдалы, қызықты және қазіргі ақпараттық қоғамға қойылатын стандарттарға сәйкес келеді. 
Дәстүрлі бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдаланғанға қарағанда, сабақтарға дайындалған 

кезде бұлттық сервистерді қолдану (мәтіндік құжаттар жасау үшін, мультимедиалық презентациялар 

жасау үшін және т.с.) өте ыңғайлы. Сонымен бірге, оқытуды тесттік бақылауды ұйымдастыру үшін 
бұлттық технологиялардың негізіндегі желілік сервистерді пайдаланған ыңғайлырақ. Бұлттық 

технологиялардың негізіндегі желілік сервистер ұсынатын бірлескен жұмыс мүмкіндіктерін білім беру 

үдерісінде пайдалану тиімі болып табылады. 

Қорыта айтқанда осы жоғарыда айтылғандардың барлығы түлектерде, яғни, болашақ информатика 
мұғалімдерінде жалпы алғанда кәсіби құзыреттіліктің дамуына жағдай жасайды және нәтижесі ретінде, 

олардың болашақ қызметте бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Осылайша, бұлттық есептеулердің 

негізіндегі ақпараттық технологиялар отандық білім беруді дамыту бағытында үлкен мүмкіндіктер 
ұсынады.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема полиязычного образования. Казахстан сегодня развивает политику 
трехъязычия. Проект «Триединство языков» предусматривает развитие трех языков: казахского – как 

государственного языка, русского – как языка межнационального общения, английского – для успешной 

интеграции в мировую экономику. Анализируется опыт внедрения в учебный процесс новой модели 
образования, способствующей формированию конкурентоспособного поколения, владеющего, как 

минимум, тремя языками. 

Ключевые слова: казахский язык, русский язык, государственный язык, трехъязычие, полиязычное 

образование 
 

Процессы глобализации и информатизации общества, интенсивно проходящие в последние 

десятилетия, повысили прагматическую значимость владения иностранными языками, повлияли на 
расширение круга людей, активно вовлеченных в международные и межкультурные контакты во всех 

сферах человеческой деятельности, активизировали диалог культур. В этом контексте предпосылкой 

проведения исследования по данной проблеме послужило стремление реализовать идеи проекта 
«Триединство языков», инициированного главой государства Н.А.Назарбаевым, согласно которому 

необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка 

межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику. 

Впервые идея трехязычия была озвучена в 2006 году на ХII сессии Ассамблеи народа Казахстана. 
Тогда глава нашего государства Н.А.Назарбаев отметил, что «знание, как минимум, трех языков важно 

для будущего наших детей» / 1. 

Таким образом, объективные реалии на сегодня складываются таким образом, что свойственный для 
казахстанского общества билингвизм постепенно начинает сменяться полиязычием, которое в 

образовательном пространстве является одним из ключевых аспектов работы всех учебных заведений 

страны. Программа полиязычного обучения предусматривает создание новой модели образования, 

способствующей формированию конкурентоспособного поколения, владеющего, как минимум, тремя 
языками.  

 В этих условиях актуализируется проблема подготовки соответствующих педагогических кадров, в 

том числе вопросы разработки ее теоретического и технологического обеспечения. Актуальным 
становится также формирование общей культуры личности человека, частью которой выступает 

лингвокультура.  

Таким образом, имеется насущная задача по овладению человеком в современном обществе лингво и 
коммутативной культурой, способствующей его эффективной деятельности, которая еще не в 

достаточной степени решается существующей системой образования. Это противоречие между должным 

и сущим определяет проблему проводимого исследования по подготовке будущих педагогов начального 

образования для работы в условиях полиязычия в Республике Казахстан. Решение этой проблемы 
способствует удовлетворению постоянно возрастающего спроса на выпускников, соответствующих 

международным стандартам по уровню подготовки, отвечающей реалиям сегодняшнего времени. 
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Интеграция Казахстана в мировое сообщество, осознание необходимости знания языков для успешной 

профессиональной реализации и другие факторы современной жизни мотивируют студентов относится к 
изучению иностранного языка с большим вниманием. В казахстанских вузах уже сделаны первые шаги к 

внедрению в учебный процесс новой модели образования: дисциплина «Профессионально – 

ориентированный английский язык» введена в перечень дисциплин обязательного компонента, в 
процессе изучения которой обучающиеся приобретают междисциплинарные, терминологические и 

межкультурные навыки, необходимые в их профессии; реформируются стандарты образования, открыты 

специальные отделения и специальные группы, где преподавание некоторых базовых и профилирующих 

дисциплин ведется на трех языках. 
В настоящее время идет поиск более эффективной структуры подготовки будущего специалиста 

начального образования, которая направлена на реализацию процесса целенаправленного формирования 

конкурентоспособной личности, включающего поступательный и согласованный характер развития 
языковых и профессиональных способностей студента. В Институте педагогики и психологии КазНПУ 

имени Абая имеется определенный опыт подготовки учителей начальных классов с дополнительной 

специализацией «Учитель начальных классов, учитель английского языка в начальных классх». 

Выпускники данной специальности с 2006 года преподают английский язык в начальных классах. Однако 
такие группы были малочисленны, так как немногие студенты в должной степени владели базовыми 

знаниями языковой системы и общеупотребительным английским языком в рамках школьной 

программы. Особенность изучения языков как учебных дисциплин заключается в обучении 
коммуникативной деятельности, т.е. освоение навыков общения на этом языке и овладение необходимым 

лексико-грамматическим минимумом, а также применение этих знаний в коммуникативных целях.  

Глобальные изменения как в Казахстане, так и во всем мире изменили роль иностранного языка в 
системе образования, и из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент современной 

образовательной системы, в средство достижения профессиональной реализации личности. Наряду с 

этим направлением в процессе подготовки педагога начального образования с полиязыковой 

специализацией оформляется тенденция интегративного обучения, т.е. использование материала из 
различных учебных дисциплин, основаннное на сочетании, взаимодействии и взаимосодействии 

положений системно-целостного, компетентностного и личностно-деятельностного подходов в 

образовании. Говоря об интеграции языковой и профессиональной подготовки, мы имеем в виду и то, что 
владение иностранным языком обеспечивает возможность знакомства с зарубежными достижениями в 

профессиональной области. 

 В Институте педагогики и психологии Казахского национального педагогического университета 
имени Абая разработаны типовые программы для специальности 5В010200 – «Педагогика и методика 

начального обучения» по профессиональному казахскому, русскому, английскому языкам. 

Профессиональный русский язык – это особая функциональная разновидность литературного языка, 

обслуживающая профессиональную сферу общения. Программа предназначена для тех, кто изучает 
русский язык в качестве языка межнационального общения. Русский для казахоязычных, казахский для 

русскоязычных и иностранный язык для обеих категорий студентов стал в полной мере осознаватьсяьт 

как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в конкретной сфере деятельности, 
средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей студентов, их общеобразовательного потенциала. Целью данных 

программ является реализация полиязычного образования, направленного на подготовку 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов педагогических специальностей, 
обладающих языковой компетенцией на основе параллельного овладения казахским, русским и 

английским языками, мобильных в международном образовательном пространстве и на рынке труда. 

В данном исследовании мы исходим из того, что развитая языковая культура – потенциал 
интеллектуальной нации и поэтому профессиональная подготовка педагога для начального образования 

должна учитывать необходимость квалификационного разнообразия в современных условиях обновления 

содержания образовательных программ в полиязыковой среде. В этом контексте в Институте педагогики 
и психологии Казахского национального педагогического университета имени Абая планируются 

научные исследования, направленные на решение следующих задач: изучение языковых и предметных 

потребностей для подготовки будущих полиязычных педагогов-учителей начальных классов в целях 

оптимизации разработки учебных программ и специальных курсов; 
- разработка модели специалиста начального образования с учетом требования триединства языков, ее 

научно-теоретическое обоснование и реализация в педагогических ВУЗах РК; 
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- конструирование образовательных технологий, методов, организационных форм, учебной среды для 

подготовки будущих педагогов, которые способствуют формированию профессиональных 
педагогических компетентностей в условиях полиязычия; 

- поиск путей оптимизации учебных программ и программ специальных курсов для студентов 

специальности 5В010200 - «Педагогика и методика начального обучения»; 
- создание научно-методической и технологической базы для обеспечения подготовки специалистов 

начального образования со специализацией «педагог-учитель начальных классов с полиязыковой 

подготовкой»; 

- теоретическое обоснование и определение общих требований, уровней, показателей, критериев 
подготовки педагогов начального уровня образования с позиций триединства языков.  

Анализ потребностей – необходимый компонент при разработке курсов специальных дисциплин, 

поскольку их содержание подчиняется профессионально значимым целям и задачам обучения студентов, 
а также должно соответствовать требованиям Госстандарта по специальности. На практике это 

выражается в подборе соответствующего материала и его тематической организации, формировании 

навыков и развитии умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

На основе вышеизложенного краткого обзора особенностей и современных тенденций в 
профессионально –ориентированном обучении можно сделать следующие выводы:  

- в данном направлении происходит процесс гармонизации целей обучения с социальным заказом 

общества; 
- одной из обязательных компетенций специалиста в настоящее время является коммуникативная;  

- оформляется тенденция интегративного обучения;  

- обучение профессиональному общению становится одним из приоритетов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы применения новых образовательных технологий в 
образовательной системе. Анализируются проблемы и перспективы развития инновационных технологий 

в сфере высшего образования, а также пути реформирования института высшего образования в 

Казахстане. 
Ключевые слова: part-time обучение, дистанционные технологии, дистанционное обучение, 
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Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года отметил, что ключевым 

приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к 

изменениям и усвоению нового [1]. В связи с этим нынешняя образовательная система требует 
модернизации путем введения новых инновационных технологий. 

Знания заменили физический капитал, который являлся наиболее важным ресурсом для стран с 

развитой экономикой. Они стали важной движущей силой экономической эффективности и 
конкурентоспособности стран. «Революция знаний» требует, чтобы граждане обучались на протяжении 

всей жизни, их знания оставались актуальными, и они добились успеха в условиях меняющейся 

экономической среды. Участие в экономике знаний требует не только современных знаний в конкретных 
областях, но и более широкого набора навыков.  

Подготовка, производительность и результаты обучающихся, поступающих в высшие учебные 

заведения, например, их способность применять навыки мышления высшего порядка, такие, как решение 

проблем и аналитическое мышление – будет отчасти зависеть от того, развитию каких навыков 
придавалось особое значение на протяжении всего его образования. Они также зависят от того, насколько 

обучающиеся будут осознавать, что система высшего образования и общество в более общем плане ценит 

эти навыки.  
Все уровни образования в Казахстане требуют движения в направлении, способствующему 

укреплению знаний и навыков, которые позволят выпускникам мыслить инновационно и независимо, 

решать проблемы и сотрудничать с другими.  

Система государственного заказа Казахстана основывается на инструментальном взгляде системы 
высшего образования, который сосредоточен на профессиональных знаниях и навыках. Однако 

работодателиориентированы на более широкий круг навыков. Центр Джорджтаунского университета для 

дальнейшего и профессионального образования (Вашингтон, США) выявил 15 основных навыков, 
необходимых работодателям. В ряду первых шести – коммуникативные навыки, организационные 

навыки, письмо, обслуживание клиентов, обработка информации и решение проблем [2].  

На фоне смены требований работодателей, руководителям учебных учреждений необходимо 
применять новые практико-ориентированные технологии обучения для повышения эффективности 

подготовки кадров, инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 

которые формируют профессиональные качества специалиста. То есть инновационные технологии 

обучения являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут отработать профессиональные 
навыки в условиях, приближенных к реальным [3].  

Изменения традиционной схемы обучения происходило постепенно, то есть это сокращение 

аудиторных часов, введение онлайн-курсов, увеличение самостоятельной работы обучающихся, а также 
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социальное положение обучающихся, которым необходим не полный рабочий день. Это все привело к 

появлению нетрадиционных технологий обучения высшего образования и различных форм 
дистанционного обучения. Дистанционные технологии применяются в образовании без отрыва от 

производства или как сейчас называют в «part-time» обучение. В Казахстанев связи с отменой заочного 

обучения, появилась необходимость института «part-time» обучения, в котором будут введены некоторые 
корректировки. Причина введения такого обучения в том, что студенты-заочники осваивают лишь около 

65 % от того объема, которые осваивают очники по государственному общеобязательному стандарту 

образования. При этом и те, и другие получают одинаковые дипломы, и рынок не знает, кто из них 

получил образование заочно. Согласно этим корректировкам студенты будут изучать не 65%, а все 100% 
от объема кредитов по соответствующей программе [4].  

Студенты аудитории "part-time" обучения, как правило, старше по возрасту, чем студенты «full-time» 

обучения, постоянно работающие, зачастую семейные, имеющие детей. Основной мотивационный 
фактор такого обучения – получение диплома и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. 

Конечно же, схема "part-time" обучения уже давно используется для получения второго высшего 

образования или повышения квалификации. Обычно такую систему используют для получения 

престижных степеней вроде MBA (master of business administration). Весь учебный процесс, обычно, 
организуется по модульному принципу, что позволяют совмещать учебу с работой. То есть слушатели 

курса проводят в аудиториях определенное время (2-3 дня, есть, конечно, другие программы, где 

продолжительность модуля может быть больше). Такой подход не только экономит время, но и позволяет 
сочетать теорию с практикой. Значительную часть теоретических заний обучающиеся могут получить 

онлайн.  

Сейчас во многих ведущих странах мира практикуют «part time» обучение. И в этой области 
достаточно исследований проблем внедрения и перспектив развития. Конечно, во многих странах 

представители образовательных учреждений особо не приветствовали «part-time» обучение, хотя в то 

время студенты работали неполный рабочий день, при этом не успевали академически. Они считают, что 

студенты занятые не полным рабочим днем более подвержены к риску, то есть они, возможно, будут 
истощены относительно теоретических знаний. Но в то же время если брать в корреляцию опыт и полную 

занятость (full-time), то можно учитывать тот факт, что в современном мире part-time студенты, со своими 

социальными потребностями и опытом в работе могут отличаться от full-time студентов, то есть они 
могут быть более интегрированными после окончания обучения. Поэтому наряду с институциональной 

ориентацией на полный учебный день, крайне важно, чтобы учебные заведения понимали и особые 

потребности part-time студентов.  
Николь Э. Ли (Уинсорский университет, Канада) предлагает несколько рекомендаций по организации 

«part-time» обучения: 

четкие и важные описания политик и услуг. Учреждения должны четко определить 

продолжительность обучения обучающихся, а также определить доступные службы поддержки и 

способы их доступа. Вся информация о политике и услугах должна быть видна на веб-сайте учреждения 
и обозначена в приветственном пакете обучающегося; 

институты должны предоставить академический план (учебный план). Описание этого плана должно 

быть представлено в информационных ресурсах и каждая программа должны быть связана с веб-сайтом 

учебного заведения. Наряду с этой информацией до начала учебного года должны быть представлены 
определенные ресурсы, которые необходимы при изучении данной программы. То есть можно провести 

рабочие семинары. Однако они должны быть гибкими и охватывать те темы, которые отвечают 

потребностям обучающихся. Также надо провести обучающие семинары по ориентированию в системе 

обучения учреждения; 

учреждения должны представить онлайн-ресурсы, семинары и учебные мероприятия, как в 

синхронном, так и асинхронном форматах. Онлайн-асинхронные семинары позволят обучающимся 

получить доступ к информации в удобное для них время. Учебные заведения должны предлагать 

разнообразные онлайн-семинары до и в течение учебного года, которые направлены на решение проблем, 
с которыми сталкиваются обучающиеся. Если определенные услуги за part-time обучение не включены в 

оплату обучения, учреждения должны рассмотреть вопрос о том, как эти расходы могут быть покрыты; 

поскольку part-time студенты мало проводят в учреждениях, есть возможность создать социальное 

сообщество в интернете. Это также может служить каналом обратной связи; 

по предпочтению обучающихся предложить гибкие онлайн-уроки; 

учреждения должны оценить количество, предлагаемых программ, и основываясь на потребностях 
учащихся, рассмотреть возможность расширения количество программ; 
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оказать финансовую поддержку, то есть создать компанию по привлечению инвесторов, по 

назначению стипендий; 

прикрепить куратора для part-time студентов, который будет выступать в качестве информатора, 

устанавливать связь между другими студентами. Обучающие должны понимать, что куратор — это 
самый главный советник по достижению академического успеха; 

создание репозиторий онлайн-ресурсов. Поскольку многие обучающиеся обращаются за поддержкой 

к преподавателям и сотрудникам, учреждения должны создать удобное онлайн-хранилище ресурсов для 

размещения основной базовой информации преподавателей, сотрудников и других обучающихся. Этот 
репозиторий должен хранить важные даты, ключевые контактные данные и политику курса. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с этими ресурсами на ознакомительных семинарах до начала 

учебного года [5].  

Основываясь на своих исследованиях Баррон Пол и Анастасиаду Констанция (Университет Нейпур, 
Эдинбург) также сделали несколько рекомендаций, относительно «part time» обучения: 

1) университет должен выступать посредником между работодателем и студентом; 

2) согласно требованиям студента, университеты должны будут предоставить гибкие условия по 
изучению дисциплин, а также поддерживать их в достижении образовательных и карьерных целей. 

Конечно, число растущих студентов, которые будут требовать частичную занятость, создаст, мягко 

говоря, трудности для университета [6].  
Высшее образование превращается в определяющий гуманитарно-социальный институт, поэтому 

лидировать будет та нация, которая создаст наиболее эффективную систему образования – образования в 

течение всей жизни [7]. 

Сейчас дистанционные технологии обучения уже заняли одно из ведущих мест в высшем 
профессиональном образовании. Внедрение информационных и дистанционных технологий в 

образовательные процессы, несмотря на недостаточную нормативную базу, вызвано информатизацией 

общества. Такие технологии находят свое место в обучении студентов всех форм организации учебного 
процесса. Перед началом использования дистанционных электронных учебных курсов с использованием 

дистанционных технологий нужно провести глубокий анализ целей обучения, дидактических 

возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований к технологиям 

дистанционного обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, готовности 
преподавателей к использованию таких технологий, технического, нормативно-правового, учебно-

методического обеспечения [8]. 

Дистанционное образование в США начали в 90-е годы. В то время правительство США разработала 
программу дистанционного обучения (Distance Education Demonstration), которая рассчитана была для 

инвалидов и лиц, которые не могут покинуть место жительства [7].  

Дистанционное обучение в Казахстане – одна из форм получения высшее образования без 
обязательного ежедневного посещения вуза. С помощью дистанционного обучения можно повысить или 

приобрести новую квалификацию.  

Технология дистанционного обучения состоит из трех основных элементов: 

виртуальная образовательная система; 

кейс в мультимедийном и традиционном виде; 

активные методы обучения. 

Любая система обучения будь она традиционной или инновационной должна состоять из следующих 
основных частей: 

цели обучения; 

содержание обучения; 

мотивация и средства обучения; 

организация учебного процесса; 

обучающиеся; 

преподаватель; 

результат. 

Выпускники, обучавшиеся с использованием дистанционных технологий, обычно выше оценивают 

престиж полученной профессии, характеризуются уверенностью в собственных силах, легкой адаптацией 
в коллективе, умением самостоятельно учиться. В связи с этим, дистационные обучающие технологии 

находят широкое применение при подготовке специалистов не только гуманитарного, экономического, 

но и технического направления. Казалось бы, как можно подготовить специалистов дистанционно, как 
довести те материалы, которые необходимы при формировании ключевых компетенций будущих 
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инженеров. Оказывается, все это возможно, если грамотно организовать методику преподавания той или 

иной дисциплины. При этом дистанционные образовательные технологии довольно востребованы в 
современных рыночных условиях. Дистанционное обучение предусматривает изучение как отдельных 

дисциплин, так и весь курс обучения. Например, при академической мобильности обучающихся. Если 

дисциплине обязательного компонента нет альтернативной дисциплины, то данную дисциплину можно 
изучить с помощью дистанционных образовательных технологий.  

В связи с этими нововведениями, можно сказать, что внедрение инновационных технологий обучения 

в систему образования приведет к новой модели образования. Поэтому, для разных образовательных 

учреждений модели инновационной деятельности должны быть различными.  
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Аңдатпа 

Технологиялық үдеріс экономикалық дамудың негізгі факторының бірі болып табылады. 

Технологиялар экономикалық дамудың барлық деңгейлерінде шешуші рөл атқарады, бірақ олардың әсер 

ету дәрежесі мемлекеттің қол жеткізген экономикалық әлаухатына байланысты. Экономика дамуының 
төмен деңгейлерінде тұрақты дамуды сақтап қалу қабілеттілігі шетелдерден технологияларды тартуға 

байланысты. Экономикалық даму деңгейі неғұрлым жоғары мемлекеттерде технологиялық диффузия 

экономика даму қарқынын ұстайтын негізі фактор болып табылады. 
Түйін сөздер: Бәсекелестік, технологиялық үдеріс, экономикалық даму, жаһандану даму индексі, 

инновациялық барометр 

 
Глава государства Нурсултан Назарбаев, определяя стратегическую задачу вхождения Казахстана в 

число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, подчеркнул, что фундаментом процветающего и 

динамично развивающегося общества может быть только современная, конкурентоспособная и открытая 

рыночная экономика. 
Для успешного решения поставленной задачи необходимо знание методологии составления страновых 

рейтингов и четкое представление о влиянии на них проводимой инновационной политики. 
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Методология составления рейтинга стран с течением времени претерпевает изменения по мере того, 
как эксперты мировой экономики выявляют все новые факторы, которые могут оказывать влияние на 
производительность труда, играющую определяющую роль в способности отдельной страны обеспечить 
своим гражданам высокий уровень благосостояния [1]. 

Идеологические основы европейской научно-инновационной политики XXI века были 
сформулированы уже на его пороге - в марте 2001г. на Лиссабонской встрече стран Европейского Союза 
на правительственном уровне в Португалии, председательствовавшей в то время в ЕС. Поставив целью 
развития Европейского Союза движение к мировому лидерству, участники демонстративно отбросили 
наследие прошлого - старые идеологические представления о мировом лидерстве: характерные для 
прошлых веков. Новый век требует новой идеологии, принципы которой формулируются четко и внятно 
[2]. 

«Для формирования принципов инновационной политики нужен оригинальный подход... 
Инновационная политика... включает необходимость разрабатывать оригинальные политические 
решения и быстро обучаться. Европейское "разнообразие" может быть преимуществом, обеспечивающим 
странам-членам ЕС возможности коммуникации и взаимного обучения на опыте других [3]. 

Тем самым обозначено четкое отношение к традициям – их нужно и можно хранить, ими можно и 

нужно гордиться, но они не могут и не должны становиться препятствием для будущего развития. Только 
в том случае, когда гармония закрепленного в традициях опыта допускает проверку алгеброй 
рациональных оценок, этот опыт формулируется в качестве общеевропейского достояния, 
перспективного для изучения и применения. «Разрабатывать оригинальные политические решения и 
быстро обучаться» - такой призыв является революционным для европейской бюрократической традиции 
в целом [4]. 

На заседании в Лиссабоне европейские политики демонстрируют готовность самим следовать 
продекларированной ими идеологии. Принимается План действий, включающий три главных стратегии: 
1) развитие научного образования и научной культуры в Европе; 2) разработка научной политики, 
понятной и приближенной к гражданам; 3) позиционирование науки в центре публичной политики и 
организация взаимодействия всех заинтересованных групп [5]. 

При реализации этого плана намечен период подготовки с максимально широким обсуждением новых 

идей и запуском большого числа пилотных проектов. С 2004 года производится отбор наиболее 
перспективных направлений работы и их включение в рамочные ЕС [67]. В настоящее время 
реализовывается Седьмая рамочная программа. 

Одним из наиболее продвинутых страновых рейтингов является индекс глобальной 
конкурентоспособности. Конкурентоспособность согласно определению независимой международной 
организации «World Economic Forum» («WEF») – это совокупность факторов, которые определяют 
уровень производительности труда в отдельной стране и, таким образом степень развития, которая может 
быть достигнута в экономике. Наиболее конкурентоспособной, является такая экономика, которая будет 
быстрее расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Без технологического прогресса в стране может быть достигнут высокий уровень жизни (например, с 
помощью накопления капитала), однако не могут поддерживаться стабильные темпы экономического 
роста. Технологический прогресс является ключевым фактором экономического развития. Технологии 

играют решающую роль на всех этапах экономического развития, но степень их влияния зависит от 
уровня экономического благосостояния страны, которого она уже достигла. На более низком уровне 
развития экономики способность поддерживать стабильный рост зависит, прежде всего, от перевода 
технологий из-за рубежа. К странам с более высоким уровнем экономического развития относятся те, 
которые успешно адаптируют технологии, разработанные за рубежом (процесс, называемый 
технологической диффузией). В наиболее экономически развитых странах технологическая диффузия 
становится важным фактором, поддерживающим стабильно высокие темпы прироста экономики. 

Для экономического роста стран с высоким уровнем технологического развития (например, 
Швейцарии) важна разработка технологических инноваций, в то время как для роста экономики менее 
технологически развитых стран (например, Китая) наиболее важное значение имеет адаптация 
иностранных технологий («технологический трансферт»). При расчете индекса растущей 
конкурентоспособности страны делятся на две группы: «базовые новаторы» и «небазовые новаторы». 

Индекс глобальной конкурентоспособности основан на 9 «столпах», оказывающих решающее влияние 
на производительность труда и конкурентоспособность национальной экономики: положение 
государственных институтов в стране, состояние инфраструктуры, макроэкономический климат, уровень 
развития здравоохранения и начального образования, высшее образование и обучение, эффективность 
рынка, уровень технологического развития деловой практики и стратегии, инновационная деятельность. 
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В 2016 г. наиболее высокие баллы по всем 9 составляющим индекса глобальной 

конкурентоспособности получили Сингапур, Дания, Чили, Япония, Финляндия и США. В будущем 
индекс глобальной конкурентоспособности «Global Competitiveness Index» станет главным 

аналитическим инструментом при подготовке рейтинга наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Для стран с низким уровнем дохода основными способами повышения конкурентоспособности и 
отказа от конкурентных преимуществ, основанных на дешевой рабочей силе и естественных ресурсах, 

являются: на уровне компаний – улучшение производственного процесса на базе высоких технологий 

маркетинговых исследований, совершенствование корпоративной стратегии (прежде всего 

высокотехнологичных компаний), на общеэкономическом уровне – улучшение делового климата 
посредством повышения качества сектора услуг, инфраструктуры, включая электроснабжение, 

транспортную сеть и другие коммуникации. 

Еще одной перспективной системой рейтинговой оценки стран страновым рейтингом является 
TrendChart - Европейский инновационный барометр, который действует с 2001 года в рамках 

Лиссабонской стратегии и представляет собой наиболее полную, постоянно обновляемую базу данных о 

состоянии инновационной деятельности на национальных и общеевропейских уровнях. С ее помощью 

заинтересованные лица получают аналитическую информацию, статистические данные об 
инновационных процессах, сведения о мерах по реализации инновационной политики и основных 

инновационных тенденциях в ЕС [4]. TrendChart также служит средством распространения и обмена 

положительным опытом в области инновационной политики. В настоящее время в эту базу уже вошли 39 
государств: 27 стран - членов ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Турция, Израиль, США, 

Канада, Япония, Бразилия, Китай и Индия. С текущего года в нее помещены данные по России и 

Украине, а с нового года –Азербайджана, Армении, Грузии и Казахстана. 
К примеру, в 2016 году исследователи по этой методике сравнили достижения 25 государства-членов 

Евросоюза с успехами Японии, США и некоторых других стран. В результате каждая страна, объект 

исследования, получила свой рейтинг, в зависимости от числа выпускников технических вузов, 

зарегистрированных патентов, экспортируемых технологий и некоторых других показателей. 
Оказывается, только четыре европейские страны: Швеция, Финляндия, Дания и Германия - могут 

соревноваться с США и Японией в своих инновациях. 

На 70% разрыв в уровне инноваций между ЕС и США объясняется отставанием ЕС по трем 
показателям: количество патентов, выданных Бюро патентов и торговых марок США, количество 

населения, обладающего высшим образованием и затратами на информационные и 

телекоммуникационные технологии. Инновационный разрыв между ЕС и Японией в основном 
объясняется отставанием ЕС по трем показателям: количество патентов, выданных Бюро патентов и 

торговых марок США, количество патентов международного значения ("патенты триады") и количество 

населения, обладающего высшим образованием. 

Первые результаты международного проекта RIPKA (Researching Innovation Policy of Kazakhstan and 
Armenia) “Исследование инновационной политики в Казахстане и Армении” были представлены в начале 

ноября в Киеве на семинаре, участие в котором приняли исследователи из Великобритании, 

Люксембурга, России, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии и Казахстана. Проект RIPKA 
направлен на изучение состояния инновационных систем Армении и Казахстана с помощью 

разработанной в ЕС единой социально-экономической методологии исследования и индикаторов 

Европейского инновационного барометра (TrendChart on Innovation). 

Проект RIPKA финансируется Европейским союзом и предусматривает создание трех конечных 
продуктов: сбор и анализ статистических данных о положении дел в области инноваций, качественный 

анализ государственных мер по реализации инновационной политики, написание отчетов по странам для 

сопоставительного анализа с практикой ЕС. В проекте участвуют четыре известных армянских и 
казахстанских исследовательских центра, изучающих проблемы инновационной политики, в том числе и 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Еще одной перспективной системой ориентирования в инновационной политике является система 
прогнозирования Форсайт. Слово "Форсайт" (Foresight) означает "взгляд в будущее", "предвидение". Это 

понятие расширяет рамки традиционного прогнозирования: прогнозы обычно составляются отдельными 

учеными на основании различных методик, начиная с простой экстраполяции и заканчивая сложнейшими 

экономико-математическими моделями. В Форсайте, помимо ученых, участвуют и другие 
заинтересованные стороны: представители органов управления, бизнеса и общественности. 

Инструментарий Форсайта нацелен на достижение консенсуса в процессе диалога разных категорий 

экспертов, причем у них по каким-то вопросам могут быть диаметрально противоположные позиции. При 
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правильно организованном обсуждении эксперты начинают лучше понимать друг друга, их позиции 

сближаются. 
Односторонний выбор приоритетных проектов чреват нежелательными последствиями. Риск таких 

последствий значительно снижается, если видение проектов согласовано между всеми 

заинтересованными сторонами — т.н. "держателями акций". Позиция потребителей здесь особенно 
важна: если есть потребитель, готовый платить за определенную продукцию, у производителя появляется 

понимание, в какую сторону идти, а у власти — представление, что же на самом деле является 

приоритетным. 

Форсайт — это непрерывный процесс, включающий описание возможных горизонтов, выбор 
предпочтительных целей и проработку путей их достижения. При этом общие представления о будущем 

страны могут детализироваться на уровне регионов, отраслей, возникающих рынков, для которых 

строятся "дорожные карты", описывающие перспективные цепочки создания стоимости. 
Если традиционное прогнозирование основывается, как правило, на анализе какого-либо одного 

сегмента инновационного цикла, то Форсайт делает предметом анализа полный цикл обращения 

технологии: от замысла до утилизации и реинвестирования средств. Существуют данные, позволяющие 

утверждать, что государства, которые разрабатывают технологии, но слабо используют их в 
национальной экономике, работают на другие страны, способные обеспечить внедрение инноваций. 

Поэтому Форсайт жизненно важен для лидерства в инновациях, причем не только на национальном 

уровне, но и для регионов, отраслей, корпораций. 
Обычно, инициатором национальных форсайт-проектов выступает правительство, в то же время 

научное и деловое сообщества, региональные власти активно участвуют в этих проектах, а также могут 

инициировать отраслевые и региональные Форсайты. Подобные инициативы важны, в первую очередь, 
для активизации межрегионального и межотраслевого сотрудничества. 

Форсайт служит своего рода системой раннего предупреждения, позволяющей занимать активную 

позицию на инновационном поле, а не следовать в хвосте у мировых лидеров. 

Развитие инновационного прогнозирования можно было бы начать через развитие соответствующей 
образовательной, ориентированной на поддержку новых исследований, в частности, через поддержку 

проекта инновационной бизнес-школы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Таким образом, в число инструментов инновационной политики, осуществляемой в Казахстане 
желательно включить несколько новых инструментов: постоянно обновляемую базу данных о состоянии 

инновационной деятельности на национальном уровне на основе методики Европейского 

инновационного барометра TrendChart, система определения перспективных целей и путей их 
достижения Форсайт, исследовательский центр, который бы на национальном уровне развивал две 

вышеупомянутые методики. Обладание описанными методами значительно повысит эффективность 

инновационной политики, укрепит и усилит позиции отечественной индустрии, что позволит Казахстану 

войти со временем в число наиболее развитых стран мира. 
В данной работе для определения степени приближения экономики Казахстана к параметрам 

экономики, основанной на знаниях, использована методика Европейского инновационного барометра 

TrendChart - композитный индикатор EIS (European Innovation Scoreboard). 
EIS является инструментом, разработанным по инициативе Европейской Комиссии по реализации 

Лиссабонской Стратегии, для сравнительной оценки реализации инновационной политики в 27 странах-

членах ЕС, Хорватии, Турции, в ассоциированных странах Исландии, Норвегии и Швейцарии, а также 

Австралии, Канаде, Израиле, Японии и США. Индикатор EIS суммирует основные элементы реализации 
инновационной политики. 

Инновации и экономический эффект от их применения являются не линейным процессом и поэтому 

композитный индикатор EIS распределен среди 5 категорий индикаторов, которые покрывают основные 
показатели измерения инновационной деятельности. Не все страны могут находиться на одном и том же 

уровне и некоторые из них могут быть слабы в одном или нескольких показателях инноваций. 

Инновационные индикаторы распределены по 5 категориям в двух основных направлениях: на входе и на 
выходе из производственного процесса. Всего 25 индикаторов, которые наиболее полно могут показать 

состояние инновационной политики и инновационной деятельности в стране. 

Инновационные индикаторы на входе: 

* инициаторы инноваций (5 индикаторов) измеряют структурные условия, требуемые для 
инновационного потенциала; 

* индикаторы генерирования знаний (5 индикаторов) измеряют инвестиции в человеческие ресурсы и 

НИОКР, рассматриваемые как ключевые элементы для успешной экономики, основанной на знаниях; 
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* индикаторы инноваций и предпринимательства (6 индикаторов) измеряют усилия по применению 

инноваций на микроэкономическом уровне (на уровне отдельной фирмы); 
Инновационные индикаторы на выходе: 

* индикаторы применения инноваций (5 индикаторов) измеряют исполнение, выраженное в степени 

использования трудовых ресурсов и хозяйственной деятельности, и их стоимость прибавляется в 
инновационные сектора; 

* индикаторы интеллектуальной собственности (5 индикаторов) измеряют достигнутые результаты в 

количестве успешных know-how, особенно относящихся к высокотехнологическим секторам. 

Более подробно об инновационных индикаторах описано в приложении А, табл.29. 
Суммарный инновационный индекс (SII) предоставляет собой консолидированный обзор общей 

реализации инновационной политики странами-членами ЕС и 10-тью другими странами, связанными 

тесными торговыми связями с ЕС. 
Суммарный инновационный индекс подсчитывается следующим образом: 

1. Подчитываются значения всех инновационных индикаторов для каждой страны. Данные берутся из 

статистических источников (Eurostat и др.); 

2. Полученные данные каждого индикатора преобразуются вычитанием наименьшего значения 
индикатора среди группы из 27 стран ЕС и Исландии, Норвегии, Швейцарии (исключая неевропейские 

страны и европейские страны, где возможность получения значений индикаторов меньше 75%) и 

делением на разницу между наибольшим и наименьшим значением индикатора внутри этой же группы 
стран. Максимальное преобразованное значение индикатора, следовательно, будет равно 1, минимальное 

равно 0. Для Казахстана в случае, когда значение какого-нибудь индикатора выше максимального в ЕС 

или ниже минимального в ЕС, преобразованное значение индикатора подсчитывается как, 
соответственно, 1 или 0. 

3. SII затем подсчитывается как среднее арифметическое всех преобразованных индикаторов. 

Значение SII будет находиться между 0 и 1 для всех стран. 

Основываясь на индикаторе EIS 2017 года исследованные страны расположились по следующим 
группам (рис.1): 

1. Инновационные лидеры включают в себя Данию, Финляндию, Германию, Израиль, Японию, 

Швецию, Швейцарию, Великобританию и США. Швеция признана наиболее инновационной страной, 
главным образом, из-за высоких инновационных показателей на входе, хотя она менее чем некоторые 

другие страны эффективна в преобразовании этих вложений на выпуске. 

2. Инновационные последователи включают в себя Австрию, Бельгию, Канаду, Францию, Исландию, 
Ирландию, Люксембург и Нидерланды. 

3. Умеренные инноваторы включают в себя Австралию, Кипр, Чехию, Эстонию, Италию, Норвегию, 

Словению и Испанию. 

4. Догоняющие страны включают в себя Болгарию, Хорватию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, 
Мальту, Польшу, Португалию, Румынию и Словакию. Показатели Турции лежат ниже всех остальных 

стран. 

Рисунок 1. Суммарный инновационный индекс 2017 г. (SII) 
Все эти страны относительно стабильно находятся в своих группах в течение последних 5-ти лет. 

Внутри своих групп некоторые страны изменяли свои рейтинги, но не переходили в другие группы. 

Только Люксембург может присоединиться к группе инновационных лидеров. 

Как видно из рисунка, страны-члены ЕС с суммарным инновационным индикатором SII ниже 
среднего значения имеют позитивную тенденцию приближения к средним значениям индикатора. 

Большинство из стран ЕС - умеренных инноваторов и догоняющих стран уменьшают разрыв с 

инновационными лидерами и странами-последователями. Инновационные лидеры и страны-
последователи, в свою очередь, испытывают относительное падение в своем инновационном лидерстве. 

Исключение составляют Люксембург, который комбинирует умеренный уровень реализации 

инновационной политики с высоким ростом коэффициента SII. Италия, Испания, Греция и Хорватия 
имеют относительно низкие показания роста индикатора SII. Норвегия и Турция имеют очень низкое 

значение индикатора роста SII. 
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Аннотация 
В статье представлено обоснование необходимости интегративной подготовки будущих педагогов, 

имеющей комплексный универсальный характер, направленной на овладение как традиционными и 

инновационными психолого-педагогическими технологиями, так и специальными навыками применения 
медиатехнологий в образовательном процессе. 
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В современном мире возрастает влияние информационно-коммуникативных технологий на все сферы 

жизни общества. Одним из показателей развития и конкурентоспособности страны является уровень 

медиатехнологий. В условиях «постиндустриального общества», «медиатизированной среды» 

необходима подготовка новых поколений граждан к активной жизни и деятельности в информационно 
насыщенном социуме. Повсеместное формирование единого научно-образовательного пространства на 

основе постоянно обновляющихся средств телекоммуникаций и информационных технологий, 

значительно влияющих на темп, восприятие и характер обучения в сторону его интерактивности связаны 
с феноменом «медиаобразование». 

Термин "медиа" происходит от латинского "media" (средство) и в современном мире повсеместно 

употребляется как аналог термина СМК - средства массовой коммуникации (печать, фотография, радио, 
кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, включая Интернет).  

Данная сфера в настоящее время становится стратегической для любого государства в связи с 

огромными информационными потоками, возрастающими с каждым днем, которыми необходимо 

управлять и использовать во благо общества.  
Особую актуальность приобретает политика страны в отношении медиасредств в образовательном 

процессе подрастающего поколения с учетом их огромного развивающего потенциала, с одной стороны и 

возможных рисков, и угроз, с другой стороны.  
В педагогической науке в целом, так и в медиаобразовании не существует единой, принятой во всех 

странах мира терминологии, предлагаются разные варианты формулировок таких ключевых понятий, как 

"медиаобразование", "медиакультура", "медиаграмотность" и т.д. В частности, лидеры британской 
системы медиаобразования К.Базэлгэт и Э.Харт считают, что суть медиаобразования в изучении шести 

так называемых ключевых понятий: "источник медиаинформации" ("media agencies"), "категории медиа" 

("media categories"), "технологии медиа" ("media technologies"), "медиаязыки" ("media languages"), 

"аудитория медиа" ("media audiences"), "репрезентации медиа"[1, 2]. 
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По существу, несмотря на разные толкования, медиаобразование (media education) в современном 
мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой 
коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 
Цель медиаобразования - воспитание критической автономии личности обучающегося, развитие 

аналитических способностей и критического мышления по отношению к медиа. 
Развитие медиаобразования интенсивно происходит в таких странах, как Канада, Австралия, Англия и 

др. В Англии (где 9 миллионов школьников) около 70 тысяч молодых людей изучают обязательный цикл 
предметов по медиаобразованию в возрасте 16 лет. В частности, в Канаде, Австралии и Венгрии, 
медиаобразование является обязательным компонентом обучения школьников с 1-го по 12-й класс.  

В Новой Зеландии главным достижением явилось официальное признание, в соответствии с которым 
Медиа стали равноправным предметом наряду с Историей или Английским языком. Также произошел 
рост медиаобразования в вузах. Организация медиапедагогов (Национальная ассоциация медиапедагогов) 
продолжает играть главную роль в содействии распространению, созданию учебных пособий и прямом 
участии в оценивании и мониторинга предмета Медиа. 

Для России, с ее давней традицией широкого использования внешкольной информации в учебном 
процессе, любой педагог должен иметь высокий уровень медиакультуры.  

Возрастание роли медиа приходит в реальное противоречие с практикой их использования в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений. 

Зарубежные специалисты отмечают следующие проблемы: отсутствие целенаправленной подготовки 
медиакомпетентных педагогов, недостаток финансирования, отсутствие ощутимой государственной 
поддержки, общество (включая многих педагогов) в целом еще далеко от понимания целей и задач 
медиаобразования, интегрированное и факультативное медиаобразование в школах все еще результат 
инициативы отдельных энтузиастов, а учителя часто понимают медиаобразование как простое 
использование аудиовизуальных технических средств на уроках, игнорируя как творческие задания, 
направленные на развитие критического мышления по отношению к медиатекстам, так и создание 
учащимися медийных продуктов.  

Образовательная практика показывает, что попытки внедрения современной техники в процесс 
обучения не дают того образовательного эффекта, на который педагог рассчитывает. Такое положение 
дел объясняется следующими причинами: отсутствием методических разработок, обучающих программ, 
неподготовленностью педагогов, слабым учетом особенностей применения информационных и 
коммуникационных средств в образовании. 

Медиапедагог – это особая практическая ориентация специалиста, уже работающего в образовании, и 
с этой точки зрения подготовка медиапедагогов должна быть широко интегрирована в сеть повышения 
квалификации и непосредственно предметного педагогического образования. Например, в России, с ее 
давней традицией широкого использования внешкольной информации в учебном процессе, любой 
педагог должен иметь высокий уровень медиакультуры. В Германии есть университеты, 
специализирующиеся на медиапедагогике. Существовала даже двухгодичная магистерская 
дистанционная программа «Магистр искусств в медиаобразовании»,но она была закрыта. Только 

небольшое количество университетов в США предлагают степени по медиаобразованию. Можно 
отметить некоторые причины: медиапедагоги не востребованы (что и где они будут вести, если такого 
предмета нет в учебных учреждениях России, под них не выделено ставок и пр.); готовить 
медиапедагогов практически некому, так как специалистов в данной области педагогики мало. По 
мнению российских ученых, специально готовить медиапедагогов пока малоэффективно – диплом с 
подобной специальностью на практике никому не нужен.  

Тем не менее – практика показывает, что нужна специальная подготовка учителя, а порой и серьезная 
перестройка собственного сознания, изменение отношения к информационной среде, освоение 
инструментария медиаобразования. Таким образом, важность медиаобразования актуальна и 
перспективна.  

Данные тенденции находят отражение в образовательной политике нашей страны. Так, в 
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы отмечается, 

что на основе динамичного развития информационно-коммуникативных технологий будут создаваться 
все необходимые условия для ускоренного формирования в Казахстане прогрессивного 
информационного общества. Будет стимулироваться планомерное развитие собственного 
конкурентоспособного медиарынка и производство качественного отечественного контента. Будет 
обеспечиваться информационная безопасность [3]. 
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Для реализации поставленных задач необходимо обеспечение равного доступа всех участников 

образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям; обеспечение 
потребности рынка труда, задач индустриально-инновационного развития страны, личности и 

соответствующего лучшим мировым практикам в области образования. Необходимо пересмотреть и 

достойно оценить образовательные возможности медиа, их образовательный (дидактический и 
воспитательный) потенциал. 

Важно отметить, что в Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация образования 

являются возможными благодаря пониманию руководством страны необходимости и важности развития 

человеческого капитала и всесторонней поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере 
образования [4]. Важным является понимание необходимости перехода к новой парадигме 

медиаобразования. В данном направлении первостепенной задачей становится подготовка специалистов, 

способных профессионально внедрять инновационные формы и методы обучения на основе применения 
информационно- коммуникативных технологий. Не менее важным становится обеспечение должной 

технической оснащенности образовательных учреждений (электронные учебники, мультимедийные 

энциклопедии, телекоммуникационные технологии и др.). 

Таким образом, важной перспективной задачей становится подготовка специалистов в соответствии с 
социальным заказом. Такая подготовка осуществляеетя, главным образом, через всеобщее 

медиаобразование и начинать ее следует с системы образования. 

Особо востребованными становятся высококвалифицированные педагогические кадры с 
интегративной подготовкой в области информационных и психолого-педагогических технологий. 

Медиапедагогика (mediapedagogy) – специальная отрасль педагогики, раскрывающая закономерности 

развития личности в процессе медиаобразования [5].  
Подготовка специалистов предполагает интеграцию медиаобразования с уже существующим базовым 

по специальности «Педагогика и психология» с ориентацией дисциплин на использование медиасредств 

и применением инновационных информационно-коммуникативных технологий. Это позволит 

максимально использовать образовательный (дидактический и воспитательный) потенциал медиа средств 
в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Специалист – медиапедагог должен иметь развитые компетенции как общекультурного, 

профессионального, так и специфического информационного характера. Среди основных можно 
выделить: 

Общекультурные компетенции: 

-Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни;  

-Знание материальных и духовных интересов молодежи.  

Психологические компетенции: 

-знание психофизиологических механизмов восприятия и переработки информации; 

-владение навыками критического мышления; 

-креативность в решении психолого-педагогических задач; 

-создание оптимальных функциональных состояний, повышающих способность мозга к усвоению 

информации и др. 

Педагогические компетенции:  

-компетентность в организации условий деятельности, прежде всего информационных, адекватных 

поставленной учебной задаче; 

-использование электронных медиа в учебно-воспитательном процессе; 

-знание современных средств и методов построения образовательного процесса; 

-умение использовать средства и методы обучения, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным характеристикам;  

-умение обосновать выбранные методы и средства обучения. 
Коммуникативные компетенции: 

-использование электронных медиа для расширения сферы приемы и передачи информации 

(электронная почта, видеоконференции, вебинары и др.) 

Специальные (информационные) компетенции: 

-умение пользоваться различными информационно– поисковыми технологиями;  

-использование различных баз данных в образовательном процессе; 

-способность представлять объекты во всех известных формах описания (мультимедиа); 

-оперативность восприятия, представления и использования информации разного вида; 
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-обработка содержания знаний в специальной форме (переработка гипертекста, подготовка 

мультимедиа-презентаций и т.д.); 

-работа с электронными носителями информации: электронные словари, энциклопедии, Интернет-

порталами) по разным учебным дисциплинам. 

Студенты, должны:  

-иметь представление: о медиапедагогическом направлении в педагогической науке, сущности, видах 
и функциях современных медиа, их дидактических и воспитательных возможностях, психолого-

педагогических аспектах, способах и формах их использования в образовательной среде. 

-Знать:основные понятия курса, современные технические средства, их виды и характеристики, 

реализуемые функции, возможные девиации данных функций; сущностные характеристики 

медиакомпетенции и методы её развития; способы эффективного использования медиа в учебно-
воспитательном процессе. 

-Уметь:грамотно применять различные медиа, медиапродукты и ресурсы в своей учебной, 

исследовательской и будущей профессиональной деятельности; самостоятельно выбирать и 

разрабатывать способы и формы развития медиакомпетенции обучающихся в соответствии с выбранной 

медиапедагогической концепцией, особенностями группы, поставленными целями и задачами.  
Таким образом, интегративная подготовка будущих педагогов будет носить комплексный 

универсальный характер, направленный на овладение как традиционными и инновационными психолого-

педагогическими технологиями, так и специальными навыками применения медиатехнологий в 
образовательном процессе. 

В качестве базовых и профилирующих дисциплин могут быть представлены: 

-Медиапедагогика – как специальное направление в педагогической науке.  

-История и развитие медиапедагогики. 

-Медиапедагогические концепции  

-Психолого-педагогические аспекты использования медиа в образовании.  

-Готовность педагога к применению медиатехнологий 

-Способы эффективного использования медиа в учебно- воспитательном процессе и др.  
Специалист в области медиапедагогики должен быть ответственным в отношении возможных рисков, 

к которым можно отнести: риск аддикций (компьютерной зависимости), риск аутизации личности, 

снижение эмоционального фактора в образовании и др. Предотвращению и профилактике возможных 
рисков будет способствовать обучение навыкам информационной безопасности, саморегуляции и 

профилактики информационного стресса и др. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что благодаря подобной интегративной 

подготовке, методы современной образовательной системы получат новое развитие. Медиа вносят 
принципиальные изменения в содержание обучения, качественно иначе строя учебные дисциплины. 

Появляется возможность в массовом масштабе использовать особый тип задач, направленных на 

рефлексию обучающихся своей деятельности, ее саморегуляцию, что с трудом реализуется даже в 
условиях индивидуального обучения. 

Информатизация и «интернетизация» образовательной среды на сегодняшний день являются важными 

государственными задачами. Ключевой фигурой информатизации образования является учитель. 

Успешность реализации данного направления зависит от эффективного использования современных 
информационных технологий, их грамотного включения в педагогический процесс, создания в учебных 

заведениях единой информационной среды, которые позволят перейти к новой парадигме образования. 
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МИФЫ  И  РЕАЛИИ  КАЗАХСТАНСКОГО  ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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зам. директора Центра повышения квалификации и дистанционного образования КазНПУ им. Абая, 

к.п.н., доцент, академик АПН Казахстана 
 

Школьное Казахстанское образование на протяжении независимости государства постоянно 

испытывает эксперименты. Причем с приходом нового министра спираль экспериментов раскручивается 

с новой силой, а все ранее достигнутое забывается. В этой связи для родительской и педагогической 
общественности следует знать о мифах, которые культивируются в их сознании. 

Миф первый. Нам постоянно в сознание внедрялась идея, что Казахстанское образование должно 

войти в мировое образовательное пространство. Это утверждение, подкрепленное только преклонением 
перед зарубежным образованием, не выдерживает никакой критики. Педагогическая общественность не 

знает о результатах участия Казахстанских школьников в международных сравнительных исследованиях 

TIMMS и PISA. Впервые наши школьники учащиеся 4 классов участвовали в международном 

сравнительном исследовании TIMMSв 2007 году. Результаты были получены в 2008 году. Оказалось, что 
наши школьники 4 классов вошли в десятку лучших, превысив средний международный показатель на 

два пункта. А по математике и уровням математической подготовки пропустили учеников стран 

входящих в группу азиатских тигров: Сингапур, Гонконг, Китайский Тайбей, Япония. Возникает вопрос, 
необходимо ли Казахстану входить в мировое образовательное пространство ведь он занял в первом для 

него сравнительном исследовании очень достойное место. Дальнейшее развитие Казахстанского 

школьного образования показало, что руководители образования на всех уровнях почивали на лаврах. И 
это было связано с тем, что в ходе каждого проведенного исследования анализируются контекстные 

показатели, полученные в ходе опросов детей, родителей, учителей и руководителей организаций 

образования. Выяснилось, что Казахстанские школьники получают больше всего домашних заданий чем 

их сверстники из стран, вошедших в десятку лучших. Это утверждение присутствует в аналитических 
докладах международных экспертов в области образования. Руководители образования после получения 

результатов TIMMS не предприняли мер по совершенствованию содержания образования в учебных 

программах начальной школы. Так в исследованиях TIMMS-2007 г. из 35 заданий по математике только 
20 были в учебных программах, 15 отсутствовали, что составило 57 %. Международное исследование 

TIMMS проводится раз в четыре года. Следующее состоялось в 2011году. По математике было всего 18 

вопросов из которых 8 не было в программе начальной школы. То есть за прошедшие четыре года 
содержание математического образования снизились до 44,4 %. Очевидно, что министерство и его 

подразделения не предприняли мер по совершенствованию математического образования в начальной 

школе. Бездействие в сфере совершенствования содержания школьного образования проявилось в 

результатах международных сравнительных исследований PISA для учащихся 8 классов. А это именно те 
учащиеся 4 классов, которые участвовали в первом исследовании TIMMS. Результаты исследований PISA 

были ожидаемы. Учащиеся 8 классов заняли 20 место, что значительно ниже среднего международного 

показателя. А вот результаты четвероклассников в исследовании 2011 года провальные. Казахстанские 
школьники заняли только 32 место.  

Таким образом миф о том, что школьное образование Казахстана должно войти в мировое 

образовательное пространство отрицательно сказывается на профессиональной уверенности 

учительского корпуса. Казахстанское школьное образование всегда было и будет в мировом 
образовательном пространстве. Вопрос заключается в том какое место занимают наши школьники среди 

своих сверстников из других стран. 

Миф второй. Уже два года в школы Казахстана внедряется новое содержание образования. Это 
радует поскольку наконец по итогам международных сравнительных исследований TIMMS и PISA 

пришло понимание того, что в школьном образовании необходимы изменения в структуре учебных 

предметов. Правда процесс этих изменений министерством не продуман и не подготовлен. Он 
ориентирован только на работающих учителей, а преподаватели и выпускники педагогических 

университетов и институтов об этом процессе не знают. Поэтому преподаванию школьных предметов по 

новому содержанию учителя обучаются на курсах повышения квалификации в двух организациях это 

институты повышения квалификации, входящие в «Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу» иЦентр педагогического мастерства АО Назарбаев интеллектуальные школы. При подготовке 

будущих учителей в педагогических университетах и институтах новому содержанию школьного 

образования не обучают.  
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Изучение школьных учебных программ показывает, что термин «новое содержание школьного 

образования» не соответствует понятию «новое содержание». Все что объявлено новым содержанием 
является структурным изменением учебного материала по времени его изучения. В учебных программах 

физики, химии, биологии, математике ничего не поменялось. Изменилось время и продолжительность 

изучения отдельных тем и разделов. Это попытка привести содержание Казахстанского школьного 
образования к наиболее распространенным учебным программам стран, занимающих лидирующие 

позиции в рейтинге TIMMS и PISA. Обсуждение с разработчиками «нового содержания школьного 

образования» убеждает, что речь идет об образовательных технологиях, методах и методиках обучения. 

Подводя итог сказанному можно сделать вывод, что работа с учительским корпусом по внедрению 
«нового содержания школьного образования» рассчитана на день сегодняшний, а как должны начать 

работу выпускники педагогических вузов государство этот вопрос не задает. Примером может служить 

такой факт. В 2015 г. в школы пришли работать 35 тысяч молодых учителей, но в следующем 2016 году 
28 тысяч из них уволились. И основной причиной увольнения стала их неготовность работать по 

внедрению нового содержания образования. 

Миф третий. Для Казахстана глобальный. Для Казахстанского образования с периодической 

закономерностью стала смена министров образования и науки. Каждый новый министр среди 
приоритетных задач ставил решение проблемы малокомплектных школ (МКШ). Министры меняются, а 

проблема остается. Просто проблемой МКШ никто не занимается. Педагогическую общественность 

постоянно пугают количественными показателями МКШ. А именно: в Казахстане 44% школ - это 
малокомплектные школы. Казалось бы, из белее 7 тысяч школ показатель значительный. Однако если 

обратиться к реальным показателям, то оказывается, что в МКШ обучается всего 8 % учащихся и 

работает всего 17 % учителей. Понятно малокомплектные школы закрывать нельзя. По государственному 
нормативу МКШ должна открываться при наличии 5 и более учащихся. Простой анализ показывает, что 

для более чем 90% школьников давно можно установить подушевое финансирование. При этом можно 

решить две проблемы — это заработная плата учителей и сбор денег с родителей. При огромной 

ежегодной сумме неосвоенных средств в образовании вполне можно содержать 17 % учителей 
малокомплектных школ. 

Миф четвертый. Преемственность уровней школьного образования. Меня, как и многих учителей и 

родителей занимает вопрос куда деваются отличники и хорошисты после перехода школьников из 
начальной в основную ступень. Как свидетельствует статистика, успеваемость школьников в 5 классе 

резко снижается. Причин можно назвать множество: сложные программы, новые предметы и новые 

учителя, снижение участия родителей в выполнении учащимися домашних заданий и т.д. Однако 
существует причина, которая на постсоветском образовательном пространстве не решена до настоящего 

времени. Она до банальности проста. Достаточно вспомнить чему учат в начальной и в основной школе. 

Пришедшего в первый класс ученика учат учебным действиям. Именно эти навыки проверяет завуч 

начальной школы. В течение четырех лет ребенка учат учебным действиям, потом методике усвоения 
информации и методам запоминания информации. Как только ученик попадает в 5 класс каждый учитель 

борется за объем знаний, который он должен запомнить. При этом учитель, как правило, не владеет 

технологиями и методиками научения детей способам учебной деятельности. Если проанализировать 
чему учат будущих учителей начальной школы, особенно в педагогических колледжах и учителей 

предметников основной школы в педагогических вузах станет понятно, что несоответствие заключается в 

различии целей обучения. В начальной школе это обучение способам учебной деятельности, в основной 

школе это информативно-емкое образование. Пока не будет найдена преемственность между целями 
обучения в начальной и основной ступенях школы мы постоянно будем задавать вопрос куда деваются 

отличники и хорошисты после перехода в 5 класс. 

Мифов в школьном образовании Казахстана несомненно больше на них нужно обращать внимание, 
обсуждать их и избавляться от них. Тогда для наших детей обучение в школе станет привлекательным и 

полезным, а для учителя профессиональная деятельность приносить радость и ненужно будет как 

заклинание ежегодно повторять, что необходимо бороться за поднятие престижа педагога. 
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Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая, 
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Мое выступление будет посвящено почитанию высших человеческих ценностей, социально-
психологическому анализу жизни, мыслей и поступков лучших сынов Казахстана, то есть характеристике 

того, что является истоками национальной идеи и мечты казахского народа «Мәңгілік Ел». Это 

позволяет безусловно говорить о необходимости и востребованности внедрения первого учебного курса 

«Мәңгілік Ел» в систему национального образования Казахстана. [1,2] 
На протяжении всей истории нашей страны регулярно возникали общественные формации. Именно в 

деятельности движения Алаш прослеживается серьезные политические и организационные шаги к 

современному национальному демократическому государству. Оно – одна из самых ярких и волнующих 
страниц нашего прошлого.  

Для нас особый интерес представляют идеи о духовно-нравственном потенциале алашординцев 

в контексте взаимосвязи и единства общественных и политических движений Казахстана разных 

периодов. 

Как в нараставшем от революции к революции кровавом ожесточении лидерам «Алаш» 

удалось не разрушить свой нравственный и идейный стержень, сохранить верность базовым 

принципам, не поддаться коварному искусу властных амбиций и тщеславия и стать для нас 

безусловным образцом патриотизма, бескорыстия и преданности национальному долгу? 
Это и есть социально-психологическая сущность главной национальной идеей и смыслом мечты 

казахского народа –«Мәңгілік Ел». [3] 

Почему в последней революции, не менее жестокой по проявлениям и разрушительным 

последствиям, современным поколениям пришлось испытать горечь глубочайших разочарований 

в способности каждого из нас доказать приверженность справедливости, состраданию и 

милосердию, личную ответственность за происходящее вокруг, способность противостоять лжи, не 

поддаться соблазну корыстного и алчного обогащения за счет окружающих? 

Революция и гражданская война вывели на авансцену как множество ярчайших личностей. 
Претенденты на лидерство в каждом из регионов великой страны вместе с ней прошли через 

жесточайшие испытания, определившие нашу историю в XX веке и сохраняющие глубинное влияние 

на наше самосознание и поведение. Представителями Алашординцев является немногочисленная 

казахская интеллигенция начала XX века, трудившаяся на ниве народного образования и просвещения, 
науки и литературы, социально-правовой сферы. Их идеи закономерно стали тем критически мыслящим 

центром сосредоточения вековых надежд, устремлений и ценностных ориентиров, которые составляли 

существо духовной жизни казахского общества, выражали самые острые проблемы его 
жизнедеятельности во все времена.  

Как известно, просветительские инициативы будущих алашординцев (лидерами движения были 

Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Мыржакып Дулатов), 

создание периодической печати, решительное включение в политическую борьбу в составе 
социалистических, либеральных, мусульманских организаций, партий и движений, уникальный по 

богатству и разнообразию опыт сотрудничества с многочисленными общественными деятелями, 

учеными и политиками дали замечательные плоды.  
Одним из путей адекватного развития национального самосознания, патриотизма в настоящее время 

является осмысление и познание истоков происхождения и зарождения молодежного движения «Жас 

тулпар». Оно, как известно, объединяло казахстанских студентов, обучающихся в вузах СССР. Именно 
жастулпаровцы пытались пробудить в людях национальное самосознание и смело пропагандировали 

идеи самоопределения и государственности. Одним из руководителей и идейных вдохновителей этой 

молодежной неформальной демократической группы был сын великого классика литературы Мухтара 

Омархановича Ауэзова – Мурат Мухтарович Ауэзов. 

В настоящее время движению «Жас тулпар» исполнилось 50 лет. В стране широко отмечалась эта 

дата. 13 декабря 2013 г. в Астане состоялась торжественная церемония вручения первой премии «Жас 

тулпар», ее обладателями стали молодые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие 
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патриотизма, сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей казахстанского 

общества.  
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Независимости Республики Казахстан и 

посвящено 50-летию движения «Жас тулпар». Студия «Казахфильм» выпустила документальное кино. В 

2013 году партия «Нур Отан» впервые учредила премию «Жас тулпар», которую получили семь 
Казахстанцев. В Астане премию вручили Мурат Ауэзов, Бауыржан Байбек, Маулен Ашимбаев, 

Мырзатай Жолдасбеков, Куаныш Султанов, Бекболат Тлеухан, Саясат Нурбек. 

Движение Жас Тулпар в значительной степени оказало влияние на формирование национального 

самосознания граждан Казахстана различных поколений. Основную часть активных жастулпаровцев, 
куда я входила, составляли выходцы из национальной интеллигенцииказахов, а также наиболее 

талантливые и активные представители разных слоев населения страны, представляющих этносинтез 

казахов.  
По нашему мнению, это была передовая молодежь того времени. Жастулпаровцы выступали, а 

порой активно участвовали в решении наиболее острых социально-психологических, 

экономических, политических, культурных, духовно-нравственных проблем Казахстана в 

тяжелейших условиях наказаний за любые иные мнения, чем идеологические позиции и приказы 

от существующей власти. 

Как созвучно это с идеями и поступками алашординцев! 

Лидеры движения «Алаш» в разное время печатались во многих изданиях: «Серке», «Айкап», «Сары-
Арка», выходил литературный журнал «Абай». В своих работах и выступлениях они всегда подчеркивали 

ярко выраженный антиколониальный, общедемократический характер политической, просветительской 

работы национальной интеллигенции. Национальные, а не классовые мотивы являются главными в 
борьбе казахского народа, считали А. Букейханов и А. Байтурсынов. 

Под руководством же М.М. Ауэзова осуществляется мощная связь талантливых представителей 

различных наций. Особое место в этой связи принадлежит Михаилу Ивановичу Исеналиеву – 

идейному вдохновителю Жас Тулпара, Алану Медоеву – осетину, талантливому филологу, 

краеведу, ученому, Аскару Сулейменову – выдающемуся казахскому писателю и мыслителю, 

Макуму Кисаметдинову – бунтарскому графику, Олжасу Сулейменову – поэту, руководителю 

антиядерного движения «Невада», российскому политологу Виталию Пономареву.  

Это молодежное движение было названо «формой национально-освободительной борьбы». [3] 

С точки зрения социальной и эволюционной психологии, достижения которых основываются на 

данных исследований генетики, нейробиологии, этологии, социологии и т.д. считается, что 
объединение людей в общности, оберегающие окружающую среду, собственную культуру и жизнь 

других общностей является эволюционно сложившейся формой успешной адаптации и показателями 

перспективного развития человечества. [4,5] 

Поэтому мы считаем, что истоки национальной демократии суверенного Казахстана на основе 
научных фактов заложены в преемственности социально-генетических связей таких движений как Алаш 

и Жас Тулпар. [3] Именно курс «Мәңгілік Ел» направлен на интеграцию знаний об истоках развития 

национального самосознания, что является судьбоносным для будущих поколений. 
Утрата же знаний о своих истоках приводит к сложностям не только социального, но и 

психофизического характера: бессознательная утрата жизненных смыслов, отчуждение, недостаточное 

понимание миссии своего жизненного пути, адаптационно-компенсаторные процессы и т.п. [5,6] 

Судьбоносная мечта и идея казахов «Мәңгілік Ел» является этнокультурным наследием 
страны. Для того, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее, надо знать прошлое. Ценностные 

ориентации человека наиболее четко определяются если он глубоко проникает в суть социально-

культурного опыта, накопленного предыдущими поколениями, через радости горести и успехи нашего 
народа. Стремление Казахстана к созиданию общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» в условиях 

многообразного, быстро меняющегося мира требует сохранять духовное наследие через понимание и 

осмысление социально-психологических аспектов динамики национального самосознания. [2] 
Именно курс «Мәңгілік Ел», в котором комплексно отражается национальная политики, 

национальное смосознание, этническая социализация, национальноев воспитание, интеллектуальный 

потенциал является основой формирования здоровой, активной, успешно адаптирующейся 

этнокультурной личности 21 века.  
В этом контексте особое место принадлежит открытию первого в Казахстане научно-

исследовательского института Психологии. Под руководством глубокоуважаемого ректора КазНПУ им. 

Абая академика Серика Жайляуовича Пралиева с первого дня ППС университета стал активно 
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переосмысливать актуальные проблемы воспитания современной молодежи. [2] Здесь ядром новой 

парадигмы национального воспитания выступает национально-охранительный вектор воспитания, 

т.е. охраняющий продуктивные традиции, системогенетическую национальную специфику 

образовательного процесса. Психологической сутью воспитания является гражданская 

самоидентификация личности в этнокультурном контексте, что и составляет интеграционную 

основу воспитания молодежи страны. Этот вектор наиболее верный, так как Казахстан занимает одно из 

лидирующих мест в мире по сохранению и использованию национального наследия. [2] 

Таким образом, комплексный анализ исторических, философских, культурологических, 

психосоциальных аспектов показал востребованность и своевременность внедрения учебного курса. 
«Мәңгілік Ел» и активная разработка другого учебно-методического инструментария для 

национальной системы образования. Здесь ядром является общенациональная идея - нерушимая, 

непоколебимая идейная основа становления нашего государства.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада әл-Фарабидің музыка теориясының қазіргі білім беру жағдайындағы үлесі туралы 

баяндалған. Әл-Фарабидің музыка теориясын жас буынды тәрбие тұрғысынан математикалық, 
музыкалық ғылым-білімге баулу мақсатында насихаттаудың маңызы зор. Оның қазіргі білім беру 

үдерісіне байланысты болатын тұстарын тереңірек қарастырып, білім алушыларға әл-Фарабидің музыка 

теориясын оқытудың құралдары мен әдістері арқылы түсіндіру тарихи-мәдени жағынан да, ғылыми 

жағынан да пайдалы болатыны және музыка теориясын оқыту арқылы оқушыларда жаңа 
арифметикалық-музыкалық құзырлылық қалыптастыруға болатаны туралы айтылған.  

Кілттік сөздер: музыка теориясы, арифметика, қазіргі білім беру үдерісі, арифметикалық-музыкалық 

құзырлылық, әл-Фараби 
 

Әл-Фараби дүниенің білім және ой тарихынан құрметпен орын алған ұлы ғалым. Әл Фараби–көрнекті 

ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі 
өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші ұстаз" атауына ие болды. Оның ғылымға 

қосқан үлесі орасан зор, еңбектері бүкіл әлемге әйгілі. Өз заманында мұсылман елдерінің ғалымдарын 

мойындатып үлгерген әрбір шығармасы мұраға қалдырылған таусылмайтын байлық. Фарабидің 

математикалық, физикалық еңбектері өте танымал, ал музыка теориясын математикамен байланыстырып, 
ережелері мен есептеулерін келтіргені таңқаларлық дүние. Оның еңбектерін оқып-зерттеу, әсіресе музыка 

теориясын зерттеу біздің мақаламызды жазуға негіз болып отыр. 
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Фарабидің ғылым мен өнердегі үлкен де кесек дүниесі — оның музыкасы. Ол ең әуелі музыканың, аса 

ұлы теоретигі саналады. Фарабидін, пікірінше музыканың ғылыми іргетасы тәжірибе-бақылау мен 
физика-математика ғылымдарының қағидаларынан тұрады, ал оның негізгі мақсаты адамнын, 

эстетикалык, мұқтаждығын қанағаттандыруға тиісті, оның бір ұшы поэзияға тіреледі, өйткені поэтикалық 

тіл мен музыка тілі бір-біріне етене болып қабысқан кезде музыканың әсерлілігі күшейе түседі, яғни 
музыка ғылым ретінде математикаға жақын тұрса, өнер ретінде поэзияға туыстас. 

Фараби өзінің, «Ғылымдар энциклопедиясы» деп аталатын атақты еңбегінде басқа ғылымдармен қатар 

музыка ғылымының да ғылымдар тізбегінде алатын орнын, пәнін, мазмұнын, тарауларын анықтап беруге 

тырысады. Фарабидін, анықтауы бойынша музыка математиканың ірі-ірі жеті тарауының бірі болып 
табылады. Бұл ғылымның зерттейтін пәнін, мақсатын ол былай аныктайды: «Музыка туралы ғылымға 

келсек, ол жалпы алғанда мелодия (күй, саз) түрлерін, олардын, неден жасалынатынын, не үшін 

жасалатынын, олардын, әсері барынша өткір және әсерлі болу үшін қандай болу керек екендігін 
зерттейді. Ол екі ғылымды біріктіреді: біріншісі, практикалық музыка, екіншісі музыка жайлы теориялық 

ғылым. 

Фарабидін, музыка ғылымы жайлы айтқан бұл қағидалары музыка теориясынын, болашак, дамуына 

орасан зор ықпал жасады. Атақты Әбу Эли ибн-Сина, Омар Хайям, Абдрахман Жами, т. б. бұл салада 
Фарабиді үлкен ұстаз, аға тұтып, өздерінің музыкалык, шығармаларында оны үнемі басшылыққа алып 

отырады. 

Әл-Фарабидің математикалық мұраларын Ауданбек Көбесов (1932-2008) зерттеген. Оның «Әл-
Фарабидің математикалық мұрасы» монографиясы ғалымның жарияланған және жарияланбаған 

қолжазбаларының негізінде құрастырылған, Фарабидің математик-ғалым бейнесін қалыптастырған 

құнды еңбек. Монографияда әл-Фарабидің математикасы мен ғылымдардың жіктелуі; геометрия; 
тригонометрия; арифметика, алгебра және музыка теориясы, сан ұғымының кеңейтілімі; 

комбинаториялық есептер; ықтималдылық туралы жазған шығармалары қарастырылған. 

Фарабидің математикалық мұрасы мен музыка теориясын зерттеген Г.П.Матвиевская, 

Б.А.Розенфельд, О.Матякубов және т.б. ғалымдардың еңбектері, соңғы кездері бабамыздың 
математикалық мұрасын жан-жақты зерттеп, қазіргі білім беру жүйесіне ендіруді көздеп жүрген 

Е.Ы.Бидайбековтің ғылыми еңбектерін, сонымен қатар, С.Д.Даукеева мен М.Б.Аликбаеваның еңбектерін 

атап өтуге болады. 
Соңғы жылдары Фарабидің еңбектері бойынша 2008 жылы «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасының негізінде «Әбу Насыр әл-Фараби. 10-томдық шығармалар жинағының» 8 және 9 

томдары «Музыка туралы үлкен кітап» болып басылды. 2014 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті «Музыка туралы кітап» («Книга о музыке») атты 508 беттік еңбек басып шығарды. 

Дегенмен, аталған әдебиеттердің көпшілігінде Фараби музыка теориясының математикалық тұстары 

қарастырылмаған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясында «Бізге оқыту әдістемелерін 
жаңғырту және өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн-жүйелерін белсене 

дамыту керек болады. Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды және онлайн режімінде 

оқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді және құралдарды 
қарқынды енгізуге тиіспіз. Ескірген немесе сұранысы жоқ ғылыми және білім пәндерінен арылу, сонымен 

бірге, сұраныс көп және болашағы бар бағыттарды күшейту қажет. Табысқа жету үшін ғалымдардың 

талай буынының тәжірибесіне, тарихи қалыптасқан ғылыми мектептердің арнаулы ақпарат және 

білімдерінің көп террабайт көлеміне негізделген дербес ғылыми база қажет болады. Жаңа технологиялық 
толқын жалына жармасып, теңдесіз инновациялар жасау барлық елдің қолынан келе бермейді. Біз осыны 

жете түсінуге тиіспіз. Сондықтан біз өте шынайы, барынша прагматикалық стратегия құрғанымыз жөн. 

Біз шығыны көп емес зерттеулер мен әзірлемелерге денқоюға тиіспіз», - делінген болатын [1]. 
Стратегияда баяндалғандай, білім алушыларға барынша қосымша мәліметтер беріп, әл-Фарабидің 

музыка теориясын жас буынды тәрбие тұрғысынан математикалық, музыкалық ғылым-білімге баулу 

мақсатында насихаттаудың маңызы зор. Оның қазіргі математикаға байланысты болатын тұстарын 
тереңірек қарастырып, білім алушыларға әл-Фарабидің музыка теориясын оқытудың құралдары мен 

әдістері арқылы түсіндіру тарихи-мәдени жағынан да, ғылыми жағынан да пайдалы болмақ.  

Сонымен қатар, біз бұл зерттеуімізде жаңа арифметикалық-музыкалық құзырлық деген ұғым енгізіп, 

бұл құзырлықты оқушыларда әл-Фарабидің музыкалық-теориялық мұрасы негізінде қалыптастыруға 
болатыны жайлы баяндаймыз. Осыған байланысты оның «Музыканың үлкен кітабы» атты еңбегінің орны 

ерекше. Ол бұл шығармасында тек дыбыстың шығуы туралы ғылыми тілде түсінік беріп қана қоймай, 

сонымен қатар музыкалық үйлесімдік пен әуендердің арифметикалық принциптерін ашып көрсетеді. 
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Оқушылардың арифметикалық-музыкалық құзырлығын қалыптастыру зерттеуді қажет ететін жаңа 

мәселенің бірі. Арифметикалық-музыкалық құзырлықты әл-Фарабидің музыка теориясын жасау әдісін 
оқыту негізінде қалыптастыруға болады. Әл-Фарабидің бұл әдісі музыкалық дыбыстар мен 

интервалдардың нақтылы физикалық құбылысы сияқты сандар мен сандық қатынастардың көмегімен 

сипатталатыны арқылы негізделеді [7]. 
Әл-Фараби музыканың ұңғыл-шұңғылына дейін толық та тиянақты зерттеу жүргізуді мақсат етіп 

қойған. Ол мұратына жетті. Ол алғаш рет музыканың жүйесін жасаған. Оған дейін кейбір жекелеген 

болжаулар, мәселен, дыбыстың үйлесімі мен пропорциясы туралы болжамдар болған-ды, бірақәл-Фараби 

музыка теориясын қалыптастырып, оның тарихын жасап, жаңа ғылым – музыка ғылымына жолдама 
берді. Д’Эрланженің айтуынша: «әл-Фарабидің музыка теориясының ережелерінің толықтығы сондай, 

оларды кез келген музыкаға тегіс қолдана беруге болады». Кейінгі ғасырларда өмір сүрген көптеген 

авторлардың шығармаларында ұлы ғұламаның осы кітабынан алынған музыканы анықтау, дыбыс 
теориясы мен интервал жайлы түсініктер жиі кездеседі және де оның еңбегі XV ғасырда Еуропа халқына 

тарап, музыка теориясының дамуына үлкен ықпал жасады [2].  

Профессор А.Көбесов «әл-Фараби ежелгі грек ойшылдарының еңбектеріне сүйене отырып музыкаға 

байланысты еңбектер жазғанымен, оларға сыни көзқараспен қарап, логикалық сараптама жасап, 
ғылымның жетістіктері негізінде қайта талдап шығады, олардың қисынды және теріс тұстарын ашып 

көрсетеді. Сондықтан оның музыка туралы ілімі грек ойшылдарынан әлдеқайда озық. Ол музыкалық 

аспаптарды зерттеуді тыңнан бастап, математика және физиканы жетік білгені сонша, олардың 
музыкалық іліміндегі мүлт кеткен жерлерін дәл тауып түзетеді, дамытады», - деп жазады [3].  

Әл-Фарабидің музыка жайлы концептуалды еңбегі бос орыннан пайда болған жоқ, алдыңғы ірі 

музыканттардың музыкалық мәдениеті негізінде пайда болды [4]. Фәрәбидің музыка теориясын 
математикамен байланыстырып, ережелері мен есептеулерін келтіргені таңқаларлық дүние. Оның 

еңбектерін оқып-зерттеу, әсіресе музыка теориясындағы арифметикалық жағын қарастыру біздің 

зерттеуімізге негіз болып отыр. Зерттеуден алынған нәтижелер орта мектеп оқушыларына арифметиканы, 

сандық қатынастарды қосымша жете түсінуге мүмкіндік беріп, музыкада математикалық білімдерін 
қолдануға болады. Ал Фарабидің музыканы арифметикамен байланыстыруы оқушылардың математика 

пәніне қызығушылығын арттырады, сандық қатынастармен орындалатын амалдардың тағы бір 

қолданысын, музыкалық дыбыстар мен интервалдар жасаудың математикалық әдісін танып білуге 
көмектеседі. 

Фарабидің музыка теориясына (соның ішінде, арифметикасына) байланысты ұсынған кейбір маңызды 

ережелеріне А.К.Көбесовтің [5], қазіргі кезде Е.Ы.Бидайбеков, Г.Б.Камалованың [6] еңбектерінде 
толығырақ танысуға болады.  

Әл-Фарабидің музыка теориясы арифметикамен тығыз байланысты, оны жасауда ол айқын дәрежеде 

арифметикалық әдістерді қолданған. Ол музыка теориясының дәл осы бөлімі арифметика мен басқа 

математикалық ғылымдардың көмегін көбірек қажет етеді деп есептейді. Фараби музыка теориясын құру 
үшін қажетті қосу, бөлу (жіктеу) және қатынастарды азайту ережелерін дәлеледеусіз келтіреді. 

Фараби келтірген музыка теориясындағы арифметикалық амалдарды қазіргі мектеп бағдарламасымен 

салыстыра келе, әл-Фарабидің арифметикасы қазіргі мектептегі 6-сыныптың математика пәні мен 4 
сыныптағы музыка пәнінің білім мазмұнына сәйкес келетінін байқауға болады. Осыдан қазіргі білім 

беруде әл-Фарабидің музыка териясындағы арифметикасының мазмұнына сәйкес математика және 

музыка пәндерінің арасында пәнаралық байланыс негізінде оқытуға болады.  

Әл-Фарабидің музыка теориясындағы арифметикасы қазіргі мектеп бағдарламасындағы «Жай және 
құрама сандар», «Жай бөлшектер» тақырыптарымен сәйкес келетінін көруге болады; 

1)Әл-Фарабидің іліміндегі Қатынастарды бөлу (жіктеу) ережелері мектеп бағдарламасындағы «Жай 

бөлшектердің негізгі қасиеттері», «Жай бөлшектерді қысқарту» тақырыптарының мазмұнына сай; 
2)Қатынастарды қосу (көбейту) амалын келтіруі «Жай бөлшектерді көбейту» тақырыбына; 

3)Қатынастарды азайту (бөлу) амалына орындаған ережелері «Жай бөлшектерді бөлу» тақырыбына; 

4)Әл-Фарабидің қатынастар жайында келтірген мәліметтері «Натурал сандардың бөлінгіштігі», 
«Қатынастар» тақырыптарына; 

5)Әл-Фарабидің алгебра пәнінің бастамасы ретінде келтірген пропорциялар туралы мәліметтері қазіргі 

мектеп математикасындағы «Пропорция», «Пропорцияның негізгі қасиеттері» тақырыптарымен сәйкес 

келеді. 
 Фарабидің музыка теориясында қатынастарға қолданылатын амалдар арқылы алынған музыкалық 

түсініктер мен анықтамаларды қазіргі мектептегі музыка пәнінде кездестіруге болады. Математикалық 

ұғымдар мен түсініктер, арифметикалық амалдар мен музыкалық интервалдарды жасау жолдары, 
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алынған нәтижелердің музыка сабағында өте көп кездесуі – қазіргі уақыттағы пәнаралық байланыстар 

үшін қажет оқу материалдары. Әл-Фарабидің мұраға қалдырылған таусылмайтын байлықтарының 
көмегімен әлі де математика мен музыканың бір-біріне қатысты екенін көрсетуге болады. 

Музыкалық білім математикалық қабілеттілікті жоғарылатады. Ал математиканы білу музыканы жете 

түсіну мен сапалы музыканың пайда болуына септігін тигізеді. 
Әл-Фарабидің музыка теориясы қазіргі білім беру жағдайында мектеп арифметикасымен ұштасып 

жатқандығы, математика мен музыка пәндерінен пәнаралық байланыс орнатуда үлкен қолданысқа ие 

болатынын ескере отырып, білім алушы жастар оның ұсынған дүниелері мен қазіргі оқулықтағы 

мәліметтерді түсінуге жағдай жасап, жаңарту қажет. Ал, білім беруді жаңарту, бұл – үнемі алға қарай 
ұмтылу мен даму үдерісі, білім беруде кезең-кезеңмен өтетін және алынған нәтижеге сәйкес түзету 

енгізіп, ұлттық құндылықтарды көздің қарашығындай сақтауды талап ететін, тұрақты жүйелерден 

тұрады. 
Зерттеулер барысында әл-Фарабидің музыка теориясы және ондағы ұғымдар мен тұжырымдарды, 

сонымен қатар, теориясын жасау әдістерін қазіргі білім беру жағдайында пайдаланудың маңызы зор 

екенін байқадық.  

Қорыта келгенде, әл-Фарабидің музыка теориясын негізге ала отырып, қазіргі білім беру жағдайында 
математика мен музыканы байланыстыру мақсатында және артына баға жетпес мұра қалдырған Әл-

Фарабидің еңбектерін орта мектепке дәріптеу, математикалық білімдерін толықтырып, музыкалық 

сауаттылықтарын арттыру үшін пайдалану – мектеп пәндерін оқыту әдістемесіндегі жаңа, болашағы зор 
бағыт болып табылады. Ал, бұл өз кезегінде өткеннің мәдени мұрасын қалпына келтірудің және ең үздік 

тәсілдерін қазіргі білім беру жағдайында қолданудың берік негізі болары сөзсіз. 
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Аңдатпа 

Әл-Фарабидің жалпы ғылым салалары бойынша зерттеп, мұра етіп қалдырған ғылыми еңбектері өте 
көп. Ол еңбектер оның заманынан бастап қазіргі қоғамның дамуына да құндылығын жойған жоқ. Оның 

бір көрінісі осы ғылыми мақалада баяндалып отырған зерттеу нәтижелері. Мақаладағы басты мәселе сөз 

болып отырған әл-Фарабидің математикалық мұраларының, яғни тригонометриясының, әсіресе 

геометриялық салу есептерінің дәлелдеусіз алгоритмдік түрде берілуі. Ал бұл есептердің алгоритмдік 
түрдегі берілуі оларды әмбебап компьютерлік математикалық орта Geogebra-ны пайдаланып оқытуға 

және дәлелдеуге үлкен мүмкіндік бергендігі туралы айтылған.  

Түйін сөздер: әл-Фарабидің математикалық мұралары, Geogebra, геометриялық салу есептер, 
тригонометриялық мұралар 

 

Әл-Фарабидің математикалық трактаттары 1950-1960 жылдары Еуропа мемлекеттерінің архивтерінен 
ғана табылып, академик А.Машанов, профессор А.Көбесов және т.б. ғалымдардың еңбектерінде жарық 

көріп, көпшілікке таныла бастады. Бірақ та, математикалық оқулықтарда оның ашқан математикалық 

жаңалықтарына, әсіресе «Математикалық трактатына» ешқандай сілтемелер жасалынған жоқ. 

Фарабиде математикалық астрономия мен географияның әртүрлі есептерін математикалық жолмен 
шешу қажетінен туған үлкен де жүйелі тригонометрия бар. Ол мағлұматтар ғұламаның «Алмагестке 

қосымша кітабы» атты еңбектерінде баяндалған. («Алмагест» - б.з. 2-ғасырында өмір сүрген гректің ұлы 

астрономы Птоломейдің еңбегі). 
Жұртшылыққа, әсіресе, математиктер қауымына А.Көбесовтың «әл-Фарабидің математикалық 

мұрасы» [1] атты монографиясы кеңінен мәлім. Бұл еңбек өз кезегінде шетелдік әл-Фараби 

зерттеушілерінің жоғары бағасын алған және оның әл-Фарабидің математикалық еңбектері жан-жақты 
жүйелі түрде терең зерттелген бірден-бір еңбек ретінде маңызы зор. Әл-Фарабидің математикалық 

мұрасы жинақталып, 1972 жылы «Математические трактаты аль-Фараби» деген атпен жарық көрді. Бұл 

математикалық трактаттар бес бөлімнен тұрады [2]. Біз соның ішіндегі екінші, үшінші бөлімдерін 

қарастырамыз, олар: 
- Тригонометриялық зерттеулерді қамтыған «Алмагестке қосымша кітап». 

- «Геометриялық фигуралардың жұмбақтары жайлы рухани айлалы тәсілдер мен табиғи сырлар 

кітабы». 
Біздің зерттеу жұмысымыз, нақты айтқанда, А.Көбесовтың математика тарихы бойынша 

зерттеулеріндегі әл-Фарабидің математикалық мұраларының бірі геометриялық салулар туралы 

трактаттары, яғни үшінші «Геометриялық фигуралардың жұмбақтары жайлы рухани айлалы тәсілдер мен 

табиғи сырлар кітабы» [3]. Мұнда әл-Фараби геометриялық салу есептерін дәлелдеусіз келтіреді. 
Сонымен қатар Птоломейдің «Алмагесті» жалпы ортағасырлық Таяу және Орта Шығыс 

елдерінде тригонометрияның дамуына үлкен рөл атқарған. Ал, әл-Фараби оны түсіндірушілердің 

алғашқыларының бірі болып табылады. А. Көбесов бұл ретте де әл-Фарабидің тригонометриясын 

жеке қарастырып, оның берген алгоритмі бойынша тригонометриялық функциялардың мәнін 

алпыстық санау жүйесінде қалай есептегенін көрсетеді.  
Жалпы әл-Фарабидің барлық математикалық мұралары олардың GeoGebra ортасындағы орындалуы 

туралы бір мақала көлеміне сыйғызу өте қиын. Біз сондықтан да Әл-Фарабидің математикалық 

мұраларының негізгілері болып саналатын геометриялық салулары мен тригонометриясына тоқталып, 

олардың GeoGebra ортасындағы орындалуына тоқталғанды жөн көрдік.  

GeoGebra геометриялық нысандардың математикалық моделін зерттеуге, трансформациялауға және 
визуализациялауға арналған оқу-зерттеу есептерін шығаруға арналған әмбебеп орта. Бұл интербелсенді 

математикалық орта әл-Фарабидің геометриясын, тригонометриясын оқытудың концептуалды негізі 

болып табылады [4].  



96 

Geogebra ортасында циркульді немесе сызғышты қолданып орындауды анимациялаудың арнайы 

стандарт функциялары қарастырылмаған. Салуға байланысты есептерді орындау керек болған жағдайда, 
геометриялық салу элементтерін анимациялап көрсете алмаймыз, тек оларды соңғы нәтиже ретінде ғана 

көрсетудің мүмкіндігі бар. Алайда, Geogebra-да макростарды қолдану мүмкіндіктері бар. Онда Javascript-

тің синтаксисінде программа құру арқылы анимациялаудың мүмкіндіктерін арттыруға болады.  
А.Көбесов мәселе етіп көтеріп, «Оқу - методикалық жағынан алғанда әл-Фарабидің геометриялық 

трактаты маңызын күні бүгінге дейін жоғалтқан жоқ. Қазіргі педагогика ғылымы талап дәрежесіне сай 

біраз өңделсе, толықтырылса, бұл еңбек орта мектеп және жоғары оқу орындарының оқушылары үшін 

салу есептері жөнінде аса пайдалы құрал болары сөзсіз» - деп айтып кеткен еді [5]. Осы ретте біздің басты 
мақсаттарымыздың бірі осы айтылған пікірді іске асыру. 

Табылған деректің дәлдігі біздің әл-Фарабидің «Математикалық трактаттарының» қолжазбаның 

түпнұсқасына қол жеткізуімізге мүмкіндік берді. Қолжазба ескі Араб тілінде жазылған (1-сурет).  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1-сурет. Әл-Фарабидің «Геометриялық фигуралардың жұмбақтары жайлы рухани айлалы тәсілдер мен 
табиғи сырлар кітабының» алғашқы беті 

 

Жалпы әл-Фарабидің барлық математикалық мұралары олардың GeoGebra ортасындағы орындалуы 
туралы бір мақала көлеміне сыйғызу өте қиын. Біз сондықтан да Әл-Фарабидің математикалық 

мұраларының негізгілері болып саналатын геометриялық салулары мен тригонометриясына тоқталып, 

олардың GeoGebra ортасындағы орындалуына тоқталғанды жөн көрдік. 

Геометриялық фигураларды циркуль мен сызғышты пайдаланып салудың алгоритмдерінен құралған, 
яғни төмендегідей он бөлімнен (мақалаттан) тұрады. Мұнда геометриялық салу есептерін сұрыптап, бір 

жүйеге келтірген, барлығы жүзден аса есептің салу алгоритмдері мен сызба нәтижелері көрсетілген. 

Барлық есептер дәлелдеусіз, негіздемесіз берілген. Есептердің алгоритмдік түрде берілуі оларды 
GeoGebra ортасында орындауға өте үлкен мүмкіндік туғызды және жеңілдетті. Енді сол есептердің бір 

қатарына тоқталып, олардың аталған ортадағы орындалуларына тоқталайық. 

 
Үшінші «Шеңберге іштей сызылған фигуралар салу әдістері» бөліміндегі 8-есеп. 

[VІІІ] Шеңберге іштей сызылған бесбұрышты салу. Егер ол ABCD дөңгелегіне іштей сызылған тең 

қабырғалы және тең бұрышты бесбұрышты қалай салу керек десе, онда D нүктесін центр ретінде алып, 

онда ADC диаметрін жүргіземіз де D нүктесіне DB перпендикульярын орнатамыз. AD-ны Е нүктесінде 
қақ бөліп Е нүктесін центр ретінде алып, ЕВ қашықтықта G нүктесін белгілейік те, В нүктесін центр 

ретінде алып, ВG қашықтықта F нүктесін белгілейік. Сонда дөңгелектің бестен бір бөлігі BF доғасын 

аламыз. IF, IK, KH және HB доғаларын BF доғасына тең ете жүргізіп, FB, BH, HK, KI, IF сызықтарын 



97 

сызамыз. Сонда тең қабырғалы және тең бұрышты BFIKH бесбұрышын аламыз. Міне оның суреті (2-

сурет). 
 

 
 

2-сурет. Шеңберге іштей сызылған бесбұрышты салу 
 

GeoGebra программалық ортасы, ол тек осы есептердің барлығын жақсырақ түсіну үшін көрнекілік 

болатын геометриялық иллюстрацияларды ғана емес, ең бастысы, осы көрнекіліктің танымдық қызметін 
қолданудың кең және мақсатқа бағытталған қолданысын қамтамасыз етеді, ол білім алушылардың білім, 

білік және дағдысының қалыптасуындағы маңызды когнивті-визуалды тәсіл болып табылады [6]. 

Мысалы, GeoGebra ортасын жоғарыда келтірілген әл-Фараби сипаттаған «Хордалары белгілі екі доға 
айырымының хордасының шамасын табу туралы» есепті шешу кезінде қолдану екі доғаны тұтастыратын 

хорданы есептеу ережесін дәлелдеуді түсінуді жеңілдетеді (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет. Хордалары белгілі екі доға айырымының хордасының шамасын табу 
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Ортада жасалынған нысанның динамикалылығы, дәлелдеу кезінде алынған барлық тұжырымдарды 

визуализациялау мүмкіндігі оны түсінуді жеңілдетеді. Бұл GeoGebra-ны әл-Фарабидің тригонометриясын 
оқытуда қол жеткізетін мүмкіндіктердің нақты дәлелі. Яғни, 3-суретте көрсетілген шеңбер бойындағы В 

және С нүктелерін қалай өзгертпейік EF және GH кесінділерінің бірдей өзгеретінін байқаймыз. Ал, бұл 

әл-Фарабидің тұжырымының дұрыс екендігінің визуалды дәлелі. Осы айтылған мүмкіндіктермен қатар, 
мұндай математикалық интербелсенді пакеттер басқа да, атап айтқанда, сызықтың түрі мен түсін өзгерту, 

геометриялық нысандардың қозғалыс траекториясын көрсету сияқты мүмкіндіктерге ие [7]. 

Белгілі ғалым А.Көбесов жинап жүйелеген математикалық мұрасын жас буынды тәрбиелеу 

тұрғысынан математикалық ғылым-білімге баулу мақсатында насихаттау құралдарының, қазіргі оқыту 
мазмұнына оны инновация ретінде ендіру мүмкіндіктері, әдістері мен технологиялары бойынша ғылыми-

әдістемелік зерттеулердің енді-енді ғана жүргізіле басталғандығын және олардың әлі де болса жеткіліксіз 

екендігін айтқан жөн. 
Әл-Фарабидің геометриясы туралы қорыта айтар болсақ, мектеп математикасын оқыту барысында 

геометриялық фигураларды циркуль және сызғыш аспаптары арқылы салуға үлкен септігін тигізіп, 

геометриялық салулар туралы түсініктің ауқымын кеңейте . 

Ал әл-Фарабидің тригонометриясы туралы қорыта айтар болсақ, мектеп математикасын оқыту 
барысында тригонометриялық функциялардың шығу тарихы, олардың мәнін қалай есептеуге 

болатындығы туралы негізгі сұрақтарға жауап берілмейді. Сондықтан да болар көпшілік жағдайда 

оқушылардың тригонометрия туралы түсініктері жеткіліксіз, тіпті кейбір жағдайда бұл маған не үшін 
керек деген кері түсінігінде қалыптастырады. Ендеше, әл-Фарабидің тригонометрия және 

тригонометриялық сызықтар туралы ілімі мектеп математикасы мазмұнындағы тригонометрия ұғымын 

оқушыға меңгертуді жетілдіре түспесе, кері әсер етпейтіндігі анық. Ал оның Геогебра ортасындағы 
компьютерлік кескінделуі ондағы тұжырымдардың дәл екендігін айқындап берері хақ. 
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Аннотация 
В статье рассматривается профессиональная компетентность педагога, характеризуется её модель, 

представлены индикаторы педагогических умений. Статья содержит результаты экспериментального 

исследования профессиональной компетентности педагога.  
Ключевые слова: социализация, компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, 

профессионально-педагогическая компетентность, модель профессиональной компетентности педагога 

 

Если рассматривать образование человека в контексте его социализации в обществе, а не только в 
контексте усвоения суммы знаний, накопленных человечеством, то формирование компетентностей 

становится ведущим фактором содержание образования и его основным результатом.  

В аспекте педагогической деятельности педагога на первый план выходит проблема формирования 
профессиональных компетентностей, как необходимых умений, направленных на разрешение 

профессионально-педагогических проблем. Профессиональная компетентность педагога, как оценка 

эффективности и результативности его профессиональных действий, требует самостоятельного 
рассмотрения в теории и практике современного образования. 

Впервые понятие «компетенция» стало использоваться в США в сфере бизнеса в 70-х годах прошлого 

века, как способность успешно отвечать на индивидуальные или общественные требования или 

выполнять задание (вести деятельность) [1]. Усиливающиеся тенденции переориентации процесса 
образования на качественный конечный результат символизировали внедрение компетентностного 

подхода в практику работы образовательных учреждений Казахстана. 

Терминологически понятия «компетенция» и «компетентность» близки по содержанию. 
«Компетенции» выступают как самостоятельные универсальные составляющие любой 

профессиональной деятельности, влияющие на её успешную реализацию, и характеризуют то, чем 

человек обладает (способности, умения, круг полномочий, круг вопросов), а «компетентности» 
обозначают характеристику человека, обладающего той или иной компетенцией, о котором говорят: 

знающий, сведущий, компетентный и т.д. [2]. При этом «компетенции» можно понимать и шире – как 

освоение тех или иных форм мышления и деятельности, тогда как «компетентности» характеризуют 

конкретную выраженность тех или иных компетенций в профессиональной деятельности человека. 
Несомненно, что профессиональные компетентности, как характеристики, присущие человеку, 

занимающемуся профессиональной деятельностью могут быть диагностированы относительно его 

профессиональной деятельности, а также могут формироваться в процессе такой деятельности.  
Таким образом, цель нашего экспериментального исследования заключалась в установлении условий 

и выявлении факторов для формирования профессиональной компетентности педагогав процессе 

педагогической деятельности. 

Соответственно задачи исследования были сформулированы в следующих утверждениях: 
1.Разработать теоретическую модель профессиональной компетентности учителя. 

2.Диагностировать и охарактеризовать уровни сформированности профессиональной компетентности 

учителей. 
3.Выработать необходимые методические рекомендации по формированию профессиональной 

компетентности педагога в процессе педагогической деятельности. 

Проведение исследования планировалось в два этапа: теоретический и практический. На 
теоретическом этапе исследования разрабатывалась теоретическая модель профессиональной 

компетентности учителя, определялся терминологический аппарат исследования, составлялся план и 

процедура практического этапа. Соответственно возникла необходимость в формулировании 

определения понятия «профессиональная компетентность учителя» и его отличия от понятия 
«педагогическая компетентность». 

Наш исследовательский поиск позволил установить существование нескольких видов педагогической 

компетентности в педагогической теории: 
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- социально-психологическая – наличие у педагога знаний и умений в области взаимодействия с 
общественными институтами и людьми, владение им приемами профессионального общения и 
поведения; 

- специально-педагогическая – готовность педагога к самостоятельному выполнению конкретных 

видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи педагогической деятельности и 
оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 
специальности; 

- методическая – знание педагогом существующих форм и методов обучения, сформированность у 
него методологического мышления, умение использовать в своей профессиональной деятельности 
оптимальные методические приемы для полноценной реализации дидактических принципов процесса 
обучения; 

- дифференциально-психологическая – наличие в индивидуальном опыте педагога знаний и умений, 
выходящих за рамки профессии, выработка на их основе наиболее эффективных способов осуществления 
профессиональной деятельности, нахождение собственных методических приемов, улучшающих 
качество выполнения работы; 

- аутопсихологическая – адекватное представление педагога о своих социально-профессиональных 

характеристиках и владение способами преодоления профессиональных затруднений. 
Таким образом, педагогическая компетентность характеризует различные стороны профессиональной 

деятельности учителя, его надпрофессиональные умения и представления, необходимые, чтобы 
эффективно работать в организации. В наиболее общем виде компетентности можно классифицировать в 
три больших класса: 

профессиональные (специальные), необходимые данному специалисту для реализации его 
профессиональной деятельности; 

надпрофессиональные, необходимые, чтобы эффективно работать в организации; 
ключевые, в которые входят умения и качества, необходимые каждому члену данного общества для 

его успешной социализации. 
Профессиональная компетентность, в отличие от педагогической, представляет собой целостное 

качество личности, характеризующее степень профессионализма конкретного педагога. Как целостное 

качество, профессиональная компетентность отражает специальные, необходимые педагогу 
компетентности, позволяющие реализовывать его педагогическую деятельность на уровне 
профессионала.  

Соответственно профессиональная компетентность, как личностное качество, должна характеризовать 
личность профессионала целостно, в совокупности его теоретической подготовки (знаний), 
педагогической деятельности (умений, навыков, действий) и мотивации. Таким образом, мы пришли к 
выводу, что теоретическая модель профессиональной компетентности учителя должна состоять из трех 
компонентов: теоретического (знаниевого), практического (действенного) и мотивационного.  

Ядро модели профессиональной компетентности педагога составляет знаниевый компонент, 
объединяющий в себе теоретические специально-педагогические знания, без наличия которых 
невозможно осуществление педагогической деятельности.  

Специальную теоретическую подготовку проходят все педагоги, обучаясь по конкретной 

педагогической специальности в системе высшего и среднего профессионального образования 
Республики Казахстан. Необходимые педагогические знания рассредоточены по различным учебным 
дисциплинам специально-педагогической, методической и практической направленности. При разработке 
знаниевого компонента теоретической модели профессиональной компетентности педагога нами были 
выделены такие теоретические разделы (блоки) педагогической науки, которые соотносятся с 
практической педагогической деятельностью учителя и совершенствуются в ней. Они и составили центр 
модели, её знаниевую основу: 

1)знания и научные представления о возрастных особенностях школьников; 
2)знания и научные представления о развитии личностных структур; 
3)знания и научные представления о процессе образования; 
4)знания и научные представления о процессе воспитания; 
5)знания и научные представления о процессе обучения; 

6)знания и научные представления о целостности педагогических процессов. 
Действенный компонент модели объединяет в себе умения, навыки и действия, составляющие 

педагогическую деятельность учителя. Следуя Л.Ф.Спирину[3] мы считаем, что педагогические действия 
следует рассматривать в качестве индикаторов умений. Основными показателями умений педагогической 
деятельности могут служить следующие:  
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а) гуманистическая направленность действий, то есть их соответствие высоким гражданским 

идеалам; 
б) профессиональность действий, то есть наличие в ориентировочной основе действий научных 

знаний (действия строятся на научной основе); 

в) целесообразность действий, то есть их соответствие по содержанию и по форме комплексу тех 
целей, которые определяются требованиями педагогической деятельности; 

г) новаторство и оригинальность действий, то есть в составе их проявляется новое и эффективное 

(яркое, остроумное) содержание, ранее не использовавшееся в подобных действиях (уход от штампов, 

стереотипов, формализма); 
д) освоенность действий, то есть наличие в составе и форме исполнения действий отработанных, 

точных, экономно используемых операций, наличие хорошо сформированных профессиональных 

навыков; 
е) своевременность действий, то есть их соответствие моменту педагогической ситуации. 

Главной целью современной общеобразовательной школы, как института социализации, является 

развитие личности каждого школьника и присвоение учащимися социальных знаний как средства 

развития личности. В связи с этим структура педагогической деятельности наполняется новым 
содержанием. Цели педагогической деятельности реализуются в двух формах: в форме обучения, 

направленного на сознательное, прочное усвоение системы знаний, умений и навыков, и в форме 

воспитания, направленного на развитие качеств целостной личности. В таблице 12 представлены 
показатели для диагностики сформированности действенного компонента профессиональной 

компетентности учителя и их соотнесение со знаниевым компонентом модели. 

 
Таблица 12 - Соотнесение знаниевого и действенного компонентов профессиональной 

компетентности учителя 
 

Знаниевый компонент Профессиональные педагогические компетентности 

Знания и научные представления о 
возрастных особенностях 

школьников 

Умение учитывать возрастные особенности школьников в 

процессе педагогической деятельности; 

Умение проектировать педагогическую деятельность с учетом 
возрастных особенностей школьников; 

Знаниевый компонент Профессиональные педагогические компетентности 

Знания и научные представления о 

возрастных особенностях 
школьников 

Умение осуществлять педагогическое воздействие с учетом 

возрастных особенностей школьников 

Знания и научные представления о 

развитии личностных структур 
Умение учитывать закономерности психического развития 

школьников в процессе педагогической деятельности; 

Умение проектировать педагогическую деятельность по 

развитию личностных структур; 

Умение осуществлять педагогическое воздействие с учетом 
закономерностей развития личностных структур школьников 

Знания и научные представления о 

процессе образования 
Умение формулировать цели процесса образования и 

проектировать педагогическую деятельность; 

Умение конструировать образовательный процесс, 

планировать достижение результатов педагогической 

деятельности по совершенствованию процесса образования; 

Умение осуществлять педагогическое воздействие и 
реализовывать цели процесса образования в практической 

педагогической деятельности. 

Знания и научные представления о 
процессе воспитания 

Умение формулировать цели процесса воспитания и 

проектировать педагогическую деятельность; 

Умение конструировать воспитательный процесс, 
планировать достижение результатов педагогической 

деятельности по совершенствованию процесса воспитания; 

Умение осуществлять педагогическое воздействие и 

реализовывать цели воспитательного процесса в практической 

педагогической деятельности. 
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Знания и научные представления о 

процессе обучения 
Умение формулировать цели процесса обучения и 

проектировать педагогическую деятельность; 

Умение конструировать процесс обучения, планировать 

достижение результатов педагогической деятельности по 
совершенствованию процесса обучения; 

Умение осуществлять педагогическое воздействие и 

реализовывать цели процесса обучения в практической 

педагогической деятельности. 

Знания и научные представления о 
целостности педагогических 

процессов 

Умение целостно представлять результаты педагогического 

процесса, проектировать педагогическую деятельность; 

Умение конструировать целостную структуру 
педагогического процесса, планировать достижение 

результатов педагогической деятельности; 

Умение осуществлять педагогическое воздействие и системно 

реализовывать цели педагогического процесса в практической 
педагогической деятельности. 

 

Соответственно можно говорить о двух видах результатовпедагогической деятельности. Один из них 

относится к функциональным продуктам (знания, умения ученика), второй предполагает 
психологические продукты деятельности (преобразования в личности учащегося). Целью 

образовательного процесса в этом случае является социализация личности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в обучении.Современная образовательная ситуация акцентирует переход от традиционного к 
инновационному образованию.Черты, характеризующие процесс модернизации образования, 

ориентируют его на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, 

мобильность специалистов в условиях развитого информационного общества. 
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Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында білім алушылар үшін: «баршаға бірдей сапалы білімге қол жеткізу; коммуникативтік 
және кәсіптік құзыреттілікті дамыту», – деп көрсетілген. [1]. Бұл бүгінгі білім беру үдерісінің алдына 

білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үшін ақпараттық технологияларды 

барлық пәндерді оқытуда пайдалануды талап етеді. 

http://www/
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Республикамызда білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – бұл ақпараттық технологияларды 

қолдану негізінде біртұтас біліми ақпараттық орта құру арқылы ұлттық білім сапасын арттыруды көздеп 
отыр. Бүгінгі таңда қоғамымыздың күрделі де маңызды бір мәселесі бәсекеге қабілетті маман даярлау, 

кәсіптік біліктілігін дамыту. Бұл – еліміздегі білім беру жүйесін әлемде болып жатқан келелі 

жаңалықтармен ұштастырып оқыту мақсатына байланысты білім сапасына өзгерістер енгізу мәселесін 
міндеттейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында оқытудың жаңа 

технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының 

өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін қашықтан оқыту, ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған[2]. Осыған сәйкес 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев халыққа арналған Жолдауында «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық 

технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» екендігін баса 
назарға алады.  

Бүгінгі күн – ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық 

коммуникативтік технологиялар педагогтер қызметінің барлық салаларына кірігіп отыр. Бүгінгі білім 

үдерісіндегі ақпараттық – коммуникативтік технологиялар дегеніміз не? Оның мүмкіндіктері қандай? 
Білім беру мен алудағы ақпараттандыру үрдісі қалай жүзеге асуда? – деген сұрақтар көптеп туындауда. 

«Ақпараттық – коммуникативтік технологиялар (АКТ)– жеке тұлғаға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді 

және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін маңызды жүйе» деп айтуға болады. 
Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында оқушыға білім, білік, дағдыларын игертіп қана қоймай, 

қабылдауын, ойлауын, ерік - жігерлерін, яғни өз бетімен жұмыс жасай білетін, бәсекеге қабілетті жеке 

тұлғаны дамыту міндеттері тұр. 
«Оқытудың ақпараттық технологиясы» термині ғылымда ХХғ.-дың 40-50 жылдары пайда болған, оны 

Америкада ХХғ.-дың басында дидактиктер «оқуға арналған медиа» (instructional media), «оқыту 

машиналары» (teaching machines), «оқытуды автоматты түрде басқару» (programmed instruction) сияқты 

ұғымдармен атаған. Сол кезде «оқуға арналған медиа» ұғымы «қандай да болмасын хабарды 
демонстрациялау немесе тасымалдау, сақтауға арналған техникалық құралдар, технологиялар, т.б. 

жиынтығы» ретінде анықталған. Білім беру жүйесіне ақпараттық технологияны енгізудің негізін 

С.Л.Прессеи қалаған. С.Прессеи оқыту машинасын жасап, оны «мұндай машина оқытудың 
таптырмайтын құралы, өйткені ол оқушының жеке бас ерекшеліктерін ескеріп жұмыс жасау режимін 

таңдай алады, оқушымен белсенді өзара қарым-қатынасты қамтамасыз етеді» деп есептеген. Оның 

идеясы екінші дүниежүзілік соғыста жоғары кәсіби мамандарды даярлауда іске асып, одан әрі дами 
түскен, ал «оқуға арналған медиа» термині «ақпараттық технологияға» алмастырылған. Сол кезде 

ақпараттық технология «ақпаратты электронды түрде жинау, өңдеу мен ұсынумен» байланыстырылып, 

техникалық жағынан ғана анықталды. 

Бүгінгі таңда ақпараттық-коммуникациялық технология оқушы үшін - білім көзі, икемділік, дағдыны 
қалыптастыру мен бекіту құралы, ол мұғалімге оқу материалының тереңдігі мен деңгейін оқушыларға 

ұсынатын оқу материалының логикасын нақтылауға, оқыту әдістемесін анықтауға мүмкіндік туғызады. 

Ақпараттандандыру үдерісі білім мекемелерін басқарушыларға, пән мұғалімдеріне, әдіскерлерге жаңа 
ақпараттық технологияны өз қызметтеріне жан-жақты пайдалану саласына үлкен талап қояды. Білім 

беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне ақпараттық технологияны енгізу және 

ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты болып 

табылады. 
Осыған сәйкес ақпараттық технологиялық дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, 

адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі 

тәуелді болады. Білім беру саласында электрондық байланыс жүйелерінде ақпарат алмасу, интернет, 
электрондық пошта, теле-конференция коммуникациялық жүйелер арқылы іске асырылуы керек. Білім 

беру үдерісінде ақпараттық-коммуникативтік технологиялар орталарын пайдаланудың өзіндік мақсаты 

бар:  
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Сурет 1 – Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар орталарын пайдалану мақсаты 

 

1. Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейін жетілдіру:  
- оқыту процесінің ықпалы мен сапасын арттыру,  

- пәнаралық байланысты тереңдету.  

2.Білім алушының тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғамда өмір сүруге даярлау.  

- коммуникативтік қабілеттерді дамыту,  
- компьютерлік графика, мультимедиа технологияссын пайдалану,ақпаратты өңдей білу:  

3. Қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау:  

- ақпараттық сауаты бар тұлғаны даярлау;  
- компьютерлік орталарды пайдаланушыны даярлау: 

Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез 

келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана 

қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 
Атап айтсақ: 

1.Ақпараттық-коммуникативтік технологиясы үш бағытта қарастырылады: оқыту объектісі, оқыту 

құралы және білім алу әрекетінің құралы; 
2.Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды оқыту үдерісінде қолдану оқу әрекетіндегі әрбір 

білім алушының түрлі мақсаттарын, мотивтерін, қызығушылығын іске асыруға көмектеседі; 

3.Бұл технологиялар оқу әрекетіндегі тұлғалардың өзіндік іске асыруын, өзіндік ұйымдастыруын, 
өзіндік белсенділік, шығармашылық үшін жаңа мүмкіндіктер беретін өнімді ақпараттық оқыту өрісін 

құруға көмектеседі; 

4.Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану білім алушылардың өз ақпараттық әрекетін 

бағалау тәжірибесін (таным ақпараттарын таңдау, оның өнегелі-этикалық мағыналылығы, өзінің 
ақпараттық әрекетінің нәтижелеріне жауапкершілігі), қазіргі ақпараттық қоғамдағы гуманитарлық, 

құндылы-мағыналық бағыттардың тәжірибесін белсенді етеді. 

Қорыта келе, білім беруді ақпараттандыру – бүгінгі заман талабы. Ақпараттық білімнің, орта мен 
адамның өзара қарым-қатынасын үйлесімді ету және жаңа ақпараттық қоғамда ақпараттық технологияны 

пайдалану, ақпараттық мәдениетпен байланысын кеңейту мүмкіндіктері мол. Өркениеттің өсуі 

ақпараттық қоғамның қалыптасуымен тікелей байланысты екенін ескерсек, қазіргі кездегі білім мен 
техниканың даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білім мен кәсіби іскерліктердің болуын, 

жастардың белсенді креативтілікпен жұмыс істеуін қажет етеді. Ақпараттық технологиялар арқылы білім 

алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі бағыты – қазіргі қоғамның 

талабына сай, өз еркімен шешім қабылдай алатын, бәсекеге қабілетті, ақпараттық білімділігі мен 
қабілеттілігі, біліктілігінің қойылып отырған талапқа сәйкес келуімен сипатталады. 
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Аннотация 

Мультимедиа технологии призваны обеспечить более качественный уровень усвоения изучаемого 
материала и повысить эффективность обучения в целом. Их широкое внедрение в образовании делает 

весьма актуальной проблему их эффективного применения. Грамотное применение мультимедиа 

технологий позволяет обеспечить не только лучшее освоение учебного материла, но также создать все 

условия для более эффективного процесса обучения в целом. 
 

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедиа технологий, интерактивная доска. 

 
В настоящее время в казахстанских школах можно встретить: • средства для записи и воспроизведения 

звука (электрофоны, магнитофоны, CD-проигрыватели), • системы и средства телефонной, телеграфной и 

радиосвязи (телефонные аппараты, факсимильные аппараты, телетайпы, телефонные станции, системы 
радиосвязи), • системы и средства телевидения, радиовещания (теле и радиоприемники, учебное 

телевидение и радио, DVD-проигрыватели), • оптическая и проекционная кино- и фотоаппаратура 

(фотоаппараты, кинокамеры, диапроекторы, кинопроекторы), • полиграфическая, копировальная, 

множительная и другая техника, предназначенная для документирования и размножения информации 
(принтеры, ксероксы), • компьютерные средства, обеспечивающие возможность электронного 

представления, обработки и хранения информации (компьютеры, принтеры, сканеры, графопостроители), 

• телекоммуникационные системы, обеспечивающие передачу информации по каналам связи (модемы, 
сети проводных, спутниковых, оптоволоконных, радиорелейных и других видов каналов связи, 

предназначенных для передачи информации). Технические средства позволяют привнести в 

образовательную деятельность возможность оперирования с информацией разных типов таких, как звук, 

текст, фото и видео изображение. 
Виды мультимедиа технологий:  

● Интерактивная доска; 

● Система интерактивного опроса; 
● Различные образовательные программы; 

Мультимедиа технологии относятся к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

направлений информационных технологий.  
Мультимедиа - это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий пользователю 

работать с разнородными данными, организованными в виде единой информационной среды. 

Компьютерные технологии на сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью жизни многих 

учащихся. Они зачастую воспринимают их с гораздо большим интересом, чем обычный обучающий 
учебник.  

Современное высшее образование трудно представить без применения новых мультимедийных 

технологий в процессе обучения студентов. 
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Сегодня мультимедиа технологии являются одним из самых современных и перспективных 

направлений развития информационных технологий. Мультимедиа технологии обогащают процесс 
обучения, позволяют сделать обучение более гибким и эффективным. 

Применение мультимедиа технологий позволяет построить процесс обучения, в котором грамотно 

будут сочетаться как традиционные формы обучения (лекция, семинар), так и инновационные формы, 
такие как электронная презентация, электронные учебники, обучающие системы и различные 

электронные средства контроля знаний учащихся. 

Использование мультимедиа технологий в образовательном процессе имеет ряд достоинств, которые, 

несомненно, играют большую роль в повышении качества образования. 
Мультимедиа технологии способствуют развитию навыков поиска и систематизации информации, 

необходимой для эффективного представления публике. Кроме того, мультимедиа технологии 

предоставляют широкие возможности для более глубокого освоения нового учебного материала, а также 
закрепления и обеспечения контроля качества знаний учащихся. 

Очевидны и преимущества использования мультимедиа технологии на лекционных занятиях. 100 % 

опрошенных студентов отметили, что чаще всего мультимедийные презентации используются 

педагогами именно на лекционных занятиях, при объяснении нового теоретического материала. Это 
обусловлено, в первую очередь, фактором реализации принципа наглядности и рационального 

использования времени лекции. 

Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный процесс, способно резко повысить 
эффективность всего учебного процесса: как на этапе самостоятельной подготовки студентов, так и на 

лекционных и практических занятиях. Мультимедиа технологии открывают новые возможности, в 

образовательном процессе позволяя смоделировать трудоемкие, дорогие или опасные реальные 
эксперименты, проведение которых затруднительно или невозможно. 

Использование мультимедиа-технологий помогает существенно видоизменить самостоятельную 

учебную работу учащихся, повышая ее эффективность. Создание мультимедиа – продукта, как одна из 

форм групповой или индивидуальной работы студентов способствует развитию умений работать в 
команде и в тоже время, что немало важно, способствует развитию индивидуальности каждого 

обучающегося. Работа над созданием групповых творческих проектов с помощью программы Microsoft 

PowerPoint способствует развитию личностных способностей, выбору адекватных решений, умению 
выстроить из частей целое. 

Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже отдельного ее слайда) на 

уроке зависят, конечно, от содержания этого урока и от цели, которую ставит педагог. Тем не менее, 
практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких 

пособий:  

1.При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными 

средствами. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда необходимо показать динамику развития 
какого-либо процесса.  

2. При закреплении новой темы.  

3. Для проверки знаний. Компьютерное тестирование - это самопроверка и самореализация, это 
хороший стимул для обучения, это способ деятельности и выражения себя. Для учителя — это средство 

качественного контроля знаний, программированный способ накопления оценок.  

4.Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам.  

5.При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с устный визуальный 
контроль результатов.  

6.При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить и контролировать промежуточные 

и окончательный результаты самостоятельной работы. 
 Творческая деятельность, направленная на создание мультимедийных проектов, предполагает 

предварительный поиск, отбор и систематизацию необходимого материала. Как правило, он должен быть 

представлен в сжатой форме для более эффективного представления. Следовательно, систематизация 
информации является важнейшим этапом создания мультимедийного продукта. 

Придерживаясь методики применения мультимедийных средств, нужно учитывать три важные 

функции процесса обучения определены в дидактике, которые они должны выполнять:  

• учебную – предоставлять студентам необходимую информацию по определенной дисциплине;  
• воспитательную – воспитывать самостоятельность в получении знаний, в работе с электронной 

информацией;  
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• развивающую – развивать образное творческое мышление, обучить структурировать, анализировать, 

отбирать, систематизировать учебную информацию.  
Мультимедиа обеспечивают возможность повышения мотивации и интенсификации обучения за счет 

использования современных способов обработки аудиовизуальной информации. Говоря иначе, 

современный компьютер позволяет разработчикам дидактических материалов оперировать таким 
комплексом вербальных и невербальных средств, какого в их распоряжении не было никогда. Эти 

средства позволяют создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, проблемные материалы, а 

именно решить проблему интеллектуальности заданий на разных этапах обучения, и тем самым повысить 

мотивацию у студентов. Особое значение приобретает использование ММТ для организации 
самостоятельной работы студентов в техническом вузе. Мировая наука быстрыми темпами движется 

вперед и, в связи с этим, необходимо постоянно вносить коррективы в содержание курса специальных 

дисциплин. Использование электронных версий конспектов лекций и учебных пособий позволяет 
вносить в них необходимые изменения при минимальных затратах и обеспечить обратную связь между 

студентом и компьютером, индивидуализировать процесс обучения, повышая при этом его мотивацию и 

делая процесс усвоения новых знаний более интересным. 

Компьютер не только обеспечивает просмотр видеоматериалов, описывающих технологические 
процессы, но и предоставляет студенту возможность их повторного пересмотра и проведения 

тестирования своих знаний. И в этом заключается одно из его главных преимуществ перед другими 

техническими средствами обучения.  
Мультимедийные образовательные технологии имеют весомые преимущества по сравнению с 

традиционными методами обучения. К этим преимуществам относят: 

1) возможность сочетания логического и образного способов усвоения информации, что делает 
процесс обучения для студентов более насыщенным и интересным; 

2) активизация познавательной деятельности студентов через усиление наглядности; 

3) обеспечение интерактивности в учебном процессе, в частности, возможность учета конкретных 

пожеланий относительно содержания, способов и скорости подачи новой информации, осуществление 
текущих результатов ее усвоения и тому подобное); 

4) гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учебной информации, что позволяет 

использовать ее в учебном процессе более эффективно; 
5) развитие самостоятельности и творчества студентов в образовательной деятельности, что 

происходит вследствие превращения их в активные субъекты педагогического взаимодействия. 

Несмотря на наличие неоспоримых преимуществ мультимедийных технологий по сравнению с 
другими образовательными технологиями, следует отметить, что они не могут заменить все другие 

методы и формы обучения, которые хорошо зарекомендовали себя в педагогической практике. Ведь 

только их научно обоснованное сочетание в образовательном процессе может обеспечить его 

наибольшую результативность. Мультимедийные технологии надо воспринимать и как средство 
повышения эффективности процесса изучения студентами различных учебных дисциплин, и как средство 

улучшения их профессиональной подготовки как будущих педагогов. 

Поскольку одной из ведущих образовательных черт мультимедии является обеспечение 
интерактивности, целесообразно отметить, что, согласно международных стандартов, выделены четыре 

ее уровня: простой (пассивный), ограниченный уровень взаимодействия с учебным продуктом, полный 

уровень интерактивности и уровень реального масштаба времени. Так, первый из указанных уровней 

характеризуется минимумом действий пользователя (например, этому уровню соответствует процесс 
управления презентацией). Ограниченный уровень взаимодействия проявляется в процессе, когда 

студенты реагируют на отдельные учебные запросы (типичным примером этого является тестирование, 

когда будущие специалисты выбирают определенные готовые варианты ответов из предложенного их 
набора). Полный уровень интерактивности международные эксперты связывают с обучением, где 

студенты проявляют различные реакции на многочисленные учебные запросы, расширяя спектр способов 

взаимодействия с элементами мультимедийного средства (так, в этом режиме осуществляется работа с 
мультимедийными энциклопедиями, мультимедийными курсами изучения и тому подобное). Уровень 

реального масштаба предполагает обеспечение взаимодействия будущих специалистов со средой, в 

которой моделируются реальные объекты и процессы, максимально используя возможности интерактива 

(как пример такого уровня, можно назвать дидактические компьютерные игры, программы-конструкторы 
и тому подобное). 

Внедрение мультимедийных средств в учебный процесс позволяет обеспечить положительное 

отношение к предмету, который изучается, повысить интерес и разнообразить формы обучения, является 
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хорошим стимулом к обучению, повышает качество знаний студентов, создает условия для качественного 

самостоятельного усвоение материала, для развития познавательного интереса, побуждает студентов к 
осуществлению продуктивной самостоятельной познавательной деятельности. 

Мультимедиа является учебной технологией, которая благодаря присущими ей качествам - 

интерактивности, гибкости и интеграции различных видов наглядной учебной информации, а также 
благодаря возможности учитывать при ее использовании индивидуальные особенности студентов и 

повысить их мотивацию, может успешно использоваться для организации самостоятельной работы 

студентов и является одной из значимых черт современной системы образования. 

Создание мультимедийных проектов самими студентами дает возможность применить полученные 
знания для решения той или иной проблемы. Работа над таким видом проектов позволяет развить 

пространственное мышление, активизировать деятельность обучающихся при подготовке материала. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что применение электронной презентации позволяет 
студентам использовать представленный в ней учебный материал для дополнительных занятий в часы, 

отведенные для самостоятельной работы. Включение мультимедиа технологий в образовательный 

процесс позволяет сделать его технологичнее и результативнее. Повышение интереса учащихся, 

обогащение процесса обучения, вовлечение большинства чувствительных компонентов обучаемого, в 
процесс восприятия учебного материала – главное преимущество использования мультимедиа 

технологий в процессе обучения. 

Подводя итог, выше сказанному необходимо отметить, что использования мультимедиа технологий в 
образовательном процессе позволяет грамотно сочетать разнообразные средства обучения (текст, видео, 

графику и т.д.), способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 

экономить время урока, насытить его информативность. Особенно следует отметить, что применение 
мультимедиа технологий способствует повышению эффективности обучения, расширяя при этом 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным. 
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Аннотация 
В данной статье представлены важнейшие направления процесса информатизации современного 

общества. В работе рассмотрены некоторые проблемы преподавания математики в организациях 

технического и профессионального образования и одним из способов решения этой проблемы: 
использование информационных технологий на уроках математики.  
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Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации. 

Проблема информатизации общества и компьютеризации всех сфер деятельности человека является 

одной из глобальных проблем современного мира, и вопросы достижения научно-технической и 
информационной независимости страны, существования ее как равноправного партнера международного 

интеллектуального сообщества являются наиболее приоритетными в политике любого государства. 
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Весь мир вступил в эпоху информатизации – период своего развития, направленный на обеспечение 

полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно 
значимых областях человеческой деятельности. 

Процесс информатизации включает в себя три взаимосвязанных направления: 

медиатизацию (лат. mediatus – выступающий посредником) – процессы совершенствования средств 
сбора, хранения и распространения информации; 

компьютеризацию – процессы обработки, хранения и представления информации на основе 

компьютерныхтехнологий;  

интеллектуализацию – процессы развития способности восприятия информации и порождения 
новых знаний, т.е. повышения интеллектуального потенциала общества, включая использование 

искусственногоинтеллекта. 

К числу важнейших направлений процесса информатизации современного общества принадлежит 
информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки 

и использования современных, новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, на создание специальной 

обучающей среды, применение новых методов и средств использования информационного продукта в 
соответствии с закономерностями учебного процесса. Развитие этих направлений позволяет решить 

следующие задачи: 

развитие методов образования на основе компьютерных технологий информационного 
взаимодействия и разработки педагогических технологий, использующих эти возможности; 

развитие и выявление оптимальных условий применения обучающихсистем; 

разработка обучающих программных систем, баз данных учебного назначения и методик их 
применения; 

повышение эффективности организацииучебно-информационного взаимодействия на основе 

телекоммуникационныхсетей. 

Необходимо информатизировать образование, так как общество динамично развивается. Во все сферы 
общественной жизни внедрены информационные технологии, произошла компьютеризация предприятий. 

На современном этапе развития общества характерными чертами производственной деятельности 

человека становятся быстро изменяющиеся условия труда, появление новых видов занятости, новых 
отраслей деятельности. Эти особенности определяют новые требования к уровню подготовки будущих 

специалистов в организациях среднего профессионального образования. 

В государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
сказано, «необходима модернизация системы технического и профессионального образования (далее 

ТиПО) в соответствие с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, 

интеграция в мировое образовательное пространство» [1]. 

В соответствии с Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан 
на 2016-2019 гг. в настоящее время идет процесс обновления содержания среднего образования, которое 

направлено на обучение и развитие творческой, критически мыслящей личности, умеющей применять 

полученные знания в жизни, способной к непрерывному самосовершенствованию и самореализации в 
будущей профессиональной деятельности [2]. 

Такое положение не может не сказываться на результатах математической подготовки обучающихся 

как технического, так и экономического направления, от этих результатов в определенной степени 

зависит уровень профессиональной компетентности выпускника организации ТиПО. 
Математика дает людям возможность овладения методами изучения и понимания окружающего мира, 

учит методам исследования как теоретических, так и практических проблем. Во все времена математика 

играла важную роль в научном, техническом и экономическом развитиях. Владеющие математикой 
всегда составляли стратегический ресурс нации. В настоящее время, в связи с возросшей ролью 

математики, необычайно большое число будущих экономистов, программистов, организаторов 

современного производства нуждается в серьезной математической подготовке. Математическими 
методами можно исследовать широкий круг новых проблем, применять современную вычислительную 

технику, использовать теоретические достижения на практике [3]. 

Обучения математике в организациях ТиПО имеет свою специфику. Курс математики содержит 

дополнительные, по сравнению с общеобразовательной школой, темы и вопросы. Более полно выражена 
прикладная направленность курса, формирование вычислительных навыков носит не только 

общеобразовательный, но и профессиональный характер. Кроме того, преподаватель математики 

постоянно сталкивается при проведении занятий с методическими трудностями. Приходится заниматься 
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не только изучением нового материала, но и ликвидацией пробелов в знаниях учащихся за курс основной 

школы. Это все происходит в условиях дефицита времени и увеличения доли самостоятельной работы 
учащихся по математике. В данных условиях необходимо совершенствовать старые и искать новые 

формы обучения математике.  

Важноотметить,чтонеобходимостьповышениякачестваматематическогообразования сегодня особенно 
остро стоит перед организациями системы ТиПО. Это вызвано следующимипричинами: 

1.Сокращенное количество учебного времени, отводимого на овладениекурсом математики. По 

сравнению с процессом в общеобразовательных школах, учебное время в ТиПО сокращено почти в два 

раза. Количество часов, выделенных на изучение предметов математического цикла в настоящее время, 
недостаточно для качественной математическойподготовки. 

2.Студенты, начинающие получать среднее профессиональное образование, изначально имеют 

разноуровневую математическую подготовку, и чаще всего этот уровень низкий или средний. 
Следовательно, с помощью традиционныхметодов обучения за тот срок, который отведен на 

качественную математическую подготовку учащихся, крайне сложно передать им необходимый объем 

знаний,повысить уровень математических умений и навыков. 

Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подходов, современных технологий. 
Чтобы осознанно и обоснованно выбирать педагогические технологии, необходимо понимать их 

сущностные характеристики, реальные возможности. 

Научно-технический прогресс, появление новых производственных технологий, компьютеризация 
сфер производства и обслуживания приводят к необходимости развития систем непрерывного 

образования, в которых обучения математике играет одну из первых ролей. 

Информационныетехнологииширокоиспользуютсявнастоящеевремявпреподавании самых разных 
дисциплин. Однако, по мнению исследователей, именно математика как предмет изучения наиболее 

полно и целесообразно поддается информатизации. Не случайно, что первоначальные средства 

информатизации применялись именно для решения математическихзадач. 

В методике преподавания математики вопросы применения компьютера в обучении учащихся ТиПО 
являются актуальными. 

В настоящее время профессиональное образование находится в стадии перехода от традиционных 

методов и форм к компетентностно-ориентированному обучению. В связи с этим становится актуальной 
такая проблема, как невозможность в полной мере превратить студента в активного участника 

образовательного процесса, поскольку у некоторых студентов отмечается низкая мотивация кобучению. 

Одним из способов решения этой проблемы может быть более активное внедрение в образовательный 
процесс новых информационных технологий. Наиболее широкое применение получили компьютерные 

презентации. Преимуществом презентаций от остальных способов представления информации является 

их насыщенность содержанием и интерактивность. 

Использование информационных технологий на уроках математики позволит активизировать 
визуальный канал восприятия учебной информации, разнообразить сам учебный материал, расширить 

формы и виды контроля учебной деятельности. Информационные технологии могут применяться на 

уроках математики различных типов, а также на различных этапахурока. 
Этапы проведения лекционных занятий по математике с использованием информационных 

технологий включают в себя: мотивационный, основной, обобщающий и контролирующий этапы. 

Занятия, проводимые с использованием компьютерных и дистанционных технологий в ТиПО, помогают 

учащимся: усвоить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; сформировать 
навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к обучению в целом и к определенному предмету в 

частности. 

Использование НИТ в образовании предъявляет определенные требования к формированию новой 
модели среднего профессионального образования, призванной научить студента самостоятельно 

приобретать и актуализировать знания, обеспечивать сочетание достаточно обширной 

общеобразовательной подготовки с возможностью глубокого постижения дисциплин на основе 
компьютерных средств обучения. Под воздействием информационных технологий процесс 

профессиональной подготовки претерпевает серьезные изменения, его составные компоненты вступают 

друг с другом в четкие смысловые связи и отношения, совершенствование одних ведет за собой 

качественное изменение других [4]. 
Использованиеновыхинформационныхтехнологийвпреподаванииматематики 

помогаетобеспечитьучащимсянепрерывныйпроцесссамостоятельногоприобретения знаний засчет: 

наглядности, создаваемой компьютером, т.е. мы говорим об абстракции изучаемого материала; 
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наличия формул и строгих алгоритмов решения математическихзадач; 

автоматизации контроля и самоконтроля результатов обучения, что позволяет каждому студенту 

индивидуально иметь объективную информацию о своих достижениях в ходе занятия и контролировать 

итоговый результат усвоениязнаний; 

выявления и использования разных способов решения и объективизации результатов при 

выполнении математическихзадач; 

возможности реализации методов развивающегообучения. 
Компьютеры прочно вошли в стиль жизни современных молодых людей, поэтому преподаватели 

получают уникальную возможность с помощью информационно-коммуникационныхтехнологий 

(ИКТ)активизироватьпознавательнуюдеятельность и мотивировать к обучению учащихся. 
С помощью ИКТ легко используются различные изображения в процессе преподавания, что 

стимулирует способности 

памятинетолькоучащихся,ноипреподавателей;болеечеткоилаконичноизлагаются сложные инструкции; 

осуществляется возможность создания интерактивных классов, где занятия проходят интереснее, что 
улучшает посещаемость и успеваемость учащихся. 

Проведение уроков с использованием информационных технологий – это мощный стимул в обучении, 

появилась возможность изменить традиционное проведение урока, сделать урок более насыщенным, 
ярким, увлекательным, запоминающимся. 

Урок – это основная форма организации обучения. Поэтому он должен быть продуман во всех 

деталях, чтобы они логично следовали одна из другой, чтобы учащиеся понимали, почему, что и зачем 
они делают на занятии. Полезно помнить и о принципе: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. 

Готовясь к уроку, преподаватель проводит анализ учебного материала, сопоставляет различные 

варианты текстов, подбирает приемы и методы преподавания, продумывает формы работы, прогнозирует 

результаты обучения. С появлением компьютера и мультимедийного проектора появились новые 
возможности сделать урок интереснее. И уже не осталось сомнений, надо ли использовать презентации на 

уроках, так как такие уроки во многом выигрывают перед традиционным приемом “доска-мел”. 

При изучении различных тем преподаваемых дисциплин используются компьютерные презентации с 
разными целями. 

 К примеру, при изучении темы «Исследование функций и построение графика», применяют 

презентацию для наглядного представления материала и для экономии учебного времени. Важным 
является тот момент, что в любое время урока можно вернуться к нужному слайду, если возникает такая 

необходимость, а при изучении темы «Тригонометрические функции» используют слайды с шаблонами 

графиков и с помощью инструментов доски выполняются преобразования графиков. 

Что запоминается нам больше всего на экране телевизора? Реклама. Потому что в ней представлена 
информация в максимально эффективном формате. Известно, что человек большую часть информации 

воспринимает органами зрения (~80%), и органами слуха (~15%). 

По психологическому типу восприятия окружающей действительности людей принято делить на 
кинестетиков, аудиалов и визуалов. Психологи утверждают, что 80% современных учащихся являются 

визуалами и только 20% аудиалами и кинестетиками. Следовательно, сегодня наиболее эффективным 

средством подачи новой информации является визуализация. Под визуализацией будем понимать метод 

представления информации в наглядном виде. Метод визуализации основан на одном из основных 
дидактических принципов – принципенаглядности. 

Впервые наглядность как принцип обучения ввел в теорию и практику обучения Я.А. Коменский. 

Согласно его работам, наглядность является источником накопления знаний. Его последователь, И.Г. 
Песталоцци, считал наглядность ещё и средством развития способностей и духовных сил ребенка.  

Сейчас в условиях глобальной информатизации общества неотъемлемым качеством 

квалифицированного специалиста любого профиля становится высокий уровень информационной 
культуры. Это предполагает и знание информационных потоков в своей предметной области, а также 

умение применять современные технологии. 

Можно сделать следующий вывод: применение компьютеров на занятиях математики является одним 

из средств повышения интереса к обучению. Это вызывает личную заинтересованность при изучении 
данной дисциплины и является важным фактором успешности в обучении на любом этапе. 

Но компьютер никогда не заменит преподавателя, он только эффективный помощник, позволяющий 

повысить качество обучения и эффективность контроля. 
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Аннотация 

В статье представлены теоретические основания разработки и практической реализации системы 

мониторинга образовательных достижений детей с ограниченными возможностями. Раскрывается 
процедура организации мониторинга, обосновывается измерительно-оценочный инструментарий 
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Ключевые слова: мониторинг, образовательная область, измерительно-оценочный инструментарий, 
мониторинговые индикаторы, технология проектирования 

 

Актуальность пересмотра процесса оценивания качества обучения определяется современными 

стратегическими задачами образования, необходимостью повышения уровня образования с учетом 
международных стандартов и современных требований Государственного общеобязательного стандарта 

дошкольного воспитания и обучения 2016 года. Появление нового образовательного стандарта, 

основанного на компетентностном подходе, также способствует поиску единой технологии проведения 
мониторинга, определения содержания мониторинга, разработки измерительно-оценочного 

инструментария мониторинговой деятельности и разработки модели практической реализации 

мониторинга достижений детьми результатов освоения образовательной программы [1]. 

Анализ современного состояния специального дошкольного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями дает актуальную перспективу для совершенствования системы 

мониторинга качества образования как приоритетного направления образовательной политики в рамках 

Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы [2].  
Выявление проблем реализации в существующих условиях специального дошкольного образования 

модели оценивания достижений детей, ориентированной на результат, показало, что новая 

образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, привела к пониманию 
того, что необходимы новые подходы в управлении образовательного процесса. Такие авторы, как Вовна 

В.И., Короченцев В.В., Майоров А.Н., Чертенкова, Г.И. определяют новый подход в оценке качества 

образовательной системы: в своих исследованиях они доказывают необходимость диагностического 

достоверного подхода в оценке качества образования с учетом конечных результатов [3;4;5]. 
Как показывает анализ деятельности специальных детских садов, в настоящее время отмечается 

недостаточная разработанность многих аспектов оценки результативности обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Сложность и новизна мониторинговых исследований в дошкольном 
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учреждении порождает много вопросов и проблем в процессе осуществления диагностических измерений 

и их оценке. Существует множество шкал, анкет и другой документации мониторинга, разработанных в 
основном для дошкольного образования без учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушением интеллекта, поэтому процедура оценивания превращается в формальную и не дает 

возможность правильно оценить достижения детей с особыми образовательными потребностями. В связи 
с этим, разработка инструментальных средств педагогического мониторинга уровня освоения детьми 

дошкольного возраста образовательной программы является актуальной проблемой, стоящей перед 

специальным дошкольным образованием. 

На современном этапе дано определение педагогического мониторинга как «процесса непрерывного 
научно - обоснованного, диагностико-прогностического слежения за состоянием, развитием 

педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения». (А.С.Белкин). Современные исследователи (К.Ю. Белая, И.А. Рыбалова, О.А.Сафонова, 
П.И.Третьяков) рассматривают проблему организации в дошкольном учреждении мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов усвоения образовательной программы как одного из 

видового разнообразия мониторингов, входящих в систему мониторинга качества образования. 

Результаты учебных достижений являются значимыми для оценки качества образования детей с 
ограниченными возможностями (ОВ). При оценивании образовательных достижений детей с 

ограниченными возможностями система оценивания должна не только объективно показать достижения 

в обучении таких детей, но и стать основой для построения дальнейших шагов поддержки детей с 
ограниченными возможностями в образовательном процессе.  

При определении подходов к оцениванию учебных достижений детей с ограниченными 

возможностями целесообразно опираться на следующие принципы:  
- комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания основной образовательной 

программы, предполагающей оценку освоенных обучающимися знаний по основным образовательным 

областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все 

важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;  
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и образовательных потребностей, обучающихся с ОВР; 

- динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания основной 
образовательной программы, предполагающей изучение изменений его психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении обучающимися 
содержания образовательной программы, что сможет обеспечить объективность оценки достижений 

обучающихся в разных образовательных организациях [6].  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования детей с ОВ, 

самым тесным образом друг с другом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов их образования. 

Дошкольники с нарушением интеллекта обучаются в соответствии со специальным учебным планом и 

программами, не ориентированными на выполнение требований ГОСО в силу серьезных ограничений 
познавательной деятельности. Разнообразие возможностей обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью связаны с глубиной и распространенностью нарушения развития. В коррекционных 

дошкольных организациях для детей с интеллектуальной недостаточностью воспитывается и обучается 

большое количество детей, имеющих выраженную интеллектуальную недостаточность. Уровень 
достижений некоторых детей даже к школьному обучению может быть более чем скромным. Это делает 

актуальным усиление индивидуализации обучения и переход к критериальному описательному 

оцениванию достижений данной категории детей. Система критериального оценивания должна быть 
адаптирована к возможностям детей с особыми потребностями, а критерии должны быть разработаны с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

На основе анализа литературных источников, программно-методических материалов, а также 
результатов предварительной опытно-педагогической работы были обоснованы критерии, показатели 

(мониторинговые индикаторы) и процедуры оценивания достижений детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта в образовательной области «Социум»- 1-3 годы обучения.  

Образовательная область «Социум» включена в программу обучения и воспитания детей с 
интеллектуальной недостаточностью и разработана с учетом особенностей развития таких детей. 

Социально-личностное развитие рассматривается как одно из важнейших сторон общего развития 

ребенка. Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным периодом для освоения сферы 
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человеческих отношений, формирования этических представлений, навыков культурного поведения, 

развития эмоциональной сферы. Социальная направленность обучения становится определяющей в 
психическом развитии ребенка. Социально-личностное развитие направлено на формирование у ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью образа «Я», выделение сверстника, восприятие его на 

положительной эмоциональной основе и обучение способам взаимодействия; развитие деловой, 
внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной форм общения; возникновение социальной 

направленности и формирование социальных представлений; выделение и осознание различных уровней 

и видов социальных отношений; развитие способности моделировать эти отношения.  

Основными задачами социально-эмоционального развития детей с нарушением интеллекта являются: 
- освоение ребенком многообразия социальных отношений, формирование умений отражать эти 

отношения в различных видах деятельности и в повседневной жизни; 

- развитие «эмоционального интеллекта ребенка, т. е. формирование умений правильно понимать свои 
эмоциональные реакции и эмоциональные проявления других людей, проявлять адекватные эмоции в 

различных ситуациях, уметь управлять своим эмоциональным состоянием и регулировать свое поведение  

Формирование готовности к усвоению дошкольниками с нарушением интеллекта опыта 

общественной жизни и общественных отношений осуществляется через совместные действия взрослого 
и ребенка, действия по подражанию, по образцу и речевой инструкции. Одним из основных условий 

эффективности коррекционной работы по социальному развитию дошкольников с нарушением 

интеллекта является характер взаимодействия взрослого с ребенком.  
Психолого-педагогической основой для разработки мониторинговых индикаторов является 

технология проектирования коррекционно-педагогического процесса, разработанная в лаборатории 

дошкольного образования ННПЦ КП [7].  
В соответствии с данным подходом технология работы с системой мониторинговых индикаторов 

включает алгоритмследующих действий:  

1. Педагог обращается к содержанию образовательной области, подобласти и основе таблицы 

индикаторов с тем, чтобы не было расхождений в целях и результатах воспитания и обучения. 
2. Следующим шагом работы с таблицей является соотнесение целей подобласти с ожидаемыми 

результатами, которые имеют трехуровневую структуру:  

1 уровень- узнавание, воспроизведение; 
2 уровень- понимание; 

3 уровень- применение. 

Логика работы с системой индикаторов в образовательной области «Социум» (1 год обучения). 
Задачи и содержание воспитания и обучения в образовательной подобласти «Навыки культуры 

поведения»: формировать представления о том, что можно делать и что нельзя; формировать у детей 

способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов; учить действовать по 

разрешению и останавливаться по запрету; учить откликаться и называть свое имя. 
Проверка показателей на уровне: 

- узнавание, воспроизведения (проявляет склонность к эмоциональному подражанию; подражает 

интонации, действиям взрослого в предметной и предметно-игровой ситуации; эмоционально-
положительно реагирует на уменьшительно-ласкательную форму имени, на разные виды деятельности, 

выполнение режимных моментов); 

- понимание (адекватно реагирует на телесный контакт, обращенную речь, на изменение громкости 

голоса, интонацию (ласковую, строгую), на слова, выражающие просьбу, запрет (дай, на, нет, нельзя); 
понимает элементарные нормы поведения и правила этикета в местах общего пользования (туалете, 

раздевалке, спальне): не кричать, не бегать бесцельно, не бросать игрушки; здороваться, прощаться, 

благодарить); 
-применение (откликается на свое имя, называет его). 

Задачи и содержание воспитания и обучения в образовательной подобласти «Взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками»: формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 
взрослым; формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым; стимулировать 

вступление ребенка в контакт со взрослым (совместные действия ребенка со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); обучать детей пониманию и 

воспроизведению указательного жеста рукой и указательным пальцем; обучать детей выполнению 
элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо действие ребенка в конкретной 

ситуации; учить эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия: узнавать свою 

маму среди других людей, указывать пальцем или рукой на близких взрослых.  
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Проверка показателей на уровне: 

- узнавание, воспроизведения (фиксирует внимание на лице взрослого, другого ребенка; подражает 
действиям взрослого в предметной и предметно-игровой ситуации; принимает помощь взрослого, 

разрешает дотрагиваться до своих рук, принимает поглаживание по голове, выполняет со взрослым 

совместные действия (мытье рук, пользование ложкой); 
- понимание (понимает указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивает 

голову в указанном направлении; понимает мимические проявления эмоций радости печали, спокойствия 

на лицах детей и взрослых; положительно реагирует на одного из сверстников, выделяет его среди 

других); 
-применение (использует способы жестового, тактильного и вербального выражения своих чувств в 

общении со взрослыми и сверстниками (радуется и улыбается, обнимает, называет ласково) 

Разработанные мониторинговые показатели (индикаторы) могут быть использованы как методический 
инструментарий для мониторинга достижения детьми с нарушением интеллекта планируемых 

результатов освоения программы в образовательной области «Социум».  

Качественная (описательная) характеристика данных уровней позволит отслеживать изменения в 

развитии ребенка в процессе коррекционно-развивающего обучения, осуществлять контроль и 
выстраивать планы индивидуального развития ребенка. Педагог, имея данный методический 

инструментарий, может на определенном отрезке учебного года провести индивидуальную диагностику 

усвоения ребенком программного содержания.  
После проведения педагогической диагностики (контроля) на каждого ребенка заполняется карта 

достижений. Разработанная форма учета достижений ребенка выполняет не только функцию оценки, но и 

ориентирует педагога в определении ближайших перспектив работы с каждым ребенком. По результатам 
выполнения контрольных заданий выстраивается индивидуальный образовательный маршрут ребенка, 

который должен быть обеспечен индивидуальным подбором материала, соответствующими методами и 

приемами коррекционно-развивающей работы.  

При этом необходимо отметить, что не все дети с нарушением интеллекта способны овладеть 
программным материалом на указанных уровнях. В то же время любые достижения ребенка, какими 

минимальными они не были, должны рассматриваться как положительные. Коррекционно-развивающая 

работа должна проводиться с ориентиром на разные по уровню развития группы детей, а также на 
отдельных детей внутри одной и той же группы. 
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Аннотация 

В статье автор обращается к проблеме подготвки выпускников к проблеме профессионального 

самоопределения. В частности, рассматривается проблема культуры делового общения и обосновывается 
необходимость ее формирования в профессиональной подготовке выпускника школы к деятельности в 

новых социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, культура, культура делового общения 

 
Профессиональное самоопределение – это сложный диалектический процесс формирования 

личностью системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой сфере как среде 

своего развития и самореализации. Профессиональное самоопределение состоит в формировании 
адекватных профессиональных планов и намерений, приложении своих духовных и физических 

возможностей в видении реалистичного образа себя в профессиональном выборе и образа себя как 

профессионала. 
За последнее десятилетие проблема профессионального самоопределения нашла свое отражение в 

различных областях научных знаний. Немалый вклад в разработку данных вопросов внесен 

исследователями в области психолого-педагогических наук. Существенными являются положения Е.А. 

Климова о психологической характеристике профессиональной деятельности, о теоретических основах 
профконсультации; Ананьева Б.Г. – роли общения в формировании сознания и самопознания личности 

как одного из факторов самоопределения; Якобсон П.М. – о существе общения, роли делового общения и 

его влиянии на взаимоотношения людей в процессе труда; Н.Ф. Гейжан – о модели содержания и этапах 
профессионального консультирования; Н.С. Пряжников – об использовании игровых технологий в 

групповом консультировании; Ю.Д. Красовского – об использовании деловых игр в обучении и 

социально-психологической подготовке руководителей; Е.М. Павлюшенкова – о теоретических и 
практических проблемах мотивации выбора профессии; С.Н. Чистякова – о психолого-педагогических 

особенностях целостного подхода в подготовке учащихся к выбору профессии; Б.А. Шавира – о 

структуре профессионального самоопределения и факторах, влияющих на него. 

Вместе с тем, несмотря на существенное продвижение в области научного обоснования проблемы 
профессионального самоопределения молодежи, имеется ряд проблем, в практической ее реализации. 

Возникает необходимость осуществления на практике личностно-ориентированной модели 

образования, включающей в качестве приоритетного направления подготовку будущих кадров, 
мобильных и гибких, способных быстро приспосабливаться к новым условиям труда, обладать высоким 

профессионализмом, конкурентоспособностью. В условиях формирующихся рыночных отношений не 

все работники будут иметь постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жизни, тем 

более связанную с одной и той же профессией, специальностью. Специалисту необходимо не только 
совершенствоваться в профессии, но и быть психологически готовым к иному виду профессиональной 

деятельности, проявляя экономическую активность, умение самореализоваться в иной сфере 

деятельности, выполняя функции свободного носителя «социальных услуг». 
Поскольку современная молодежь недостаточно подготовлена к новым требованиям политической, 

социально-экономической и кадровой ситуации, на решающем этапе образования – особом во многом 

решающем периоде жизни человека, важно готовить молодежь к «универсальной» деятельности, которая 
ее ожидает в быстро меняющемся мире. И прежде всего необходимо развить способность учиться, 

самосовершенствоваться, умение работать с постоянно меняющейся, далеко не всегда доброкачественной 

информацией. Эта базовая подготовка поможет в саморазвитии, принятии самостоятельных решений. 

Так как экономическое переустройство общества значительно расширяет сферу деловых контактов и 
повышает роль активности выпускников учебных заведений в профессиональном самоопределении, 

овладение культурой делового общения становится одним из условий успешности взаимодействия 

молодежи с должностными лицами различного ранга, работодателями, предпринимателями, партнерами 
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по общему делу. От умения общаться зависит создание имиджа молодого человека, достижение 

взаимопонимания в процессе деятельности, чувство комфортности и удовлетворенности трудом. 
Культура делового общения выступает как необходимое условие организации деятельности в 

производственной сфере и научном познании, в разных видах творчества и в воспитании. 

В массовом сознании нередко можно встретиться с представлением о том. что культура – это духовное 
явление, прямо противоположное материальному производству. В этом случае больше внимания уделяют 

эстетической, нравственной культуре, культуре быта, одежд, досуга, не учитывая, что, с одной стороны, 

культура быта, одежды, досуга зависит от уровня развития материальной культуры, что эстетическая, 

нравственная культура проявляются не только в общении людей между собой и с эстетическими 
ценностями, но и в процессе трудовой, созидательной деятельности. 

Понятие «культура» употребляется в широком смысле для характеристики определенных 

исторических эпох, конкретных обществ, народностей и наций, а также специфических сфер 
деятельности и жизни (культура труда, политическая культура и т.д.), в более узком смысле – сфера 

духовной жизни людей [1, С. 678]. 

В истории философии понятие «культура» не более неизменным, но непреходящим является то, что 

основной целью философии культуры всегда было понять смысл, значение и ценность культуры для 
становления человека. 

Поэтому философский энциклопедический словарь дает такое определение культуры: 

«…специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в 
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 

ценностях, в совокупности отношений людей к природе между собой и к самим себе» [2, С. 292].  

Наиболее общее определение культуры в философии дается как «исторически развивающееся, 
сложное и многогранное общественное явление, способ освоения действительности, создание ценностей, 

реализации творческого потенциала человека в сфере материальной и духовной деятельности» [3, С. 12].  

Культура личности является одним из проявлений системы культуры общества и зависит от того. в 

какой степени общество заинтересовано в развитии способностей, человеческих качеств индивида. 
Культура функционирует на разных этапах. С этой точки зрения можно говорить о культуре общества 

и культуре личности. Исследователями делаются попытки изучить феномен культуры личности. Однако, 

сложности в ее определении заключаются в свойстве изменчивости, подвижности различных ее 
характеристик. 

Культура как характеристика личности, выявляющая максимальную степень развития какого-то 

качества, свойства личности, имеет исторический характер, поскольку она опосредована культурой эпохи 
общественного развития, зависит от социальных эталонов и норм: имеет национальный характер, 

поскольку зависит от обычаев и традиций народа. Можно говорить и об индивидуальном характере 

культуры личности, отражающем ее уникальность и неповторимость. При этом каждая личность 

самоценна, поскольку является источником сохранения, передачи и преобразования культуры. 
Когда мы анализируем содержание культуры личности, то убеждаемся в многоаспектности ее состава. 

Мы говорим о мировоззренческой, политической, нравственной, правовой, эстетической, 

интеллектуальной, профессиональной, трудовой, управленческой, экономической, экологической, 
коммуникативной культуре и т.д. Но проявляется и формируется культура личности в деятельности, а 

деятельность, как известно, тесным образом связана с общением, и культура общения выступает одним из 

показателей качества деятельности. 

Тот факто, что особое место среди компонентов общей культуры личности отводится культуре 
общения, связано с происходящим в настоящее время процессом переориентации общественного 

сознания от понимания общения как индивидуализированной ценности к признанию его в качестве 

ценности общества, культуры. 
Особенностью культуры делового общения является то, что она – составной компонент общей 

культуры личности и в то же время является значимой профессиональной характеристикой специалиста, 

работающего в той или иной сфере. 
Наибольший интерес при изучении проблемы эффективности делового общения, его сущности и 

структуры составляют исследования техники общения. Техника общения связана с выбором типа связи, 

информации и воздействия, формы и способы которых соответствовали бы в полной мере целям 

общества. 
Так как овладение техникой делового общения является одним из средств адаптации в новых условиях 

хозяйствования, в исследованиях, связанных с проблемами профессионального самоопределения 

молодежи и становления профессионального мастерства, культура общения рассматривается как один из 
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важнейших компонентов готовности к профессиональному самоопределению (С.Н. Чистякова, С.С. 

Гриншпун, Н.В. Кустова).  
Говоря о подготовке студентов педагогического вуза к профессиональной деятельности, Позднякова 

А.А. считает «средства общения учителя и учащихся важнейшим, основополагающим, базовым 

компонентом педагогического общения». При этом акцент делает на вербальных и невербальных 
средствах общения; их место в учебно-воспитательном процессе и в системе педагогической технологии. 

Мы считаем, что знание техники делового общения поможет адаптироваться в новых условиях 

производства, правильно, корректно строить отношения в коллективе, будет способствовать их 

профессиональному росту, а также становлению как будущих специалистов в нравственном и 
социальном плане. 

Четкое определение профессионально значимых качеств специалиста должно быть заложено в основу 

составления конкретных планов подготовки специалистов того или иного профиля. При этом 
формирование у учащихся знаний техники делового общения является важным фактором качественного 

улучшения подготовки учащихся к профессиональному самоопределению. Особое значение мы придаем 

тому, в какой степени у учащихся сформировано представление о значимости техники делового общения 

для их профессиональной деятельности как основе взаимодействия людей в различных сферах трудовой 
деятельности. 

Важным адаптивным показателем успешности вхождения учащихся в рынок труда является его 

коммуникабельность, умение приспособиться к социальным условиям, а затем воздействовать на них. В 
жизни большинства людей процессы общения – коммуникация занимают до 70% времени. 

Многочисленные пособия по менеджменту отмечают, что до 80% рабочего времени, например, у 

управляющих всех уровней, расходуется на те или иные виды общения, Взаимное понимание ведет к 
продуктивному обмену информацией и идеями. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация требует интенсивного развития у школьников 

целого комплекса качеств, позволяющих им успешно адаптироваться в условиях конкуренции и свободы 

предпринимательства. В данный комплекс качеств, как показывает анализ отечественных и зарубежных 
исследований, должны входить как личностные (индивидуально-творческие ресурсы, 

стрессоустойчивость, адаптивность), так и деловые (практические умения и навыки саморегуляции, 

самоутверждения и самореализации в профессиональной деятельности) качества. Уровень развития 
данных качеств отражают личностно-деловой потенциал молодого человека и его готовность к 

профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях развития экономики.  

Анализ различных элементов общения позволяет заключить, что эффективность делового общения 
определяется умением общающихся установить ситуацию общения, т.е. пониманием механизмов 

общения, структуры, последовательности общения, способность понимать состояние партнера по 

общению, умением правильно оценивать свое место в процессе общения. 

В еще большей степени эффективность делового общения, то есть установление взаимопонимания, 
согласованности в общении определяется особенностями личности партнера по общению. В этой связи 

продуктивна позиция теории управления о том, что эффективность воздействия определяется объектом 

воздействия и основывается на соответствии субъекта управления объекту управления. Поэтому 
существенное значение имеет установление типа, особенностей коммуникативного потенциала личности 

партнера по общению, принятие его роли, понимание мотивов, которыми он руководствуется. 

Таким образом, коммуникативность личности является одним из факторов ее жизненного и 

профессионального самоопределения. Поскольку условия формирования рыночных отношений 
расширяют сферу деловых контактов, отличаются динамичностью, нестабильностью, человеку 

приходится не один раз решать вопрос трудоустройства и профессиональной карьеры. В этой ситуации 

формирование у учащихся культуры делового общения может рассматриваться как один из факторов, 
обеспечивающих профессиональное самоопределение и адаптацию в меняющихся жизненных условиях. 

Поскольку обучение деловому общению представляет собой новый элемент учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательной школы, представляется необходимым поострить теоретическую модель 
процесса формирования культуры делового общения. 

Моделирование предпринято с целью, во-первых, при анализе педагогической практики выявить 

западающие звенья этого процесса; во-вторых, определить содержание факультативного курса «Культура 

делового общения». 
Моделирование педагогического явления пре6дставляет собой метод системного подхода. 

Системный подход мы, опираясь на исследования И.И. Блауберга, С.Ф. Королева, Ю.П. 

Сокольникова, Н.В. Кузьминой и др., рассматриваем, как метод анализа объектов научного исследования, 
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позволяющий рассмотреть анализируемое как целостность; определить состав и структуру основных 

компонентов и взаимозависимости между ними внутри системы, а также связь анализируемой системы с 
метасистемой, т.е. системой более высокого порядка; выявить противоречия, выступающие в качестве 

движущих сил развития системы и факторы торможения, требующие преодоления; определить условия 

эффективного функционирования системы. 
Культура делового общения как комплексное явление входит в структуру двух различных структур. С 

одной стороны, она является разновидностью общения как более общей категории, с другой, выступает 

компонентом общей культуры личности. Поэтому при построении теоретической модели мы учитывали 

эту взаимосвязь. 
Цель процесса формирования культуры делового общения – обеспечение успешности, 

психологического комфорта личности в процессе профессионального самоопределения. 

Педагогические задачи: - убедить в значимости культуры общения для профессионального 
самоопределения; - помочь овладеть рациональными приемами делового общения, преодолеть трудности 

в общении. 

Н.В. Кузьмина выделяет наряду со структурными элементами системы ее функциональные 

компоненты, каждый из которых имеет свою специфику, выполняет определенную функцию. 
Проектировочный компонент связи с перспективным планированием способов реализации целей 

педагогического процесса. Конструктивный компонент связан с отбором композиционным построением 

содержания учебной и воспитательной информации. Организаторский компонент состоит из действий, 
связанных с реализацией педагогического процесса в соответствии с заранее сформулированной 

системой принципов, правил, которым педагогический процесс должен удовлетворять. 

Коммуникативный компонент связан с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений 
между участниками реализации системы. 

Структура процесса формировании культуры делового общения обусловлена содержательными 

элементами культуры делового общения. При моделировании культуры делового общения нами условно 

выделены следующие элементы: 
- когнитивный (система необходимых знаний, норм и правил делового общения); 

- мотивационно-нравственный (осознанное проявление качеств, определяющих культуру общения: 

вежливость, так, эмпатия и т.д.); 
- коммуникативный (связанный с особенностями индивидуального коммуникативного потенциала); 

- операциональный (опыт проявления культуры делового общения в практической деятельности). 

Условность выделения данных элементов объясняется их взаимосвязью как в процессе формирования 
культуры делового общения, так и в ее проявлении. 

Так, например, от знания правил и норм делового общения зависит операциональный компонент; 

проявление культуры общения зависит как от индивидуальных особенностей личности, так и от 

нравственно-ценной мотивации процесса общения. 
Таким образом, исходя из структурных элементов моделируемого явления мы пришли к выводу, что 

содержание педагогического процесса по формированию у старшеклассников культуры делового 

общения должно включать: 
- обучение основным психологическим закономерностям и принятым правилам делового общения; 

- диагностику коммуникативного потенциала личности; 

- дифференцированное педагогическое руководство его развитием; 

- создание условий для формирования опыта делового общения. 
Необходимость специального обучения подтверждается результатами исследования В.А. Канн-

Калика, который подчеркивает, что «органичный процесс общения, который в системе обыденного 

взаимодействия протекает как бы сам собой, без особых усилий со стороны общающихся, в 
целенаправленной воспитательной деятельности вызывает определенные трудности» [4, С. 10 - 11]. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ  ОҚУ  ОРЫНДАРЫНДА  КЛИНИКАЛЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРМЕН  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

А.И. Калелова  

«Жалпы тәжірибелі дәрігер-2» кафедрасының оқытушысы, 
С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Медициналық іс-әрекеттерді түсіндіру бойынша коммуникативтік дағдыларды бағалау олар біліктілік 
санатын алу кезінде медициналық қызметкерлер кәсіпқойлығы көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы халқына көрсетілетін медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету саласында 

мемлекеттік саясатты іске асырудың негізгі бағыттарының бірі денсаулық сақтау субъектілері қызметін 
бағалауға тәуелсіз сараптама жүргізу үшін жеке тұлғаларды мемлекеттік аккредиттеуді өткізу жолымен 

денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіпқойлығын, оның ішінде медициналық іс-әрекеттерді түсіндіру 

бойынша коммуникативтік дағдыларын бағалау болып табылады. 2015 жылдың 9 қазанынан бастап 

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі күшіне 
енді, оған сәйкес орта (техникалық және кәсіптік), ортадан кейінгі, жоғары медициналық білімі бар 

мамандардың, сондай-ақ кадрларды қайта даярлаудан өткен және (немесе) денсаулық сақтау саласында 

жоғары оқу орнынан кейін білім алған және басқа тұлғалардың кәсіптік дайындығын бағалау мен 
біліктілігіне сәйкестігін растау регламенттелген[1]. 

Медицина білімі бойынша Бүкіл әлемдік Эдинбург Декларация федерациясының бекітуі бойынша 

(1988), әрбір науқас дәрігер ретінде мұқият тыңдаушы, бақылаушы және тиімді клиницист,сонымен қатар 
қатынасу сферасында жоғарғы қабылдағыштығымен ерекшеленетін адамды кездестіруге мүмкіндік 

іздейді.Қазіргі уақытта адамның дені сау және сырқаттанған жағдайын көбіне әлеуметті-психологиялық 

факторлармен анықтайды, яғни бұл көп аурулардың емі адамды қоршаған мөлтек ортаға қатысты мінез-

құлықтың аутодеструктивті қалпының тұрақтануына байланысты болғандықтан, өз алдына дәрігердің 
науқаспен сенімді қатынас құрауына талап етеді (терапевтік қатынасу). Денсаулықтың көптеген 

мәселелері оның өмір сүру стилімен және мінез-құлық ерекшеліктерімен байланысты болып, соған 

байланысты дәрігер медициналық сұхбатты жинақтап, науқастың мотивациясын өзгертіп, емдік 
режимдерді қадағалауына көзін жеткізу, келісімін алу. Осыған байланысты, соңғы жылдарда 

коммуникациялық және басқа да дағдыларды жоғарғы медицина мектебінде дәрігерлерді оқытатын 

бағдарламаларды дайындау болды (“Дәрігер-науқас” коммуникация мәселелері бойынша,15-18 маусым 
1993 ж. Женева, Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы). Дәрігер мен науқас арасындағы жақсы қарым-

қатынас емдеу нәтижелеріне, атап айтқанда науқастың функциональді жағдайына және оның 

денсаулығының субьективті бағалануына әсер етеді. 

Медициналық қызметкерлерде коммуникативті дағдыларды жетілдіру кәсіби білім берудің өзіндік 
мәселесін тудырады. Мұндай дайындық дәрігерлердің пациентпен психологиялық қарым –қатынасын 

жақсартуға бағытталған және олардың арасында конструктивті ынтымақтастықты тереңдетеді. Бұл өз 

алдына клиникалық мәліметтерді жинау мен анализ жасау жағдайын жеңілдетеді және емдік-
профилактикалық шаралардың тиімділігіне тікелей ықпал етеді. Дәрігерге қажетті коммуникативті 

дағдылар тізімі көлемді болып келеді. Ол өзіне вербальді, сондай-ақ вербальсіз коммуникация әдістерін, 

өзін өзі ұғуын және өзін өзі ұстауын тереңдету мен тұлғааралық қарым қатынасты жақсарту әдістерін 

қосады. Бұған белсенді тыңдау, сараланған сұрақтарды қою, білікті ақпарат беру және науқасқа 
потенциалды зақым келтіреін мәліметтерді сақтықпен жеткізу сияқты психологиялық техникалар жатады. 

Сонымен қатар, психологиялық негізделген тәсілдердің де маңызы зор. Бұлар пациенттің активациясына , 

конструктивті диалог құру , серіктестік позиция жасауға, біріккен терапевтік шешімдер қабылдауға , 
бағалауға қарсы әрекетке, психологиялық тойтарысы бар жұмыстарға бағытталған.  

Көптеген дәрігерлер кәсіби жүріс-тұрыс ережелері туралы тек жалпы түсінікке ие және тәжірбие 

жүзінде оларды жеткіліксіз пайдаланады. Бұл әсіресе пациентпен психологиялық қатынасты жақсарту 
қабілеттілігіне, науқасты сұрастыру стиліне, науқастан алынған ақпаратты ұйымдастыруға, сондай-ақ, 

емдік-диагностикалық үрдістегі ынтымақтастыққа пациентті қызықтыруға байланысты [3].  

Айтылғандарды есепке ала отырып, медициналық көмек көрсетудің біріншілік буын дәрігерлердің 

психологиялық біліктігін жоғарлату кәсіби және жеке дамудың маңызды құралы ретінде қарастырылу 
керек, сонымен қатар, емдік-профилактикалық ұжымдарда психологиялық ахуалды сауықтыру әдісі 

ретінде, ең соңында медициналық көмек сапасын көтеру құралы ретінде қарастыру. 
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С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-7 курстарының интерн 

студенттері клиникалық дәрістер мен семинар сабақтарында қолданылатын әдістер арқылы пациентпен 
өзара қарым-қатынас жасауды, сөйлеу этикасын үйренеді. Сұрақ-жауап жасау арқылы диагноз қою, одан 

әрі емдеу шараларын жүзеге асыра алады.  

Клиникалық–коммуникативтік бейімдеудің бірқатар әдістеріне тоқталайық: 
 

Оқу әдістері 

Жан жақтама тексеру/үш топқа бөлініп/,видеоға қарап бағалау,тәуелсіз эксперт әдістері. 

Демонстрация және жаттығу. Алдын ала оқу, видео, демонстрация әдісімен қайталау, жаттығу және 
топта талқылау. 

Алдын ала оқу,өзіндік сұрауларды жүйелеу, видеоны қарау / жаттықтырушымен немесе басқа топ 

студенттерімен/ және топта талқылау. 
Тиімділігі 1<2<3топ 

 

Дағдылы оқыту 

Жаттықтырушыменен видеожазба немесе жазбаша байланыс арқылы. 
Аудиожазу қайта байланыс арқылы. 

Жеке өзі жаттықтырушымен видеожазба қайта байланыс. 

Оқудың кез келген тәсілі. 
Топты бағалау әдісі. 

4 оқушыдан тұратын топты жеке оқыту әдісі өте тиімді. 

 

Оқыту әдісі 

Дағдылы-/дидактикалық/ әдіс –түсіндіру-демонстрация мысалдар/видео/ және практикалық. 

Практикалық оқыту/тәжірибе негізінде/тыңдаушының назарын қамту,қайта байланыс,сұрау-жауап 

негізінде,түсіндіру және видеожазбаларды пайдалану арқылы жеткізу. 
Студенттер үшін өте маңызды. 

 

Оқыту мақсаты 
Студенттер арнайы жұмылтырылған болуы тиіс. Оқу процессінде әрдайым өзара рефлексті ойлау-

талқылау мүмкіндігі болуы тиіс.Жеке тұлға ретінде қатысу-бұл өзін студенттің еркін сезінуі,ойын еркін 

жеткізуі және тұлға ретінде қалыптасуына себін тигізеді. 
Студенттердің білімі әрдайым бағалануы тиіс 

Студенттердің денсаулығына оқытушылар-сену, ұғыну, құрметтеу түсініктерін қамтамасыз ету. 

Рефлексия - бұл түйсіктің ойлау қабілеті. Ойлау –өз практикасында үйрену мақсатында,ойлау 

негізінде оқу. 
Үш элементтен тұрады; 

Тәжірибеге жүгіну. 

Көңіл бөлу және сезім  
Тәжірибені бағалау. 

2-түрлі болады; 

Әрекеттегі рефлексия. 

Әрекет туралы рефлексия. 
Рефлексивті оқыту; 

1.Менің басты нәтижем қандай? Нені түсіндім? Нені үйрендім? 

2.Қандай тақырып менде көп қызығушылық тудырды? Неге? 
3.Қалай орындадым? Қандай әдіспен? 

4.Бұл жағдайда мен не сезіндім? 

5.Менің негізгі ауырлықтарым қалай болды? Мен қалай жеңдім? 
Орталық кеңес беру және пациент. -негізгі дағдылар әдісі, 

Сәлемдесу және танысу. /келген науқаспен аты-жөнін айтып танысу, байланысу/ 

Ара-қатынасты ұстау/бұл өте маңызды пациентке құрмет, оның еркіндігін сақтау, өзін барынша еркін 

жайлы ұстауға мүмкіндік беру/ 
Ақпараттық басқару –бұл пациентке ашық және жабық сұраулар қоя отырып, ақпарат жыйнау арқылы 

нәтиже шығару / Неге келдіңіз? Сіз тіркеуде тұрасызба? Қай жеріңіз ауырып тұр? Қан қысымы қалай? 

Үйде дәрі іштіңізбе? Және т, б. сұрақтар болуы мүмкін/ 
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Пациенттің көзқарасын жіті бақылау. 
1.Мәселенің мән –жайы - келу мақсаты, дәрігер қабылдауына жазылуы, тек қана шағымдары ма? 
2.Ой-пікір -мәселені түсіну, науқастың себебі және жағдайы. 
3.Күту - ол дәрігерден не күтеді? 

4.Қауіптің алдын алу---қобалжу, қиын жағдайда мені не күтеді? 
5.Әсер ету-қандай ауру/менің өмірімде не өзгереді, менің өміріме не әсер етеді? 
Белсенді тыңдау-түйіндеу және марапаттау. 
1.Марапаттау-Әрине сіз жалғастырыңыз…Өте қызық… 
2.Түйіндеме-қысқаша қайталау пациенттің айтқанын  
- мәселелер 
-анамнез бөліктері 
Идеялар 
Қауіптің алдын алу 
Күту 
Түсіндіру үшін сұрақтар. 
Сөйлеу әдебін басқару. 

Эмпатия - науқасты күту, қарау, қасында адамның отыруы және мейірбике.  
-эмоцияны атау 
-эмоцияны түсіну 
Құрмет көрсету 
-қолдау 
-эмоцияны ашу 
Эмпатияның басқа компоненттері. 
-іс-қимыл әрекеттері 
-Мимика/бет-әлпет келбеті/ 
-Жүріс-тұрыс 
- Көзқарас 
- Ара-қатынас 

Комментарий жасау 

-пациенттің еркіндігін қамтамасыз ету 
- не істеу керек екенін айту, лимфа бездерін көру, /ісінбегенбе? асқынбағанба? / деп айту керек 
Пациентке тұрыңыз, қолыңызды көтеріңіз көрейін деп айту керек. 
Көріп жатқанда қолайсыз жағдайларды еске алып айту керек. 
Көріп болған соң нәтижесі айтылуы керек.  
«Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе – оның басқа адамдармен қарым-қатынасы» деп А. Линкольн 

айтпақшы әрбір есі кіріп, етек жап-қан адам-белгілі бір қоғамның мүшесі болып табылады, ол қандай 
болмасын сүйікті бір ісімен айналысады, түрлі адамдармен қарым-қатынаста болады. 

Жеке адамның өзіндік ерекшелігін бағалау, нені қалайтындығын білу, көңіл күйін қадағалау әрі 
науқасқа ерекше көңіл аудару - ол әр дәрігердің міндеті болып табылу керек. Клиникада 
коммуникациялық дағдыларды тиімді пайдалану - «Ақ халатты абзал жандар» деп атан-ған дәрігердің 

парызы деп санауымыз қажет. 
Коммуникативтік дағдылар дегеніміз, парыз, адамгершілік, міндет, кәсіби этика туралы ғылымдарды 

белгілейді.Адамдар арасындағы болатын түрлі қиыншылықты жеңу үшін түрлі кәсіби қызмет 
дағдыларын кеңірек пайдаланған абзал. Науқас адамдармен жұмыс жасау – қиын әрі үлкен 
жауапкершілікті талап ететін қызмет. 

Дәрігердің кәсіби қызметі ауру адаммен байланысты: тірі ағзаларды құрайтын биологиялық 
жүйелердің ерекшеліктеріне ғана байланысты емес, сонымен қатар қоғамдық байланыстың әр түрлі 
болуы қайталанбас психикалық көрініс құрайтын тәуелділікке байланысты. 

Дәрігердің мамандығы – ерлік. Ол төзімділікті,қайсарлықты, жанның тазалығы мен ақыл ойдың 
ізгілігін, ішкі болмысының негізін қажет етеді,үздіксіз өнегелі қасиеттерін бойына сіңіре білген маман 
иесі ғана мақсатына жете алады. Дәрігер ауру адамға моральдық жағынан да қолдау көрсету қажет. 
Дәрігер мен ауру адамдардың арасындағы қарым-қатынас белгілі бір жүйеге түсу үшін дәрігердің де 

бойында адами қасиеттер болғаны дұрыс.  
Күйзеліске түскен жандардың ең басты емі - жан жылуы екендігін жақсы түсінуіміз тиіс. 

Коммуникативтік дағдыларды қолдану үшін науқастарды емдеудің жаңа технологияларын қолданысқа 
енгізіп,оның нәтижелі болуына көп көңіл бөліп,сапалы көрсеткіштерге қол жеткізуге үлес қосуымыз 
қажет. 
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Қорыта айтқанда, интерн студенттері осы екі жылдың ішінде пациентпен тікелей қарым-қатынаста 

болып, өздерін дәрігердің орнына қойып, осы әдістер арқылы жалпы тәжірибелік дәрігерге қажетті 
мағлұматтарды алып шығады. 
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В последнее время в Казахстане появилась тенденция появления двуязычных учебных заведений – 

Казахстанско-британский университет, КМЭБИ, Алматы менеджмент университет, использующий 

западные технологии педагогики и вот недавно открылся франко-казахстанский Институт Сорбонна-
Казахстан.  

Как и любое новое учебное заведение, он пережил несколько периодов после своего открытия в 2014 

году. 2014-2016 – первый выпуск магистров, этап «притирки» казахстанской и французской сторон не 
только в отношении двух образовательных систем, но и в отношении менталитета. Это был период 

установления взаимопонимания через разные ситуации взаимного непонимания. Второй период начался в 

2016 году, когда поступил мой поток. Уже к этому времени в администрации ИСК работали первые 

выпускники-магистры. В мою же группу поступило 12 человек, до конца добралось только 6, многие 
перевелись на «классику», то есть на одноязычное отделение. И это уже тревожный сигнал, 

показывающий, что этап «притирки» и выстраивания взаимопонимания и взаимной поддержки еще не 

завершен. Сейчас начался третий период, когда выпускники Сорбонны работают не только в 
администрации, но и в качестве преподавателей, служа мостом между двумя сторонами, как для 

администрации, так и для преподавателей.  

С какими сложностями мы столкнулись как магистранты? Во-первых, это когнитивный диссонанс от 

совмещения бюрократизма советской системы, когда за любой подписью надо стоять час, а то и больше, с 
новейшими технологиями преподавания в виде электронных досок, скайп-конференций, лингафонных 

кабинетов. В этом случае надо определиться и модернизировать всю систему, в том числе и систему с 

подачей документов, когда можно отправить заявку онлайн, как это делается в Алматы Менеджмент 
университете, а не писать ее от руки.  

Во-вторых, система преподавания французов и казахстанская система сильно отличаются. Если 

казахстанская система помимо кредитов учитывает самостоятельные работы и задает их почти после 
каждой лекции, то французская система делает это не так часто. Иногда студентам непонятно, что именно 

имеет главное значение при оценке – посещаемость, выполнение домашних заданий или успешная сдача 

рубежного контроля и финальных экзаменов. Здесь также надо определиться с тем, будет ли система 

накопительной, как в КазНУ им. аль-Фараби, когда прилежное поведение, посещение всех занятий также 
может повлиять на конечный результат или это будет система более свободная как в Анкарском 

университете, когда посещение лекций и семинаров не так важно, как усвоение материала, проявленное в 

успешной сдаче контрольных и промежуточных экзаменов.  

https://med.mcfr.kz/article/793-meditsinaly-s-reketterd-tsndru-boyynsha-kommunikativtk-dadylardy-baalau
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В-третьих, если у студентов бакалавриата была студенческая жизнь, конкурсы, посвящение, игры, то у 

магистрантов ее практически не было. А ведь она могла бы быть интересной и насыщенной, если бы об 
этом позаботились заранее, если бы были кружки по интересам – литература, музыка, актерское 

мастерство, сообщество франкофилов и конкурсы типа «Мисс Сорбонна» или «Студенческая весна», где 

талантливые люди могли бы проявить себя творчески в песне, танце или сценической постановке. А у 
магистрантов совершенно не было развитой творческой среды, поэтому их остальные таланты оставались 

нераскрытыми и их кооперация с другими магистрантами не состоялась вовсе, потому что они 

практически не виделись.  

В-четвертых, часы и расписание. Когда две системы объединяются, они почему-то никогда не могут 
стать одной. Все равно это две системы, и тикают они по-разному. А это плохо отражается на качестве 

восприятия. Бывало, что пары казахстанской программы ставились на самое утро в 8:00, а французские на 

17:00. И это не давало возможности выйти из университета, хотя никто не предупреждает студентов о 
том, что они будут фактически учиться в две смены. И не факт, что будет время на обед и нормальный 

сон. Потому расписание двух сторон надо гармонизировать так, чтобы оно занимало одну смену или по 

крайней мере, если в одну смену не умещается, то занимало один-два приближенных часа к обеду в 

казахстанской стороне, если французские пары начинаются в 14:00.  
В-пятых, если у студентов классики есть доступ в электронную систему, где можно скачать 

транскрипт, УМКД, силлабус и посмотреть на заработанные баллы, то у студентов ИСК такую 

возможность пытались предоставить с помощью программы «Платонус» и «Мудл», но проблема 
Платонуса в том, что никто не может получить доступ к своим данным, логин и пароль не принимаются 

системой. А значит, Платонус нуждается в доработке.  

В-шестых, приходя во французский университет, каждый мечтает посетить Францию. Это большая 
мотивация и небольшой секрет. Но мы стажировались почему-то в Литве, где французский язык знать 

было в принципе не обязательно, потому что все понимали русский, и были мы там всего две недели. По 

нашему мнению, было бы лучше, как для улучшения языка, так и для улучшения дипломатических 

навыков, отправлять студентов во Францию и на более длительный срок, хотя бы на семестр. Это 
практикуется на бакалавриате, но не на магистратуре.  

В-седьмых, сервис помощников казахстанского директора ИСК оставлял желать лучшего, со 

студентами обращались как с пустым местом, а ведь мы из них пытаемся сделать профессиональные 
кадры, которые в будущем будут служить Отечеству, но как они станут нашей гордостью с таким 

отношением? Их унижают, игнорируют, кричат на них, не дают и не подписывают вовремя бумаги. Этот 

антипатриотизм даже хуже фашизма. Поэтому предлагаем обучать весь персонал служебной этике. И 
хоть наш университет государственный, а не частный, у нас тоже имеются люди, которые платят за свое 

обучение и хотят качественного обслуживания. Никто не заслуживает того, чтобы его достоинство было 

попрано и опущено ниже плинтуса только потому, что он что-то не понял, пришел узнать, уточнить или 

ему понадобился транскрипт и подпись. 
Я верю, что ИСК для того, чтобы окрепнуть нужно улучшить хотя бы эти семь замечаний, и тогда он 

будет процветать. То есть, надо полностью объединить и модернизировать две системы в одну 

электронную, чтобы заявки, оценки, бронь кабинетов, расписание и транскрипты были как на ладони. 
Можно даже создать приложение. Затем, надо определиться с самой образовательной системой 

накопительная она или свободная, затем устроить студентам интересную насыщенную жизнь 

горизонтального типа с их непосредственным участием и раскрытием их творческого потенциала, а также 

упорядочить расписание, отправлять на длительный срок за рубеж по мобильности, улучшить качество 
обслуживания, ответственных за студентов людей-информаторов и возобновить систему «Платонус», 

исправив ее недостатки.  

Университет – это место, где мы формируемся как личные, когда мы покидаем подростковую жизнь и 
вступаем во взрослую. Этот переход может быть, как болезненным, так и очень приятным. Выбор 

остается за нами, ведь мы – администраторы, преподаватели – люди, наделенные властью выбора. Так 

давайте выберем лучшее для наших студентов, тогда они всегда будут с удовольствием ходить на занятия 
и превращаться в специалистов мирового уровня.  
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Аңдатпа 

Мақалада білім беру ұйымдарындағы оқушылардың психологиялық денсаулығын сақтау және 
нығайту мәселесі көтерілген. Оқушылардың психологиялық жайлылығына әсер ететін факторлар, сондай-

ақ профилактикалық қызметтің мүмкіндіктері қарастырылған.  

Кілттік сөздер: психологиялық денсаулық, мазасыздық, оқушылар денсаулығы, алдын-алу 

 
Жеке тұлғаның негізгі міндеті – табиғаттан берілген өзінің потенциалды қабілеттерін өмірде көрсету 

болып табылады. Сондықтан жеке тұлғаның дамуы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» былай көрсетілген: «зияткерлік, дене бітімі 
және рухани дамыған азаматты қалыптастыру, оның тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін қамтамасыз 

ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық игіліктері үшін бәсекеге 

қабілетті адами капиталды дамыту» [1]. 
«Психологиялықденсаулық»терминіғылымда кейінгі уақыттардағанаенгізілген.Жеке индивидтен 

бастап бүкіл ұлттың денсаулығын сақтау мен нығайтуды тек медицина ғана қамтамасыз етпейді. Қазіргі 

замандағы экологиялық жағдайдың төмендеуі, әлеуметтік-психологиялық мәселелердің көбеюі, стрестің 

артуы денсаулық құбылысының психологиялық жақтарына ерекше назар аудартады. Сондықтан, 
денсаулық мәселесі медициналық қана емес, психологиялық ғылым салаларында да тереңінен, 

әдіснамалық- теориялық тұжырымдап, қарастыруды қажет етеді. Осыған орай, соңғы жылдары ғылым 

мен тәжірибеде «денсаулық психологиясы», «психологиялық саулық» (И.В. Дубровина), «психикалық 
саулық» (Денсаулықты сақтаудың дүниежүзілік ұйымы, 1979), «кәсіби денсаулық психологиясы» (George 

Everly, 1986) атты ұғымдар орнығып қалды. Тіпті, қазіргі кезде психолог мамандығының еуропалық 

дипломын (European Certificatein Psychology, Euro Psy) алу үшін денсаулық психологиясының аясындағы 
мәселелерді шешуге қатысты құзіреттердің студенттерде дамуы маңызды шарт болып табылады 

(Houdmontetal., 2010) . Адамның өз денсаулығына қатынасын көптеген психологиялық факторлар 

бейнелейді. Осы факторлар бойынша денсаулық психологиясында бірнеше психологиялық үлгілер бар. 

А. Бандураның (Bandura, 1997) әлеуметтік үйрену теориясының аясында тұлғаның өз әрекеттерінің 
тиімділігіне сенімді болу тұжырымдамасы іс-әрекеттің басталуын да, барысын да анықтайды. Индивидтің 

өз әрекеттерінің тиімділігіне сенімді болуы шылым шегу, алкоголизм сияқты тәуелділіктерді және 

көптеген науқастарды емдеуде предиктор ретінде қарастырылады (Condiotte, Lichtenstein, 1981; 
Kavanaghetal., 1996; 1999). Денсаулық психологиясына қатысты мәселелерді бақылау локусымен 

түсіндіретін үлгілер бар. Осы орайда «денсаулықты бақылаудың локусы» термині қолданылып, 

индивидтің денсаулықты сақтаудың сыртқы немесе ішкі факторларына сенімділігін бағалаудың арнайы 

әдістемесі қарастырылады (Wallstonetal., 1976). Субъектінің өз денсаулығын сақтауға қатысты мінез-
құлқы, жүріс-тұрысы денсаулықты бақылаудың локусы арқылы болжанады. Мәселен, бақылаудың 

интернальді локусы денеге күш түсіруді үзбей жүзеге асырумен (Normanetal., 1997); дұрыс тамақтанумен 

(Steptoe, Wardle, 2001) оңды корреляция көрсетеді. Сонымен қатар, адамның денсаулыққа қатынасын 
анықтайтын психологиялық факторларға оның тұлғалық сапалары мен әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері 

жатады (Diefenbach, Leventhal, 1996). 

Психологиялық денсаулық – баланың жан-дүниесінің жайлылық қалпы, көтеріңкі көңіл-күйден, 
белсенділіктен, өзін жақсы сезінуден көрінеді. Психологиялық денсаулық жоғары деңгейдегі тұлғалық 

дамумен, өзін және өзгелерді түсіне алумен, өмірдің мақсаты мен «мен» туралы түсінігінің болуымен, 

өзін-өзі басқара алу қабілетімен, өзіне және өзгелерге дұрыс қарым-қатынас жасаумен, өзінің өмірі мен 

тағдырына жауапкершілікті саналы қабылдаумен сипатталады. Денсаулықты сақтаудың және 
нығайтудың субъективті жақтары көптеген зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылады. Солардың 

шегінде адамның өз денсаулығына қатынасы, өзара әрекеттесудің нәтижесі арқылы анықталатын 

соматикалық денсаулықтың психологиялық сипаттамасы – «соматонозогнозия» (Квасенко, Зубарев, 1980) 
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ұғымы негізделеді. Жалпы, денсаулықты сақтау мен нығайту тұлға субъектілігінің нәтижесі болып 

табылады. Әрине, субъект қасиеттері денсаулық төмендеген жағдайда өзекті болады. Сонымен қатар, 
субъектілік ұстаным индивидтің науқастану мазмұнына және тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 

сипатталады.  

Отандық ғылымда балалардың психикалық, психологиялық денсаулығы мәселесімен В.В. 
Лебединский, О.В. Хухлаева, М.М. Безруких сынды ғалымдар айналысуда. Олар оқушылардың 

денсаулығын олардың мінез-құлық пен оқыту мәселелері контекстерінде қарастырды, 

мамандандырылған сабақтар мен кеңес беру жүйелерін әзірледі. Мектеп мекемелерінде оқушылардың 

психикалық денсаулығын қорғауға және алдын алуға арналған түрлі қызметтердің желісі кеңеюде. Соған 
қарамастан, «ересек» тарапынан мектептегі басты тұлға мұғалім болып табылады және оқыту үрдісінде 

психологиялық денсаулық проблемаларын шешу мәселесі мұғалімге жүктеледі. Әсіресе, жауапкершілік 

бастауыш мұғалімде болады, өйткені бұл кезеңде бала оқуға, қарым-қатынасқа қатысты көптеген 
қиындықтарды бастарынан өткереді.  

«Психологиялық денсаулық» терминiне қатысты екi жақты түсiнiк сақталады: бiрiншiден, балалардың 

психологиялық денсаулығы бiлiм беру жүйесiндегi психологтардың кәсiби шеберлiгiн, психологиялық 

қызметтiң тиiмдiлiгiн көрсететiн критерий; екiншiден, психологиялық денсаулықтың ғылыми 
анықтамасы әлi де нақтыланбаған. Осы жағдайға байланысты адамның психологиялық денсаулығы 

мәселесінің теориялық-пәндiк аспектiлерiн зерттеу, жас кезеңдерiне байланысты қазақ балаларының 

психологиялық денсаулығы ерекшелiктерiн, қамтамасыз ету амалдарын анықтау –практикалық 
психологиялық қызмет үшiн маңызды көкейтестi мәселе болып табылады[2]. 

Психологиялық денсаулықты дамытудың белсендi, жедел әдiстерi – тренингтер, индивидуалды–

коррекциялық тәсiлдер ұйымдастырылып, қолданылуда. Олар топтық және индивидуалды жұмыстарға 
негiзделiп, тиiмдiлiгi дәлелденген (И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов, О.В. Хухлаева). 

Әлеуметтiк-психологиялық тренингтердiң әртүрi – сензитивтi, оқытып-жаттықтырушы, өнер-би, арт 

(сурет) тренингтердiң және индивидуалды коррекциялық тәсiлдердiң – бастауыш сынып жасындағы 

балалардың психологиялық денсаулығын қамтамасыз етуде тигiзетiн психологиялық әсерi әлi де болса 
кеңейтiле зерттелмеген. Қазақ балаларының психологиялық денсаулығын қамтамасыз ету жолдары мен 

амалдары, осы мақсатта бастауыш сынып жасындағы қазақ балаларымен жүргiзiлетiн тренингтер және 

индивидуалды коррекциялық тәсiлдердiң ерекшелiктерi осы күнге дейiн назардан тыс қалып отыр. 
Баланың жалпы физикалық және психикалық денсаулығы көптеген факторларға тәуелдi: дұрыс 

тамақтану, күн тәртiбi, таза ауада болу, қимыл-қозғалыс белсендiлiгi, шынықтырушы шаралар, 

психологиялық комфорт-жайлылық. Н.И. Гуткина [3] психологиялық жайлылықты психосоматикалық 
науқастардың алдын алу шарты ретiнде қарастырады. Баланың қажеттiлiктерi фрустрацияға ұшыраған 

кезде өте жиi психологиялық дискомфорт - жайсыздық пайда болады. Бiрiншi ретте мұнда белгiлi 

депривация феноменi жатады, ол сәбидiң анасының зейiнi мен қамқорлығы жетiспеген жағдайда 

нәтижесiнде психикалық және физикалық дамуында артта қалуынан көрiнедi.  
Қазіргі оқушыфлардың психикалық және физикалық денсаулықтарына жағымсыз әсерлердің көптеген 

факторлары бар екендігін атап көрсеткен жөн: мектеп өміріне дұрыс бейімделе алмау, құрбыларымен 

жағымды қарым-қатынас орната алмау, мұғалімдерден «қорқу», тақтаға шығып сабақ айтудан қорқу, 
мектепке барудан қашу, экологиялық ахуал, экономикалық фактор, мектеп бітірушілердің ҰБТ 

алдындағы қорқыныштары, баланың интровертті болуы, үлкендердің әлім жетік көрсетулері, сабаққа 

дайын еместігінен болатын алаңдаушылық, мазасыздық күйлері, ата-аналарының маскүнемдігі, сапасыз 

медициналық көмек және т.б. Сонымен қатар жоғары деңгейдегі мазасыздану – аталған жасерекшелік 
тобына жататын оқушылардың басым көпшілігене тән басты ерекшеліктердің бірі болып саналады. 

Осындай орын алып жататын факторлар оқушылардың психологиялық денсаулығының дұрыс 

болмауына ықпал етіп жатады. Бұл ретте, оқушылардың көңіл- күйінің болмауы, үнемі мазасыздық, 
алаңдаушылық күйде жүретіндіктері, белгілі бір қорқыныштарда өмір сүретіндіктері олардың жеткілікті 

білім алударына басты кедергілер болады.  

Психологиялық денсаулық білім беру жүйесінің ең негізгі құндылығы ретінде атала бастады. 
Психологиялық қызметтің ең негізгі мақсаты – мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың 

психологиялық денсаулығына жағдай жасау [4]. Бұл тезис практикалық психологты психологиялық 

денсаулық проблемаларының маманы деп қарастыруға мүмкіндік береді. Психикалық және 

психологиялық денсаулық түсiнiктерiн айыру өте маңызды. Психологиялық денсаулықты сақтау, 
ауытқуларына психологиялық түзету жүргізу мәселелерін шешу үшін бұл түсініктің ғылыми 

анықтамасын белгілеу керек. Адамның денсаулығы – оның өмiр жасының максималды ұзақ болуымен 

қатар, физикалық және психикалық сапаларын, оптималды жұмыс iстеу қабiлетiн, әлеуметтiк 
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белсендiлiгiн дамыту және сақтау процесi, ағзаның қоршаған ортаға бейiмделе алу қабiлетi. Балалардың 

психологиялық денсаулығын кәсіби тұрғыда қамтамасыз ету - бiлiм беру жүйесiндегi психологиялық 
қызметтiң негiзгi функциясы, мектепке даярлықтың психологиялық негізі болып табылуынан бастау алуы 

қажет.  
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Аңдатпа 
Бұл мaқaлaдa Қaзaқcтaндaғы жaлпы білім бepeтін мeктeп oқушылapының білім caпacын apттыpу 

мaқcaтындaжaңapтылғaнбілім мaзмұнынa көшу туpaлы жәнe мeктeп бaғдapлaмacындaғы ықтимaлдықтap 

тeopияcы мeн мaтeмaтикaлық cтaтиcтикaны oқытудың өзeктілігі қapacтыpылaды. 

Кілт сөздер: ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика, эксперимент, кездейсоқ тәжірибе, 
оқиға 

 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатында Қазақстан Республикасы отандық білім берудің озық 
дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып, ғаламдық білім беру жүйесінің тәжірибесіне бағытталған 

стратегиялық курсын таңдады. Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру 

жөніндегі «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» – баршамызға ортақ жауапкершілік жүктеп, Қазақстанның 
білім беру саласын жаңғыртудағы негізгі бағыттарын айқындауды көздейді. Соның ішінде:12 жылдық 

білім беруге кезең-кезеңімен көшу, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мектепте 

оқытудың стандарттарын жаңғырту, білікті мамандар даярлау. 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен 
тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге 

қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім 
беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек [1]. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасында математика пәнінің берілу жайы да өзгеше. Бағдарлама 

«Сандар», «Алгебра», «Геометрия», «Статистика және ықтималдықтар теориясы», «Математикалық 

модельдеу және анализ» бөлімдері бойынша математикалық білім, білік және дағдыларын дамытуға 
жағдай жасауға бағытталған. Оқу мақсаттары оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған 

және бір – бірімен тығыз байланысты. Оқытудың әр түрлі кезеңдерінде пәнді әрқашан аса күрделі 

деңгейде және тереңдетіп оқу қарастырылған [2]. Математика пәнінен жаңартылған білім беру 
бағдарламасының бір жеке бөлімі ретінде қарастырылып отырған «ықтималдықтар теориясының 

элементтерін» орта мектеп курсына енгізу жайлы ой-пікірлер IX ғасырдан пайда болған. XX ғасырдың 

басында жаратылыстану мен техникадағы, молекулярлық физикадағы жетістіктер мектепте 
ықтималдықтар теориясының элементтерін оқыту қажеттілігін алға қойды. 1919 жылғы бағдарламаның 

жобасында бірыңғай еңбек мектептеріндегі жаратылыстану және техникалық топтар үшін 

ықтималдықтар теориясының элементтері енгізілді. Бірақ сабақ беретін маман-ұстаздардың жоқтығына 

байланысты жобаға енгізілген материал жүзеге аспады. 1925 жылы орта мектептің математика 
бағдарламасына ықтималдықтар теориясының элементтерін енгізу әрекеті қайта қарастырылды. Өкінішке 

орай, математика пәніне бөлінген уақыттың тапшылығынан және ықтималдықтар теориясы бойынша 

оқу-әдістемелік әдебиеттердің жеткіліксіздігінен бағдарламадан алынып тасталды. 1965-1966 жылдары 
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комбинаторика элементтері мен ықтималдықтар теориясы бойынша қарапайым ұғымдар математика 

бағдарламасының жобасына енгізілді. Математиканың мектеп курсына ықтималдықтар теориясының 
элементтерін енгізу жайлы танымал ғалымдар А.Н.Колмогоров, А.Д.Аксанугов, А.И.Маркушевич, 

Б.В.Гнеденко, И.М.Яглом, А.Я.Хинчин өз ойларын білдірген.  

Математикалық білім беру реформасына байланысты орта мектептегі математика курсының жеке 
тақырыбы ретінде ықтималдар теориясының элементтерін оқыту мақсатында XX ғасырдың 60-шы 

жылдары көптеген ғалым-әдіскерлердің бірқатар еңбектері жарық көрді. Бірақ ықтималдық теориясының 

элементтерін оқытуға мектеп дайын болмағандықтан, орта мектептің математикадан бағдарлама құру 

бойынша пәндік комиссиясы 1967 жылғы жобада ұсынылған ықтималдықтар теориясындағы бастапқы 
мәліметтерді міндетті оқу курсынан алып тастауға мәжбүр болды және оларды 10-сыныптың 

факультативтік сабағына ауыстырды. Аталған комиссияның төрағасы А.Н.Колмогоров келешекте бұл 

материалдың негізгі мектептің математика курсына енгізілетіні жайлы айтқан. 
Қазіргі кезде көптеген шет елдердің орта мектеп бағдарламаларына комбинаторика және статистика 

элементтері қамтылған ықтималдықтар теориясының элементарлық курсы енгізілген. Бірнеше жылдар 

бойы Венгрияда мектептің математика курсына ықтималдық-статистикалық теориясының элементтері 

енгізілген болатын. Бұл бастама Европада алғашқылардың бірі болып мектеп оқушыларына стохастиканы 
оқыту жолдарын ұсынған Т.Варганың еңбектерінің негізінде жүзеге асты деуге болады. Англия мен 

Уэльс ұлттық оқу жоспарында ықтималдықтар теориясы бойынша материалды оқытуға едәуір уақыт 

берілген. Бастауыш сынып оқушылары объектілерді топтастыруды орындай алулары, мәліметтерді 
жинап және оны кестеге енгізе білулері, ақпараттың бөлігін кестеден бөліп алулары, қарапайым 

диаграммаларды оқып және оларды құра білулері, ықтималдық терминологиясын дұрыс қолдана 

білулері, тәжірибенің орындалу ықтималдығы жайлы сөйлей білулері, эксперимент нәтижесінің 
ықтималдықтарын салыстыра білулері қажет. Сонымен, ғылымда мектеп математика курсына 

ықтималдық-статистикалық материалды енгізу идеясы 30 жыл бойы жүргізіліп келді және көптеген 

педагог-ғалымдардың еңбектерінде бұл проблеманың әр түрлі аспектілері зерттелді. 

Соңғы жылдары ТМД елдерінде ықтималдық-статистикалық білім беру мәселесіне қызығушылық 
арта түсті. Ресейде бірнеше жыл бойы әр түрлі аймақтардағы негізгі мектептің оқушылары «Математика 

5-6» Г.В.Дорофеев пен И.Ф.Шарыгинның редация-лауымен, «Математика 7-9» Г.В.Дорофеевтің, 

«Алгебра 7-11» Н.Я.Виленкиннің редакциялауымен басқарылған жаңа оқу кешендерімен жұмыс жасауда. 
Бұл 5-сыныптан бастап 11-сыныпқа дейін жүйелі түрде статистикалық-ықтималдықтар теориясы 

оқытылатын Ресейдің алғашқы оқулықтарының бірі.  

Қазақстан мектептерінің практикасына 1999 жылы жалпы білім беретін мектептердегі математика 
пәнінің бағдарламаларына (жоба) ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері 

енгізілді. 2002 жылы бекітілген және қазіргі уақытта қолданыстағы ҚР орта білім берудің жалпыға 

міндетті мемлекеттік стандартында «Математика» пәні бойынша оқу пәнінің базалық білім мазмұнында 

ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері бойынша оқушыларға қойылатын 
талаптар ауқымы айқындалған және 5-11 сыныптың математика оқулықтарында қамтылған. 

А.Е.Әбілқасымова және Ә.Н. Шыныбековтың оқулықтарындағы «Ықтималдықтар теориясы мен 

статистика элементтері» желі мазмұнын атап өтейік: статистикалық мәліметтердің берілу тәсілдері 
(кестелер, диаграммалар, полигон), статистикалық сипаттамалар (мода, медиана, арифметикалық орта, 

өріс, орта сипаттамадан ауытқу); нақты процестердің графиктері, варианталарды санау, жүйелік іріктеу, 

варианталар терегі, алмастырулар, орналастырулар, терулер, Ньютон биномы; кездейсоқ сынау; ақиқат, 

мүмкін емес және кездейсоқ оқиғалар, тең мүмкіндікті оқиғалар, жиілік, кездейсоқ оқиғаның 
ықтималдығы; ықтималдықтың классикалық, геометриялық моделі [3]. 

Бүгін біздің қоғамымызда жүргізіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерге, қазіргі 

кездегі барлық саладағы ғылым мен техниканың дамуына байланысты ықтималдықтар теориясы мен 
математикалық статистика элементтерін мектепте оқытудың қажеттілігі жайлы сұрақ қайта көтерілді. 

Біздің елімізде де ықтималдық-статистикалық материалды мектепте міндетті математикалық білім 

берудің негізгі тарауы ретінде енгізу жайлы түбегейлі шешім қабылданды. Соңғы жылғы барлық 
перспективалық білім беру құжаттарында 6-9 сынып математика курсында «Функция», «Теңдеу және 

теңсіздік» салаларымен тең дәрежеде ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика тарауы 

енгізілген. 

Статистикалық ойлау өзара байланысқан мынадай компоненттерден тұрады: статистикалық мәдениет, 
комбинаторикалық ойлау, ықтималдық интуицияның дамуы. Статистикалық мәдениетке, құбылыстың 
сипаты жайлы дұрыс қорытынды алу мақсатында статистикалық ақпараттарды қабылдау, оқу, талдау 
жасау және оларды әр түрлі формада (таблица, диаграмма, үлестіру қисығы) көрсету жолдары жатады. 
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Комбинаторикалық ойлауқарастырылып отырған құбылыстың барлық нәтижелерін анықтай білу, толық 
нәтиже кеңістігінен қандай да бір белгі бойынша таңдау жасаудан тұрады. Ықтималдықтық интуицияға 
мүмкіндікті бағалай білу, болжам және ұсыныс жасай білу, жағдайды болжай білу, құбылысты талдауға 
статистикалық әдісті қолдана білу жолдары жатады. 

Қазіргі кезде ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика идеялары мен әдістері барлық 
жаратылыстану және техника ғылымдарында, экономикада, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру 
мәселелерінде, байланыс саласында, тіпті математикадан алшақ жатқан педагогика, психология, 
лингвистика, археология, геология сияқты ғылымдарда да қолданылады. Қазір кездейсоқ оқиғалар мен 
ықтималдықтар туралы түсініктерді жеткілікті дәрежеде игермей, құбылыстар мен үдерістердің қатаң 
анықталған заңдылықтарға емес, одан күрделі заңдылықтарға бағынатынын түсінбей тұрып, физика, 
химия, биология саласында жұмыс істеу, өндірістік үдерістерді басқару мүмкін емес. Мысалға, физика 
материяның молекулалық құрылымына байланысты ретсіз қозғалып соғылысатын сансыз көп 
бөлшектердің әрекеттерін зерттейді. Физикалық зерттеулердің мақсаты осы хаостың негізінде алынатын 
нәтижелердің қандай заңдылықтарға бағынатынын айқындау және мүмкін болатын ауытқулардың 
шамасы мен жиілігін анықтау. Математикалық статистика әдістерін қолданбай химиялық үдерістерді 
терең түсіну және эксперимент нәтижелерін өңдеу мүмкін емес. Ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистиканың әдістері биология ғылымында да қолданылады. Мысалы, бір жердің 
топырағы өңделіп, сол жерге бидай егілсін. Күзде осы жердің бірдей бөлінген аудандарының әрбөлігінен 
жиналатын өнімнің мөлшері де, тіпті бірдей тұқымнан өсіп шыққан масақтардағы дәндердің саны да әр 
түрлі болады. Әрбір дәннің салмағын мұқият өлшеп көрсе, олардың салмақтарында да айырмашылық 
болады. Бұл биологиялық құбылыстарды зерттеу үшін ықтималдық әдістердің қажет болатындығын 
көрсететін бір мысал ғана. Сол сияқты биологияның генетика, популяция өсімі және т.б. салаларындағы 
зерттеулерде ықтималдықтар теориясының әдістері қолданылады. Біздің күнделікті өмірдегі маңызды 
роль атқаратын ауа-райы құбылыстарында да статистикалық заңдылықтар байқалады. Ауа-райының 
өзгеруі, жауын-шашынның мөлшері, температураның өзгеруі т.б. құбылыстарды зерттеуге 
ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика әдістері кеңінен қолданылады. Тіпті 
педагогикалық іс-әрекетте де әртүрлі кездейсоқ құбылыстарды ескеру керек болады. Әрбір сыныпта 
қабілеттіліктері, ықыластары, дене және психологиялық қасиеттері, темпераменттері (сангвинник, 

холерик, меланхолик, флегматик) әр түрлі оқушылар оқиды. Осы жағдайларды ескере отырып, жақсы 
нәтижеге жететіндей сабақ беру тәсілін таңдап алу керек. Бұл кәдімгі кездейсоқ құбылысты басқару 
жағдайы. Сөйтіп, педагогика ғылымында да теориялық-ықтималдық әдістер қолданыс табуда, онсыз 
педагогикалық экспериментті жүргізу және өңдеу мүмкін емес. Біздің еліміздегі экономикалық өзгерістер 
жақын болашақта қоғамға өндірістің жаңа буын ұйымдастырушылары мен жұмысшылары қажет болады 
және олардың көпшілігі бүгінгі мектеп бітірушілер болуы тиіс деп ұйғаруға мүмкіндік береді. Олардыі іс-
әрекеттері үшін ауадай қажет статистикалық мәдениетті жас кездерінен бастап мектепте тәрбиелеу керек. 
Бұл мәселеге экономикасы дамыған елдерде зор көңіл бөліп отыруы тегін емес: ықтималдықтар теориясы 
мен математикалық статистиканың элементтерімен оқушылар мектепте бірінші жылдан-ақ таныса 
бастайды да, оқуды бітіргенге дейін күнделікті өмірде кездесетін ықтималдық- статистикалық 
жағдайлардың негіздерін игереді. Біздің елімізде де, әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге және де 
ғылыми-техникалық прогрестің дамуына байланысты, ықтималдық-статистикалық материалдарды 

мектепте міндетті математикалық білім берудің негізгі тарауы ретінде енгізу жайлы түбегейлі шешім 
қабылданған [4]. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканы оқытудың негізгі мақсаттары мынадай: 
- өмірдегі нақты құбылыстарды дәл сипаттайтын стохастикалық модельдерін құру және зерттеу 

арқылы ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтерімен таныстыру; 
- ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы бойынша есептер шығаруда 

ықтималдықтық-статистикалық аспектісінің «қолданбалық» ойлау дағдысын дамыту; 
- ықтималдықтар теориясы аппараттарын қолдану негізінде оқушылардың математикалық 

мәдениеттілігін көтеру [5]. 
Ықтималдықтар теориясының математикалық аппараты оқушыларда қалыптасқан элементар 

математикалық білімге, дағдыға, ептілікке негізделгенін атап көрсетуге болады. Бұл кезеңде оқушылар 
нақты сандарға арифметикалық амалдар орындауды, функциялық символикаларды байыптап қолдануды, 

элементар геометриялық объектілер туралы түсінік қалыптасып, оларға операциялар жасауды біледі. 
Сондықтан ықтималдықтар теориясы оқушыларға алған математикалық білімін нақты қолданатын, адам 
өмірінде маңызы зор математиканың бір тарауы ретінде қарастырылады. Сыныптың бейінділігіне 
байланысты «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері» тақырыбының 
оқытылуының математикалық абстракциялану деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. 
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Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары «оқиға», «ықтималдық» және «кездейсоқ оқиға». 

Ықтималдықтар теориясында «оқиға» ұғымы теориялық-жиын түсінігіментікелей байланысты. Дербес 
жағдайда, анықтама бойынша «оқиға» деп элементар нәтижелер жиынының ішкі жиыны қарастырылады. 

Сондықтан, бұл ұғымның анықтамасын нақты беру үшін, оқушылар жиындар теориясының 

элементтерімен, ықтималдықтар теориясының теориялық негіздерімен таныс болуы тиіс. 
Жиындар теориясын оқыту мектеп курсында қысқа қарастырылғандықтан, бұл мәселені шешу 

мұғалімнен үлкен әдістемелік шеберлікті талап етеді. 6-сыныптың «Математика» оқулығында «жиын» 

ұғымына қысқаша түсінік беріліп, ішкі жиын, тең жиындарға анықтама беріледі. Жиындарға 

қолданылатын бірігу, қиылысу, айырымы амалдарына анықтама беріліп, белгілеулері ұсынылады. 
Жиындарға қолданылатын амалдарды Эйлер-Венн диаграммасы арқылы иллюстрациялаудың оқушы 

үшін маңызы зор. Осы ұғымдардың негізінде оқиға, оқиғаларға амалдар қолдану және олардың қасиеттері 

тақырыптарын оқыту мәселесі жеңілдетіледі. Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын оқытуда 
логикалық тұрғыдан қамтамасыз ету ерекше екенін атап айтуға болады. Мұнда жиындар теориясының 

қажетті ұғымдарының базасында (негізінде) ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары енгізіледі. 

«Оқиға» ұғымын оқыту оқушыларда психологиялық тұрғыдан қиындықтар туғызады. Себебі оқушылар 

үшін «оқиға» ұғымы «тәжірибе» ұғымымен пара-пар. 
«Оқиға» ұғымының қалыптасуы қарапайым ықтималдықтық модельдері қарастырудан басталады. 

Мысалы, тенгені лақтырсақ, ол жоғары көтеріліп барып жерге түседі. Бұл әрекет сынақ немесе тәжірибе 

деп аталады. Теңгенің «елтаңба» немесе «цифр» жағының жоғары қарап түсуі оқиға болады. Дәл 
осылайша, ойын сүйегін лақтыру, урнадан шар алу, нысананы дәлдеп ату – интуитивті денгейде 

«элементар тәжірибелер» ұғымын қалыптастырады. Бұл мысалдардан оқушылар оқиғаны тәжірибенің 

нәтижесі екенін, ал оқиға туғызу үшін тәжірибе, сынақ жүргізу керек екенін аңғарады. Оқушыларға 
оқиғалардың түрлетін – ақиқат оқиға, мүмкін емес оқиға, үйлесімді, үйлесімсіз оқиғалардың анықтамасын 

түсіндіруде күнделікті тұрмысымыздағы көптеген құбылыстардан мысалдар келтіру тиімді. 

Қарастырылған мысалдардың негізінде қос-қостан үйлеспейтін және тең мүмкіндікті элементар 

оқиғалардың жиыны ретінде «оқиғаның толық группасы» ұғымы қарастырылады. Осы ұғымдардың 
барлығы ықтималдық теориясының маңызды ұғымы «оқиға» ұғымының анықтамасын тұжырымдауға 

мүмкіндік береді. Орындалу мүмкіндігіне қарай оқиғаларды классификациялаудың оқушылар үшін 

дүниетанымдық маңызы зор. Бізді қоршаған ортада ақиқат, мүмкін емес және кездейсоқ оқиғалардан 
басқа оқиғалардың болмайтынын түсіндіру қоршаған ортаның ықтималдық моделіне сүйенеді. Мұндай 

модельдердің мысалдары физика, химия, география, биология, тарих т.б. пәндерден алынып, пәнаралық 

байланыс жүзеге асырылады [6]. 
Қорыта айтқанда, жаңартылған білім беру бағдарламасының мәні, оқушының функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін шынайы өмірлік 

қажеттіліктерге асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына 

құрылған. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті 
дағдыларды дарыту үшін мектеп курсында ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика 

элементтерін тереңдеп оқыту өте маңызды.  
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Аңдатпа 
Мақалада тарихи зерттеулердің жаңа технологиялық құралдарының бірі - Айтылған тарих әдісінің 

тиімділігі жөнінде талдау жасалынады. Айтылған тарих ғылыми-зерттеу орталығының жүргізген 

жобаларының мысалында (жаңа бағыттың теориясы мен практикасын) жан-жақты талдауға алынады.  

Кілт сөздер: Айтылған тарих, тарихи сұхбат, аудио-видео жазбалары, мұрағат, деректік қор, сұхбат 
паспорты 

 

ХXI ғасыр – технологиялық ақпараттық қоғам ғасыры. Бүгінде білім алушылар орасан зор ақпараттық 
кеңістіктің субьектісіне айналып отыр, сондықтан да олар электрондық-сандық әлемнің тұтқынына 

айналмауы тиіс керісінше жаңа мәліметтерді тиімді пайдалануға дағдыланғаны жөн болмақ.  

Мақаладақоғам тарихын танып білудің, Айтылған тарих сияқты тың әдіс-құралы жөнінде 
баяндалады.Отан тарихы методологиясында енді ғана бой көтеріп келе жатқан «айтылған тарих» әдісі 

ғылымның танымдық көкжиегін кеңейте түспек...  

Айтылған тарих бойынша деректік қор құру - тарихи сұхбат негізінде іске асырылады. Сол себепті 

тарихшы мамандардың ғылыми-зерттеу сұхбатын жүргізуге машықтанғаны жөн.  
Өйткені ғылымның бұл саласы магистранттарды жаңа технологияны игеруге, шығармашылыққа 

баулиды, яғни, оларда танымдық біліктілік (ақпараттарды қолдану, сараптау, сыни қорыту, салыстыру, 

шынайылығын анықтау т.б); коммуникативтік біліктілік (жастардың әр түрлі әлеуметтік-мәдени ортада 
қарым-қатынас орната білу); ақпараттық біліктілік (алынған материалдарды компьютерлік модельдеу мен 

талдауға) қалыптасады.  

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін эссе, баяндама, презентация, фильмдер даярлау арқылы 
қорыта алады.  

Сонымен «Айтылған тарих» деген не? Тарих ғылымының зерттеу технологиясы дамыған сайын, оның 

терминдік аппараты да жаңаруда. Соған сәйкес «Айтылған тарих» ұғымы отан тарихы ғылымының 

терминдік қорына еніп, бүгінде ғылыми айналымға еніп кетті. Айтылған тарих бағыты - тарихи оқиғаны, 
көзкөрген куәгерлердің көрсетулері негізінде талдауға алуды көздейді. Басқаша айтқанда кәсіби 

тарихшының сұхбат жүргізуі арқылы алынатын мәліметтерді аудио-видео жазбаларға түсіріп, оны 

құжаттандырып, мұрағатқа тапсыруды көздейді, ал бұл өз кезегінде тарихи сұхбат арқылы алынатын 
деректік қор құру дегенді білдіреді. Айтылған тарих зерттеу бағыты - тарихи сұхбаттарды мұрағаттаумен 

ғана шектелмейді, сонымен қатар оны (тарихи сұхбат материалдарын) ғылыми айналымға тартуды, сол 

арқылы тарихи кезең жөнінде жаңа қорытулар, тұжырымдар жасауды алға тартады. Міне, мұндай 

тарихты «жанды тарих» деп те атаймыз. Қазіргі уақытта студенттерге, магистранттарға аудитория ішінде 
ғана білім беру жеткіліксіз. Өмірмен тікелей байланыста оқытуды көздейтін Айтылған тарих бағытының 

ерекшелігі, ол - зерттеушісін болған оқиға аясына тез баурап алуында. Бұл - білім алушылар үшін де, 

зерттеушілер үшін де пайдалы болмақ.  
Екі ұрпақ арасындағы диалог, айтылған тарихтың негізгі технологиялық принциптерінің арнасында 

орындалады. Сырттан қарағанда екі адамның жәй ғана сөйлесіп отырғанына ұқсағанымен ұзаққа 

созылған, мол ақпаратты сұхбат пәнаралық тоғыстағы үлкен өнерді игергенде ғана іске аспақ. Айтылған 
тарих бағытын игеруде тек теориялық білім алу жеткіліксіз, ол практика қатар жүргізілгенде оң нәтижесін 

бермек. Сондықтан магистранттарға, студент жастарға айтылған тарих бағытында деректік қор құру, оны 

құжаттау, сосын алынған сұхбат материалдарын қорытып түсіндіру технологиясын теория жүзінде ғана 

емес, практика негізінде баулып, үйрету қажет. Айтылған тарих шет ел тәжірибесінде ертерек басталып, 
қолға алынған құрал. Бүгінде батыста айтылған тарих бойынша ірі ғылыми-зерттеу орталықтары үздіксіз 

жұмыс істеуде. Тәжірибесі мол ғылыми-зерттеу орталықтары түрлі әлеуметтік топ өкілдерінен 

биографиялық, тақырыптық мазмұнда сұхбаттар жинап, мұрағат қорын байытуда. Қордаланған мұндай 
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жаңа дерекқоры болашақ ұрпақтың, ғалымдардың, тарих сүйер қауымның қажетін өтері сөзсіз. Алайда 

батыс елдеріндегі тарихшылары арасында бүгінге дейін теминнің дефинициялық мәселесі бірізділікке 
түспеген. Өйткені «Оral history» «ауызша тарих» деген ұғымды білдіреді. Ал «ауызша тарих» пен қазіргі 

«айтылған тарих» мазмұны жағынан екі түрлі ұғымдар. Басқаша айтқанда ауызша тарих – фольклор, 

айтылған тарих - ғылыми-зерттеу құралы, әдіс, ғылыми бағыт болып табылады. (Дефиниция мәселесі 
жөнінде «Айтылған тарих» оқу құралынан толығырақ таныса аласыз. Алматы, «Қаратау» 2015, 240 б.).  

Айтылған тарихтың тақырыптары. Зерттеудің бұл әдісі әсіресе өткен советтік кезеңдегі қоғамды – 

ХХ ғ. 30-40 жж мен ХХІ ғасыр аралығындағы кезеңді, яғни, сол заманда өмір сүрген, қазіргі уақытта көзі 

тірі куәгерлер, көзкөргендер арқылы зерттеп тануға оңтайлы. Әрине, ақын (А.С. Пушкин) айтқандай 
өткен кезеңді еске алу мейлі ол сүреңдеу болса да рахат сезімдерді оятады демекші, советтік қоғамда өмір 

сүрген кісілердің естеліктерінде жағымды жәйттердің басым болуы әбден ықтимал, дегенмен, олар 

баяндаған фактілердің арасында сол қоғамды жаңа қырынан танып-білуге көмектесетін детальдар бәрібір 
кездесіп қалады.  

Өткен советтік қоғам тарихын зерттеп білу жоғары оқу орындарындағы кәсіби мамандардың бүгін 

қандай қоғамда өмір сүріп жатқандықтарын тура түсіну үшін қажет.  

Сол себепті студенттер өткен және бүгінгі өмірдің өзара сабақтастық байланысын түсініп өскенде ғана 
өз ортасына баға бере алатын болып өседі және қоғамды дамытуға үлес қоса алатын қабілетті, жасампаз, 

интеллектуал тұлға деңгейіне көтеріле алады. Білім алушылар университет қабырғасында, кітапхана, 

архивтердегі материалдармен шектеліп қалмай, шынайы өмірлік процестердің ортасында жүргені дұрыс, 
тарихты куәгерлердің «жанды дауысын» ести отырып танығаны жөн. Аға буынмен бетпе-бет сөйлесу, 

олардың өткен заманы, ондағы оқиғалар мен жеке тұлғаларға байланысты айтқан ойлары мен жасаған 

тұжырымдары жас адамға өткен тарих жөнінде түсінік және талғам қалыптастыруға көмектесетін болады.  
Айтылған тарих арқылы адамдардың өмір сүру жағдайлары, еңбектегі, демалыс күндеріндегі өмірі 

(тұрмысы, тамақтану рационы, емделу әдістері, әлеуметтік бейімделуі, өмір сүру дағдылары т.б.) 

зерттеуге алынады, сонымен қатар, билік механизмін, оның «кішкентай» адам өміріне ықпалы мен әсерін 

анықтауға мүмкіндік береді, яғни, айтылған тарих ол - қоғамда өзіндік орны бар, бірақ, көлеңкеде 
«атаусыз», «үнсіз» қалып қойған қарапайым халықтың тарихы. Сондай-ақ, белгілі дәрежеде советтік 

типтегі қоғамның күнделікті тыныс-тіршілігінің тарихы десе де болады.  

Студенттерге айтылған тарихпен айналысу олардың ізденістік-шығармашылық дағдыларын 
қалыптастыру үшін де маңызды.: пәнаралық байланыста жұмыс істей отырып, олар қоғамтанудың 

журналистика, психология, әлеуметтану сияқты салаларына жақындай түсіп, бойларын үйретеді. 

Сонымен қатар ұжымдық деңгейде және жеке жұмыс істеу мәдениетін игеруге дағдыланады. Осымен бір 
мезгілде білім алушылардың ішкі «Менінің» оянуына оңтайлы жағдай туындайды.  

Айтылған тарих жобасының қажеттілігі жөнінде.Айтылған тарих жобалары жекелеген адамдардың 

тарихи мұра қорын құру үшін, оны толықтырып отыру үшін қажет. Осындай жолмен өткенді болашақ 

ұрпаққа жеткізе аламыз. Ал мұндай жинақталған қор:  
- біріншіден, ғалымдарға, қоғамға пайдалы. Олар мәселе төңірегіндегі негізгі ақпараттық дерек 

материалдарын Айтылған тарих қорынан ала алатын болады;  

- екіншіден, сұхбат материалдары болашақ ұрпаққа тарихи мұра болып қалады.  
Тарихшылар үшін өткеннен қалған іздің бәрі құнды, қажет. Мейлі заттай болсын, мейлі ауызша 

алынған ақпараттар болсын. Ал «жанды тарих» көрсетулері тарихшы үшін таптырмас қымбат қазына. 

Тарихи оқиғаның куәгерлерінен мәлімет алу және оны қорыту архивтік құжаттармен жұмыс істеуден 

әлдеқайда тиімді, сонымен бір мезгілде әлдеқайда ауыр десек қателеспейміз. Себебі, «жанды деректер» 
немесе респонденттер сізді қызықтырған мәселе төңірегінде жаңа ақпараттар бере алады, ал бірақ та ол, 

сұхбатты жүргізген тарихшының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты болмақ. Мұрағаттағы деректер 

сізді қалай адастырса, түрліше ойларға жетелесе, міне айтылған тарих деректерін талдау ісі де сондай 
күрделі сыни, сараптау, талдау ж.б ғылыми әдістерді қажет етеді. Сондықтан айтылған ақпараттарының 

шынайылығын анықтау кәсіби тарихшыға жүктелетін міндет. Айтылған тарих дерекқоры ғалымдар 

жұмыстарының сәтті, әрі сапалы орындалуында өзіндік ықпалы зор. 
Айтылған тарих жобасы:  

-  Мәдени ұйымдар; 

-  білім беру мекемелері; 

-  әулеттік топтың өкілдері; 
-  өкімет орындарының тапсырысымен;  

-  кәсіби қауымдастықтар; 

-  тарихи оқиғаның куәгерлері үшін қажеттілік тудыруы мүмкін. 
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Ел ішінен тарихи сұхбат арқылы архивте, мерзімді баспа материалдарында ж.б дереккөздерінде 

кездеспейтін тың, жаңа мәліметтер жинақтауға болады. Советтік жүйеде өмірге келген құжаттар халық 
өмірін толыққанды ашуда дәрменсіз. «Е-е-е соғыс жылдары еді ғой, елдің бәрі де қиналды...» делінетін 

заман куәгерлерінің сол көнбіс мінезі бүгінге дейін қалған. Жеке адамдардың тарихи жады сұхбатқа 

кеткен аз уақыт ішінде бір елдің бүтіндей тарихынан ақпарат береді. Сол аз уақыт ішінде санада зор 
сілкіністер тудырады. Зерттеушісін өз заманына бірден баурап алады. Сондай өмір оқиғаларынан бірінде: 

 «- Мен 4-ші класта оқып жүр едім, мамыр айында, бір милиция кіріп келді де, «Әй! халық жауының 

баласын неге оқытып жүрсің, ал сен шық кластан», - деп, - мектептен шығарып жіберді [2], - делінген 

Мүтәліп Ережепбаевтың (1926 ж.т.) әңгімесінен, елде орын алған советтік биліктің 30-40 
жылдарындағы суық саясатының ызғарын сезіне аламыз.  

Айтылған тарих әдісі негізімен алынған мына дерекке назар аударайық. Мұнда тылдағы әйел-ана 

әңгімесі беріледі. Әйел адамдар күнделікті өмір тарихын детальды түрде көрсетуде үлкен шебер иесі. 
Соғыс жылдарының қайғы мен мұңға толы бейнесін тыл ардагерлерінің бірі - Шомаева Райхан (1915 ж.т.) 

өз өмірінің тәжірибесі арнасында: «- Бригадир қызметіндегілер соғыстан қайтқан бірлі-жарым ер 

азаматтардан және басым бөлігі әйелдерден болатын. Олар жас қыздар мен келіншектерді кәдімгі 

тұтқындағы адамдай түрлі жұмыстарға жегіп қоятын [2], - дейді.  
Міне, осыған ұқсас деректерді көптеп келтіре беруге болады...  

Дерекқорын пайдалану мүмкіндіктері. Тарихи сұхбат материалдарын білім беру мақсатында, зерттеу 

ісінде және жарнама мақсатында пайдалануға болады. Ол деректерді: 
-  веб-сайттарда; 

-  жинақ кітаптарда; 

-  салтанатты жиындар мен мерейтойларда (отбасылық тарих мақсатында); 
-  бұқаралық құралдарда; 

-  кітаптар мен деректік фильмдерде пайдалану мүмкіндіктері бар [4]. 

Айтылған тарих деректерінің артықшылықтары.Кәсіби тарихшылар үшін өткенді тануда түпнұсқа 

деректер: архив құжаттары, газеттер, күнделіктер, хаттар, суреттер, естеліктер ж.б. материалдар. Ал бірақ 
айтылған тарих ақпараттарының жазба дереккөздерінен бірнеше артықшылықтары бар. Тарихи сұхбатта 

ешқандай жазба деректерде кездеспейтін ақпараттарға қол жеткізу мүмкіндігі бар. Ресми құжаттардан 

қарапайым адамдардың өмірі жөнінде ақпараттар таба алмайсың, онда басым көпшілік жағдайда 
саясаткерлердің, белсенділердің, қоғам көшбасшыларының есімдері жазылады. Сондықтан тұлғатанулық 

зерттеу істерінде тек қана жазба деректеріне сүйену жеткіліксіз болмақ. Тұлғаның табиғи-мінезін ашуда, 

күнделікті өмірін, жан дүниесін тануда бұл жансыз деректік қор дәрменсіз. Ал «жанды тарих» сапарына 
шықсаңыз тарихи заманның кейіпкерлері өткен өмір құрылымын тамаша көрсетіп бере алады. Соған 

сәйкес Айтылған тарих ғылыми зерттеу орталығының жүргізген «Менің ғылымдағы өмірім» атты жобада 

академик Р.Сыздықова өз өмірінен тарихи әңгімелер айтады. Онда:  

«...Алға поселкасында үнемі нан жетпей қалатын. Кезекте тұрамыз. Кезекке түннен тұрамыз.  
Қара суық. Үстімізде жөнді киім жоқ. Отыз-қырық адамбыз. Қараңғы түскенде бір кішкентай бала, 

шамамен 6-7-лерге келмеген болу керек, жүгіреді, жылайды, кәдімгідей даусын шығарып, бір уақытта 

тұрып: «Адам деген тоңады екен», – деп дауыстап жылады. Осы сөз құлағымнан әлі күнге дейін 
кетпейді. Алты жасар бала философиялық жаңалық ашты. Бала жүгіргенде жылынатынын сезе ме, 

ұзап кетпей, біздерді айналып жүгіреді, жылайды еңкілдеп ... 

Мен егер жазушы болсам, кітаптың атын «Адам деген тоңады екен!» деп қойып, сол соғыстың 

кезіндегі жоқ-жұқа, бала-шаға, қатын-қалаштардың көрген күнін жазар едім [3], - делінген оқиғалық 
құбылыста кейіпкерлердің барлық іс-қимылы, ортасы, қайғысы толық қамтылады. Міне осы сияқты 

мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. Ал бұл тарихи оқиғаны, әңгіме айтушының сол сәттегі 

тебіренісін, дауысын, өткенін еске алып мұңға батқан жүзін көре тыңдау зерттеушіні эмоциясыз 
қалдыруы мүмкін емес. Ал тарих ғылымының қызметі – зерттеушіні, оқырманды, кейінгі ұрпақтарды 

отанының жүріп өткен өміріне үлкен құрметпен қарауға үйрету немесе отансүйгіштікті бойына дарыту, 

тарихи танымдық сананы қалыптастыру, халықты мемлекеттік бірегейлікке ұйыту. Мұндай ақпараттар 
архивтік ресми құжаттарда көрсетілмейді.  

Дауысы мен тәжірибелеріне үлкен құрметпен қарап, мұқият аудио-видео таспаларға жазып, олардың 

бүгінгі көзқарастары жөнінде айтатын ойларын жинау қажет іс болмақ. Сол арқылы біздің болашағымыз 

бой түзейтін болады. Тарихи сабақтастық тізбегі орнайды. Мемлекеттік бірегейлік сана нығаяды.  
Айтылған тарих көпқырлы мәселелерге үңілуге үйретеді. Мысалы тіл білімі, химия ғылымы 

мамандарымен жұмыс істеу барысында ғылымның тарихын, тілдік ерекшеліктерін, ғалымдардың 

ғылымдағы өмірімен таныса отырып, өз қоржынымызға да жаңа ғылыми терминдер қостық, сол сияқты 
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малшылардың, егіншілердің, кеншілердің еңбектегі ғұмырын зерттеу жаңа терминдерді игеруге жетеледі. 

Міне сол себепті, «Тарих үшін күрес» еңбегінің авторы француз тарихшысы Люсьен Февр «тарихшылар, 
географ болыңыздар! Құқықтанушы, әлеуметтанушы, психолог... болыңыздар!» деп ұран тастауы тегін 

емес еді. 

Міне осыларды есепке ала отырып, айтылған тарихтың танымдық, тәрбиелік қызметі зор деп білеміз. 
Сол себепті республикамыздың отаншыл азаматын тәрбиелеуде бұл жаңа технологияны игеру аса қажет 

әрі маңызды болмақ.  

Қорыта айтқанда «айтылған тарихтың» білім алушыларға берері не? 

-  Айтылған тарих пән ретінде тек магистрант-студент жастарының ғана емес, жалпы қоғамның 
тарихқа деген қызығушылығын арттыратын бірден-бір құрал. Әрбір азамат өзінің өмірлік тәжірибесінің 

ғылым үшін маңыздылығын сезінетін болады, сол арқылы жеке тұлғаның азаматтық санасының 

қалыптасуына жағымды ықпал жасалынады;  
-  айтылған тарих өңір тарихы жөнінде түрлі фактілік материалдар жинауға, өңір және оның адамдары 

жөнінде аңыз-әңгімелер, биографиялық материалдар қорын жасап оларды жариялауға, сол арқылы 

назардан тыс қалған дереккөздерін ғылыми айналымға қосуға мүмкіндік береді; 

-  магистранттар мен студенттер ғылыми-зерттеу ісіне қойылатын талаптарға сүйене отырып, мәселені 
зерттеуші-ғалым ретінде қарастыру мүмкіндігіне ие болады; 

-  магистранттар мен студенттер бойында отаншылдық, мемлекетшілдік сияқты қасиеттерді 

қалыптастыруға және отан тарихы сабағын шынайы өмірмен байланыста оқуға мүмкіндік туады.  
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Аннотация 

В статье представлены факторы, определяющие необходимость разработки учебников по программе 

обновленного содержания, учебники рассмотрены в качестве предметных информационно-
образовательных сред; представлена концепция учебника по русскому языку; освещены дидактические 

решения, реализующие специфику учебника по программе обновленного содержания. 
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образовательная среда 

 

В настоящее время достаточно много говорится о том, что окружающий нас мир стремительно 
меняется, что жизнь, становясь все более динамичной, протекает в информационном пространстве. 
Изменяется, как отмечает Д.И. Фельдштейн, пространство детства. «Уже с преддошкольного возраста 
ребенок попадает совсем в иное пространство, чем его сверстник 20-летней давности. Это не просто 
другой мир, а другое восприятие им этого мира. Широко открытое, благодаря Интернету и ТВ, 
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пространство, возможность находиться сразу в нескольких временных, исторических, географических, 
этнокультурных и других пространствах…» [1, с.9]. 

Современные дети отличаются от детей, прошлого, «нецифрового», века. Они не боятся 
разнообразных электронных устройств, интуитивно овладевают приемами работы с ними. Учителя 

отмечают, что прежние методы работы с учащимися на уроках в начальной школе, а именно 
последовательное, подробное изложение материала, знакомство учеников с алгоритмами действия и 
только после этого предоставление возможности действовать самостоятельно, не эффективны. Пока 
учитель медленно и логично разворачивает свою мысль, дети решают проблему и получают результат, 
который, по мнению учителя, должен был получиться только к концу урока. Как отмечает педагог: 
«Водораздел между детьми, с рождения живущими в мире информационных технологий и 
воспринимающими их как неотъемлемую часть реальности, и детьми, воспринимающими информацию 
так же, как старшее поколение, проходит на уровне 8-9-х классов. Подрастает поколение детей, которое с 
информацией работает по-новому, спокойно воспринимая многомерное ее строение, постоянное 
движение по гиперссылкам». Им не требуется линейное восприятие информации, затем ее свертывание и 
переструктурирование в сознании с дальнейшим ее развертыванием при изложении. Дети воспринимают 
информацию объемно. Не зря в постмодерне появилась мысль о ризомности усваиваемого знания, 

положенного в основу картины мира, и соответственно – организации образовательного процесса в среде 
с множеством возможностей [2, с.38].  

Педагоги также отмечают, что ученики младших классов лучше работают в группе, а не 
индивидуально. Начинать познание с понятия практических проблем, перевода их в учебно-
практические, а позже в учебные, затем выявлять необходимые для решения этих проблем знания и 
способы деятельности для подрастающего поколения гораздо более привычно, чем внимательно слушать 
учителя, усваивая ту информацию, которую он пытается сообщить детям. 

Психологические особенности современных детей такие, как формирование «клипового мышления», 
«мозаичной картины мира» приводят к невозможности воспринимать большой по объему текст, в 
котором автор излагает учебный материал путем постепенных логических переходов, двигаясь от 
близкого к далекому, от простого к сложному. Для того, чтобы быть успешно воспринятым, текст должен 
быть кратким, но в то же время емким – в чем-то схожим с текстом энциклопедии – дающим полное и 

точное описание явления, предмета, события.  
Итак, новые реалии педагогического процесса связаны: 1) с изменением психологии восприятия, 

переработки и использования информации современными детьми; 2) с полной погруженностью процесса 
обучения в информационное пространство; 3) с проблемами мотивации учения, когда старые стимулы не 
срабатывают; 4) с необходимостью формирования у учащихся действенных знаний, т.е. знаний, которые 
«не лежат в памяти мертвым грузом», а успешно применяются, что в дидактике связывается с 
формированием компетентности, т.е. способности учащихся применять усвоенные знания для решения 
возникающих проблем различного вида. 

Все вышесказанное требует иного построения процесса обучения, изменения его цели, содержания, 
методов, форм и средств, в том числе, и характера учебника, как важнейшего средства обучения, что 
нашло отражение в Учебной программе «Русский язык» (в рамках обновленного содержания 
образования). Начальная школа (2-4 классы с русским языком обучения)» (Астана, 2016 г.). 

Основная цель предмета «Русский язык», обозначенная в ней – заложить основу формирования 
функциональной грамотности, обеспечить развитие всех видов речевой деятельности: аудирования 
(слушания), говорения, чтения, письма как показателей общей культуры человека, в связи с чем обучение 
грамматике в учебниках по русскому языку, созданных нами для начальной школы, проводится на базе 
работы с текстом в рамках определенных лексических тем, что полностью соответствует требованиям 
программы. Также учебники реализуют следующие задачи обучения: приобретение и систематизация 
знаний о языке; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение орфографией и пунктуацией, развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, речевое творчество; формирование навыков по поиску информации в текстах различного типа, 
использования их для решения учебных задач; определение темы, основной мысли текстов разных типов, 
жанров и стилей; овладение функциональной грамотностью (извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации); овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа 

текстов; овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  
Учебник по программе обновленного содержания можно представить, как предметную 

информационно-образовательную среду (ИОС), которая понимается как созданная субъектами 
образования совокупность информационных, методических и технических ресурсов, обеспечивающих 
достижение целей обучения и воспитания (в том числе и самообразования) [3]. 
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Отметим, что предметная информационно-образовательная среда может включатькак традиционные 

бумажные учебники и учебные пособия, может дополнять их цифровыми образовательными ресурсами, 
может ограничиваться только электронными учебниками. Относительно электронных учебников 

необходимо сделать следующее замечание: практиками зачастую под электронными учебниками 

понимаются отсканированные традиционные бумажные учебники, сохраняющиеся в воспроизводящих 
текст устройствах – ридерах. Настоящие электронные учебники не имеют с ними ничего общего. Такой 

учебник специально разрабатывается как цифровой ресурс, включая комплекс гиперссылок, 

анимированные фрагменты, видео- и аудиозаписи, интерактивные проверочные материалы. 

Концепция учебника «Русский язык» (2-4 классов) основывается на современном системно-
обобщающем коммуникативном подходе.  

Учебники содержат рисунки для развития речи и схемы. Весь теоретический и практический материал 

учебника подается с учетом возрастных и психологических особенностей второклассников, что 
проявляется в оптимальном подборе и компоновке учебного материала, использовании рисунков к 

упражнениям, которые имеют, прежде всего, обучающий характер. 

Схема применяется в обучении в виде простейшего чертежа, передающего с помощью условных 

обозначений и некоторых надписей важнейшие черты и взаимосвязи основных элементов в данном 
объекте, явлении, процессе. Схематизация необходима для углубления понимания, так как переводит 

учебный материал в знаковую систему.  

Нами использованы схемы, которые можно разделить на три группы для организации понимания, 
коммуникации, деятельности – от чертежей линий до речевой деятельности, которая включает 4 ее вида: 

говорение, чтение, письмо и слушание.  

Использование символов звёздочки, штурвала, парусника относится к группе организации 
деятельности для достижения более высокого уровня развития.  

Учебники дают возможность учащимся приобрести и систематизировать начальные знания по 

фонетике, словообразованию, лексике, морфологии и синтаксису русского языка. 

В учебниках имеются упражнения на понимание и пересказ услышанного или прочитанного текста, 
составление вопросов к тексту и ответы на вопросы, составление плана текста, выделение ключевых слов 

и др., многочисленные задания на составления рассказов в рамках речевых тем о себе, о своей семье, о 

своих увлечениях и многие другие, рассказов по картинкам, по картинному плану, работа с 
деформированным текстом. Задания, предложенные к упражнениям, побуждают учеников строить 

оригинальные монологические высказывания как по лексической, так и по грамматической теме урока. 

Данные упражнения логично, последовательно служат формированию коммуникативной компетенции.  
В учебниках содержатся упражнения для развития у учащихся навыков применения информационно-

коммуникативных технологий. Так, задания к упражнениям включают поиск информации в Интернете 

(рассказов определённых писателей, сведений о языке, писателях и др.), обработку найденной 

информации, создание постеров и презентаций, сотрудничество для обмена информацией и идеями, 
оценивание своей работы (так, в учебнике имеется шакала и таблица по самооцениванию по завершении 

изучаемой темы). 

В учебниках применяются различные инновационные технологии обучения, в частности технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо: кластер, инсерт, синквейн, «шапка вопросов», 

«Дерево предсказаний» и др., что реализует личностно-ориентированное обучение.  

Каждый урок содержит материал для слушания, говорения, чтения и письма в рамках заявленной 

лексической (так, например, в 4 классе в рамках тем «Моя Родина – Казахстан», «Культурные ценности», 
«Мир профессий», «Природные явления», «Охрана окружающей среды», и др.), занимательные задания 

для любознательных (загадки, кроссворды, шарады, ребусы и т.п.), задания для работы дома, которые или 

отрабатывают изученную грамматическую тему, или носят творческий характер. 
Важным в предложенной модели является раздел «Размышляем, спорим, дискутируем», который 

завершает каждый урок. Данный раздел позволяет учащимся сформировать речевые навыки, развить 

умение содержательно, чётко и ясно выражать свои мысли и чувства как устно, так и письменно, строя 
монологическое и диалогическое высказывание.  

В учебнике используется выделением цветом заданий для домашней работы, задания 

дифференцируются и по степени сложности. Для сильных учеников предлагается рубрика «Для 

любознательных». 
В качестве текстов к упражнениям нами использованы не только традиционные источники, но и 

современные (как казахстанские, так и зарубежные): Интернет, произведения Л.Н. Толстого, А. 

Толсткого, В Маяковского, А.Усачёва, А.Барто, В.Драгунского, М. Алимбаева, Т.Л. Гераскиной, Д. 
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Досжанова, К. Баянбаева, М., Турежанова, М. Зверева, Д. Джумагельдиновой, Э.Успенского, М. 

Абылкасымовой, М.Алимбаева и др. Такой широкий спектр литературных произведений позволит 
расширить кругозор школьников, нацелить их на чтение и классической и современной литературы, что 

крайне важно в наши дни.  

Теоретические правила даны после содержания урока и дополнены табличными материалами, что 
способствует структурированию и запоминанию темы учащимися.  

Для объяснения грамматических тем и лучшего их усвоения младшими школьниками в учебнике 

предлагаются лингвистические сказки и рассказы.  

Учебники снабжён справочным материалом (Пиши правильно, Произноси правильно, Толковый 
словарь в картинках). Причем, толкование слов в толковом словаре подкреплено рисунками, что 

немаловажно для учеников 2-4 классаов. Также для обучения учащихся умению работать с ребусами в 

конце учебника даны Правила разгадывания ребусов. 
В комплект учебника входит СD-диск, который содержит тексты для прослушивания на уроках, 

видеофрагменты, справочные материалы.  

Мы сделали многое для того, чтобы наши учебники «Русский язык» обеспечили многогранность 

обучения, так как изучаемый материал является не только источником интеллектуального развития, но 
ещё и стимулом нравственного и эмоционального развития.  

Предложенная в нашем учебнике методическая модель изучения материала (опорные понятия, логика 

и общие методы работы), безусловно, формируют функциональную грамотность обучаемых, в чем и 
заключается назначение базового учебника.  
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Аңдатпа 
Осы ғылыми мақалада әлеуметтік желіні қолдануда цифрлық білім беруді ұйымдастырудың тиімді 

құралы ретінде ғаламтор желісінің мүмкіндіктері анықталды. Мақалада әлеуметтік желілердегі 

байланыстың кілттік сипаттамасы берілген, педагогикалық құрал ретінде әлеуметтік желілердің оқыту 

мүмкіндіктері атап көрсетілген.  
Кілттік сөздер: цифрлық білім беру, әлеуметтік желі, білім беру үдерісі, ғаламтор, оқыту 

мүмкіндіктері 

 
Ақпараттық технологиялардың қазіргі қоғамға қарқынды әсері білім саласының өзгеруіне әкелді. 

Бүгінде мектепті көтерудің тиімді жолы - білім беру саласын толықтай цифрландыру болып табылады. 

Цифрлық білім беруді ұйымдастыруда әлеуметтік желі қызметтерін пайдалану төмендегідей 
өзектіліктермен көрсетіледі: 

- түрлі интернет қызметтерін қолдану мен игерудегі әрбір адамның қажеттілігі мен мүмкіншілігі. Бұл 

бүгінгі күнгі адамның ақпараттық мәдениетінің маңызды құрауышы болып табылады және заманауи 

білім беру тапсырмаларында көрінетіндігі сөзсіз; 
- әлеуметтік желілік қызметтердің жылдам дамуы, олардың кәсіби әрекетінің барлық аясында 

маманның тиімді ақпараттық әрекетімен ұйым жұмыстарында қолданылу мүмкіндігі. Бұл бірігіп 

құжаттар құру қызметтерін қолдану, әлеуметтік медиа сақтау орнымен жұмыс және т.б.; 
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- әлеуметтік желілік қызметтерді қолдану түрлі оқу әрекетін кеңейтуге мүмкіндік береді, жеке 

тұлғаның танымдық ресурстарының дамуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар көптеген білім беру 
нәтижелеріне (жеке дара, метапәндік және пәндік) қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

«Әлеуметтік желі-көзбен шолуда әлеуметтік графа болып табылатын әлеуметтік қарым-қатынастарды 

құру, көрсету және ұйымдастыру үшін тағайындалған платформа, онлайн-қызмет көрсету, немесе веб-
сайт.» [1]. 

Әдеттегі түсінікте әлеуметтік желі - бұл жалпы қызығушылықтар, немесе өзара қарым-қатынас үшін 

басқа да себептері мен жалпы ісі ортақ, бағдарламалық қызмет көрсету болып табылады.  

Ғаламторда, әлеуметтік желі - топта немесе топтарда адамдардың өзара қарым-қатынасы үшін 
бағдарламалық қызмет көрсету алаңшасы болып табылады. Ғаламтор - бұл өз қолданушыларымен 

арасындағы қарым-қатынасты орнатумен байланысты, сонымен бірге әртүрлі қолданушылар мен 

жаһандық торап сайттарында орнатылған қызығушылықтарына сәйкес арналған виртуальды торап болып 
табылады.  

Ақпараттық технология аумағындағы екпінді үдеріс және үнемі жаңару ғаламтор технологияларын 

тиімді оқыту құралы ретінде мүмкіндігін береді. Жаһандық ғаламтор желісін қолдану кезінде ақпараттық-

білім ортасының қалыптасуы жүреді.  
Осы жағдайда әлеуметтік желіні педагогикалық құрал ретінде қолдану тақырыбы өзекті мәселелердің 

бірі болып отыр.  

 Бүгінде ең танымал әлеуметтік желілер “Facebook”, “Twitter”, “YouTube”, “Google+”, “Linkeldn”, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» болып табылады. 

Әлеуметттік желілер бір бірінен өзінің жалпы бағыттылығының, қолданушылар үшін әртүрлі 

мүмкіндіктерінің болуымен, әртүрлі талаптары мен интерфейстерінің болуымен ерекшеленеді. Алайда, 
көптеген әлеуметтік желіліерге тән жалпы сипаттары бар және тораптық байланыстар, атап айтқанда, 

блог, форумдар, чаттар және қонақ кітапшалары тәрізді ерекшеліктері бар. Кейбір әлеуметтік желілілерде, 

мысалы, MySpace блогтар мен форумдар құрылған, бірақта, қазіргі жағдайда біз тек әлеуметтік желінің 

ерекшеліктерін ғана қарастыра аламыз. Осындай өзгеше өзіне тән сипаттарын түсіне білу бұл білім беру 
құралы ретінде әлеуметтік желінің қолдану мүмкіндіктерін анықтау үшін маңызды болып табылады. Осы 

тақырыпты зерттей отырып, әлеуметтік желі арқылы интерактивтілік есебінен, яғни, білім беру үдерісінде 

басқа да қатысушылармен қашықтықта өзара қарым-қатынас жасау арқылы білім алу мүмкіндігімен 
көрсетілетін, қашықтан интерактивті оқыту деп атауға болатын оқытудың айырмашылық ерекшілігін 

анықтауға болады. 

А.В. Хуторскийдің мына пікірімен келісуге болады: «бүгінде «қашықтықтан білім беру» түсінігі басқа 
мағынамен толықтырылған - бұл жаңа телекоммуникациялық технологияларды - ғаламторды, желіні 

және тағы да басқаларын қолдану. Негізінде қашықтықтан оқыту деп, бір-бірінен қашықта отырған білім 

алатын субьектілер, яғни, оқушылар мен оқытушылар олар осы телекоммуникация құралдарының көмегі 

арқылы білім беру үдерісін жүзеге асырады» [2]. Бүгінде қашықтықтан оқытудың қазіргі заманғы 
теориясында оқытудың күндізгі және қашықтықтан білім беру түрлері ретінде қашықтықтан білім 

берудің әртүрлі үлгісі бар; тораптық білім беру (автономды және тораптық курстар; ақпараттық-пәндік 

орта) тораптық оқыту және кейс-технологиялар, интерактивті телекөрсетілім негізінде қашықтықтан 
оқыту (Two-way TV) немесе компьютерлік бейнеконференциялар. 

Ең тиімді тәсіл, бұл аудиторлық сабақтардың (дәрістер, семинарлар, тәжірибелік сабақтар және т.б.) 

және қашықтықтан-интерактивтік оқыту түрлері (вебинарлар, бейнежазба, бейнеконференциялар, 

форумдар, пікірталастар,телеконференциялар) интеграциясына негізделген. Бұндай тәсіл даралануды 
болжайды, сонымен бірге, оқытудағы ауқымды интербелсенділікті көрсетеді, бұл қазіргі жоғарғы білім 

беру жүйесінде ең маңызды болып табылады, себебі, зерттелініп отырған материалды өз бетімен немесе 

топпен тереңдеп оқу мүмкіндігін жоғарылатады, оқу кезінде зерттеу амалдарын қолдану үшін жағдайлар 
жасалынады, мәселелерді шешу барысында, ақпараттарды өз бетімен немесе топпен біріге отырып 

іздестіруге жағдайларды туғызады, сонымен бірге командада немесе жеке өзі жұмыс істей алуына 

мүмкіндіктерін жоғарылатады. Ақпараттық технологияларды қолдану аумағындағы зерттеулерді оқу 
барысында ұйымдастыру сипатындағы мәселелерді анықтайды: қашықтықтан білім беру интерактивті 

оқыту қандай базада ұйымдастырылуы мүмкін? Ғаламтордағы әлеуметтік оқытудың осы тәсілі үшін ең 

тиімді және қолданыстағы платформасы болып табылады.  

Соңғы жылдары әлемдік педагогикалық қауымдастықтарда білім беру үдерісінде әлеуметтік желіні 
қолдану мәселелері өте қызу талқылану үстінде. Көптеген әдіскерлер әлеуметтік желіні педагогикалық 

оқыту құралы ретінде пайдалану мүмкіндігіне шүбәлі көзқараста қарайды, өйткені олар әдетте әлеуметтік 

желіні бос уақытты өткізу немесе ойын сауық құралы деп түсінеді.  
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Әлеуметтік желі тораптық оқытудың бір ғана құралы бола алмайды, сонымен бірге оның білім беру 

мүмкіндіктері жете бағаланбаған. Әлеуметтік желілерге деген қызығушылық білім беру орындары үшін 
білім беру үдерісінің қатысушылары мен білім беру қызметін қолданушылар арасындағы тікелей тиімді 

қарым-қатынасты орнату қажеттілігімен байланысты.  

Тораптық қауымдастық оқытушы мен студент, болашақ студент (мектеп оқушысы) немесе жұмыс 
беруші арасындағы қосымша «ресми емес көпір» қызметін атқарады біздің көзқарасымыз бойынша, 

әлеуметтік желі құралы арқылы білім беру жұмысын ұйымдастыруға байсалдылықпен және білімділікпен 

қарау сыншылардың бастапқы келеңсіздіктері алынып тасталатын болады, ал күшейту- марапатталады.  

Әлеуметтік желілерді цифрлық білім беруді оқытуды ұйымдастыру үшін платформа ретінде 
таңдаудың бірқатар дәлелдері бар. Көптеген әлеуметтік желіні құру қағидалары бұл бірегейлендіру, 

сайтта отыру, өзара қарым қатынас, топтар, абырой, алмасу, іздеу, басқа да ұсыныстармен кірігу онлайн 

кеңістігінде оқу топтары мен сыныптарды құру үшін жақсы келеді. 
Әлеуметтік желі негізінде білім беру қорын орналастыру автоматты түрде оқытушы мен студент 

арасында, студент пен студент арасындағы тікелей тиімді байланысты орнатады.  

Әлеуметтік желіні қолданудағы артықшылықтар мынадай болады: олардың қоры мүлдем тегін, 

ақпарат жөніндегі хабарлама мен ақпараттарды тарату қызметінің ыңғайлы болуы, бұл студенттермен 
қарым қатынас кезінде өте ыңғайлы болып табылады, студент үшін жағдайлар туғызылады, оқу үдерісін 

бақылау, немесе онлайн тәртібінде тіпті оған тікелей қатысуға мүмкіндік туғызылады.  

 Сонымен қатар, әлеуметтік желілерді қолданудың кемшілік тұстары да бар:  
1. Арнайы оқыту мақсатында (атап айтқанда электронды тізімдеме немесе журналы) оқытуды басқару 

жүйесінде ыңғайлы құралдың жоқтығы;  

2. Мектептер мен жоғарғы оқу орындарының оқу аудиторияларынан әлеуметтік желіге қол 
жетімділіктің жоқтығы;  

3. Белсенді байланыс, ауқымды ақпараттық ағым және білім беру контенті және оқыту үдерісінен 

алаңдататын ойын сауық контентінің көптігі;  

4. Оқытушы үшін әлеуметік желіде үздіксіз оқыту жағдайында білім үдерісін ұйымдастыру және 
қолдау үшін уақыт пен еңбек шығынының жоғарғы дәрежесі;  

5. Оқу үдерісі үшін ыңғайсыздық немесе тиімді емес барлық ғаламтор-қауымдастығына оқу 

кеңістігінің ашықтығы;  
6. Оқытушының еңбек ақысын төлеу үшін әлеуметтік оқытуда оқытушының жұмысын бағалаудың 

мүмкін еместігі. 

 Анықталынған және келтірілген мәселелерді әлеуметтік желілердің білім беру мүмкіндіктерін 
тереңдетіп зерттеу арқылы шешуге болады, сонымен бірге, оны білім беру кеңістігінде қолданудың 

тиімді тәсілдерін өңдеуге және анықтауға болады деп ойлаймыз.  

Қазақтан мен ТМД елдеріне келсек, онда бұл құралды енді ғана меңгере бастауда. Бұл барлық жерге 

таралмаған, бұған әлі біраз уақытты қажет етеді.  
Тек өте сәтті шыққан мысалдар бірлі-жарым ғана. Әсіресе, оқыту мақсатында әлеуметтік желіні 

қолдану саласына өте аз көңіл бөлінуде.  

Ресейлік білім беру мекемелерінде оқыту үдерісінде әлеуметтік желіні пайдалану тәжірибесі бар. Атап 
айтсақ, Томск мемлекеттік университетінде оқитын студенттерді оқыту барысында әлеуметтік қызмет 

көрсету тораптарын (әлеуметтік желі «В контакте» және блог-хостинг “blogspot.com”)Тқолданудың ең 

қызықты тәжірибелері жинақталған Шуйск мемлекеттік педагогикалық университетінің өнер факультеті 

оқыту платформасы ретінде әлеуметтік желіні пайдалану тәжірибелері бар.  
Қазақстандық білім беру мекемелерінде оқу үдерісінде әлеуметтік желілерді қолдану тәжірибелері бар, 

бірақ біздің көзқарасымыз бойынша аз ғана. Мысалы, “Тwitter” Қазақстандық оқыту орындарының 

шамамен 30 аккаунттары бар. Астана мен Өскемен қалаларының кейбір мектептері әлеуметтік желіні 
қолданумен сабақ өткізуді сынақтан өткізе бастауда. Бұнда электронды оқыту бойынша Назарбаев 

зияткерлік мектебі көшбасшылық орында.  

Бұл мектептің сайтында (nis.edu.kz) «Виртуальды мектеп» пен «Каникулдық мектеп» қосымшалары 
бар, осы мектепке үміткерлер аймақтық зияткерлік мекетептерінде оқуға тіркеле алады, тапсырмалар 

алып, орындау бойынша ұсыныстарды ала алады, сонымен бірге мұғалімнің жеке кеңестерін де ала 

алады. Сонымен бірге бұнда оқушылар онлайн сабақтар мен семинарлардың жазбаларын қарап көре 

алады және өз сұрақтарын жібере алады.  
Бүгінде мектеп білім беруді басқарудың әртүрлі жүйелерін қолдана алуы тиіс. Осының көмегімен 

мектептер бәсекеге қабілетті, ал оқушылар интерактивті, ұтқыр, және оқуға икемді бола алады, нарықта 

жаһандық трендке сәйкес келеді.  
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Әлеуметтік желіні дамытудың барлық осы ауқымдылық жағдайлары аудиориялардың толықтығы мен 

заманауи интернет-технологиялардың мүмкіндіктерімен берілген мүмкіндіктерді біруақытта қолдану 
білім белсенділігін басқаша, жаңа бір деңгейге алмастырады.  

Әлеуметтік желі - бұл тек өзара байланыс ғана емес, сонымен бірге, мектептер мен білім беру 

мекемелеріндегі, жоғарғы оқу орындарында өте маңызды білім құралдарының бірі болып табылады. 
Дегенмен цифрлық білім беруді ұйымдастыруда әлеуметтік желілер - қазіргі заманауи білім беру 

жүйесінде қолдануға тұрарлық және өте қажет болып табылатын мүмкіндіктері мен бірегей 

басымдылықтары, артықшылықтары бар ең күшті және тиімді құрал болып табылады.  
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Аңдатпа 
ELCUT бағдарламасы көмегімен жылуфизикасының нақты есебін шығарудың алгоритмі көрсетіліп, 

жылу оқшаулағыш қабаттың 3D моделі жасалып, температураның жылулық таралу бағытын көрсетілген. 

Есептің шартында берілген мәндері арқылы физикалық процестің көрінісі алынған және де есептің 
нәтижесі графиктік және кесте түрінде алынған. 

Кілттік сөздер: ELCUT бағдарламасы, жылуфизикасы, жылу оқшаулағыш қабат, температураның 

жылулық таралу бағыты 
 
ELCUT – бұл электромагниттік, жылулық және механикалық есептерді модельдеуге арналған 

инженерлік комплексті бағдарлама. Модель редакторы қолданылып отырған модельді құруға және оны 

сипаттауға мүмкіндік береді. Одан басқа, AutoCAD және басқа да проект жасайтын бағдарламалардан 
импорт жасауға болады. Есептеудің нәтижесін сызықтық, түрлі-түсті карта, әртүлі өлшемдердің графигі 

және т.б. түрлерде алуға мүмкіндік береді. [1]. 

[2] мақалада екі қабатттан, яғни отқа төзімді және қызыл кірпіштен жасалған қыздырғыш пештің 

қабырғасының ішкі бетінің температурасы аналитикалық тәсілмен анықталып, температураның 
оқшаулағыш қабаттың қалыңдығына тәуелділік графигі ELCUT-та сызылған. Есептің нәтижесі кесте 

түрінде алынған. Температураның қабат бойымен жылулық таралу бағыты көрсетілген.  

Енді осы ELCUT бағдарламасын қолданып төменде келтірілген есепті шешіп, температураның 
жылулық таралуының 3 D моделін салайық. 

Қалыңдығы 
мм250

 және 

253 м
 болатын қабырғаның ішкі бетінің температурасы 

СТ 0
1 10

 және сыртқы бетінің температурасы 
СТ 0

2 20
. Жылу оқшаулағыш қабаттың дәл 

ортасындағы температурасын анықта. Кірпіштің жылу өткізгіштік коэфициенті 
)/(61,1 КмВт 
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Осы есепті ELCUT бағдарламасында шешейік. Ең алдымен әдеттегідей негізгі менюдегі «Файл» 

«Создание задачи» командасын орындаймыз. Осы жерден есебімізге ат қоямыз ( бізде есеп 5,5 с.mod). 
«Далее» пәрмені арқылы есептің негізгі параметрлерін береміз: Тип задачи:Теплопередача 

стационарная, Единицы длины:Миллиметры командасын орындаймыз, ал Класс модели:3D 

вытягиваниены таңдаймыз. Себебі есеп шартына сәйкес үш өлшемді ортада есептеу жүргізуіміз қажет. 
Параметрлерді баптап біткен соң «Готово»ны басамыз (1-сурет). 

 

 
 

Сурет1 - Создание задачи терезесінде есеп параметрлерін енгізу 

 

Енді есептің геометриялық моделін құрамыз. Негізгі есептеу терезезінің жоғарғы жағындағы  

белгіге сілтеуішті шертіп, есеп шартына сәйкес қалыңдығы 250 мм және ұзындығы 3000 мм болатын 

жылу оқшаулағыштың сызбасын сызамыз (2-сурет). Сызбаны координата басынан бастаған дұрыс. 
 

 
 

Сурет 2 - Кірпіш қабаттың жанынан қарағандағы сызбасы 

 

Одан соң негізгі менюден «Вид» «Свойства» командасын орындаймыз сонда экранның сол жақ 
бөлігінде қосымша параметрлер енгізуге арналған терезе ашылады. Терезе ашылан соң сызбаны 

белгілейміз сонда терезеде «уровень» аймағы ашылады. Сонда 5000 мм деп енгіземіз (3-сурет). 
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Сурет 3 - Қабырғаның 3D моделін жасау 
 

Геометриялық моделді құрып болған соң, 3D моделі дұрыстығын тексеру үшін  белгісіне 

сілтеуішті басамыз. Сонда экранда қабырғаның 3D моделі пайда болады, барлық қырынан айналдырып 
көруге болады (4-сурет).  

 

 
 

Сурет 4 - Қабырғаның 3D моделі 

 
Енді есеп шартына сәйсес физикалық шамаларды енгіземіз. Геометриялық модель менюінен «Метки 

тел»ге сілтеуішті апарып, оң жағын шертіп «Создать метки»ді таңдаймыз. Бұл жерде жалпы жылу 

оқшаулағыш қабаттың қандай материалдан жасалғаннын, оның физикалық қасиеті (жылу өткізгіштік 

коэфициенті) енгізіледі. 
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Сурет 5 - Жылу оқшаулағыш қабаттың физикалық шамасын енгізу 

 
Енді қайта 3D модельді ашып, сыртқы қабаттардың температурасын енгізуіміз қажет. Әр қабаттың 

үстін сілтеуішпен екі рет шертеміз, сонда экранның сол жақ бұрышында қосымша меню ашылады. 

Сондағы метка аймағына атын жазамыз (kabat 1 т.с.с.) (6-сурет).  
 

 
 

Cурет 6 - Жылу оқшаулағыш қабаттың беткі қабатына есім беру 

 
Геометриялық модель менюінен Метки граней папкасынан әр қабаттың үстінен шертіп 

температураларын енгіземіз. 
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Сурет 7 - Қабаттардың физикалық шамаларын енгізу 

 

Барлық шамаларды енгізіп болған соң,  бегісін басамыз. Бұл жағдайда есептің жалпы шешімі 

шығады. 

 

 
 

Сурет 8. Жылу оқшаулағыш қабат бойына температураның таралуы 

 

Ал бізге қабырғаның дәл ортасындағы температураны табу қажет. Ол үшін жоғарғы жақтағы қосымша 

менюден  белгісін шертеміз. Сонда Локальные значения терезесі ашылады. Сонда координата 

енгізіп, жылу оқшаулағыш қабаттың кез-келген жеріндегі температурасын анықтауға болады. 
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Сурет 9 - Есептің жалпы шешімі 

 

Есептің шешіміне көрнекілік ретінде ELCUT бағдарламаcын қолданылды. Бұл бағдарламаны қолдану 
арқылы білім алушы жылу оқшаулағыш қабаттың 3D моделі жасалып, температураның жылулық таралу 

бағытын көре алады. Сонымен қатар, есептің нәтижесін графиктік және кесте түрінде алуға мүмкіндік 

береді. 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 ELCUT: Моделирование двумерных полей методом конечных элементов. Версия 5.1. Руководство 

пользователя. – Санкт-Петербург: Производственный кооператив ТОР, 2003. – 249 с. – URL: 
http://www.elcut.ru/free_doc_r.htm, http://www.elcut.ru/demo/manual.pdf. 

2 Рыстығұлова В.Б., Нұртай Ғ.А. Жылуалмасу есептерін шешуге ELCUT бағдарламасын қолдану // 

Сборник научных трудов «Актуальные научные исследования в современном мире». Переяслав-
Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 3. – С.119-126.  

3 Жуков Н. П., Майникова Н. Ф.,Никулин С. С., Антонов А. О. Решениезадачтеплопроводности. 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 79 с.  

 

ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  БІЛІМ  БЕРУ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН  ИГЕРУ  АРҚЫЛЫ 

ОҚЫТУ ЖӘНЕ  ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Ж.А. Сарина  

Қ.А.Яссауи атындағы № 123 мектеп- гимназиясы, 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заманғы білім беру технологияларын игеру арқылы оқыту және тәрбиелеу 
мәселесі қарастырылады. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену 

шеберлігіне байланысты. Мұғалім – тікелей оқыту мен тәрбиелеу үрдісіне жаңалықты енгізуші, 

оқушымен бірлесе жұмыс істейтін белсенді әрекет иесі. Сондықтан да, ол мектепке жаңалық енгізуде 

шешуші рөл атқарады. 
Түйінді сөздер: оқытудың инновациялық әдістері, интерактивті оқыту әдістері, мультимедиялық 

технологиялар, топ ішіндегі өзара әрекеттесу, проблемалық оқыту 

 
Оқу үрдісіне қызығушылықты қалыптастыру мәселесінің жетекші әзірлеушілерінің бірі, танымал 

дидактик, Щукина Г.И. келесі шарттарға байланысты қызықты сабақ құруға болады деп санайды[1, 18 б]: 

• мұғалімнің тұлғасы (сүйікті мұғалімнің түсіндіруі бойынша, тіпті қызықсыз материалдары да жақсы 

меңгертіледі); 
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• оқу материалдарының мазмұны; 

• заманауи оқыту технологияларын қолдану. 
Алғашқы екі шарт әрқашан біздің күшімізде болмаса, онда соңғысы кез келген мұғалімнің 

шығармашылық қызметі үшін үлкен өріс болып табылады. 

 Бүгінгі күні мектептегі білім беруде педагогикалық үдерістің барлық аспектілерін қамтитын 
айтарлықтай өзгерістер бар. Оқушылардың жеке қызығушылығы білім беру үдерісіндегі шешуші фактор 

болып табылады. Менің ойымша, негізгі міндеттердің бірі болып мұғалімнің педагогикалық шеберлігін 

қазіргі заманғы білім беру технологияларын игеру арқылы оқыту және тәрбиелеу. 

Педагогикалық технология - оқытудың нәтижелілігін арттыратын оқу және оқу іс-әрекетін 
ұйымдастыру әдістерінің, әдістерінің және нысандарының жиынтығын негізге ала отырып, оқу процесін 

жобалау, оның қолданылуы нақты анықталған нәтижеге ие. 

Кез-келген жаңа технологияны меңгерген кезде мұғалімнің жаңа педагогикалық ойлауы басталады: 
анықтығы, құрылымы, әдістемелік тілдің анықтығы. 

Жаңа педагогикалық технологияларды сабақтарда қолдану, оқыту процесін жаңа тұрғыдан қарауға 

және жеке тұлғаны қалыптастырудың психологиялық механизмдерін меңгеруге, жақсы нәтижелерге қол 

жеткізуге болатынына сенімдімін. 
Бастауыш мектепте сабақ өткізу кезінде оқу үдерісінің тиімділігін арттыру үшін келесі заманауи білім 

беру технологияларын қолданамын: 

Бүгінгі таңда жаңа инновациялық технологиялардың көптеген түрлері қолданысқа ие болуда: 
Жобалау, саралап оқыту технологиясы 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы 

Модуьдік, деңгейлеп оқыту технологиясы 
Сатылай комплексті талдау технологиясы 

Компьютерлік оқыту технологиясы 

Ойын технологиясы 

Білім берудегі интерактивтілік технологиясы және т.б. 
Инновациялық технологияларды тиімді қолдану нәтижесінде төмендегі жетістектерге жетуге болады: 

Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі 

Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыру мүмкіндігі артады. 
Олардың әрқайсысының деңгейін анықтап, оларды бақылауға мүмкіндік аласың. 

Оқушылардың ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. 

Оқушылардың қабілеттері, сөз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, шығармашылық еркіндігі артады. 
Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген кәсіби 

сенімін қалыптастырады.  

Осы аталып өтілген жаңа технологиялардың ішінде ойын технологиясының алар орны ерекше. 

Сабақтың бір кезеңінде осы технологияның элементтерін қолдану- өте тиімді әдіс. Ойын арқылы 
оқушының білімі мен бейімін, жеке тұлғалық қасиет- қабілеттерін арттыру мүмкіндіктері зерттелген [2,9 

б] 

Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың 
қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, 

мектептегі әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру 

арқылы оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының әрекеті – технологияны 

қабылдауы, ынтасы, құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс. 
Бастауыш сатыда әрбір пән бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің өлшеуіштер тәсілдері 

ретіндегі деңгейлік тапсырмалар жүйесін дайындауға болады. Оқушының дайындық деңгейін саралау 

оқушының жеке танымдық мүмкіндігін ескерудің басты тәсілі ретінде қарастырылуы тиіс. 
Жаңа ақпараттық технологияның ерекшелігі – мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен бірлесіп, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. 

Мектептердің оқу үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, 
дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей отырып, 

саралап, даралап оқытуға мүмкіндік туады. Жаңа ақпараттық технологияны шағын жинақталған 

мектептерде де пайдалануға болады. Онда сабақты тиімді өткізуге, оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыруға, әрбір оқушының өз беттерінше ізденіп білім алуларына көмектесуге болады. Жаңа технология 
оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең бастысы – оқушының білім жетістіктерін жақсартуға ықпал 

етеді. 
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Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру – жеке тұлғаның еркін дамуы үшін оның бойында жалпы азаматтық 

құндылықтардың қалыптасуын қамтамасыз ететін дидактикалық ұстаным ретінде басшылыққа алынуы 
тиіс. 

Мектептің бастауыш сатысында оқу-тәрбие үрдісін оқушылардың өзара іс-әрекетімен мұғалім мен 

оқушының өзара қарым-қатынасын дұрыс ұйымдастыру арқылы оқушының ойлау белсенділігін 
арттыруға, сабақта интерактивтік әдісті тиімді пайдалануға болады. Мұнда негізгі және жетекші үрдіс – 

іс-әрекетті оқытуды ұйымдастыру. Бұл технологияның ерекшелігі оқушылардың өздері ақпараттар 

жинап, өздері жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің көзқарасын логикалық түрде 

дәлелдейді. Ол өз пікірін бір-біріне, топта, сынып алдында айта алады. Мұнда жеке тұлғаның рухын 
тәрбиелеуге, адамның адамгершілік болмысын қалыптастыруға басты назар аударылуы тиіс. Білім 

мазмұнын меңгеруде оқушылардың жаңа процессуальдық біліктілігіне, ақпаратты алдын ала болжау 

қабілеттерін және қойылған міндетті шығармашылықпен дамытуға көңіл бөлінеді. Әрбір сабақта 
оқушылардың оқу біліктілігімен қатар ойлауы, іс-әрекеті, өзара қарым-қатынасы және өзінің сана-сезімі 

дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, синтез, салыстыру, сұрыптау) және шығармашылық іс-

әрекеті қалыптасады[3,27 б]. 

Қай салада болмасын, ондағы жұмыстың нәтижесі сапасымен өлшенеді. Мектептегі сан-саналы 
жұмыстың құйылатын арнасы да білімнің сапасында болатыны даусыз. Білім қоғамды тұрақтандыратын, 

рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Сондықтан алға басқан сайын біз 

халқымыздың тарихи құндылықтар, ұлттық тіл қазынасын, яғни халық қазынасының бағалы жақтарын 
келешекке өзімізбен бірге индустриясы дамыған, толық техникаланған болашаққа ала баруымыз керек, 

сонда ғана біздің ұрпақ өз тілегін,өз тілін, сабаққа деген қызығушылығын, қабілетін дамытады. 

Біздің басты мақсатымыз – білім сапасы. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім 
дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Мұғалім – тікелей оқыту мен тәрбиелеу үрдісіне 

жаңалықты енгізуші, оқушымен бірлесе жұмыс істейтін белсенді әрекет иесі. Сондықтан да, ол мектепке 

жаңалық енгізуде шешуші рөл атқарады. 

Мектептегі оқу жұмысының сапасы мұғалімнің оқушылардың оқу әрекеті дұрыс ұйымдастыра білуіне, 
оның тиімділігін мейлінше жетілдіре білуіне байланысты болады. Оқушылар әрекетінің ең басты және 

жетекші түрі – оқу. 

Ғалым педагог Л.В.Занков: «Оқыту – оқушының рухани дамуын қамтамасыз етуі қажет», – дейді. 
Көрнекті психолог Л.С.Выготский: «Жақсы оқыту деп, ол баланың дамуына ілгері жүретін, оны 

жетекке алатын оқытуды айтады», – деп тұжырымдайды. 

Оқушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, қабілетінің дамуы, білуі мен танымдық 
белсенділігін арттыру – қазіргі кезде барлық мұғалімдер қауымын толғандырып жүрген мәселелердің бірі. 

Бұл сабаққа оқыту жүйесіне жоғары талап қоюды қажет етеді. Әр алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімді 

қолданылуы сабақта оқу-тәрбие мәселелерін барынша дұрыс шешуге, оқушылардың белсенділігі мен 

өздігінен іс-әрекет жасауын талап ететіндерін іріктеп алуға байланысты. 
Оқушыларға терең білім беру үшін жаңа технологияларды қолдана отырып төмендегідей қағидаларды 

есте сақтаған жөн: 

1.мұғалім пәнді өзі жетік терең біліп, оны балаларға жай, қарапайым тілмен, өмірмен байланыстыра 
отырып беруі қажет. 

2.мұғалім оқушылардың жеке басының психологиясын (жан дүниесін) жете біліп, әр оқушының 

жүрегіне жол таба білуі қажет. 

3.мұғалім әр оқушыға, бүкіл сыныпқа талап қоя білуі керек. 
4.мұғалім әр сабақта ғылым мен техника жаңалықтарын дұрыс қолдана білуі. 

5.мүмкіндігінше, кейбір үлкен тақырыптарды топтап, жеке блоктар түрінде топтай білуі. 

6.балалардың есте сақтау қабілеттерін арттыру үшін жаңа сабақты тірек конспектілері мен жеке тірек 
белгілері бойынша беру. 

7.сабақта балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі қызықты элементтерді 

пайдалану. 
8.әрбір сабақ өз дәрежесінде өтуі қажет. 

Білім беру саласында атқарылып жатқан игі істермен қатар түбегейлі шешімін күтіп жатқан 

проблемалар да көп. Оның бірсыпырасы алда шешімін табар деп үміттенеміз 

Қазіргі нарықтық экономиканың сұраныстарын қанағаттандыруға және экономиканың, өндіріс 
салаларының дамуына сай жастарға компетентті тұлға ретінде қалыптастыру үшін мұғалімдер оқытудың 

қазіргі технологияларын пайдаланып, оны одан әрі заман талабына сай жетілдіруі қажет. Осылай 

оқушылардың білім жетістіктерінің деңгейін көтеруге болады. 
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Оқушының шығармашылық қабілеті практикалық әрекеттері, ізденімпаздығы арқылы дамиды. 

Шығармашылыққа үйрететін сабақтар – жаңа технологияларды қолдану болып табылады. Мұндай 
сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас қалыптасады. 

Мұғалім бұл жағдайда білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы емес, бағалаушы емес, танымдық іс-

әрекетін ұйымдастыратын ұжымдық шығармашылық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы 
интеллектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады. 
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Annotation 

The process of converting the English language into a language spoken almost everywhere on the planet Earth 
has a long and interesting history. It is constantly going on and may not end up ever. Since English is used by 

people of different nationalities, it is still changing and will change in many aspects. This inherently leads to an 

increase in the influence of this language throughout the world. The teaching of a foreign language is closely 

connected with the teaching of culture7 

 

Процесс превращения английского языка в язык, на котором говорят почти повсюду на планете Земля 

имеет длительную и интересную историю. Он постоянно продолжается и возможно не закончится когда 
либо. Так как английский язык используется людьми различных национальностей, он все еще меняется и 

будет меняться по многим аспектам. Это неотъемлемо ведет к повышению влияния этого языка во всем 

мире. 

Обучение иностранному языку тесно связано с преподаванием культуры. Трудно дать точное 
определение культуре. Традиционно, термин культура интерпретируется как литература, искусство, 

музыка или философия. Развитие культурологи произошло для того чтобы лучше понять людей которые 

принадлежат к target-конкретной культуре. 
Во 2-ой половине 19 века началось развитие различных методов преподавания языков, аналогичных 

методу перевода грамматики С этого процесса началась модернизация в perceiving-восприятии 

преподавания культуры. Важность преподавания культуры возросла. Тем не менее, он по-прежнему 
рассматривается в качестве фона исследования. 

В настоящее время, основной целью обучения иностранному языку и тому, что связано с ним, 

культуре, традиции, этническое развитие и т.д. заключается в расширении способности студента, 

«общаться друг с другом через различные языковые и культурные границы" [Общеевропейский Стандарт 
ведения языков, 2001:3] Таким образом, теперь, кажется, невозможно отделить обучение языку от 

культуры. Язык является отражением культуры, а культура формирует его. Тем не менее, еще 

существуют аргументы относительно способов и содержания обучения культуре. Современному учителю 
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трудно создать идеальный урок, который сочетает в себе, обучение языку и культуре. Есть некоторые 

границы, которые могут ограничить учителя. Например, многие преподаватели жалуются на отсутствие 
времени или соответствующих материалов для преподавания культуры. 

Изучение иностранного языка включает в себя различные компоненты обучения, такие как: изучение 

грамматики, компетенция в чтении или коммуникативные способности. Другой компетенцией, которая 
является значимой частью изучения иностранного языка является культура. В этом случае культура 

понимается как знание других верований страны, конвенций и систем, которые существуют и в 

настоящее время практикуется. В соответствии с этим заявлением учитель должен recount-рассказать 

язык к культуре во время занятий, если он хочет, чтобы ученик понимал язык в целом. Согласно 
пониманию Kramsch [1993:1], культура обеспечивает фон для обучающихся при изучении другого языка. 

Это очень важно, особенно, когда речь идет о коммуникативной компетенции, потому что помогает 

студенту более четко понять окружающую его среду и людей, с которыми он говорит. 
Kramsch, также предполагает, что изучение культуры иностранного языка позволяет студенту 

осознать, как маневрировать среди некоторых социально принятых норм. Значительные споры были 

вызваны относительно учителей и ученых связанные с действенностью культуры обучения. В настоящее 

время существуют два различных подхода учитывающихся при преподавании культуры в иноязычной 
аудитории. 

Выбор культуры, которая должна преподаваться является важной задачей учителя. Существует четыре 

различных подхода к преподаванию культуры, которые Risager [1998; 243] упоминает в своем труде. 
Одним из них является подход к иностранной культуре, который понимается как преподавание культуры 

как одной целостной культуры. В этом подходе к культуре основной упор делается на культуру одной 

страны. Примером, которому может быть американская или британская культура. Английский в польских 
школах имеет высокий престиж и играет большую роль в образовании польских студентов. Согласно 

этому подходу, учитель может провести урок о традициях и обычаях, связанных, например с темой 

Рождество. Этот подход может вызвать восхищение представленной культурой. Темы, связанные с 

традициями дают много возможностей учителю. 
Учитель, который отвечает за обучение культуре традиций должен много знать, по данному вопросу. 

Не просто обеспечить необходимым такую аудиторию особенно, когда дети, которые обучаются, имеют 

различный фон. В этом случае учитель должен выбрать соответствующие темы и материалы, имеющие 
отношение ко всем студентам. Он не должен забывать о своей культуре и традициях и приложить усилия, 

чтобы заставить их понять традиции, которые могут быть абсолютно отличными от их собственных. 

Одна из тем, которая часто обсуждается во время занятий по английскому языку, относится к Рождеству. 
В большинстве книг предназначенных для курса английского языка легко найти разделы, связанные с 

этой темой. Более того, очень часто сравниваются британское и американское Рождество. Студенты 

благодаря этому могут иметь представление о том, как традиционное рождество выглядит там. Они могут 

узнать об обычаях которые характерны только для Англии или Америки и лучше поймут чужую 
культуру. Далее, что может быть очень полезно для учителя это попытка погрузить студента в целевую 

культуру с помощью использования некоторых видов оборудования. Класс, обеспеченный учителем 

специальными декорациями, такими как традиционная музыка, еда, карты, фотографии показывающие 
рождественский праздник могут помочь студентам почувствовать лучше атмосферу и понять традиции, 

которые могут быть даже очень разными. Кроме того, можно создать классы, которые показывают 

разницу между американским и британским Рождеством. Учитель может попытаться показать все 

сходства и различия. Организация занятий о традициях является сложной задачей для каждого учителя. 
Однако, студент, который много знает об обычаях целевой культуры, также может понять людей и их 

поведение и связанный с ним язык. 

Преподавание культуры как сравнение одной конкретной/целевой культуры с родной культурой 
студента.Этот подход ориентирован на вышеуказанные сходства и различия между различными 

культурами. В настоящее время существует тенденция использовать этот подход на уроках связанных с 

обучением культуре. Она получила роль доминанты для того, чтобы сравнивать и сопоставлять две 
различные культуры. Благодаря такому подходу, студенты могут стать посредниками между 

конкретной/целевой культурой и родной культурой студента. 

Для студентов, которые имеют фон родной культуры, т. е. другое происхождение это может 

показаться очень интересным. Люди, которые принадлежат к определенной культуре, имеют тенденцию 
сравнивать другие культуры с той, к которой они относятся. Учитель может обсудить темы, которые 

покажут сходства и различия этих трех культур. Благодаря тому факту, что культуры разнообразны, 

будет проще учителю показать студентам различия. 
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Преподаватель может показать отличия и сходства основанные на ежедневных жизненных ситуациях. 

Это может помочь студенту понять различные виды реакции на ситуации, которые происходят в его 
жизни. Это поможет обучающемуся избежать неправильного понимания когда он будет беседовать с 

человеком, представляющим любую из этих культур и более того, когда он поедет в зарубежную страну. 

Этот подход основан на концепции, что различные культуры могут сосуществовать в одной стране. Он 
относится к самобытности в стане связанной с различными культурами. Преподавание может быть 

связано с проблемами культуры. Хороший тому пример культурные конфликты по некоторым аспектам 

жизни таким как работа, вера, обычаи. Одна из проблем, которую можно выделить это культурные 

барьеры. Культурные преграды могут стать причиной неэффективной коммуникации. Люди могут 
встретиться с проблемами по многим фонам, когда это касается культуры особенно, когда возникает 

проблема с языковыми коммуникациями. Учителю, который хочет провести занятия, основанные на 

проблемах культуры, следует провести как исследование и выявить насущные проблемы. Одна из вещей, 
которая также важна это материалы, относящиеся к теме. При подготовке занятия, на котором 

обсуждаются проблемы культуры важно взять материал из достоверного источника. Они не должны быть 

слишком объективными и содержать идеи, которые лишь точка зрения одной персоны. Преподаватель 

может обеспечить свое занятие отрывками из газет или видео, которые ознакомят студента с 
существующими проблемами. Это поможет студентам лучше понять людей представителей целевой 

культуры. 

Благодаря миграции и туризму легко наблюдать за развитием глобализации. Обучение культуре как 
космополитический вопрос связан с этим фактором. Один из эффективных методов преподавания этого 

подхода это школьный обмен, письма, электронная почта из других стран и т.д. В этом случае английский 

язык рассматривается как лингвафранка и позволяет людям из разных фонов узнать о других культурах. 
Тем не менее, преподавателю легко выяснить какую культуру следует обсудить. Многие примеры о 

культурах, которые хорошо известны такие, как китайская или американская культуры. Преподаватель, 

прежде чем подготовит занятие должен удостовериться, что его идеи о стране верные. Более того, 

учителю не следует пытаться inculcate – навязывать свое мнение студентам. 
Задача обучения культуре, как космополитическому вопросу заключается в том чтобы расширить 

знание студентов об особенностях культуры, научить их быть терпимыми к другим культурам и дружить 

с людьми различного культурного фона / происхождения. 
Цель данной статьи: подтверждение того, что есть сильная связь между преподаванием языка и 

культуры. Однако, все еще много дебатов относительно методов и содержания, которые должны 

использоваться во время уроков. Определение культуры менялось в разные периоды. В начале 20 века, 
культура только рассматривалась, как часть литературы и основным мотивом обучения культуре было 

дать возможность студентам прочитать ее. Перелом наступил с развитием социальных наук таких, как 

социология или антропология. Culturebecameawayoflife. Культурасталаобразомжизни. Хотя способ 

восприятия культуры изменился, он все же рассматривался отдельно,  
Сегодня благодаря таким великим исследователям как Kramsch[1993], Byram[1989, 1994], Seelye[1993] 

Brown[2000] и многим другим было достигнуто распространенное согласие. «Культуре следует стать 

интегральной частью обучения языку». Язык рассматривается как часть культуры и культура как часть 
языка, вот почему они не могут отделены и должны преподаваться вместе[Brown 2000:177]. 

В идеальном видении языковой аудитории, культура является интегральным компонентом 

рассматриваемым систематически. Однако, реальность кажется другой. Несомненно, больше внимания 

надо уделить лингвистической компетенции, чем культуре обучения. Причиныэтогоразличны. 
«For instance, there is tendency to claim that there is not enough of time to provide cultural classes. There are 

not syllabuses created for such lessons and what is more, many teachers complain about lack of activities and 

topics in teaching materials». 
Например, существует тенденция обвинять. Что не достаточно времени для проведения занятий по 

культуре страны языка. 

«When providing classes focused on culture teaching, a teacher should determine the content of the course and 
decide on methodology and techniques which will be used during the lesson. Activities used by the teacher should 

foster awareness and cultural knowledge of the students. Moreover, also the aim of teaching should be established 

by the teacher. Students should be encouraged by the teachers to develop cultural learning skills like analyses or 

evaluation. What is more, the materials used by the teacher play also a significant role. It is good when the 
materials are diverse.» 
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Today, most educational institutions give the future specialist with higher education a rigid system of 

knowledge and skills, excluding the formation of the need for self-realization, professional development, not 
taking into account the modern requirements of the professional environment. This approach does not provide 

social protection for graduates, does not prepare them to confront the conditions of the market, which is based on 

competition, which can withstand only a competitive specialist. Practical experience and research work show that 

graduates do not have the qualities that are in demand today in the labor market: the ability to continuous self-
development, the desire for professional growth, the desire for high quality of the final product.  

It is known that the successful employment of graduates depends not only on their professional and personal 

qualities, but also a number of other objective factors. Among them-the capacity and structure of the labor market. 
In this regard, the most important is the correct prediction of the trends of its development. Today it is carried 

out in multifactorial conditions, and it is almost impossible to achieve full quantitative and structural compliance 

of graduates with the labor market. The existing problems in the employment of graduates in a number of 

economic specialties and the lack of specialists in other areas are two poles of the same problem. The imbalance 
between the number of graduates and the market capacity is one of the reasons for the social dissatisfaction of 

young people. 

In a market environment, universities can not ignore the demand and preferences of consumers. At the same 
time, they are responsible for the quality of education and employment of graduates. 

Modern universities face a difficult problem-to ensure the competitiveness of the University, on the one hand, 

and the employment of its graduates, on the other. There can be only one solution: the combination of 
responsibility for the competitiveness (employment) of graduates and meeting the needs of students. 

Universities are faced with the task not only of forecasting trends and prospects for the development of the 

labor market in quantitative and qualitative aspects. Forecasting the quality of training of young specialists for the 

labor market is the basis for the industrial-innovative development of society, ensuring its competitiveness in 
General. 

Educational results (learning outcomes) of the graduate must not only meet national and industry qualification 

frameworks and professional standards, but also provide ample opportunities for his employment, further training 
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and changes, if necessary – the scope of activities. All this can be achieved only through the training of students 

focused on specific areas of professional activity. 
Potential organizations where graduates of economic specialties will work may be different in scale, form of 

ownership, and corporate culture of business. These aspects largely determine the specifics of their activities, 

which, of course, should be reflected in the content of education. 
For economic specialties the importance of practice-oriented knowledge is even higher. The sphere of 

professional activity in the economy is changing so quickly that teachers often do not have time to develop 

appropriate competencies and understand them. So, it is necessary to involve practitioners-heads of organizations, 

leading managers, financiers, auditors – to read the author's courses in the elective disciplines. 
Research of professionally significant qualities of the professionals were done by V. P. Bespalko, V. I. 

Bogolyubov, N. V. Kuzmina, N. V. Ilyin, V. N. Borisov and other scientists. Domestic psychologists, based on 

the theory of abilities, include professionally significant qualities of the mental properties of the individual. At the 
same time, based on the principles of unity of consciousness and activity, they emphasize that these qualities are 

not only manifested, but also formed in the process of activities organized accordingly.  

The structure of the economist is implemented in four components of professional skills: design, design, 

organizational, Gnostic. His professional skills presuppose the successful solution of tasks in accordance with the 
goals facing society, a high level of motivation of professional activity and the ability to solve professional 

problems. The factors that determine the level of preparedness of an economist for professional activity are: - 

expression of professional orientation (motivation) and professionally significant qualities of a specialist; - the 
level of fundamental (basic) training; - the level of knowledge and skills in the field of future activities; - the level 

of activity of self-education. The study of the existing and desirable degree of providing a given level of training 

for the required "reference parameters", reflected in the qualification characteristics, determined the mismatch that 
takes place from the point of view of various experts ("consumers" — representatives of organizations, and 

"manufacturers" — employees of the University) [1]. Correlation analysis and job description and experts about 

the professionally significant qualities of a specialist confirms the relationship between the integrative qualities of 

the personality and the successful work, and also allows you to highlight a list of seven complexes of 
professionally significant qualities of a successful activity: 1) professional knowledge and skills, 2) professional, 

3) responsibility, 4) activity, 5) agility, 6) psychological stability, and 7) communication [2]. For the development 

of these qualities, teachers-practitioners call for the creation of "quasi-professional and professional-creative 
educational environment at the University, which will not only determine the vectors of self-development and 

professional development of students, but also allow them to engage in self-actualization in the process of training 

at the University" [3, p.73]. It is impossible not to agree with the authors of the idea that in many ways the 
solution of this problem is possible through the definition of personal vectors of development for each student 

through the introduction of the services of a coach or tutor, which could provide recommendations for the active 

use of information, organizational, methodological, socio-psychological potential of the University. This training 

system has long been successfully implemented in many English and American universities. In addition, as 
practice shows, the active inclusion in the grid of hours of optional classes, elective courses, consulting hours for 

personal communication with the teacher at the University and future employers contributes to a deeper 

immersion in professional knowledge, helps to transform them into skills.  
When teaching any subject, students need such pedagogical technologies that contribute to the effective 

formation of both subject knowledge, skills and professionally significant; training should Orient the student to the 

future content of production activities. The analysis shows that these requirements are met by the technology of 

contextual approach to learning, one of the purposes of which is to create conditions for the transformation of 
educational and cognitive activity into a quasi – professional one. The main characteristic of the contextual type of 

training is the modeling of both the subject content of the future professional activity, providing professional 

competence of the specialist, and the social content, providing the ability to work in a team, to be the organizer of 
production. Formation of professionally significant qualities in the combined educational activity is caused by the 

context of professional work in its subject, social and psychological aspects. Among the professionally significant 

qualities of economists, special attention should be paid to economic thinking and such social qualities as 
organizational and communication skills, entrepreneurship, leadership, self-organization, responsibility. The 

formation of economic thinking, as well as a productive solution to the problem of development of social 

qualities, it is advisable to carry out through the organization of quasi – professional activities-business games and 

through the use of applied tasks of economic orientation. The content of these tasks should include: familiarization 
with economic facts and concepts; reasonable dosing of the number of unfamiliar economic terms; logical 

connection with the program material, etc. [4]. 
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The training system should be able not only to transfer knowledge, but also to form the need for continuous, 

independent mastery of them, to develop a creative approach to knowledge throughout the active life of a person. 
We agree that the main task today, in the words of One of the largest theorists and practitioners of education, 

American scientist M. S. Knowles, was "the production of competitive professionals - people who would be able 

to apply their knowledge in a changing environment, and ... whose main competence would be the ability to 
engage in constant self-learning throughout their lives " [5, p. 51]. 
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Аннотация 
Использование различных видов арт-терапии может быть эффективным направлением оказания 

психолого-педагогической помощи учащимся младших классов с ограниченными возможностями 

развития. Такие нетрадиционные техники стимулируют положительную мотивацию, способствуют 
созданию благоприятного эмоционального настроя в классе.  

Ключевые слова: арт-терапия, психокоррекция, психотехнология, изотерапия 

 
На сегодня актуальной становится проблема поиска новых, эффективных направлений оказания 

психолого-педагогической помощи учащимся младших классов с ограниченными возможностями.  

В последние годы в связи с интенсивным развитием психологических методов коррекции, основанных 

на знании социально-психологических закономерностей межличностного взаимодействия, право на 
существование получили  немедицинские модели психотерапии, в частности, психологическаямодель, 

которая достаточно широко используется в системе помощи учащимся младших классов с проблемами в 

развитии (Е.Ю.Pay, Ю.Б.Некрасова, Л.В.Кузнецова, Л.3.Арутюнова, Б.И.Айзенберг,).  
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Представление о том, что психотерапевтическое воздействие при работе с учащимися неэффективно, в 

настоящее время большинством специалистов противопоставляется мнению, согласно которому на 
ученика можно оказать положительное психотерапевтическое воздействие. Проблема состоит в поиске 

необходимых психотерапевтических средств, учете возрастных, личностных, а в случае патологии и 

клинических особенностей детей. 
В практике работы с учащимися младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

развития, используемая психокоррекция, включает в себя различные методики, среди которых 

необходимо особо выделить арт-терапевтические. Исследования младших школьников с различными 

нарушениями развития показывают, что у них имеются сходные проблемы в познавательной 
эмоционально-волевой, личностной сферах, которые успешно корригируются средствами искусства. 

Главная цель арт-терапевтических технологий–гармонизация личности, поэтому значение метода 

особенно возрастает, когда речь идет о детях младшего школьного возраста с ограниченными 
возможностями развития. Через развитие возможностей самопознания и самовыражения средствами 

художественной деятельности можно изменить стереотипы поведения, повысить адаптационные 

способности, найти компенсаторные возможности такого ученика, и как конечный результат - 

интегрировать его в общество.  
Арт-терапия обладает следующими признаками: 

самостоятельностью (обособленностью) от других составляющих педагогической деятельности 

(например, процессов обучения, управления); 
теоретических и практических идей, новых технологий, составляющих ее сущность; 

способностью к интеграции и трансформации;  

связью с социальными, психологическими и педагогическими явлениями; 
собственной историей возникновения и развития, описанной в литературе, документах и других 

материалах. 

Отрасль теоретического и практического знания арт-терапия обособилась примерно в 30-е годы 20-го 

столетия. Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали различные методы использования 
всех видов искусства и творческой деятельности с терапевтическими целями. Развиваясь как 

самостоятельное направление, арт-терапия заимствует прогрессивные фундаментальные теории и 

практические сведения из психологии, педагогики, искусства.  
Анализ современных исследований по терапии искусством позволяет констатировать полезность 

применения данного метода не только для лечебных целей, но и коррекционно – педагогических. В 

последние годы терапия искусством стала применяться в специальных медико-психолого-социальных 
центрах, в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных учреждениях [1, 2]. 

М. Наумбург, оказавшая большое влияние на развитие арт-терапии в США, опиралась на идею 3. 

Фрейда о том, что бессознательное может находить выражение в спонтанном творческом процессе (в 

лепке, рисовании). Ценность применения искусства в терапевтических целях заключается в том, что с его 
помощью можно на символическом уровне экспериментировать с разными чувствами, исследовать и 

выражать их (Рудестам К.)  

Один из эффективных подходов к осуществлению психологической помощи учащимся младших 
классов с проблемами развития является арт-терапия, поскольку она повышает адаптационные 

способности ученика к повседневной жизни в школе, снижает утомление, ликвидирует негативные 

эмоциональные состояния и их проявления, связанные с обучением, опирается на здоровый потенциал 

личности, внутренние механизмы саморегуляции, развивает чувство внутреннего контроля, помогает 
выстраивать отношения с учащимися на основе любви и взаимной привязанности, компенсируя их 

возможное отсутствие в родительском доме.  

По мнению К. Юнга, арт-терапия облегчает процесс индивидуализации саморазвития личности на 
основе установления зрелого баланса между бессознательным и сознательным «Я». Эта форма 

психотерапии востребована при лечении неврозов, снижении тревожности, страхов, при повышении 

самооценки, а также является эффективным методом разрешения семейных конфликтов, как правило, 
часто возникающих в семьях, где есть дети с проблемами в развитии.  

Арт-терапия особенно эффективна в тех случаях, когда ученик не может ясно и четко выражать свои 

мысли вербально. В этом случае невербальный язык общения вселяет в ученика уверенность, что он 

услышан и понят. Побочным продуктом арттерапии, по словам К. Рудестама, является чувство 
удовлетворения, возникающее в результате обнаружения скрытых талантов.  

Для проведения арт-терапии необходимы листы белой и цветной бумаги различного формата 
(школьники чаще всего выбирают формат А 4, в то время как для дошкольников необходимо больше 
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рабочего пространства для творчества), карандаши, краски, маркеры, фломастеры, газеты, кусочки 
тканей, сухие листья, клей, пластилин, передники, чтобы не испачкать одежду и др. В основе арт-терапии 
лежит творческая деятельность, неограниченные возможности ученика для самореализации и 
самовыражения, что помогает ему адаптироваться в реальной жизни. Через рисунок, игру, сказку арт-

терапия дает выход социально неприемлемым негативным эмоциям и чувствам, поскольку ребенок 
может выпустить пар, снять напряжение в процессе работы. Иногда в процессе создания продукта 
творчества или созерцания художественного произведения ребенок проявляет и осознает сильные 
чувства, переживания, мысли, которые в повседневной жизни подавляются им самим и ускользают от 
внимания взрослого.  

Для ученика, привыкшего к порицаниям и низкому уровню академической успешности, творческая 
деятельность может стать одним из способов раскрытия его сильных сторон, видов деятельности, в 
которых он может реализовать свой потенциал, что в конечном итоге способствует повышению его 
самооценки и статуса в классе. Кроме того, иногда в процессе арт-терапии ученик получает возможность 
развить творческие способности. Рисование, лепка способствуют формированию навыка внутреннего 
контроля, концентрации внимания на ощущениях и чувствах. Активная творческая деятельность 
способствует снижению мышечного и эмоционального напряжения.  

Особенностью изотерапии в работе с учащимися с ограниченными возможностями является то, что 
изотерапия используется для создания положительной мотивации, помогает преодолеть страхи перед 
трудностями, помогает создать ситуацию успеха, а также воспитывает чувство взаимопомощи, 
взаимовыручки, помогает учащимся младших классов развивать фантазию, используя различные 
цветовые гаммы, различные материалы для работы. Изотерапия имеет огромное коррекционное значение 
при развитии мелкой моторики пальцев рук, участвует в согласовании межполушарных 
взаимоотношений. 

На уроках изобразительного искусства введение изотерапии позволит стимулировать развитие 
познавательных процессов, двигательной сферы, скорректировать психологические проблемы. Так, 
работа с красками, лепка являются не только безопасными способами снятия напряжения, но и 
предоставляют возможность для самовыражения, «выхода» агрессивных чувств в социально приемлемой 
манере, способствуют формированию представлений о форме предмета, ориентировки в пространстве 

листа бумаги и др. Такие занятия будут способствовать развитию эмоциональной сферы учеников, их 
мышления и естественной креативности [3,4]. 

Занятия строятся на основе принципов интегрирования, системности и преемственности. Выбор 
тематики занятий определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной 
тактики коррекционно-развивающей работы. В процессе занятий у детей развиваются коммуникативные 
качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются 
успехи-неуспехи, проектируются общественные взаимодействия, формируется личностная ориентация.  

Значительные трудности в соблюдении школьных норм и правил поведения испытывают дети с 
различными нейродинамическими нарушениями, наиболее часто проявляющимися синдромом 
гипервозбудимости (гипердинамичности), дезорганизующим учебную деятельность и поведение в целом.  

С гиперактивными и расторможенными учащимися не рекомендуется использовать материалы, 
стимулирующие ненаправленную активность ученика, способную перерасти в агрессивное поведение. В 

работе с ними необходимо использовать клеевую технику, рисование по стеклу, которые в большей 
степени способствуют «алгоритмизации» их деятельности. 

При организации изотерапевтической работы с замкнутыми, эмоционально тревожными учащимися 
желательно использовать материалы и художественные техники, позволяющие работать на больших 
форматах бумаги, доске, асфальте. При этом целесообразно применять кисти больших размеров, валики, 
что задействует максимальное количество различных групп мышц тела. 

В изотерапевтической работе для преодоления проблем ученика наряду с общепризнанными 
техниками (серийное рисование, спонтанные рисунки и др.) рекомендуют использовать нетрадиционные 
техники рисования (рисование пальцами, ладошкой, нитками, рисование под музыку, методом 
напыления, кляксография и др.)  

Такие виды деятельности, как рисование пальцами или ступнями ног, развивают у ученика 
кинестетическое восприятие. Совместная творческая деятельность помогает импульсивным учащимся 

младших классов научиться работать вместе со сверстниками или взрослым, контролируя собственные 
поведенческие реакции. Все виды нетрадиционного рисования способствуют развитию зрительно-
моторной координации, коррекции мелкой моторики рук. Специалисты используют рисование для 
создания благоприятной психологической атмосферы, для снятия эмоционального и мышечного 
напряжения, развития эмпатии, внимания.  
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Таким образом, использование различных видов арт-терапии может быть эффективным при оказании 

психолого-педагогической помощи учащимся младших классов с ограниченными возможностями 
развития. Использование нетрадиционных техник способствует не только развитию познавательной 

деятельности, коррекции психических процессов, но и стимулирует положительную мотивацию, 

способствует созданию благоприятного эмоционального настроя в классе, воспитывает навыки 
адекватного группового поведения, облегчает процесс коммуникации со сверстниками, учителем и 

другими взрослыми людьми.  
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Аңдатпа 
Мақалада мектепке дейінгі ұйымдарға педагог-мамандарды даярлау мәселелері, білім беру 

бағдарламаларының мазмұны және оларды жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесі, инновациялық 

оқыту технологиялары, сондай-ақ болашақ мектепке дейінгі мамандардың жалпымәдени, кәсіби, пәндік, 
ақпараттық және коммуникативтік құзыреттіліктері қарастырылады. 

Кілт сөздер: мектепке дейінгі білім беру, педагог-маман, мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандарты, мектепке дейінгі бес білім беру саласы, коммуникативтік–тілдік құзіреттілік, денсаулық 
сақтау құзыреттілігі, танымдық құзыреттілік, шығармашылық құзыреттілік, әлеуметтік құзыреттілік 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында «Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты - білім алып, білік пен дағдыға қол 
жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп 

табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеге лайықты өмір сүру және 

жұмыс істеу болып табылады»,- деп жоғары білім мен ғылымды ұштастыра жүргізу жан-жақты 
айқындалған[1]. 

Қазақстанда мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайтуүшін елімізде балабақшалар мен шағын 

орталықтар ашылып, баланы тәрбиелеу мен мектепке дайындау мәселесінің шешімін табу жүзеге 

асырылуда. Бұл әрине, мемлекеттік деңгейде мектепке дейінгі жастағы балаларға үкімет тарапынан 
жасалып отырған қамқорлық деп түсінуіміз керек. «Балапан» бағдарламасының шеңберінде мектепке 

дейінгі тәрбиемен және оқытумен 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 70% қамтамасыз ететін 

мемлекеттік және жекеменшік балабақшалар желісі дамитын болатыны айтылған. 2020 жылға дейін 100 
пайызбен балаларды мектепке дейінгі ұйыммен қамтамасыз ету мәселесі қолға алынып, жұмыстар 

жүргізілуде. Бұл әрине алдағы уақыттың еншісінде.  

Екінші мәселе,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен 
бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына (бұдан әрі 

– Стандарт), Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламасы (бұдан әрі – 

Бағдарлама) және Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларына (бұдан әрі – ҮОЖ) 

сәйкес ұйымдастырылады[2]. 
 Стандартта мектеп жасына дейінгі балалардың дайындық деңгейіне, мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптар айқындалған.  
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Барлық бағдарламалар мемлекеттік стандартқа сәйкес негізгі бес білім беру саласын толық қамтиды 

және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде 
баланың белгілі бір құзыреттілік (коммуникативтік-тілдік құзіреттілік, денсаулық сақтау құзыреттілігі, 

танымдық құзыреттілік, шығармашылық құзыреттілік, әлеуметтік құзыреттілік) дәрежесін 

қалыптастыруымен сипатталады.  
Білімнің жаңа мазмұнмен толығуы мектепке дейінгі ұйымдар мен шағын орталық педагогтарына жаңа 

талаптар қойып, кәсіби білімнің рөлін көтеріп, оның сапалы өзгеруіне басымдық беріліп отыр. Бұл 

тұрғыда педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда білім мазмұнын іске асыратын оқу-әдістемелік 

кешендермен, құралдармен қамтамасыз ету мәселесі басты назарда болады, өйткені білім беру салалары 
бойынша оқу іс-әрекетінің мазмұнын меңгертудің субъект мен субъектілік қатынасқа құрылуы, 

балалардың дамуына мүмкіндік туғызады. 

Үшінші мәселе, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы қазақстан халқына 
жолдаған сөзінде «2019 жылдың 1 қыркүйегіне қараймектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте 

дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай 

стандарттарын енгізу қажет» деп атап көрсеткен[3].Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және 

оқытумен қамтамасыз ету, мектепке дейінгі ұйымдарды білікті кадрлармен толық қамтамасыз етуді және 
олардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды жүзеге асыру атап көрсеткен болатын. Сонымен қатар, 

жоғары оқу орындарында және кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында мектепке дейінгі білім 

берудің 18 мыңнан астам педагог қызметкерлері даярланды, қайта даярлау курстарынан өтті және 
олардың барлығы жұмыспен қамтамасыз етілгендігі нақтыланды. Дегенмен, елімізде мектепке дейінгі 

ұйымдарда маман қадрлардың әлі де жетіспейтіндігі орын алып отыр.  

Төртінші мәселе,мектепке дейінгі ұйымдарға маман дайындайтын елімізде 12 жоғары оқу орындары 
бар. Оның бірі – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 5В010100 – «Мектепке дейінгі 

оқыту мен тәрбиелеу» мамандығы бойынша талапкерлерді қабылдауға бөлінетін мемлекеттік білім грант 

санының арттыруы - мектепке дейінгі білім беру саласына аса мән беріліп отырғанын байқауға болады. 

Айталық, соңғы үш жылда бакалавриат (25-30 орын), магистратура (25-30 орын) және докторантура (3-6 
орын) деңгейінде мемлекеттік білім грантының өсуі байқалады [4]. 

Университет халықаралық білім кеңістігіне кірігу үшін ұлттық білім беру бағдарламаларын әлемнің 

алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының бағдарламаларымен үйлестіру мақсатында көптеген 
жұмыстар атқаруда. Оған дәлел бүгінгі қоғам сұранысына жауап беру мақсатында университетімізде 

2015/2016 оқу жылынын бастап 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» (бакалавриат) 

мамандығына университет ғалымдары, шетел университетінің профессорларымен авторлық бірлестікте 
әлемдік стандартқа сәйкестендірілген білім беру бағдарламасын әзірлеп пилотты режимде тәжірибеде 

сынақтан өткізіп, осы бағдарламамен 2018/2019 оқу жылында 4 курс студенттері білім алып, тәмәмдайды.  

Осы аталмыш білім беру бағдарламасының мақсаты - мектепке дейінгі ұйымның болашақ педагогтары 

кәсіби іс-әрекетті тиімді жүзеге асыруға қабілетті, бәсекелестікке бейімделген, халықаралық стандарт 
талаптарына сай болуы, жалпымәдени, кәсіби және пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыру, мектепке 

дейінгі ұйымдарда оқу іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқаруда инновациялық технологияларды 

қолдануды меңгерту болып табылады.  
Білім беру бағдарламасы келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруды көздейді. Жалпымәдени 

құзыреттілік: адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгеруге; ғылымдардың негізгі 

әдістері мен ережелерін, әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуге; шет тілінен білімін қарым-қатынас 

жасау және арнайы мәтінді түсінуге және т.б. 
Кәсіби құзыреттілік: білімдік ортада субъектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық өзара 

әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерту; кәсіби қызметінде бала құқығы мен мүгедектер құқығы 

туралы негізгі халықаралық және отандық құжаттарды пайдалана білу; кәсіби міндеттерді шешуде 
мамандардың пәнаралық және салааралық өзара әрекеттестіктеріне қатыса алу және т.б. 

Пәндік құзыреттілік: мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытудың теориялық негіздері мен 

технологияларын меңгерту; білім беру сабақтастығын жүзеге асыру құралдарын меңгеру; жеке 
әдістемелік пәндердің теориялық негіздері мен технологияларын меңгеру және т.б. 

Сонымен қатар, ақпараттық, коммуникативтік және проблеманы шешу құзыреттіліктерін де меңгерту 

көзделген.  

Білім беру бағдарламасын тәжірибеге енгізу барысында педагогикалық үдерісті ұйымдастыру мәселесі 
алға шығады, себебі аталған бағдарлама бойынша оқытушылар академиялық ұтқырлықпен шетелдің 

білімдерін жетілдіріп, жаңа пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеп, педагогикалық үдерісті 

кредиттік технологияның талаптарына сәйкес жүргізуде.  
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Сонымен, біздің негізгі міндетіміз педагогикалық үдерісті жетілдіру болып табылады, нақтылап айтсақ 

университеттегі мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығының студенттерінің кәсіби 
дайындығын күшейту үшін арнайы курсты таңдау пәндерінің оқу бағдарламасын, силлабусын, оқу-

әдістемелік кешендермен, іс жүзінде электрондық реурстарды пайдаланып, оқыту үдерісін тиімді 

ұйымдастыруға мүмкіндік жасауға бағдарланып отыр. 
Бесінші мәселе, жоғары оқу орындарында оқыту үдерісінде педагогикалық технологияларды саралап 

қолдануды қажет етеді. Университетте мектепке дейінгі педагогика ғылымының дамуына өзіндік үлес 

қосқан ғалымдар мектепке дейінгі ұйымдарға тәрбиешілер мен әдіскерлер дайындауға ат салысуда. 

Жоғары оқу орнының профессор- оқытушылар құрамы оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық 
технологияларын меңгеріп қана қоймай, оны педагогикалық үдерісте пайдалану әдістемесін үнемі 

жетілдіруде. 

Ел президентінің жолдауларын қолдау, халықаралық және аға ұрпақ тәжірибесі негізінде мектепке 
дейінгі білім берудің жаңа әдіс-тәсілдеріне көшу саясатын жүзеге асыру үшін университетімізде білікті де 

білімді профессор-оқытушылар дәріс береді. Сондай-ақ, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

мамандығының білім алушылары профессор-оқытушылармен бірге ғылыми-зерттеу жобаларына 

қатысып, «Мектепке дейінгі педагогика» ғылымына өзіндік үлестерін қосуда. Болашақ мамандардың 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда әлемдік стандартқа сәйкес білім беру үшін студенттердің 

академиялық ұтқырлығын іске асыру барысында университет халықаралық ынтымақтастықты дамытуды 

белсенді түрде іске асырып Англия, Германия, Чехия, Польша, Қытай, Түркия, Корея, Ресей, Латвия және 
т.б. мемлекеттерден жалпы саны 44 жоғары оқу орындарымен серіктестікте жұмыс істейді. 

Қазіргі білім саласындағы өзгеріс педагог мамандығына жарқын болашақ ашылуда. Білімнің жаңа 

мазмұнмен толығуы педагог кадрларды дайындауға жаңа талаптар қойып, кәсіби білімнің рөлін көтеріп, 
оның сапалы өзгеруіне басымдық беріліп отыр. Бұл тұрғыда педагогикалық үдерісті ұйымдастыруды оқу-

әдістемелік кешендермен, құралдармен қамтамасыз ету мәселесі басты назарда болады, өйткені білім 

алушылардың оқу пәндерінің мазмұнын меңгертудің субъект мен субъектілік қатынасқа құрылуы, 

студенттердің білімді өздігінен меңгеруіне, ізденуіне мүмкіндік туғызуы да осыған байланысты болмақ. 
Міндетті және таңдау пәндері компоненттері бойынша әзірленген оқу-әдістемелік кешендермен 

студенттер толық қамтылып, кәсіби құзыретті маман дайындауға мүмкіндік жасалуда.  

Алтыншы мәселе, университетіміз мектепке дейінгі ұйымдарға оқытудың инновациялық: 
(ақпараттық-коммуникациялық) технологияларын меңгерту, бітіруші түлектің әлемдік стандартқа сәйкес 

білімді меңгеруі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру, кәсіби құзыретті мамандайындауды міндет етіп 

қойып отыр. Осы міндеттің барлығы мектепке дейінгі ұйымдарға педагогтық құзыреттілігі қалыптасқан 
маман ретінде дайындаудың көзі болып отыр. Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

үшін жоғары оқу орындарында оқытудың қазіргі технологияларын, оның ішінде мультимедиа 

технологияларын пайдалану әдістемесі жетілдірілуде. 

Мультимедиалық технологиялар – бейнелік және аудиоэффектілік, әр түрлі мультибағдарламалық 
мүмкіндіктерді интерактивті бағдарламалық жабдықтың басқаруымен орындатылатын электрондық 

құжаттарды дайындау тәсілдері болып табылады.  

Кәсіби құзыреттілікті меңгерту әрине оқыту үдерісінде педагогикалық технологияларды пайдалану 
арқылы алған білімі мен өзіндік ізденуі нәтижесіндегі білімінің тереңдігін және оны тәжірибеде кез 

келген жағдайда қолдана білуімен сипатталады. Оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану кәсіби дайындықтың мазмұнын өзгертуге, студенттермен жұмыстың әртүрлі 

формасын ұйымдастыруда, яғни оқу-тәрбие үдерісінде, ғылыми-зерттеу жұмыстарында болашақ 
маманның құзыреттілігін қалыптастыруға негіз болары сөзсіз. 

Қазіргі компьютерлік және интербелсенді бағдарламалық әдістемелік құралдар оқытушы мен 

студенттердің әрекеттесу формаларын өзгертіп, субъекті мен субъектілік қатынас түрінде көрінеді. Ал 
мұндай өзгеріс студенттердің білімге деген ынтасын арттырып, сабақтың, нәтижелік бақылаудың жаңа 

үлгілерін (баяндама, есеп беру, топ алдында жобаларды біріге отырып қорғау, эссе жазу, реферат, 

курстық және дипломдық жұмыстар) орындауда ізденуге итермелейді, оқытудың жеке тұлғаға 
бағытталған түрлерін енгізуді керек етеді. 

В.А.Сластенин мен И.А.Зимняяның пікірлері бойынша, жоғары оқу орнында оқыту үдерісінің кәсіби 

оқуға бағдарлануы білім сапасын нәтижеге бағыттап бағалауды, қажетті теориялық және практикалық 

дайындықтың бірлігі студенттердің кәсіби құзыреттігін қамтамасыз етеді, - деген тұжырым жасаған [5,6]. 
Авторлардың пікірлерін қорытындылай отырып, құзыреттіліктер кәсіби сипатқа ие болып, олар 

субъектінің тұлғалық дамуын көрсететін іс-әрекеттің нәтижесі түрінде көрінеді. 
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Университеттің материалдық-техникалық базасының молаюы, замануи талаптарға сай жабдықталған 

кабинетінің ашылуы, студенттердің мамандықтарына деген сүйіспеншілігін арттырып, кәсіби тұрғыдан 
өсуіне ықпал ететін, ғылыми еңбектермен және жаңа технологиямен жабдықталуы да осы мамандық 

студенттерінің ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік туғызып отыр. 

Сонымен қорыта келе, бүгінгі қоғамның басты талабы мектепке дейінгі ұйымдарға кәсіби 
құзыреттілігі қалыптасқан педагогтарды дайындау мәселесі бойынша университетіміз: оқытудың 

инновациялық технологияларын пайдалану, оқытушылар мен студенттерге арналған академиялық 

ұтқырлық, педагогикалық үдерісті жаңаша ұйымдастыруда «Шеберлік сыныптар», «Он-лайн» жүйесі 

бойынша мектепке дейінгі ұйым мамандарына семинар өткізу, арнайы кабинет жабдықтау, электрондық 
оқулықтар дайындау сияқты жұмыстарды атқарып, жоғары білім беруді модернизациялауды іске асыруға 

өзіндік үлесін қосуда. 
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Аңдатпа 

Мақалада экономика саласында теориялық білімдерді меңгеру мақсатында экономикалық 
мамандықтар бойынша жоғары білікті мамандарды оқыту әдістерін жетілдіру қажеттілігі қарастырылған. 

Кілт сөздер: білім беру, экономика, есеп және аудит мамандығы, экономикалық оқыту, экономикалық 

білім 

 
Еліміздің жүйелі түрде әлемдік жаhандану процессіне қатысуына байланысты білім жүйесін жетілдіру, 

оның ішінде экономика саласының білікті мамандарын оқытып, даярлау қажеттілігі туындап отыр. Білім 

саласын жетілдіру дегенде педагогикалық технологияның, оқыту құралдарының, әдіс, тәсілдерінің 
жиынын жаңаландыру, жетілдіру процессін түсінеміз. Осы мақсатты жүзеге асыруға әлемдік тәжірибеден 

инновациялық тәсілдерді қолдану тиімді. Өйткені бүкіл әлемде үздіксіз өзгеріс болып жатқанда 

инновациялар біздіңде келешегіміз үшін өте қажетті. Қәзіргі таңда инновациялық педагогикалық қызмет 
кез-келген жоғарғы оқу орнының білім беру қызметіндегі негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. 

Инновациялық қызмет жоғарғы оқу орнының білім беру қызметі нарығында бәсекеге қабілеттілігінің 

артуына негіз болады жәнеде педагогтың кәсіби деңгейін, оның творчестволық ізденіс бағыттарын 

анықтайды, ал студенттердің тұлға ретінде өсуіне нақты әсер етеді. Сондықтанда инновациялық қызмет 
педагогтың ғылыми-әдістемелік жұмысымен және студенттердің оқу-зерттеу жұмыстарымен үздіксіз 

байланыста болуы керек. 
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Еліміздің білім беруді дамытудың Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы «Қазақстан-2050» даму 
Стратегиясымен және үкіметтің ұзақ мерзімдегі әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі 

бағыттарымен өзара тығыз байланысты [1]. Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына кіруіне жаңа 

бағыттағы, кәсіби деңгейі жоғары маман-экономистерді, оның ішінде бухгалтерлерді, аудиторларды 
дайындауды талап етеді. Сондықтанда экономикалық білім беру елімізде үлкен сұранысқа ие болып 

қалмақ және болашақта да солай болып қала береді де [2]. 

Есепжәне аудит мамандарын оқытудың инновациялық жолдары, осы пәнді студенттердің терең 

меңгеруі мәселелерін тиімді шешу үшін қәзіргі кезеңдегі педагогикалық технологияларды өңдеп, 
апробациялап және тәжірибемізге енгізуге бағытталған.  

Осы кезге дейін Қазақстанда бухгалтерлік есеп және аудит саласында көптеген реформалар болды. 

Бұл қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес реформалануына жаңа қадам 
басу еді. Бухгалтерлік және қаржылық есептіліктің негізгі құралы ретінде ҚЕХС қабылданған болаты. 

ҚЕХС өту бұл Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына мүше болып кіруінің бір сатысы болды. Ал 2008 

жылдан бастап осы халықаралық стандарттарын ескере отырып өз экономикамыздың ерекшеліктеріне 

сәйкес қаржылық есептіліктің Ұлттық стандарттары іске қосылды. Осыдан аудиторлық қызметті 
жетілдіру қажеттілігі де туындады. Өйткені қабылданған стандарттардың іс жүзінде іске асырылуын 

қадағалау қажет еді. Сондықтан елімізде бухгалтер, аудитор мамандықтары сұранысқа ие бола бастады.  

Бухгалтерлік есеп және аудит саласын реформалай отырып жетістіктерге жетуімізбен қатар, бұл 
процесстің кемшіліктері де бар екенін айта кетуіміз керек, олардың арасында көпшілік бухгалтерлер мен 

аудиторлардың кәсіби даярлығының өте төмен деңгейде болуы, ҚЕХС бойынша жасалған ақпараттарды 

пайдалану деңгейінің төмендігін атап айтамыз.  
Сондықтан біздің пікірімізше, бухгалтер және аудитор мамандығының қәзіргі заманда даму талабына 

сәйкес, оқушыларды жоғарғы оқу орнында «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқыту арқылы 

келесідей негізгі мәселелерді шешуіміз керек: 

- Қәзіргі нарықтық қатынастағы шаруашылық субъектілердің талабына сәйкес білім және мәдениет 
деңгейі жоғары болатын бухгалтерлер мен аудиторларды тағайындау; 

- Мамандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, заманауи бухгалтерлік компьютерлік 

бағдарламалармен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру. 
Алғашқы мәселе бойынша, бухгалтерлер мен аудиторлардың заман талабына сай білімі мен 

мәдениетін жоғарылатудың негізгі себепшісі – бұл Қазақстан экономикасының нарықтық шаруашылыққа 

көшу кезеңінен бастап экономистердің, оның ішінде бухгалтерлердің білім деңгейіне деген талаптардың 
жоғарылауы. Біздің еліміз ұзақ жылдар бойы жоспарлы экономика кезеңінде бухгалтерлік есеп 

халықаралық даму тенденцияларын ескермей оқшау қалған. Ал нарықты экономикаға көшуден бері 

болып жатқан көптеген реформалар, соның ішінде бухгалтерлік есептіліктің құқықтық базасының жыл 

сайын толықтырылып өзгеріп отыруына байланысты, болашақ жоғары білімді бухгалтерлердің оқу 
процессінде меңгеруі тиіс материалдардың көлеміде өседі. Ал берілген дәрістік уақытта осының бәрін 

студенттің игеруі мүмкін бе, мұны қандай жолмен шешуге болады?  

Бұл сұрақты шешу жолы біріншіден, жоғарғы оқу орнының оқушысының ынтасын (мотивациясын) 
жоғарылату, сол арқылы оқу процессінің тиімділігін арттыру. Біздің пікірімізше, қәзіргі таңда 

оқытушылар білім берудің классикалық әдісінде, материалды оқушыға жеткізу барысында, 

қарастырылып отырған дәріс тақырыбына байланысты жауаптарының барлығын дерлік өзі айтып береді. 

Әдетте бұл оқушылардың қызығушылығын оятпайды, өздігінен лекцияны әрі қарай толықтыруына 
кедергі болып, оқытушы мен аудитория арасында кері байланыс орнатпайды. Соның нәтижесінде тек 

санаулы оқушылар ғана берілген әдебиеттер көздері бойынша ізденіп даярланады. 

Бұл мәселені шешу жолы материалды жеткізу әдісін жетілдіру. Жаңа материалды жеткізу барысында 
оның оқушылардың есінде қаларлықтай ету әрине ең тиімді нәтиже берер еді. Сондықтанда оқыту 

процессінде ақпаратты жеткізудің қәзіргі заманғы технологияларын пайдалану арқылы, біріншіден, 

тақырыптың өзектілігін ашатын презентация жасау, дәрістің осы пәннің басқада тақырыптарымен 
байланысын көрсету, әдебиеттер көзін, материалды оқу мақсатын, мәселелерін, құрылымын және 

логикасын көрсету, зерттелу аймағының негізгі мәселелері мен мәнін анықтау керек. Әрине, дәрісті 

мұндай деңгейде өткізу оқытушыдан көп күш салуын талап етеді. Сондықтанда мұндай дәріс сабақтарын 

өткізудің алдын-ала жоспарын дайындауды қажет етеді. Біз тек қана әрбір дәріс сабағымызды сапалы 
жоспарлау арқылы ғана оны қызықты етіп өткізе аламыз және студенттердің сабаққа деген 

қызығушылығын арттырып, олардың тақырыпты өз бетімен ізденуіне талаптандырамыз.  
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Ал екінші мәселеге тоқталар болсақ, оқушылардың ақпараттық мәдениетін жоғарылатуда сөзсіз қәзіргі 

заманғы техникаларды пайдалану үлкен маңызға ие. Өйткені бүгінгі күннің талабы ақпаратты жылдам 
өңдеп, оның сапасын арттыру. Біздің қәзіргі қалыптасқан тәжірибемізде экономикалық мамандықтарды 

оқытуда «компьютерлік ақпараттық технологиялар» пәнін оқытады. Мұнда олар оқудың алғашқы 

курстарында ғана жалпы компьютерлік технологиялар, бағдарламалар жайында оқып түсінік алады. Ал 
соның ішінде бухгалтерлік бағдарламаларды оқып үйренуге уақыт бөлінбейді. Мұның нәтижесі көптеген 

оқушылар бухгалтерлік бағдарламаларды іс жүзінде қолдана алмайды, ал іс тәжірибесіне барған жас 

маман үшін бұл қиындық тудырады. Сондықтанда болашақ бухгалтер мамандардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру тек қана арнайы бухгалтерлік компьютерлік бағдарламаларды кешенді түрде 
оқытып отыру арқылы жүзеге асыруымызға болады. Осы мақсатпен «Есеп және аудит» мамандығы 

бойынша оқу жоспарына бірқатар пәндерді енгізуге болады. Олар: 

- Ақпараттарды автоматтандырылған өңдеу жүйесіндегі бухгалтерлік есеп; ( 135 сағ.) 
-Қолданбалы бухгалтерлік бағдарламалар.(90 сағ.) 

Мұндағы мақсат - жәй ғана осы бағдарламаның жұмыс істеу тәртібімен танысып қоймай, қолданбалы 

бағдарламалар арқылы кәсіби деңгейдегі мәселелердің шешімін табу жолдарын уйрену.  

Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес оқу процессінде студенттердің өзіндік жұмыс жасау уақыты 
мөлшерін арттыруға бағытталған. Бұл студенттің өз бетімен оқи алу деңгейін қалыптастыруды білдіреді, 

пәнаралық байланыстарға өте алу қабілетінің, тапсырманы орындай алу қабілетінің деңгейін арттыра 

түседі.  
Компьютерлік пәндерді оқытуды талдау көрсеткендей, тек қана дәрістік-тәжірибелік сабақтарын 

жүргізу арқылы студенттердің қәзіргі талапқа сай кешенді кәсібилілігін қалыптастыра алмаймыз. 

Керісінше студенттердің өз бетімен творчестволық ізденіс негізінде, өз бетімен берілген мәселенің 
шешуін табуы тәжірибесін жинақтауы арқылы олардың кәсібилілік деңгейі жоғарылай түседі. 

Оқушылардың өз бетімен жұмысын оқу методикалық қамтамасыз ету үшін жаңа оқу-методикалық 

кешендер жасау оптимальды болады. Мұнда біз қәзіргі уақытта Қазақстанның бухгалтерлік қолданбалы 

бағдарламалары нарығында кеңінен таралған «1С Предприятие» бағдарламасын негізге алуымызға 
болады. Себебі бұл бағдарлама тек Қазақстанда ғана емес сонымен қатар ТМД елдерінің арасында да 

кеңінен танымал болып отыр. Осы бағдарламаны үйренуі арқылы студент өзі дәрістік сабақта, әдебиет 

көздерінен алған білімін, күнделікті компьютерлік бағдарламада іске асырып, сол арқылы теориялық 
білімді тәжірибелі сабақтап алуына мүмкіндік болады.  

Қорытындылай келе айтарымыз, еліміздегі білім берудің бухгалтерлік есепті дамытушы факторы 

ретіндегі ролі - бұл оның жалпы қоғамның даму мақсаттарына сәйкес келетін бухгалтерлік сананы 
қалыптастыруы болып табылауында. Бухгалтерлік есептің оқытушылары оқушылардың болашақ 

бухгалтер, аудиторлар ретіндегі санасын қалыптастырып, олардың іскерлік және әдептілік тәрбиесін 

қалыптастырулары тиіс. Әлемдік мәдениетке интеграцияны көп мәдениеттілік білім берудің дамуында 

қарастыруымыз керек. Бухгалтерлік есеп және аудитті оқыту барысында этникалық, мәдени, діни және 
тіл айырмашылықтары ескеріліп отырылуы тиіс. Мұндай көп мәдениеттілік бухгалтерлік білім беру 

арқылы оқушылардың болашақта көп мәдениетті ортада қызмет ете алуы, олардың мәдени деңгейі 

жоғары болуын қамтамасыз етеді. Өйткені әртүрлі мәдениеттер мен діни ағымдар мемлекеттік 
экономикалық процесстерге тікелей әсер етеді, бұл қалай іске асатынынын жоғарғы білімді бухгалтер 

хабардар болуы тиіс. Дегенмен бұл көп мәдениеттілік ұлттық мәдениетімізден басым болуы керек деген 

сөз емес. Күннен күнге өсіп келе жатқан глобализация процессінде, білім берудің ұлттық жүйелерінің 

ролін кемітуге болмайды, өйткені оларда ұлттың тарихи және мәдени ерекшеліктері айқын көрінеді. 
Бухгалтерлік білім беруді келесідей ағымдарға сүйене отырып өзгертуіміз керек: 

1.Білім беру парадигмасын модернизациялау. 

2.Әлемдік мәдениетке интеграциялау. 
3.Тарихи дәстүрлерді ескере отырып жаңа бағыттағы ұлттық білім беру жүйесін құру. 

Міне осы шарттармен алға бассақ білім берудің, соның ішінде жаңа заман талабына сай бухгалтерлік 

білім берудің жаңа сатысына және тиімді сатысына өте аламыз.  
 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы–Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 
наурыздағы № 205 Жарлығымен бекітілген.http://adilet.zan.kz/ 

2 «КАЗАҚСТАН-2050» қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты азақстан Республикасының 

Президенті - елбасы Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 2012 жылғы 14 

желтоқсан.// "Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 15 желтоқсандағы № 828-831. 
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Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

  

 Әлеуметтік педагогтың қызметі бала мен ересек арасындағы өзара әрекеттің арнайы түрі ретінде 

қарастыруға болады. «Әлеуметтік педагог» мамандығының атауы «педагог» сөзінен шыққанымен осы 
мамандардың кәсіби қызметі бірқатар елеулі айырмашылықтарға ие екендігі белгілі. Әлеуметтік 

педагогтың миссиясы қарқынды дамып келе жатқан қоғамдағы әлеуметтендіру процесінде баланың 

ықпалдастығын қамтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтік педагог педагогикалық ұжымның 
әлеуметтік-педагогикалық қызметін қазіргі заманғы оқу орнының қызметінде жүзеге асыруға жұмсайды, 

белгілі бір әлеуметтік проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу маманы болып 

табылады [1].  

 Әлеуметтік педагог өзінің әр түрлі кәсіби рөлдерінде әрекет етеді: өсіп келе жатқан жеке тұлғаның 
және түрлі қызметтердің, ұйымдар мен институттардың арасындағы делдал ретінде; баланың құқықтары 

мен мүдделерін қорғаушы ретінде; Ересектер мен балалардың қоршаған ортаны педагогикасы бойынша 

бірлескен іс-шараларын ұйымдастырушы ретінде; қиын өмірлік жағдайдағы балалар мен 
жасөспірімдердің әлеуметтік дамуына әлеуметтік қолдау көрсететін тәлімгер ретінде; Балалардың 

әлеуметтік даму проблемаларын зерттеуші ретінде. Әлеуметтік педагогтың қызметі білім беру 

мекемесінің білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, әлеуметтік даму 
проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеуге жеке тәсілдерді ұйымдастырудың негізгі 

құралы. 

Қазіргі заманғы әлеуметтік педагогика саласындағы маман-ғалымдардың (А.В.Мудрик, Б.З.Вульфов, 

Л.В.Мардахаев, М.А.Галагузова, В.А.Сластенин, Ю.В.Василькова, В.Г.Бочарова және т.б.) ойынша, 
әлеуметтік педагог – бұл, ең алдымен, тұлғаны, адам мен оның отбасын қамқорлыққа алатын 

мемлекеттік-қоғамдық қызметтер, ұйымдар мен мекемелер арсын байланыстырушы делдал. Сонымен 

бірге ол жеке, нақты адамның мүдделерін қорғаушы. Әлеуметтік педагогтың функцияларына - қиын 
жағдайға тап болған балаға, жасөспірімге кризистен шығу жолдарын меңзеп қана қоймай оған қиын 

кезеңде сүйеніш бола білуі, құқын қорғауы, жасөспірімнің іс-әрекетін өзін-өзі тәрбиелеуге, өздігінен білім 

алуға, өз өмірін өз бетімен жоспарлай алуға, жағымды жаққа қарай бұра білуге үйретуі, бағыттауы да 
жатады. Сондай-ақ, әлеуметтік педагог бала проблемаларын жан-жақты шешуге құзырлы түрлі 

мамандардың күшін біріктірумен және олардың қызметіне координация жасаумен де айналысады. 

Әлеуметтік салада қызмет ететін педагог әлеуметтік тәрбиенің түрлі проблемаларын зерттеу істерін де 

ұйымдастырып, сонымен бірге әлеуметтік педагогтар, ұжымдар мен түрлі педагогикалық орталықтардың 
жұмыстарына талдау жасауға да міндетті [2] . 

Әлеуметтік педагогтың кәсіби шығармашылығына арналған еңбектерді саралай отырып, әлеуметтік 

педагогтың шығармашылық қызметі мынандай құрамдас бөліктерден тұрады деп айта аламыз: 

Әр түрлі проблемалық педагогикалық міндеттерді вариативті түрде шеше алу; 

Альтернативті педагогикалық ойлау қабілеті; 

Түрліше жағдайларда кездесетін педагогикалық міндеттерді шешу үшін қажетті педагогикалық 

технологияларды игеру, қолдану және керек болған жағдайда оларды құрастыра білу шеберлігі; 

Креативтік бірлескен іс-әрекет барысында балаларды шығармашылыққа ынталандыра білу және 

олармен қоян-қолтық жұмыс жасай білу. 
Әлеуметтік педагогтың кәсіби қызметін қарастыра отырып, біз бұл қызметтің субъектісін – яғни, бала 

өмірінің әлеуметтік және жағдайлық қиыншылықтарын терең білетін, оған дер кезінде көмекке келуге 

әзір, жалпы теориялық және арнаулы білімдер кешенін жете меңгерген, білікті де шебер кәсіби маманды 
бөліп қарастыруымыз қажет. Күнделікті өмірде белгілі бір кәсіптің иегері болу адамның ойлауына, мінез-

құлқына, өмірге көзқарасына ықпал етеді. Бұл феноменді психологияда «кәсіби менталдылық» ұғымымен 

сипаттайды. Психологиялық еңбектерде менталдылық адамның белгілі бір кәсіп иелеріне тән және 
сонымен айқындалған терең, көбіне санадан тыс және рефлекстенбеген тұлғалық ерекшеліктері ретінде 

сипатталады. 

Ендеше, әлеуметтік педагогтың кәсіби маман ретіндегі тұлғасына қойылатын талаптарды анықтап 

көрейік. 
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Зерттеуші ғалымдар мамандыққа тиісті қабілеттер ретінде төмендегі сапаларды атайды: байқағыштық, 

жағдайды тез айырып жол таба білу, интуиция, эмпатия (өзін басқа адамның орнына қойып, оның 
сезімдерін, идеяларын, істерін түсіне білу қасиеті), рефлексия және өзін-өзі ұстай білу.  

Бұлардан басқа әлеуметтік педагог әлеуметтік сферадағы барлық қызметкерлерде болуы тиіс: 

араласқыштық, адамдармен бірлесе жұмыс істеуге ұмтылушылық, өз көзқарасын қорғай алу, 
қайырымдылық, білуге құштарлық, оптимизм, жанжалды ситуациялардан жол таба білу, жүйке-

психикалық жағынан тұрақтылық, байыптылықты да игеруі тиіс. Сөз жоқ, маманның басты кәсіби 

сапаларының қатарына коммуникативтік, яғни, қарым-қатынас жасай білу шеберлігі жатқызылады. 

Сонымен, әлеуметтік педагог кәсіби қызметінің ең негізгі сферасы социум (тұлғаны қоршаған ең 
жақын орта, адамдар арсындағы қарым-қатынас сферасы) болып табылады. 

Әлеуметтік – педагогикалық қызмет сферасының мұндай кең диапазоны мамандық иесінен кәсіби-

этикалық мәдениеттің бір бөлігі болып табылатын жоғары педагогикалық мәдениетті талап етеді. 
Педагогикалық мәдениет – адамзатқа ұрпақ ауысуы және тұлғаның әлеуметтенуі сияқты тарихи 

процесті қамтамасыз етуге қажетті адамдардың шығармашылық педагогикалық қызметінің құралы болып 

табылатын рухани және материалдық құндылықтары жинақталған жалпыадамзаттық мәдениеттің бір 

бөлігі болып табылады. 
Педагогикалық мәдениеттің ең басты құндылығы – бала және оның білім алуы, тәрбиесі, дамуы, 

әлеуметтік, құқықтық тұрғыдан қорғалуы болып табылады. 

Жүйе ретіндегі педагогикалық мәдениеттің компоненттеріне: 
Педагогикалық позиция және педагогикалық ойлау мәдениеті; 

Кәсіби білім; 

Кәсіби шеберліктер және педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық сипаты; 
Тұлғаның өзіндік реттелуі және педагогтың кәсіби мінез-құлық мәдениеті енгізіледі. 

Әлеуметтік педагогтың кәсіби мәдениетінің маңызды элементіне қоғамда коммуникацияның 

әлеуметтік дағдыларының көмегімен іске асырылатын құндылықтар мен нормалардың жиынтығы ретінде 

қабылданатын коммуникативтік мәдениет те енгізіледі. 
Әлеуметтік педагогтың кәсіби білімі көлеміне – педагогика және психологиямен қатар, баланың даму 

физиологиясы, тәрбие жұмысының әдістемесі сияқты міндетті пәндер енеді. Бұл білімдер баланы, оның 

мінез-құлқы мен іс-әрекеттерін бақылап үйрену, қарым-қатынас ерекшеліктері мен өзге балалармен 
ұжымда сыйымдылығын анықтау үшін қажет. Әлеуметтік педагог баланың қызметі мен өзара бірлесе 

жұмыс істеуді ұйымдастыра алуы қажет. Ол үшін жұмыскер түрлі педагогикалық технологияларды да 

игеруі тиіс. Коммуникативтік шеберлікке, сонымен бірге, кейбір әртістік әдіс-тәсілдер, шебер сөйлей алу, 
керегінше дауыс ырғағын өзгерте алу, мимикалық және ым-ишаралық қимыл-белгілерді игеру; сұхбат 

негізінде маскүнеммен, нашақормен, қаңғыбаспен, жезөкшемен, немесе қиын жағдайға тап болған 

баламен ортақ тіл таба алатындай әңгіме желісін құра білу сияқты икемділіктер жатады. Жай тіл тауып 

қана қоймай, иландыра және ықпал ете білу де өте маңызды.  
А.А.Аминов адамның әлеуметтік қызметке кәсіби тұрғыдан жарамдылығын зерттей отырып, тұлғаның 

басым сапалары ретінде әлеуметтік интеллект пен әлеуметтік біліктілікті қарастырады. Автордың 

ұсынған басты гипотезасы – түрлі әлеуметтік контекстердегі тұлғааралық қарым-қатынастар негізінде 
проблемалардың тиімді шешілуіне бағытталған ерекше ойлау жүйесінің жататындығы. Ойлаудың мұндай 

бағыттылығын автор әлеуметтік интеллект деп атайды [3]. 

Автор әлеуметтік біліктілік және әлеуметтік интеллект проблемаларын Дж. Тилфордтың интеллектінің 

теориясы мен факторлық моделі және Г.Марлоудың әлеуметтік біліктіліктің теориясы мен факторлық 
моделі тұжырымдары негізінде қарастырған. 

Ал, Т.Д. Шевеленкованың пікірінше, әлеуметтік жұмыскер тұлғасының басты мінездемесі - өз-өзіне 

деген жағымды көзқарастағы және өзін де, өзгелерді де позитивті тұрғыдан қабылдай алатын «Мен-
бейне» сипаты [4]. 

Ғылыми зерттеулерде әлеуметтік педагогтың идеалды моделін жасауға деген талпыныстар да 

байқалады. Мысалы, Б.П.Битинас әлеуметтік педагогтың мынадай идеалды моделін ұсынады. Тұлға 
сапалары мінездемесінің бірінші тобына – жұмысқа тұратын тұлғаға тән, бірақ оның кәсіби даярлығына 

тәуелсіз мінез-құлық ерекшеліктері жатқызылады. Екінші топ – кәсіби даярлық кезінде және кәсіби іс-

әрекет барысында қалыптасқан кәсіби деңгейге тән сипаттар. Үшінші топ - әлеуметтік педагогқа тән таза 

кәсіби сапалар. 
Бірінші топта автор – гуманизм, әлеуметтік белсенділік, қарым-қатынасқа оңай түсе алушылық 

қасиеттерін бөліп көрсетеді. Дамытылуға тиіс қасиеттерге автор тұлғаның кәсіби-педагогикалық 

бағыттылығын (педагогикалық қызметке деген қызығушылық, оның нәтижелеріне қанағат сезімдері, 
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тәрбиеленушілерге олардың тұлғалық дамуында көмектесуге деген ұмтылыс-талаптар) жатқызады. 

Таратып айтар болсақ, бұл - әлеуметтік педагог жүзеге асыратын гумандық сипаттағы педагогикалық 
қарым-қатынастар, белгілі бір хобби, терең эрудиция және жалпы мәдени даярлық. 

Қажетті мінез-құлық сапаларының үшінші тобында Б.П.Битинас педагогтың ішкі және сырттай 

сабырлылығын, өзіне деген сенімділікті, жекетұлғалық қасиеттерінң бірқалыптылығы мен үйлесімділігін, 
кез-келген қиын жағдайлардан жол таба білу қабілеттерін, балаларға деген сыйлы көзқарас пен олардың 

қайталанбас ерекше тұлғалар екендігін түсіне білушілікті атап көрсетеді. 

Сонымен, әлеуметтік педагогқа қажетті сапаларды былайша топтап көрсетуге болады: 

Гуманистік сапалар (қайырымдылық, альтруизм, әрдайым көмекке келуге дайындық т.б.) 
Психологиялық мінездемелер (психологиялық процестер жүруінің жоғары деңгейі, көңіл-күйдің 

психикалық тұрақтылығы, эмоциялық және еріктік мінез-құлық ерекшеліктерінің жоғары деңгейі); 

Психоаналитикалық сапалар (өзін-өзі бақылау, өзіне сыни көзқарас, өзін-өзі бағалау т.б.); 
Психологиялық-педагогикалық сапалар (коммуникативтік шеберлік, эмпатия, шешен тілділік, 

артистік дағдылар т.б. ). 

Әлеуметтік педагогтың жеке тұлғалық қасиеттерін анықтағаннан кейін әлеуметтік-педагогикалық 

қызметке кез-келген адамның жарамды бола бермейтінін түсіну қиын емес. 
Әлеуметтік педагогтың біліктілігі (компетенттілігі) ұғымы оның әлеуметтік-педагогикалық қызметті 

іске асырудағы теориялық және практикалық дайындығының бірлігін, оның кәсіби жарамдылығын 

көрсетеді. 
Барлық зерттеулерге ортақ ой - өзінің кәсіби функцияларын орындау үшін жан-жақты ғылыми 

білімімен, ішкі мәдени байлығымен бірге әлеуметтік педагог әлеуметтік тұрғыдан белсенді болуы тиіс. 

Әлеуметтік белсенділік – бұл әрбір адамның жекетұлғалық мінездемесімен, қоршаған өмірге қарым-
қатынасымен және оны өзгертуге әрқашан даярлығымен сипатталатын интеграцияланған сапалар жүйесі. 

Нақ осы әлеуметтік позициясы оның өзіне, адамдарға, қоғам мен оның нормаларына, ережелері мен 

талаптарына деген қарым-қатынастық жүйесін айқындайды. 

 Осылайша, әлеуметтік педагогтың жетекші рөлі мен әлеуметтік рөлін табысты іске асыруы баланың 
өсіп-өркендеуіне жағдай жасайды, ол өсе отырып, өз жеке басының ішкі әлемінің қол сұғылмауына, өмір 

қиындықтарына төтеп беруге және оған мұқтаж адамдарға барынша көмек көрсетуге мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік педагогтың барлық іс-шаралары жеке тыңдаушылар үшін психологиялық жайлылық пен 
қауіпсіздіктің атмосферасын құруға, олардың өмірін және денсаулығын қорғауды, әлеуметтік ортада 

адамгершілік, жағымды қарым-қатынас орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. 
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Аннотация 
В данной работе предлагается аналитический метод определения инерционных параметров 

механических систем с упругими элементами, у которых основное движение осуществляется за счет 

закрученных упругих валов и сжатых пружин. Постановка и решение обратной задачи динамики 

механических систем с существенно упругими звеньями позволяет автоматизировать процесс построения 
математических моделей систем независимого движения. 

Ключевые слова: инерционные параметры, механическая система, уравнения движения, 

математическая модель, упругие звенья 
 

Анализ движения сложных механических систем, особенно многомассовых крутильных 

колебательных систем с сосредоточенными и распределенными массами, к которым приводятся многие 
расчетные схемы технологических машин и автоматических линии, связано задачей построения общих 

динамических моделей систем и локальных моделей систем с нелинейными функциями положения. 

Наиболее распространенной механической системой являются многомассовые крутильно-

колебательные системы. К ним относятся системы с сосредоточенными параметрами, соединенными 
между собой упругими безмассовыми участками валов. Эти системы могут быть цепные, а также 

разветвленные с постоянными и периодически изменяемыми параметрами [I]. При составлении 

динамической модели исходят из предположений, что инерционные свойства системы отображаются 

массами mij или моментами инерции ij
J

 сосредоточенными в сечениях, которые соединены без 

инерционными упруго диссипативными связями сij . Движение такой многомассовой крутильной системы 
описывается системой уравнений вида. 
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 каждого диска многомассовой механической системы зависят от 

значений приведенных к ним моментов инерции отдельных механизмов, т.е. 
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 определяется методом проведения масс из условия равенства кинетических энергий для 

каждого положения приводимого механизма, определяемого обобщенной координатой i
q

 звена 

приведения. 
Построение математической модели таких систем связано с экспериментально-расчетным 

вычислением приведенных инерционных параметров многих передаточных и исполнительных 

механизмов. Поэтому следует разработать новые методики и подходы моделирования и автоматизации 
решения задач динамического анализа и синтеза сложных механических систем. Выбор способа решения 

уравнения движения зависит от характера действия заданных сил и от передаточных свойств механизма. 

При этом размеры, массы и моменты инерции звеньев должны быть известными или должны быть 
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определены расчетными и экспериментальными методами. Однако возникает необходимость решения и 

обратной задачи, когда заданы кинематические характеристики движения машины и необходимо найти 
оптимальные значения масс, моментов инерции, а следовательно, и размеров звеньев, при которых 

механизмы нагружаемой заданными силами, двигался бы в требуемом режиме. 

Если при решении прямой задачи динамики в первом приближении можно предполагать, что все 
элементы системы абсолютно жесткие, которые дают достаточную для практики информацию об 

изменении параметров, то решение второй задачи в задаче динамического проектирования нельзя не 

учитывать упругие свойства элементов, силы трения и зазоры в кинематических парах и другие 

нелинейные характеристики механизма. 
Например, для механизмов высоких классов (МВК) учет упругих свойств звеньев и трения в 

кинематических парах стоит абсолютно остро. Поэтому даже в идеальном механизме при постоянной 

скорости входного звена, скорости и ускорения остальных звеньев являются переменными, что приводит 
к появлению значительных инерционных нагрузок, которые накладываясь с внешними нагрузками могут 

привести к значительным деформациям звеньев. Связь между нелинейными характеристиками движения, 

как системы недеформированных элементов, и его линейными упругими деформациями выступает в 

качестве основной задачи динамики системы с упругими элементами. В большинстве выполненных к 
настоящему времени исследованиях эта задача формулируются в подвижной системе отчета, следующей 

за движением системы, состоящей из недеформируемых элементов. Относительно такой системы отчета 

и измеряются упругие деформации звеньев. В зависимости от того как связаны упругие перемещения с 
движением системы, с жесткими элементами, исследования их динамики можно разделить на две 

основные категории, использующие одноэтапные и двухэтапные методы. 

 В одноэтапных методах изучения движения механической системы с жесткими элементами малые 
упругие перемещения моделируются одновременно. Эти методы приводят к системам уравнений, 

решение которых описывают как «жесткое», так и малые упругие перемещения одновременно. 

В двухэтапных методах на первом этапе выполняют расчет системы с недеформируемыми 

элементами, что определяет основное номинальное движение. Эти результаты используются в качестве 
входных данных второго этапа вычислений, которые дают упругие перемещения. 

Двухэтапные методы обладают тем преимуществом, что всегда приводят к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Их основной недостаток необходимость проведения двух независимых 
расчетов в сочетании с итерационным процессом, учитывающим изменение «жесткого» движения 

вследствие упругих перемещений звеньев. Одноэтапные методы приводят к смешанной системе алгебро- 

дифференциальных уравнений, которые требуют выполнения только одного расчета.  
В быстроходных машинных агрегатах используются системы с существенно упругими элементами. 

Процесс закручивания валов или сжатие пружин осуществляется за счет передаточных механизмов под 

действием движущего момента со стороны двигателя. Процесс разрядки происходит под действием 

потенциальных энергии закрученных валов или сжатых пружин. При этом движение таких 
исполнительных механизмов с упругими звеньями не зависит от вращения главного вала машинного 

агрегата (системы независимого движения). 

Часто, приводимые к сечениям общей модели машин, передаточные или исполнительные механизмы 
представляют систему с одной степенью свободы с жесткими звеньями. Движение такой системы с 

голономными связями описывается уравнением 
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где - угол поворота звена приведения. 

Для определения инерционных коэффициентов динамической модели машин можно воспользоваться 

уравнениями движения отдельных приводимых к общему валопроводу механизмов вида (2). Значения 
приведенных моментов сил могут быть определены известными методами для каждого приводимого 

механизма. Законы движения, без учета колебательных явлений, динамических ошибок входных звеньев 

отдельных механизмов определяются из характеристики двигателя и функции положения. Использование 
уравнения движения исполнительных механизмов для определения приведенного момента инерции при 

построении общей динамической модели сложной машины удобно при изучении движения так 

называемых механизмов независимого действия. Такие механизмы, у которых основное движение 
осуществляется за счет моментов упругих сил закрученных валов или сжатых пружин, часто встречаются 

в текстильных машинах [2]. Уравнение (2) может быть рассмотрено относительно функции 
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n
J

 как 

линейное дифференциальное уравнение первого порядка с коэффициентами 
 ,

. Например, движение 
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механизма боя станков автоматов [2], в процессе зарядки (закручивания) торсионного вала, можно 

описывать уравнением: 
 

 

 

где 
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 - угол поворота упругого вала, который определятся функцией положения системы и 

характеристикой двигателя. Закручивание упругих валов и сжатия упругих пружин, осуществляются в 
течение сравнительно большего временя чем времени разрядки упругих элементов. Решив уравнение (3) 

при известных начальных условиях можно определить значения приведенного момента инерции 

механизма для каждого положения [3]. 
Действительно, дифференциальное уравнение первого порядка относительно приведенного момента 

инерции исполнительного механизма имеет вид: 
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Вычисляя отдельно интеграл: 
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)(t
 - определяется через функции положения между главным валом машинного агрегата и входным 

звеном исполнительного механизма с упругим элементом. 

Поскольку положение системы в процессе разрядки (раскручивания) под действием закрученного 

упругого вала соответствует его положению при зарядке, полученные значения приведенного момента 
инерции и определяют инерционные характеристики системы при моделировании ее движения в 

процессе разрядки. 

Таким образом, использование уравнения движения исполнительных и передаточных механизмов с 
существенно упругими звеньями позволяет автоматизировать построение математической модели 

многомассовых механических систем. 
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Аннотация 

Статья направлена на сравнение результатов двух международных проектов. Речь идет о культуре 

обучения/культуре изучения французского языка и культуре оценивания в контексте полиязычной 
образовательной среды и этнического многоязычия Казахстана. Сравнительный анализ позволил выявить 

особенности влияния курсов повышения квалификации на педагогические практики преподавателей 

через их приобщение к системе оценивания компетенций, обучающихся и введение техник оценивания в 

практический процесс обучения. 
Ключевые слова: культура обучения/культура изучения, оценивание компетенций, самооценивание, 

повышение квалификации  

 
В настоящей статье речь идет о влиянии повышения квалификации на педагогические практики 

преподавателей. Часто, предмет повышения квалификации не всегда применяется на практических 

занятиях. Как об этом пишет Шарлье (1998): «… часто, проекты, действия, знания, сформированные в 
процессе повышения квалификации, не находят свое отражение в педагогической практике. Сколько раз я 

слышал, что «это хорошо, это прекрасные идеи, но известно, что люди, высказавшие их, ни разу не были 

в классе!» (5-6). 

Основу статьи составили материалы и видеоуроки преподавателей французского языка, которые 
прошли курсы повышения квалификации. Проблематика данной статьи касается профессиональной 

деятельности преподавателей французского языка в многоязычном контексте Казахстана. Исследование 

возможностей практического применения сформированных в процессе повышения квалификации знаний 
было проведено на основе сравнительного анализа результатов 2х международных проектов: проекта 

культуры обучения-культуры изучения, проведенного в 2011г. Фаизовой К. и Садыковой Г. и проекта 

оценивания компетенций, проведенного в 2016 г. Фаизовой К., Садыковой Г. и Шнан-Давэн Ф. В период 

между проектами были организованы семинары повышения квалификации, направленные на улучшение 
профессиональных компетенций преподавателей.  

Прежде всего, в данной статье, мы остановимся на результатах проекта СЕСА, затем на содержании 

семинаров повышения квалификации, а в конце, на анализе ситуаций проекта по приобщению 
преподавателей французского языка к оцениванию компетенций обучающихся. Мы сконцентрируем 

внимание на профессиональных жестах преподавателей в классах после их обучения преподавателей 

методологии преподавания французского языка и оцениванию компетенций обучающихся. Мы 
предполагаем, что семинары повышения квалификации, в частности, приобщение к компетентностному 

подходу и оцениванию компетенций, способствуют улучшению профессиональных практик 

преподавателей. 

 
Исследовательский аспект 

Примеры, которые мы приводим в данной статье, касаются приобщения преподавателей французского 

языка Казахстана к культуре обучения/изучения и культуре оценивания на методических семинарах, 
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которые в 2011-2020 г.г, являются одним из приоритетов программы Министерства образования и науки, 

а действия Республиканской ассоциации учителей и преподавателей французского языка в 
сотрудничестве с Посольством Франции в Казахстане по организации этих методических семинаров 

являются единственной возможностью повышения квалификации преподавателей французского языка. 

Эти семинары, во-первых, были нацелены на качество содержания обучения французскому языку, в 
частности рассматривалась тематика компетентностного подхода в обучении, адаптации 

общеевропейского стандарта обучения иностранных языков в Казахстане и его интеграция в учебные 

программы и педагогические практики. Важным аспектом стал вопрос его соответствия казахстанским 

госстандартам и учебным программам, которые являются обязательными в государственных и частных 
школах в полиязычном контексте. В соответствии с законом «Об образовании» от 7 июня 1999, согласно 

которому все учреждения должны обеспечить обязательное обучение 3м языкам, когда 2 языка, русский и 

казахский, являются официальными, а английский – обязательным иностранным языком. В законе РК 
«Об языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 № 151-1, измененном и дополненном законом от 20 

декабря 2004 № 13-III, говорится, что официальным языком является казахский язык, а русский язык 

является языком межэтнического общения. Сегодняшние успехи учащихся является реальностью 

институционального триязычия.  
Однако, преподавать и оценивать французский язык в контексте, в котором каждый из 3х языков 

соответствует стандартам и особым нуждам, является вызовом. Как это объясняет Эдит Эш (2003, с.18): 

«тема овладения тремя языками является актуальной в прикладной лингвистике. Можно было бы сказать, 
что это модная тематика». В соответствии с концептом Канделье (2008), названным 

плюралистическимподходом к языкам, когда одновременно используется многообразие упражнений, 

отражающих многочисленные лингвистические и культурные разнообразия. Плюралистический подход 
отличается от сингулярного подхода, в котором предметом внимания является один язык или одна 

культура, взятые изолированно».  

Исследовательская работа в рамках проекта СЕСА показала, что казахстанское общество, и в 

частности, школа, характеризуется наличием 130 этнических групп, проживающих в контексте 
полиязычия, которое необходимо учитывать в ситуациях обучения/изучения и оценивания. 

 

Теоретический аспект 
Обучать в полиязычном контексте  

До 1976 г., определения многоязычия и полиязычия были одинаковыми, но их стали различать с этого 

момента, дав определение полиязычию как «способности индивида использовать по праву 
многочисленные языковые разнообразия» (Кюк, 2003, с.195), в то время как «многоязычие обозначает 

присутствие многих языков в одной стране». Взаимоотношения между многочисленными языками в 

контексте Казахстана и передачей знаний ставит вопрос о месте французского языка в многоязычии 

общества. Под многоязычием обозначают присутствие многих языков, которые распределяют между 
собой функции на одной территории. «Распространение многоязычия требует от преподавателя 

достаточное педагогическое усилие. Важно, чтобы школы и образовательные учреждения приняли 

холистический подход в обучении языкам, устанавливая необходимые связи между обучением родному 
языку и другим языкам» (Орбан, 2008). Преподаватели иностранных языков играют важную роль в 

распространении языков, будь то казахский язык, как родной, русский язык, как второй язык, или 

французский язык и другие иностранные языки. В своем классе, обучающиеся составляют свою 

языковую биографию и развивают полиязычную компетенцию в том смысле, что «данный процесс 
предполагает осуществлять языковую коммуникацию и взаимодействовать на культурном уровне в 

качестве социального действующего лица, который владеет, на разных уровнях, многими языками и 

опытом многих культур» (Общеевропейский стандарт, 2001, с.129). Они являются активными благодаря 
взаимодействию языков, первых, вторых и иностранных, отдельные из которых являются частью 

идентичности индивида. Поскольку термин «много», означает « более двух», а в проведенных 

исследованиях это выявило неупраляемую и неконтролируемую сложность» (Кост и др., 1997). На основе 
результатов этих исследований, сформировать полиязычные и поликультурные компетенции 

обучающегося может осуществляться только, если сам преподаватель был подготовлен к 

компетентностному подходу, формированию компетенций разного уровня, представленных в 

Общеевропейском стандарте (2001). Такого типа подготовка составила первую фазу приобщения 
преподавателей к вопросу полиязычия в обучении французскому языку как иностранному. 
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Процесс оценивания как особое профессиональное действие 

Подготовка учителей была сконцентрирована на процессе оценивания в методике преподавания 
французскому языку; рефлексии, которая была представлена в Общеевропейском стандарте (Ювер и 

Лжаликова, 2013). В действительности, эволюция методов обучения вызвала в свою очередь изменение в 

практиках оценивания, используемых в классе. Данное направление (Шнан-Давэн и Кюк, 2016) было 
развито с момента публикации Общеевропейского стандарта (2001). Но как показывают практические 

уроки языка, имеется «разница между методической теорией, педагогическими практиками и 

оцениванием» (цит). Если, согласно Общеевропейскому стандарту, процесс оценивания представляет 

собой оценивание совокупности знаний, умений и навыков, то чаще всего в практиках языковых классов 
данный процесс является мерой измерения/оценивания языковых знаний. Именно поэтому мы 

предположили, что подготовка учителей к системе оценивания может способствовать эволюции и 

профессиональных действий учителей и помочь им обогатить свои педагогические практики. 
Содержание семинаров подготовки учителей было основано на работах по Общеевропейскому стандарту 

(2001), Таглиант (2005), Вельчева и Хилтон (2003), Маркилло (2003) и Шнан-Давэн и Кюка (2016). 

 

Методологический аспект 
Как было указано в коллективном труде (Шнан-Давэн и Кюк, 2016), специфические 

профессиональные действия для обучения и оценивания обучающихся представляют собой компетенции, 

которые необходимо сформировать у учителей. Подготовка учителей в период проведения семинаров 
было направлено на формативное оценивание на уроке языка. После проведения семинара была 

организована видеосъемка уроков учителей. Результаты видеосъемки были собраны и позволили выявить 

существование или отсутствие отдельных моментов коллективной рефлексии над ошибками, их 
причинами, которые могли быть обусловлены интерференцией, не владением языка, психологическими 

или культурными препятствиями. Проведенная впоследствии аналическая работа была направлена на 

вопросы устранения ошибок и работу над ошибками с тем чтобы увидеть в состоянии ли преподаватели 

после методических семинаров использовать их содержание в своих педагогических практиках в качестве 
рефлексивного, а не санкционного действия. 

Мы опираемся в своей работе на результаты 2х исследованиях, проведенных в Казахстане. Первый, в 

2007-2011, касается международного проекта FIPF-AUF «Культура обучения/ Культура изучения 
(СЕСА), в котором приняла участие команда Республиканской ассоциации учителей и преподавателей 

французского языка, позволил в контексте многоязычия и культурного многообразия (Шнан-Давэн, 2013) 

выделить различные педагогические практики в обучении французскому языку. Данные этого проекта, 
проанализированные в начале группой местных преподавателей, а затем группой французских 

преподавателей университета Экс-Марселя, выявили некоторые вопросы педагогических практик 

обучения-изучения французского языка, и в частности, оценивания. Вот почему, второй проект, 

проведенный в 2014 г. той же группой, в рамках Фонда педагогических инноваций Международной 
федерации преподавателей французского языка (FIPF), названный «От оценивания знаний к оцениванию 

компетенций», был направлен на формирование некоторой культуры оценивания. В данной статье мы 

представим синтез первого исследования, которое позволило установить первоначальные факты, и мы 
также представим результаты второго исследования. 

 

Результаты проекта СЕСА 

В рамках исследовательского проекта СЕСА (Фаизова и Садыкова, 2011, 28), в соответствии с общим 
для 20 стран протоколом, участвующих в данном проекте СЕСА, казахстанская исследовательская группа 

произвела съемку 6 уроков 3х учителей школ, произвела транскрипцию и проанализировала уроки 

(наблюдение за педагогическими практиками, поведением учителей и учеников, дидактическими 
приемами). Группа прибегла также к анализу совокупности вещественных и нематериальных составных 

частей ситуаций обучения/изучения, наблюдаемых в 3х школах, предписанию (регламентация, 

образовательные стандарты, учебные программы), анкетированию обучающихся и их родителей 
(составление вопросников и организация анкетирования в 3х школах) и данным сотрудников 

образовательных учреждений. Анализ видеоуроков учителей французского языка показал разнообразие 

лингвистического и культурного профиля и картину общества: многоязычный контекст, в котором 

русский язык используется 42,1% населения, казахский язык, 25,9% и 32% людей чередуют русский и 
казахский языки. К вышесказанному добавляется институциональное многоязычие казахского-русского-

английского языков. Что касается педагогических практик на уроках языка, были получены результаты 

исследования в 3х школах г.Алматы (школы №18, №25 и №159), в которых работают учителя с 
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учениками в возрасте 7-8 лет. Учителя школ №18 и № 25 работали над систематизацией лингвистических 

компетенций (фонетические, лексические и грамматические) и над формированием коммуникативных 
компетенций (аудирование и говорение) в ходе проведенных уроков. Учитель школы № 159 работала над 

формированием аудитивных и отдельных языковых компетенций. Учителя школ №25 и № 159 

использовали учебник AlexetZoé в качестве базового. Обучающие ситуации были разнообразными, и 
ученики работали с удовольствием, какими бы ни были виды деятельности: рассказ наизусть, написание 

фраз на основе слов, пение … В плане лингвистическом, грамматические ошибки объяснялись 

отсутствием категории рода в казахском языке и наличием 3х родов в русском языке, а также отсутствием 

артикля в обоих языках, откуда имеющая место интерференция на уроках (например: а) категория рода: 
lavilleженского рода во французском языке, город - мужского рода в русском языке, кала - без рода в 

казахском языке; lefleuve - мужского рода вофранцузском языке,река - женского рода в русском языке, 

өзен – без родав казахского языке; laGaronne иleRhôneразличаются в роде во французском языке, Гаронна 
и Рона – женского рода в русском языке; b/ категория артикля : в русском и казахском языках данная 

категория отсутствует. Учащиеся прибегают часто к родному языку до работы, предлагаемой учителем. В 

случае трудностей учитель использует объяснение на родном языке («прежде всего, скажите, пожалуйста, 

какие вопросы могли мы задать, какие вопросы можно было бы задать/Устно можно, все три»). 
Так, аспект работы над фонетикой остался в стороне от внимания учителей («joupe» вместо «jupe» или 

«sa jupeest “langue” вместо “longue”»). Хотя произнесение носовых гласных представляет особую 

трудность у не-носителей языка, приходится удивляться отсутствию ремарок со стороны учителей, 
несмотря на то, что фонетическая работы входила в начальную фазу работы в ходе урока, по красней 

мере над звуками «on» и «en». 

Другая констатация фактов: оценивание было сведено к оценке как санкционирование 
лингвистических ошибок. Двое из трех учителей прибегли к этому. Одна из них использовала 

формативное оценивание в конце урока. Речь шла о самооценивании и со-оценивании. Данный тип 

оценивания был организован таким образом, что учитель, подводя итог каждого урока, привлекал 

внимание учащихся к качеству их работы, в частности над заученными словами и составлением фраз с 
помощью этих слов. Учитель объяснил учащимся шкалу самооценки и попросил у них поставить оценку 

друг другу. Далее, она задала вопрос о том, что каждый из них сумел сделать. В свою очередь, учащиеся 

ответили: «Я могу читать текст. Я могу говорить по-французски, Я могу слушать и понимать текст. Я 
могу писать.» А в конце, учитель использовал дерево оценивания и попросил учащихся провести со-

оценивание друг друга и поставить одну из трех оценок каждому ученику класса: отлично, очень хорошо, 

хорошо. 
Что касается формативного оценивания, учитель организовала его в форме проверки письменной 

работы и проверки ошибок. В первую очередь, учащиеся написали слова на доске, затем учитель 

попросил проверить, корректно ли написаны эти слова. Затем, она обратила внимание на слова, в которых 

были ошибки. Таким образом, учитель сопровождал работу своих учеников. В конечном итоге, они 
повторили правило вместе. Этапы говорения (описание девочки) и письменной речи (описание этой 

девочки на доске) были организованы таким же образом. 

 
Проект по оцениванию компетенций 

В последние 6 лет культура оценивания стала необходимой в учерждениях среднего и высшего 

образования, поскольку обучение и изучение французского язка основываются в основном на оценке 

фонологических, лексических, грамматических и социолингвистических знаниях. С учетом данного 
факта Республиканская ассоциация учителей и преподавателей французского языка инициировала в 2014 

г. проект «От оценки знаний к оцениванию компетенций», который включал обучение преподавателей 

французского языка и применение инструментов оценивания компетенций на практике. В задачи проекта 
входило улучшение влияния эффективности процесса обучения на педагогические практики 

преподавателя. В проекте по приобщению к системе оценивания участвовало 14 преподавателей. Им 

предстояло практически применить систему оценивания на уроках французского языка в собственных 
учреждениях образования. Сначала, была проведена видеосъемка двух уроков каждого преподавателя, а 

затем был организован методический самоанализ уроков. Видеосъемка третьего урока была организована 

после проведения первого методического анализа уроков и выявления практик оценивания. Работа 

преподавателей была направлена на внедрение различных видов педагогических практик с целью 
интегрирования системы оценивания в учебные программы, знание дескриптеров общеевропейского 

стандарта и шкалы оценивания обучающимися и их использование в зависимости от работы над теми или 

иными компетенциями. 
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Видеоуроки французского языка позволили констатировать, что преподаватели cопровождали 

обучающихся с целью их обучения самооцениванию и со-оцениванию, благодаря проведению семинаров 
по приобщению к системе оценивания. Так, в ходе работы над аудированием и письменной речью 

преподаватели использовали такие техники оценивания как вопросы множественного выбора, правильно-

неправильно и др. Работа над ошибками была введена в рамках работы над формативным оцениванием 
посредством различных видов деятельности. Здесь, необходимо отметить, что у преподавателей еще 

отсутствует автоматический рефлекс применения данного вида оценивания: отдельные преподаватели 

исправляли ошибки учащихся сразу же, прерывая их речь, что несколько обескураживало их и 

демотивировало (например, 1/ Преподаватель спрашивает: «Что это?» Учащийся отвечает: «Яблоко, 
персик». Преподаватель прерывает, говоря: «Нет. Это не яблоко. Это персик. 2/ Преподаватель 

спрашивает: «Есть ли абрикос на этой картинке?» Учащийся отвечает: «Это абрикос». Преподаватель 

исправляет его, прерывая его речь: «Нет, здесь нет абрикоса». Преподаватель не предлагает упражнений 
на поиск правильного ответа). Однако, есть и преподаватели, которые мотивируют учащихся, 

подталкивают на размышления над ошибками, задавая вопросы типа: «Находите ли Вы ошибки в своих 

работах? Каким образом выявляете Вы свои ошибки?..»  

В соответствии со свидетельствами преподавателей практика организации работы над ошибками 
проводится в виде объяснения и самостоятельного поиска ошибок таким образом, чтобы учащиеся в 

своем самооценивании использовали шкалу оценивания. 

 
Динамика педагогических практик оценивания преподавателей  

Несколько примеров анализа видеоуроков преподавателей в 2007 и в 2015 г.г. позволили использовать 

сравнительный анализ действий преподавателей. 
До повышения квалификации, преподаватель 1 (описанный ранее) ограничивался такими 

выражениями как «хорошо, спасибо, очень хорошо» с целью поддержки детей. Например, в ходе 

проведения игры «Кто выиграет в лото?» она часто использовала данные высказывания в работе 

проверки сформированности лексических компетенций. После прохождения обучения тот же 
преподаватель использовала уже другие высказывания, такие как «вы хорошо поработали, вы правильно 

сказали, это очень хорошо». Была также организована работа по оцениванию лингвистических 

компетенций (лексический материал, отработанный в устной форме) посредством таких видов 
деятельности как кроссворд, написание объявления на основе выученного словарного запаса. Без 

письменной работы над словарем, обучающиеся не сумели бы заполнить ячейки кроссворда.  

Что касается преподавателя 2, она написала, что до обучения она уже проводила отдельные виды 
оценивания: самооценивание и со-оценивание, которые имели место как итог каждого урока, содействуя 

привлечению большего внимания учащихся к лингвистическим и коммуникативным компетенциям. Эта 

же преподаватель объясняла учащимся содержание шкалы оценивания на примере оценочного дерева, а 

учащиеся использовали следующие фразы: «Я могу читать по-французски. Я могу говорить по-
французски. Я умею слушать и понимать текст на французском языке. Я могу писать по-французски». 

Она также использовала со-оценивание, проставляя одну из 3х оценок каждому из учащихся класса: 

отлично, очень хорошо и хорошо. После обучения, аспект оценивания и его место в учебном процессе 
получил развитие в следующих видах работы преподавателя: педагогическое сопровождение учащихся, 

осознанное самооценивание и оценивание друг друга учащимися, поиск ошибок самими учащимися, их 

понимание, что позволило улучшить результаты достижений учащихся, т.о. имел факт оценивания. В 

целом, преподаватели лучше овладели методическими концептами и проявили возрастающий интерес к 
формативному оцениванию. 

Проведенный самоанализ видеоуроков предоставил преподавателям возможность рассказать об 

используемых педагогических практиках. Сами преподаватели единодушно констатировали, что 
оценивание компетенций является процессом продолжительным и постоянным, что позволяет 

обучающимся прогрессировать в процессах обучения/изучения. 

 
Самоанализ в ходе просмотра видеоуроков 

Самоанализ является методическим приемом, когда преподаватели должны реагировать на ситуации 

педагогических практик, используемых в ходе видеоурока французского языка исследователем, который 

в свою очередь одновременно с ними смотрит данный урок, а затем проводит профессиональную 
дискуссию по поводу своего проведенного урока. Это совместная работа по методическому анализу 

видеоуроков между преподавателем-консультантом и преподавателем-исследователем с целью 

понимания сложности и разнообразия ситуаций обучения/изучения. Это подход, который предоставляет 
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возможность снятым на видео преподавателям увидеть себя, свои действия, т.е. вписаться в историю, 

которая не может быть сведена к их собственной личной истории, но которая является историей 
профессии (Файта, 2007). Самоанализ был проведен со снятыми на видео преподавателями с целью 

понимания того, зачем они проводят тот или иной вид деятельности на уроке и выяснения их позиции по 

отношению к процессу оценивания. Преподаватели имели возможность сравнивать свои педагогические 
практики посредством просмотра видеоуроков своих коллег по проекту. Они рассказали о видах работы 

на своих уроках, а именно методических приемах, жестах, истории преподавателя, месте оценивания в 

системе обучения/изучения. В ходе просмотра видеоуроков, во время совместной аналитической работы, 

они сталкиваются с разнообразными рабочими ситуациями, которые их вынуждают осуществлять 
компромисс и делать выбор со своими учащимися. Ниже будут приведены отрывки из речи снятых на 

видео преподавателей. 

П.1: «… Кроме того, у меня была возможность посмотреть видеоуроки моих коллег и участвовать в 
проведении самоанализа и перекрестного анализа видеоуроков». 

Время, проведенное с преподавателями, позволило констатировать тот факт, насколько для них важно 

создавать обучающие ситуации, адаптированные по языковому уровню к их учащимся, не отказываясь, 

однако от рабочих программ своих учреждений образования. 
П 1: «С одной стороны, проект позволил мне понять более глубже преимущества системы оценивания 

в изучении иностранного языка: различать типы оценивания и впоследствии определять задачи и 

средства овладения ими. Я начала обращать внимание на приемы и действия по оцениванию в различных 
ситуациях».  

Во время самоанализа снятых видеоуроков в первую очередь в задачи преподавателей входило 

описание, объяснение и аргументирование выбранных методических приемов. Фаза оценивания была 
включена в используемый целостный методический комплекс:  

П5: «Мы перешли к этапу аудирования, затем к работе над лексикой, потом – к концептуализации с 

целью систематизации используемых методов. С тем чтобы учащиеся выразили свои пожелания, я 

использовала Subjonctif. Это наклонение является достаточно трудной грамматической категорией для 
нас. Я провела работу над этим наклонением и организовала формативное оценивание». 

Среди важных элементов в выступлениях преподавателей следует отметить трудоемкость в 

достижении многочисленных поставленных целей (лингвистических, культурных, прагматических, …), 
что не оставляет время для работы по оцениванию. Систему оценивания они открыли для себя во время 

семинаров и хотели бы применить ее на своих практических занятиях.  

П2: «Моя большая ошибка, что я жду всегда правильный ответ. Когда я получаю неправильный ответ, 
я начинаю все объяснять».  

Приобщение к культуре оценивания появляется во время совместного анализа видеоуроков. 

Некоторые преподаватели говорили о применении на своих уроках работы над ошибками и искали 

возможность объяснения природы ошибок (интерференция, не владение языком, незнание культуры и 
другие психологические трудности и т.д.). Они пытались понять и проанализировать с учащимися то, в 

чем заключалась проблема: заключается ли трудность в понимании/выражении или же оценивание 

нарушалось присутствием камеры в классе? В речи преподавателей присутствовал профессиональный 
язык оценивания.  

П2: «Я использую диагностическое оценивание, чтобы они знали лексический словарь урока, я 

провожу итоговое оценивание…». 

П4: «Я хотела бы сказать о том, что провожу оценивание на каждом методическом этапе урока: 
вначале, диагностическое, чтобы знать предположительно, знают ли лексику интернета, понимают ли 

видео на предмет интернета, используют ли они этот словарь в момент устного продуцирования и т.д.» 

На наш взгляд, повышение квалификации дало очень много преподавателям и способствовало 
укреплению практической деятельности. Преподаватели констатировали, что они научились 

совершенствоваться и совершенствовать свои курсы и свои педагогические практики. Несмотря на 

положительное влияние семинаров, остаются еще многие вопросы, которые требуют свои ответы. 
 

Заключение 

Если первый исследовательский проект СЕСА выявил отсутствие отдельных элементов в 

педагогических практиках преподавателей французского языка, то организация семинаров повышения 
квалификации в соответствии с требования общеевропейского стандарта позволила улучшить эти 

практики и внести изменения в профессиональные жесты преподавателей. Такое методическое осознание 

позволило учителям пересмотреть свои практики, привлекая такие элементы культуры обучения как 
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теоретические, практические и методические. Центрируя работу на обучающегося и его трудности, 

используемые ситуации обучения/изучения были благоприятными как для обучающихся французскому 
языку, так и для самого препродавателя.  

Второй проект «От оценки знаний к оцениванию компетенций» представляет собой дополнение 

первого проекта, поскольку оценивание является профессиональным действием, которому обучаются 
(Шнан-Давэн и Кюк, 2016). Необходимо осознавать, что в профессиональном языке термин «оценивать» 

означает не только оценку лингвистической задаче, но это сопровождение обучающегося в создании 

своих коммуникативных речевых практик, в понимании причины ошибок и в проведении работы над 

ошибками. Данный проект, таким образом, позволил освободить преподавателей от контроля, который 
заключался в проставлении оценки и придти к оцениванию в соответствии с дескрипторами 

общеевропейского стандарта, в контексте многоязычия, когда интерференция между родным языком, с 

одной стороны, и контактирующими с ним языками, с другой стороны, является вездесущей.  
Совместный просмотр видеоуроков, их анализ и самоанализ преподавателей показали динамику в 

педагогических практиках, применение новой философии системы оценивания в соответствии с 

общеевропейским стандартом. Посеянные зерна требуют продвижения вперед и сопровождения в 

овладении инструментами системы оценивания. 
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Оpта мектепте химияны оқыту, үлгеpiмiн аpттыpу тек мұғалiмнiң cабақ өткiзу әдicтемеciмен ғана 

шектелмейдi. Cебебi, химия бұл күнде тұpмыcқа енiп, қажеттiлiгi күн cайын аpтып отыpғандықтан, оны 

тек теоpиялық жағынан жетiлдipу жеткiлiкciз. Cонымен қатаp елiмiздегi химиялық өнеpкәciптiң үздiкciз 
дамуы, оның технологиялық талабының аpтуы әpтүpлi техникалық cхемалаpды игеpудi талап етiп отыp. 

Бұл оpайда мектепте химиялық ұғымды теpеңдетуде cабақта химиялық тәжipибе жүpгiзу үлкен pөл 

атқаpады. Cол cебептi оқушылаp химияны тек теоpиялық тұpғыда оқумен қатаp пpактикалық маңызы зоp 
химиялық тәжipибелеpдi жүpгiзген тиiмдi. 

Мемлекеттiк бiлiм cтандаpтына cай келетiн оқушының бiлiм деңгейiне қойылатын талаптаpдың бipi - 

оның тәжipибе жаcау дағдыcын қалыптаcтыpу. Химия cол тәжipибенi жаcауда дағды қалыптаcтыpатын 

жаpатылыcтану пәндеpiнiң iшiнде теоpиялық-экcпеpименттiк ғылым. Оқушылаpды оқытудың, 
тәpбиелеудiң, бiлiмiнiң дамуының, олаpдың еңбекке деген дайындығы теpеңipек оpындалcа, онда оқу – 

тәpбие үpдiciнде cапалық өзгеpicтеpге қол жеткiзуге болады. Қазipгi педагогикада жеке тұлғаға бағдаpлап 

оқыту идеяcын белcендi түpде icке аcуда. Оқыту үpдiciнде оқушының деpбеc еpекшелiгiн еcке алу туpалы 
талаптаp еpежеден белгiлi. Бipақ дәcтүpлi cабақта оқушылаpдың деpбеcтiгiн және танымдық белcендiлiгiн 

дамыту үшiн қажеттi жағдайлаpдың жеткiлiкciздiгi мүмкiндiк беpмейдi. Cондықтан қазipгi заманғы 

педагогика ғылымында педагогикалық үpдicте ұcтазбен шәкipттiң жеке тұлғаcын өздiгiнен дамыту және 
өзiн–өзi жүзеге аcыpу мақcатын оқыту үpдiciнде қолдау қажет. 

Оpта мектепте химияны оқыту, үлгеpiмiн аpттыpу тек мұғалiмнiң cабақ өткiзу әдicтемеciмен ғана 

шектелмейдi. Cебебi, химия бұл күнде тұpмыcқа енiп, қажеттiлiгi күн cайын аpтып отыpғандықтан, оны 

тек теоpиялық жағынан жетiлдipу жеткiлiкciз. Cонымен қатаp елiмiздегi химиялық өнеpкәciптiң үздiкciз 
дамуы, оның технологиялық талабының аpтуы әpтүpлi техникалық cхемалаpды игеpудi талап етiп отыp. 

Бұл оpайда мектепте химиялық ұғымды теpеңдетуде cабақта химиялық тәжipибе жүpгiзу үлкен pөл 

атқаpады. Cол cебептi оқушылаp химияны тек теоpиялық тұpғыда оқумен қатаp пpактикалық маңызы зоp 
химиялық тәжipибелеpдi жүpгiзген тиiмдi. 

Өз тәжipибеміздi, Алматы қалаcы Әуезов ауданындағы №13 мектеп-гимназияcының 9-cынып 

оқушылаpына жүpгiздiк. 9“А”- cыныбы экcпеpименттiк топ, 9“Ә”- cыныбы бақылау тобы pетiнде алдық. 

Бағдаpлама бойынша 9 - cынып оқушылаpына «Металдаp және олаpдың қоcылыcтаpы» таpауына 
педагогикалық экcпеpимент жүpгiздiк. 

Экспериментке дейін оқушылаpдың бiлiм деңгейiн анықтау мақcатында оқушылаpдан бақылау 

жұмыcын алдық. Бақылау жұмыcының тапcыpмалаpы төмендегідей: 
 

I - нұcқа 

1. Ciлтiлiк металдаpды атаңыз. 
2. Бейэлектpолиттеp дегенiмiз не? 

3. Күкipт қышқылы мен натpий гидpокcитiнiң әpекеттеcу pеакция теңдеуiн жаз. 

4. 12г кальций тұз қышқылымен әpекеттеcкенде, түзiлген тұздың маccаcы(г) қанша? 

5. 42)( CaSOOHCaCaOCa   

 

II – нұcқа 
1. Химиялық pеакцияның 4 түpiн атаңыз. 
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2. Электpолиттеp дегенiмiз не? 

3. Калий гидpокcидiнiң тұз қышқылымен әpекеттеcу pеакция теңдеуiн жаз. 
4. 23,5г калий окcидi күкipт қышқылымен әpекеттеcкенде, түзiлген тұздың маccаcы(г) қанша болады? 

5. 322 )()( OHFeOHFeFeClFe 
 

Бақылау нәтижесі бойынша, 9 «А» сыныбының 12%-ы «5», 46%-ы «4», 42%-ы «3» алды. Ал, 9 «Ә» 

сынып оқушыларының 8%-ы «5», 37%-ы «4», 55%-ы «3» алғандығы төмендегі 4-кестеде келтірілген: 

 
 4-кесте 

Оқушылардың эксперментке дейінгі білім көрсеткіші 

 

Сыныптар 
Оқушы 

cаны 

 
Бiлiм деңгейлеpiнiң көpcеткiшi 

«5» % «4» % «3» % 

Экcпеpименттiк топ –  

9 «а» cыныбы 

26 3 12 12 46 11 42 

Бақылау тобы – 9 «ә» 

cыныбы 

27 2 8 10 37 15 55 

 

Бақылау жұмысының сұрақтары күрделі емес, өтілген тақырыптарды қамтиды. Сұрақтар сатылар 

бойынша күрделенеді. Алғашқы сұрақ өте жеңіл, яғни химияға кіріспе. Ал одан кейінгі сұрақ 9-сыныптың 

басында өтілген тақырып, яғни электролиттер мен бейэлектролиттер. Келесі сұрақ оқушылардың 
элементтердің формуласын жаза отырып, түзілетін өнімді анықтау қабылетін тексеру бойынша. Келесі 

сұрақ оқушылардың есептерді қалай шығаратынын анықтадық.  

Оқушылардың эксперментке дейінгі білім көрсеткішінің деңгейі диаграмма түрінде 6-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 6. Оқушылардың экcпеpиментке дейінгі оқу үлгерімдерінің нәтижесі. 
 

Металдаp және олаpдың қоcылыcтаpы тарауына педагогикалық эксперимент жүргіздік. Оның ішінде 

мына тақырыпқа мысал келтіре кетейік: 
 

Алюминий және оның қасиеттері 

Бақылау тобы Экcпеpимент тобы 

Cынып:9-Ә Cынып:9-А 

Cабақтың мақcаты: Оқушылаpға 
алюминийдiң пеpиодтық жүйеде 

оpналаcуы мен қаcиеттеpiн түciндipе 

отыpып, оның қоcылыcтаpына 

Cабақтың мақcаты: Оқушылаpға алюминийдiң пеpиодтық 
жүйедегi оpналаcуы мен қаcиеттеpiн түciндipе отыpып, 

оның қоcылыcтаpын зеpтханалық тәжipибелеp аpқылы 

көpcету, pеакция теулеpiн жазу. 
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cипаттама беpу, техника мен тұpмыcта 

қолданылуын түciндipу; 

1. Алюминийдiң мына заттаpмен 
a)бpоммен ; 

б) мыc cульфаты еpiтiндiciмен; 

в) күкүpт қышқылымен (cұйытылған); 
г)хpом (III) окcидiмен әpекеттеcуiнiң 

pеакция теңдеулеpiн жазыңдаp. 

Кiм жылдам? 
1.Зат мөлшеpi 0,2 моль алюминий тұз 

қышқылымен әpекеттеcкенденеше 

моль cутек бөлiнедi? 

2.13,2 г алюминий мен мыc қоcпаcы 
тұз қышқылымен өңделдi. Бөлiнген 

газдың алатын көлемi 8,72л (қ.ж). 

Қоcпадағы әpбip металдың маccалық 
үлеciн анықтаңдаp. 

3.0,8 моль алюминий жанғанда, 

түзiлетiн алюминий окcидiнiң маccаcы? 

1-тәжipибе. Алюминий ионының 
KOHNaOH ,

әcеpi. 

Кеpектi құpал-жабдықтаp: cынауық,
NaOHAlCl ,3

еpiтiндiлеpi. 

Cынауыққа 3AlCl
еpiтiндiciн құйып, оның үcтiне NaOH

еpiтiндiciн қоcамыз? 

Мұғалiм: не байқадыңдаp? 
Оқушылаp: ақ түcтi қоймалжың тұнба. 

Оқушылаp тақтаға жаcалған жұмыcтың pеакцияcын 

жазды. 

NaClOHAlNaOHAlCl 3)(3 33 
 

Мұғалiм: қоpыта айтқанда, алюминий ciлтiлеpмен 

әpекеттеciп, ақ түcтi қоймалжың тұнба түзедi екен. 

3-тәжipибе. Алюминийдiң cумен әpекеттеcуi. 

Cынауыққа аз ғана алюминий түйipшiктеpiн cалып, 5-3мл 
cу құямыз. 

Мұғалiм: Pеакция жүpедi ме? 

Оқушылаp: жоқ 
Келеci cынауыққа алюминий түйipшектеpiн cалып, 2-3мл 

ciлтi еpiтiндiciн құйып, cумен бipнеше pет 

шайып,қайтадан cу құямыз.  
Мұғалiм:Не байқадыңдаp?  

Оқушылаp: Газ көпipшiктеpi бөлiнгенiн байқадық. 
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2

3)(2262 HOHAlNaNaOHOHAl

OHAl

 
Қоpыты айтқанда: алюминий cумен тiкелей 

әpекеттеcпейдi, cебебi оның cыpтын алюминий окcидi 
қаптап тұpады.  

 

Үйге тапсырма:  §38. №1 – 5 жаттығулар 131-132 беттер 

 

Химиялық тәжірибелерді жүpгізу бapысындa оқушылapдың химия пәніне қызығушылығын 
қaлыптaстыpу кeзіндe тиімді экспepимeнтті aнықтaу үшін «Металдар және оның қосылыстары» тарауына 

қорытынды бақылау жұмысы жүргізілді.  

Экспepимeнттен кейін жүргізілген бақылау жұмысының тапсырмалары төмeндe кeлтіpілгeн. 
I – нұcқа 

1.Алюминий хлоpидiнiң алыну pеакцияcын жазыңдаp. 

2.Алюминийдiң физикалық қаcиетiн cипаттап беp. 
3.Алюминий не cебептi cумен әpекеттеcпейдi? 

4.Темipдiң тотығу дәpежелеpi +2 және +3 гидpокcидтеpiн қалай алады? 

5.Темipдiң химиялық қаcиетi. 

II - нұcқа 
1.Алюминий гидpокcидiнiң қышқыл және ciлтi еpiтiндiciмен әpекеттеcуiн жаз. 

2.Алюминийдiң химиялық қаcиетiн cипаттаңдаp. 

3.Темip +2 және +3 гидpокcидтеpiн қалай ажыpатамыз? 
4.+3 валенттi темip ионын қалай анықтаймыз? 

5.Темipге қандай cапалық pеакция тән? 

Бақылау нәтижесі бойынша 9 «А» сыныбында 26 оқушының 19%-ы «5», 58%-ы «4», 23%-ы «3» алды. 

9 «Ә» сыныбында 27 оқушының 11%-ы «5», 41%-ы «4», 48-ы «3». Төмендегі 8-кестеде көрсетілген 
нәтижеге қарап, оқушылардың оқу үлгерімінің жоғарылағанын көруге болады. 
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 8-кесте 

 Эксперименттік зерттеудің оқушылардың үлгеріміне әсері 
 

Сыныптар Оқушы 

cаны 

Бiлiм деңгейлеpiнiң көpcеткiшi 

«5» % «4» % «3» % 

Экcпеpименттiк топ – 
9 «а» cыныбы 

26 5 19 15 58 6 23 

Бақылау тобы – 
9 «ә» cыныбы 

27 3 11 11 41 13 48 

 

Оқушылардың эксперменттен кейінгі білім көрсеткішінің деңгейі диаграмма түрінде 10-суретке 

сәйкес. 
 

 
 

Сурет 10. Оқушылардың эксперимент жүргізгеннен кейінгі оқу үлгерімінің нәтижесі 

 

Диаграммада көрініп тұрғандай бақылау сыныбында эксперимент сыныбына қарағанда «4» және «3» 
оқушылар саны көп. Ал, эксперимент сыныбында «5» алған оқушылар көп. Қорыта келгенде, 

тәжірибелер жүргізу арқылы оқушылардың 9 «А» сыныбының көрсеткіші 9 «Ә» сыныбының 

көрсеткішінен жоғарылағанын көруге болады.  
Зерттеу барысында оқушылардың бойында мынадай қасиеттердің қалыптасқандығын байқауға 

болады: 

- проблемалық сұрақтарға өздігінен жауап таба білу. 

- оқу жұмысында дербес болып өз пікірінде тура айта алу. 
- алған білімін салыстыру кезінде қолдана алу. 

- жолдастарының жауаптарын түзету. 

- мұғалімге сұрақ қоя білу. 
- үлгерімі нашар оқушыларға түсініксіз жерлерді түсіндіру. 

Оқушылардың мұндай жеке ерекшеліктерінің қалыптасуы олардың эксперименттік дағдысының 

дамуымен жүзеге асатындығы анықталды. 

Оқушылардың әртүрлі тәжірибелер жасау арқылы химияға қызығушылығы артты, білім кеңістігі 
кеңейді. 

Яғни, бұл жүргізген педагогикалық тәжірибенің нәтижесінде оқушылардың химия пәніне деген 

қызығушылын химиялық тәжірибелер жүргізу арқылы арттыруға болатынына көз жеткіздім. 
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Тәжipибелеp оқушылаpды ғылымды cүюге, бiлiмiн дамытып, пәнге қызығушылығын аpттыpуға, 

өздiгiнен жұмыc icтей бiлуге, оpындалатын жұмыcқа жауапкеpшiлiкпен қаpауға, ұжымдылыққа, т.б. 
көптеген адамгеpшiлiк қаcиеттеpге тәpбиелейдi. Cондықтан да cабақты қызықты етiп өткiзу аpқылы 

оқушылаpдың бiлiмдi өз беттеpiмен теpеңдете алатынына сенім қажет. 

Қоpыта келгенде, химиялық тәжipибелер арқылы оқушылаpдың логикалық ойлау қабiлеттеpiн 
аpттыpуға, химиялық құбылыcтаpды және олаpдың әpекеттеcулеpiнiң аpаcындағы байланыcтаpды 

түciнулеpуге ғылыми тұpғыдан қалыптаcуына және оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттыруға болады. 
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Аңдатпа 

Мемлекеттік тілді меңгеруде жеке тұлғаның сапалық көрсеткіштерінің бірі – заманауи технологияны 

меңгерген білімді де білікті кәсіби мамандарды дайындау бүгінгі күн талабынан туындап отыр. Білім беру 
жүйесінде маманды жан-жақты дайындау, кәсіби шеберлігін қалыптастыруда оқытудың сапалы білім 

беру мақсатында білім жүйесіндегі заманауи технологияларды, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізе 

отырып, уақыт талабына сай жаңаша ұйымдастыру, жан-жақты дамыту. 
Кілттік сөздер: ақпараттандыру, ғаламдық коммуникациялық желі, әдіс-тәсіл, жаңа реформа, 

компьютерлік бағдарламаларды, инновациялық техногиялар, кәсіби шеберлік, сұраныс 

 

Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде 
білім беру мәселесін, әдіс-тәсілдерді инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы білім сапасын 

арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне 

тиімдісін таңдауы керек.Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – жай үйреншікті нәрсе 
емес, ол – жаңадан жаңаны табатын нәрсе» деген екен. Бұл баяндамада оқуда және оқытуда заманауи 

озық технологияларды қолдану тиімділігі жайлы айтылады. 

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз», - деген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

сөзі ұстаз қауымына үлкен тапсырыстарды артып отыр. Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер 
қатарына қосылуы, бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді. Дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп, жаңа 

типті оқыту, яғни әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасай отырып, оны жан-

жақты дамыту керек. Қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болып, оқытудың жаңа 
технологиясы өмірге келді. Яғни педагогикалық технология ұғымы іс-әрекетімізге кеңінен еніп, 

қолданылуда. 

Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алғанынан бері Қазақстанның барлық азаматы тілді еркін меңгеруге 
мүмкіндік жасалып, жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жүзеге 

асуда. Елбасы жолдауында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деген [1]. 

Мемлекеттік тілді меңгеруде жеке тұлғаның сапалық көрсеткіштерінің бірі – жаңа технологияны 

меңгерген білімді де білікті кәсіби мамандарды дайындау бүгінгі күн талабынан туындап отыр. Білім беру 
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жүйесінде маманды жан-жақты дайындау, кәсіби шеберлігін қалыптастыруда оқытудың сапалы білім 

беру мақсатында білім жүйесіндегі жаңа технологияларды, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізе отырып, 
жаңаша ұйымдастыру уақыт талабына, сұранысы байланысты.Мемлекеттік тілге қатысты өзекті ғылыми-

әдістемелік семинар-кеңестің, тіл тақырыптарына бас қосулардың маңызы зор. Еліміздің оқу-білім жүйесі 

жаңа технология, инновациялық жаңа бағытта жұмыс жасап жатыр. Осы тұрғыдан келгенде, мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеру үшін мынадай айқын мақсаттарға қол жеткізу керек: 

●заман ағымына қоғамдағы Білім жүйесіндегі үлкен серпілістерге сай оқытудың әдістемесіне 

айырықша көңіл бөлу; 

● жаңа оқулық, оқу-әдістемелік кешенді құралдарды ұсыну, электронды оқулықтар, жаңа кешенді 
бағдарламалар жасау; 

● қазақ тілінде сауатты сөйлеу, сауатты жазу және сауатты оқу дағдыларын қалыптастыру, сала 

бойынша терминдік сөздіктер, тілашарлар жасау; 
●басқа ұлт балаларының мемлекеттік тілді қарым-қатынастық сипатта меңгеру деңгейін, яғни білім 

деңгейін бағалау арқылы анықтау; 

●тіл туралы заңды орындаудың нақты тетіктерінің бірі – мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамалық 

негіздерін жетілдіріп, бүгінгі заман талабына, білім жүйесіндегі жаңа реформаға сай жаңаша 
технологияларды енгізу. Кредитті технологиялық талаптарға сәйкес әдістеме саласында қазіргі заманғы 

озық әдістерді, өзгерістер инновациялық техногияларды енгізуді және үздік әдістемелік құралдарды, 

компьютерлік бағдарламаларды қолдану. 
Қазақ тілі заман талабына сай мемлекеттік мәртебеге ие болуына сәйкес дамуы мен жақсаруына әрбір 

азаматтың қам жеуі және соған мүмкіндіктер туғызуына ат салысуы қажет. Мемлекеттік тілдің қолдану 

аясын кеңейту білім беру жүйесінде, ЖОО-да білім мазмұнын, оның құрылымдық жүйелерін жаңартуды, 
тілді мамандыққа қарай бейімдеп оқытуды, мемлекеттік тілде оқулықтар дайындау, төл оқулықтармен 

қамтамасыз ету - негізгі міндет. 

Білім беру үдерісін табиғилыққа неғұрлым жақындатып, бейімдеу туралы ең алғаш Я.А.Коменскийдің 

еңбектерінен көруге болады [2]. Оқытудың жаңа әдістері мен тәсілдерін анықтай келе, Ян Амос 
Коменский оқу тапсырмаларының баланың табиғи мүмкіндіктеріне неғұрлым жақын жасалынған 

тапсырмалардың тиімділікпен орындатынына баса назар аударған. Кейін Ян Амос Коменскийдің бұл 

идеясы көптеген педагогтардың ұтымды әдісіне айналған. 
Ақыл-ой әрекеті сезімдік қабылдау негізінде алған жүйелі білім арқылы қалыптасады. Жүйелі білім 

бере отыра шығармашылыққа тәрбиелеу – қазіргі заман талабы десек те болады. Алдымыздағы 

жастардың өзіне деген 
сезімін туғызу, өзінен шығармашылық қасиет іздеу, өмірден өз орнын тапқыза білу қаншалықты қиын 

екені белгілі. Шығармашылық қасиетінің дамуы ойлаудың қабылдағыштық, ізденімпаздық, 

байқағыштық, білімге деген құмарлық, тапқырлық сияқты білімдік жақтарын да жетілдіре түседі. 

Заманауи технология түрлерін сабақ үрдісінде пайдалану, оқушының шығармашылык, интеллектік 
қабілетінің дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі. «Бәсекеге 

қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. 

Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз 
үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын 

болуға тиіс. 

Сондай-ақ болашақ жастарымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса 
маңызды. » деп “Қазақстан-2050” Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты 

Қазақстан Республикасының Президенті – елбасы Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ Қазақстан халқына 

Жолдауында айтқандай оқу жазу, математикалық сауатты, жан жақты дамыған, алдына мақсат қоя білетін 
оқушы тәрбиелеу оқытушының басты мақсаты болуы тиіс [3]. 

Тіл үйренуде заманауи технологияны пайдалану–қазіргі заманымыздың өзекті мәселелердің бірі. 

Келешекте бұл бағытта көп жұмыстар атқарылатынына және дамитынына сенімдіміз. 
 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы. 2013 жыл. 

2 Я.А.Коменский. Великая дидактика. –Избр. сочинения. –М., 1987. 
3 “Қазақстан-2050” Стратегиясы. 

 

 



181 

ЖОҒАРЫ  ОҚУ  ОРЫНДАРЫНДА  МАМАН  ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 
 

Б.А. Қиясова  

П.ғ.к., доцент 
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Казахстан 

 

Б.Т. Махметова  

к.п.н., профессор кафедры педагогики 
Казахского национального педагогического университета имени Абая 

 

Аннотация 
Увеличение объема технического прогресса и научной информации, требует от учебных заведений 

пересмотра содержания и принципов деятельности таких как, учитель должен уметь выбрать 

эффективные методы обучения и примененить их. Исследования показывают различия между уровенем 

компетентности выпускников высших учебных заведений и содержанием их подготовки.  
Ключевые слова: высшее образования, компетентность, специалист 

 

Жоғары оқу орындары түлектерінің құзыреттілік деңгейіндегі сәйкессіздік кәсіби маман дайындаудың 
типтік жүйесіне өзгерістер енгізуде  

 Жалпы алғанда маманның құзыреттілігі – оның кәсіби әрекетіндегі мәселелер мен міндеттерді 

табысты шеше білу қабілеттілігі ретінде анықталып, тұлғалық және кәсіби сапалардың бірлігі негізінде 
еңбек тиімділігі мен нәтижелілігін анықтауға мүмкіндік береді.  

А.Р.Фонарев өз зерттеулерінде кәсіби қалыптасудың сипатталған формалары іс-әрекетті орындаудың 

үш деңгейін қолдануды ұсынады: 

- орындаушылық, мұнда орындаудың үлгісі сол қалпы қайталанады, сондықтан маманға қойылатын 
талаптар орындауға нұсқау мен бағдарға келіп саяды; 

-жоспарлаушылық, бұл іс-әрекетті орындау оның құрылымының иерархиясын сақтап орындамаумен 

және орындаудың қажетті шегінен шығып кетуге талпыныс жасаумен байланысты;  
- сондықтан "...кәсіби іс-әрекет туралы неғұрлым терең түсініктердің болу заңдылығынан адамның 

кәсіпке қоятын, кәсіптің адамға қоя бастайтын жаңа талаптары келіп шығады" ; 

- жобалаушылық, мұнда кәсіби іс-әрекеттің тұтас жүйелі құрылымы ұғынылады: сондықтан маманға 
қойылатын талаптар өз қажеттілігіне айналады; ал ол қажеттілік қалыптасқан кәсіби мәдениетке сүйенген 

шығармашылық арқылы қанағаттандырылады [1].  

Базалық құзыреттіліктерге маманның жалпымәдени құзыреттілігі жатады. Заманауи маманды 

қалыптастыруда бұл құзыреттіліктің маңыздылығы келесідей көзқараспен байланысты. Бастапқыда 
жалпымәдени құзыреттілік базалық құзыреттіліктер құрамында кәсібилік, шеберлік, жеке 

шығармашылық және т.б. секілді іргелі кәсіби дайындық пен құзыреттілік ретінде қолданылды.  

Әрбір маманның жалпымәдени даярлығының болуы болашақта арнайы кәсіби құзыреттіліктерді тіпті 
бір салада кәсіби әрекет түрлерін игеруіне ықпал етеді. Сонымен қатар жалпымәдени құзыреттілік 

маманның кәсіби мобильділігін қалыптастырудың негізі ретінде қарастырылуы мүмкін.  

Яғни, жалпымәдени құзыреттілік тұлғаның мәдени кеңістіктімеңгеру тәжірибиесі, ерекешелік 

деңгейімен, дамумен, тәрбиелілілігімен, мәдени эталондарды танымдық, дүниетанымдық және кәсіби 
сипатта қолдана білудегі өзара байланысқан қабілет ретінде қарастырылады.  

В.А. Сластенин және И.Ф. Исаев жоғары мектепте кәсіби педагогикалық мәдениет қалыптастырудың 

бірнеше ұстанымдарын атайды, олар болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда да 
көкейкесті болады деп есептейміз: 

- жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісіне кәсіби-педагогикалық бағыттылық ұстанымы; 

- оқытушының инновациялық қызметке қосылуы ұстанымы; 
- тұлға қалыптастырудағы жүйелілік, тұлғалық-әрекеттік тұғырлардың бірлігі ұстанымы; 

- кәсіби өзін -өзі жетілдіру ұстанымы [2] 

Болашақ маманның кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру әдіснамалық тұғырлармен қатар белгілі бір 

теориялық қағидаларға негізделеді. Оларды біз зерттелубағытына қарай:зерттеудің әдіснамасы мен 
әдістері, жоғары мектепте оқытудың теориясы мен технологиясы, оқыту үдерісін белсендіру, оқу үдерісін 

басқару, біртұтас педагогикалық үдеріс, оқыту үдерісінде педагогикалық және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану, жоғары оқу орнында оқытудың технологиясы, кәсіби 
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педагогикалық білім берудің теориясы мен практикасы, жоғары мектепте оқытудың теориялық және 

әдістемелік негіздері, жоғары білім беру жүйесін жаhандану жағдайына бейімдеу сияқты маманның 
кәсібиқұзыреттілігінің мәнін анықтауға негіз болған ғылыми қағидалар, зерттеулердің маңызы зор.  

Қазіргі кездегі құзыретті маман даярлау мақсатына жаңаша түсінікпен қарасақ, оны дамытудың басты 

стратегиялық бағдары - өмірге жауапкершілікпен қарайтын, дүниетанымдық мәдениеті жетілген, 
шығармашылық ойлауға дағдыланған, іскерлік қабілеттілігі биік, гуманистік ойлауы басым, 

инновациялық ілімімен қаруланған адамгершілік қасиеттері мол білікті мамандардың жаңа ұрпағын 

қалыптастыру болып табылады. 

Еліміздің білім беру мен ғылымдағы ең, алуан түрлі және болашағы зор қазіргі заманғы білім беру 
технологиялары ендірілуде.Оқытудың кредиттік жүйесін, қашықтан оқыту формасын енгізуді, маман 

дайындаудың көпсатылы құрылымына көшуді, оқу үдерісінде қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын жиі қолданылуда деп айтуға болады. Сонымен оқытудың инновациялық технология 
түрлеріне тоқталып өтелік. Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар: 

- Жобалау технологиясы; 

- Модульдік оқыту технологиясы; 

- Сын тұрғысынан ойлауды дамыту т.б.; 
Жоғары оқу орындарында модульдік оқыту технологиясы әлемде кеңінен қолданылады. Мысалы, 

Ұлыбританияда студенттің жинаған рейтингісі мен меңгерген модульдерінің саны оның білім деңгейін 

көрсетеді. Оқуға түсерде талапкер оқыған кезде әрбір оқу модулінен міндетті түрде алуға тиіс білім мен 
біліктің тізбесімен танысады. Бұл оған кәсіби білім алудың басынан бастап белгілі бір біліктілікті 

меңгеруге көмектеседі.  

Жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, модульдік оқыту технологиясының 
сипаттамаларын төмендегіше анықтадық:  

- әрбір оқу модулі бойынша диагностикалық мақсат қою; 

- оқу кешенінің әртүрлі оқу модульдерінен тұратын мазмұнын, оқыту әдістерін, бақылау және бағалау 

жүйесін өзгертіп отыруға икемділігі; 
- берілген модульдің мақсатын сезіне отырып түсіну; 

- студенттің басқа әрекеттерге қарағанда нақты тапсырмалар жүйесінде білімін өзі - өзі тексеруге 

мүмкіндік беретін өзіндік жұмыстардың басым болуы; 
- оқытушының әріптес ретінде кеңес беруінің басымдығы; 

- студенттің өзінің әрекетін өзі қорытындылауы.  

Оқу модульдерін жобалауда білімді және білік, дағдыларды меңгеру деңгейіне сәйкес оқу 
тапсырмаларының жүйесін жасалды. Модульдік оқыту жүйесінде оқу тапсырмаларының орындалысы 

бақылау мен өзін -өзі бақылаудың тиімді тәсілі ретінде тест арқылы тексеріледі.  

Интерактивтік технологиялар оқытудың әдістері мен түрлерінің, бағдарламаларының интерактивті 

мүмкіндіктері кері байланысты іске асыра отырып, студенттің белсенділігін арттыруға, дәстүрлі оқыту 
жүйелерінің көбінде орындалмайтын диалог пен тұрақты көмекті де іске асыруға мүмкіндік береді. 

Демек, бір –бірімен бетпе – бет кездесусіз – ақ студент пен оқытушы арасында интерактивті қарым – 

қатынас орнату және пән бойынша білім мен дағдының белгілі бір мөлшерін өз бетінше игеру.  
«Интерактивтік» термині ағылшынның өзара белсенділік мағынасындағы «interaction» сөзінен 

шыққан. Бұл термин көбіне – көп информатика, коммуникация және өндірістік дизайн саласында кеңінен 

қолданылады.  

Біздің тәжірибемізде интерактивті дәріс педагог жетекшілігімен ұйымдастырылатын дәстүрлі оқыту 
тәсілі мен жекелей компьютерлік оқытудың ұтымды жақтарының үйлесімінен тұрады. Компьютер 

мұғалімнің белсенді көмекшісіне айналды. Интерактивтілік келесі құралдар арқылы жүзеге асырылады:  

- ақпараттық құралдар: компьютер мен интерактивті тақта. Компьютер ақпаратты өңдеуге арналған 
әмбебаб құрал, интерактивті тақта – компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және дәріс берушіге 

немесе баяндамашыға ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіру арқылы дәріс 

өткізуге мүмкіндік беретін құрал; 
-программалық құралдар немесе «электрондық басылымдар»: электрондық оқулықтар, электрондық 

дидактикалық материалдар, электрондық анықтамалар, электрондық энциклопедиялар, жаттықтырушы 

және дамытушы компьютерлік программалар.  

Жобалау технологиясы тек қандай да білім беріп қоймайды, ақпарат алу, оларды теориялық, 
практикалық кәсіби қызметінде қолдана білу тәсілдеріне, студенттерді топпен де, жеке де жұмыс істеуге 

үйретеді; әртүрлі ұйымдастырушылық шешімдерді өз бетінше қабылдай білу біліктілігін 

қалыптастырады; коммуникативтік біліктілігін дамытады; фактілер мен құбылыстарды талдау, 
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салыстыру, сәйкестендіруді үйретеді; студенттердің идея тастау, болжау және оларды шешу біліктілігін 

дамытады; білім беру үдерісінде танымдық шығармашылық құзыреттілігінің негізі ретіндегі субъектінің 
шығармашылықпен ойлау қалыптасады; студенттердің түйіндік құзыреттіліктерін қалыптастыру жүзеге 

асады.  

Жобалау технологиясының негізгі идеясы – студенттің нәтижеге бағытталған оқу – танымдық әрекеті. 
Нәтиже практикалық немесе теориялық маңызды проблеманың шешімі болуы тиіс. 

Қажетті құзыреттіліктер: жауапкершілікті өзіне алу; бірлесіп шешімге келу; таңдау жасау; талдау, 

бағалау. 

Тұжырымдық позициялар: ізгілендіру ұстанымы; ынтымақтастық; басқаның пікірін сыйлау; нәтижеге 
жауапкершілік. 

Оқытушының міндеті: 

- Зерттеу және іздену әдістерін терең меңгеру және оны студенттермен ұйымдастыру. 
- Студенттердің өз пікірін еркін айта алатындай дискуссиялар ұйымдастыру; 

- Студенттерді қойылатын мәселені шешу жолын іздестіруге бағыттау; 

- Жобаның проблемасын шешу үшін ғылымның әртүрлі саласынан алған білімді кіріктіруге үйрету. 

Жобаның түрлері: тәжірибеге бағытталған жоба, зерттеушілік жоба, шығармашылық жоба, ақпараттық 
жоба. 

Жобалау әдісі әруақытта студенттің әдейі бөлінген уақытта (бірнеше минуттан бірнеше аптаға, кейде 

айға дейін жеке, қосарлы, топпен) өзбеттерінше әрекет етуіне бағытталған. Жобалаудың зерттеуден 
айырмашылығы – ол тәжірибеге бағдарланған. Жобаны жүзеге асырушы адам жаңаны ғана емес, өзінің 

алдында тұрған нақты проблеманы шешеді. 

Жобалау әдісін мәселенің нақтылығы; алынған нәтиженің практикалық, теориялық, танымдық мәні; 
студенттің өзіндік әрекеті; жобаның кезеңдері көрсетілген мазмұндық бөлімін құрастыру; жобаны 

орындауға зерттеушілік әдістерді қолдану; зерттеу әдістерін, алынған мәліметтерді талдау, 

қорытындысын шығару, соңғы нәтижені түзетіп, реттеу, тұжырым жасауға байланысты «жобалау 

технологиясы» деп атайды [3]. Өкінішке орай, қазіргі студенттердің басым бөлігі ақпарат алудың әртүрлі 
әдебиеттер, электрондық басылымдар, интернет сияқты көптеген көздері бола тұрса да білім алуға 

белсенділік көрсетпейді. Бұл жерде негізгі мәселе қоғамдағы өте көп ақпарат ағымына байланысты 

студенттер өздеріне керекті мәселелерді іздеп табу жолдарын біле бермейді, дайын материал алуды 
көздейді. Бұл мәселені шешу үшін студенттерді жобалау әрекетіне үйретудің мынадай кезеңдерден 

тұратын дайындық жүйесі ұсынылады:  

- жобалау алды қызмет; 
- қысқа және орта мерзімді жобаларды орындау; 

-оқытудың классикалық құралдарын қолданып, орта және ұзақ мерзімге арналған моножобаларды 

орындауды ұйымдастыру; 

- жаңа ақпараттық технология құралдарын қолдану арқылы ұзақ мерзімді моножобаларды орындау; 
- пәнаралық және факультетішілік жобалармен жұмыс [3].  

Жобалау технологиясы студенттерді өз ойларын өздеріне ыңғайлы уақытта, шығармашылық түрде 

ұйымдастырылып, ойластырылған түрде жеткізе білуге дағдыландырады, өздерін - өздері іске қосып, өз іс 
- әрекетіне баға беруге, тексеруге әсерін тигізеді. Дәстүрлі сабақтардан гөрі жобалау технологиясын 

қолданған сабақтар оқытушыға да, студентке де жауапкершілік жүктейді, шығармашылық ізденісті талап 

етеді.  

Американ педагогтары Д.Дьюи, Килпатрик және көптеген басқа педагогтар бір ортақ мәселені шешу 
жолында дәріс алушылардың біріккен шығармашылық және белсенді танымдық мәселелеріне көңіл 

аударған еді. Оның шешімі түрлі салалардың білімін қажет еткен еді. Сондықтан да бастапқы кезеңде 

жобалау әдісі проблемалы деп аталатын. Проблема, әдеттегіде таза прагматикалық мақсатты көздеді. 
Оның шешімі нәтижелерді шынайы түрде көруге мүмкіндік берді.  

В.А.Афанасьевтің жоба жөніндегі пікірі мынандай: «Жобалау педагогикалық тәжірибедегі 

субъектілердің шығармашылық қызметінің ерекше түрі болып табылады. Сонымен қатар ол 
«педагогикалық практика теориясымен», болжаумен, үйымдастырумен, модельдеумен, басқарумен тығыз 

байланысты. Тек қана қызметтердің осы түрлерінің мүмкіншіліктеріне сүйене отырып, толыққанды 

қызметі бар жобаны іске асыруға және нақты құруға болады» [5]. 

Жоғарыда талданған мәселелер жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлаудың сапасын 
арттыруа тиімді деп танылатын оқыту технологиялары мен жалпы басшылыққа алынатын модельдің 

құрылымын жасап, оның тәжірибе жүзінде басшылыққа алынуы маңызды деп санаймыз.  
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Аннотация 

Бұл мақалада сөйлеу тілінде ауытқушылығы бар балалармен жүргізілетін логопедиялық ықрақтың 
негізгі мәні, бағыттары жүргізілетін жұмыстары жалпы түсінігі қарастырылған. Қазір елемізде сөйлеу 

тілінде ауытқушылығы бар тұлғалардың өкінішке орай саны артуда. Логопедиялық ырғақтың сол 

тұлғалармен жұмыс жүргізуде тигізетін пайдасы орасан зор. 
Кілт сөздер: Ырғақ, логопедия, тұтықпа, алалия, тыныс алу, темп, даму, дамыту, тіл кемістігі 

 

Логопедиялық ырғақтың мәнін түсіну үшін қимыл-қзғалыс, қимылдық біліктілік, психоматорлық 

дамыту, ырғақ, музыкалық-қимылдық тәрбиелеу, қимылдық ойындар, кинезетерапия, емдеу ырғағы, 
логопедиялық ырғақ не екенін түсіндіру қажет. Барлық аталған түсініктер бір-бірімен өзара байланысты. 

Олар қоғам дамуының әр түрлі кезеңдерінде пайда болған. 

Қозғалыс тіршілік иесінің негізгі биологиялық сапасы болып табылады. Ол тірі табиғат 
эволюциясымен бірге жетіледі және дамиды. Қимыл адам баласының қоғамға бейімделуінің негізгі 

құралы ретінде қарастырылса, қимыл алдын алу, емдеу және реабелитациялаудың қуатты факторы 

ретінде де қолданылады. 

Қимылдық біліктілік пен дағды-іс-әрекет техникасын игеру деңгейін анықтайды. 
Психоматорлық дамуматорлық дамумен тығыз байланысты. Екеуінің тығыздығы соншалықты 

психикалық дамудың бұзылуы физикалық ауытқушылықтармен көптеген және әртүрлі байланыс 

тудырады.  
Денелік қимыл-қозғалыс және түрлі сезімдерді қабылдау адам дамудың бастапқы кезеңінде қоршаған 

ортаны танып білу құралы болып табылады. Бұл өте қарапайым деңгейге жатады. Психоматорлық 

дамудың ауытқушылығы кезінде түрлі модалдылықтарға толық емес немесе қате талдау жасайды. Бір 
сезу анализаторының жұмысы тоқтаса қалғандарының жұмысы бәсеңдейді. Мысалы зияты жеңіл 

зақымдалған балалармен жұмыс жасайтын тұлға барлық ынтасын ұстап үйретуге, мақсатқа бағытталған 

және ерікті қимылдарға, мақсатқа бағытталған артикуляциялық қимылдарға аударады. Ал нашар еститін 

және мүлдем естімейтін балалармен жұмыс жасайтын педагогтар оқу барысында тұлғаларды көру 
қабілетімен де жұмыс жасауға үйретеді. Көру қабілеті нашар және мүлдем көрмейтін балалармен жұмыс 

жасайтындар қозғалысты бір бетке бағыттау икемділігі мен дағдыларын дамытады. 
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Психомоторлық қатынастары дұрыс, қалыпты дамыған балалар бірнеше кезеңнен өтеді. 

Психоматорлық дамыту қар қарапайым заттармен әрекет етуден басталып ақылға қонымды, саналы 
әрекеттер жасаумен жалғасады. Психоматорлық дамыту үдерісінде танымдық қызметте балалардың 

дамуын және әрекеттерін жетілдіретін екінші сигал жүйесі іске қосылады. 

Педагогикалық аспектіде ырғақ грек тілінен аударғанда rhytmikos-ырғаққа қатысты біркелкі, 

өлшемдік деген мағына береді. Бұл физикалық жаттығулардың жүйесі музыкамен байланысты 

қимылдардан тұрады. Ырғақ дене және көркемдік тәрбиенің бір бөлігі болып табылады. Әсіресе мектеп 

жасына дейінгі кезеңде. Ол баланың физикалық, музыкалық есту қабілетін, музыкалық есте сақтауын, 

қиыл-қозғалысының мәнерлілігін дамытады. Сонымен қатар балаларды музыкамен, әндермен, бимен, 
өлеңдермен таныстырады. Ырғақ сабағында секіру, жүгіру, ойындық жатығулар және көркемдік 

гимнастиканың, бидің, имитациялық қимылдардың элементтері қолданылады. 

Ырғақты сезінудің негізінде мотрлы, белсенді табиғи сипаты бар және ол моторлық реакциямен қатар 
жүреді. Бұл реакциялардың мәні-ырғақты қабылдауын, алуан түрлі кинестетикалық сезінулерді 

туындатады. Ол тіл, бас, жақ, аяқтың ұсақ бұлшық еттерінің жиырылуы; көмейге, бас, кеуде қуысына, 

аяқтарына күш түсуі; бас және тыныс алу бұлшықеттерінің жиырылуы және дене мүшелерінің 

кеңістіктегі орналасуын өзгертпей жиырылу және босаңсу фазаларының алмасуын туындататын 
антогонист (бүгу және жазу) бұлшықеттерінің бір мезетте стимуляциялануы. 

Белсенді моторлық реакция акцентті қабылдағанда пайда болады. Бұл жағдайда қозғалыс нақты және 

қиялдағы болуы мүмкін. Нақты қимыл негізгі және толық болып бөлінеді. Негізгі қимылы дауыс 
қатпарларының және дауыс аппаратының қосымша бөліктерінің, сонымен қатар саусақ, ерін және 

т.б.бұлшық еттердің инервациясының әсерінен пайда болады. Ал толық қимыл-қозғалыстарға:аяқты 

тоқылдату, басын музыканың ырғағына ырғақпен басын қозғалту, шайқау, қолын былғау. 
Нақты және толық қимыл-қозғалыстар адамның еркінен тыс пайда болады. Мысалы: адам аяғын 

соққылайды немесе қолын соғады. Бірақ оны өзі байқамай қалады. Қиялдағы қимылдардың сыртқы 

көрнісі болмайды. Ол тыңдаушының ойында ғана болады. 

Э.Жак-Далькроз кез-келген ырғақ қимыл болып табылады. Өйткені ырғақтың жасалуында және оны 
сезінуде біздің дене мүшеміз қатысады.Оның ойынша ырғақты денемен сезінусіз музыкалық ырғақ 

қабылданбайды. Музыка әрқашан эмоцияны білдіреді, ал ырғақ музыканың мәнерлі құралы болып 

табылады. Музыкадан тыс муызыкалық ырғақты сезіну мүмкін емес және дамымайды да. 
Музыкалық-ырғақтық сезімді дамыту негізінде музыкалық ырғақтық тәрбиелеу жүзеге асады. 

Алуан түрлі тақырыптық музыкалық шығармалардың, музыкалық ойындардың көп түрлілігінен 

балалардың танымдық икемділігі, ерік-жігерлік сапасы, эмоциялық сферасы дамиды. Музыкалық-
ырғақтық тәрбиелеудің негізгі құрылымы ән, ойын, еңбектік ырғақтық үдеріс, мереке. Жиі музыкалық-

ырғақ сабағында сабақтан тыс қолдануға болатын қимылдық ойын қолданылады. 

Кинезетерапияның бір бөлігі емдеу ырғағы болып табылады. Оның міндеті муызка арқылы физикалық 

жаттығулардың көмегімен ырғақты сезінуін дамыту және оны емдеу-сауықтыру-түзету мақсатында 
қолдану. Оның құрамдас бөлігі логопедиялық ырғақ болып табылады. 

Э.Клинск-Эвертовска логопедиялық ырғақты кең мағынада түзетушілік логопедияның қажетіне 

жарамды муызкалық-қимылдық жаттығулардың жүйесі ретінде қарастырған. Логопедиялық ырғақ өзінің 
жүйелі ұйымдастырылуы на қарамастан логпедиялық сабақ жүйесіне қосымша болып табылады. 

Логопедиялық ырғақтың жаттығулары логопедиялық мақсатқа бағынады. Ал А.Розенталь логопедиялық 

сөздерді музыкалық ырғаққа сәйкестендіре отырып сөйлеу төйлеу тілін түзетудің жаңа тәсілі деп 

санайды.  
Логопедиялық ритмика – тіл, музыка мен дене жаттығулары, қимыл- қозғалыстары көмегімен іске 

асырылатын емдік ритмиканың құрама бөлімі болып табылады. Тіл кемістігін түзетудегі логоритмикалық 

әсердің маңызын көптеген зерттеушілер атап өткен. Мысалы: В.М.Бехтерев, О.В. Правдина, 
В.А.Гиляровский, М.Е. Хватцев, Р.И.Лалаева (1) т.б. Олардың пікірінше «Логопедиялық ритмика – 

жалпы тонусқа, моторикаға, көңіл-күйге әсер етеді, ол орталық жүйке жүйесінің нерв процестерінің 

қозғалысын жаттықтыруға мүмкіндік береді, ми қабатын белсендіреді». 
Е.В.Чаянова, Е.В.Конорова, Г.А.Каше «Логопедиялық ритмика – зейінді, оның жинақталуын, көлемін, 

тұрақтылығын, бөлінуін, көру, есту және логиканы комплексті түрде дамытады- деп санайды. В.А.Гример 

және неміс зерттеушілері К.Колер, К.Швабе логопедиялық ритмика - психотерапевтикалық әдіс, 

ұжымдық психологиялық әдіс ретінде, музыка терапиямен қатар қолданылуы керек-деп көрсетті. 
Адамдардың тіл кемістіктерін түзету барысындағы логопедиялық ритмиканың маңызы туралы 

В.А.Гример, Н.С.Сомайленко, Н.А.Власова, Ю.А.Флоренская, Л.Ф.Спиридова өз еңбектерінде ерекше 

тоқталған  Музыкалық-ритмикалық тәрбие әдістемесін балаларға арнап алғаш ұсынған швейцар педагогы 
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Э.Жак Далькроз болды. 50-70 жылдары логопедиялық ритмиканы пайдалана отырып, балалардың 

тұтықпа ауруын емдеу етек алды. 1960 жылдары В.И.Рождественская өзінің «Балалардың сөйлеу 
кезіндегі тұтығуын түзету» атты еңбегінде сөйлеу мәнерін қалыпқа келтіруде сөз бен қимыл және 

музыканың үйлестірілген жаттығуларының ролін ерекше көрсетті. Осы әдісті кейінгі жылдары 

Қазақстанда да емдік, педагогикалық мақсатқа қолдану кең өріс ала бастады. Бұл - «Логопедиялық 
ритмика» деп аталатын ерекше бағытпен дамуда. Логопедтер тілімен сөйлесек: «сөз бен қимыл 

үйлесімділігі» деп атауға болады. Логоритмиканың-түрлі тіл кемшіліктері бар балаларға, әсіресе тұтығу 

ауруына оң әсерін тигізетіндігі ғылыми түрде дәлелденіп отыр. 

 Логоритмикалық сабақтарда балалар әнді тыңдау арқылы ырғақты сезінуге, кеудемен терең тыныс 
алуға үйренеді. Еркін тыныс ырғаққа, әуенге сай қимыл-қозғалыстар жасауға негізгі себеп болатыны 

сөзсіз. Әннің әуенін бірнеше рет музыкалық аспаппен ойнап, тыңдата отырып, әуенін айтып музыканың 

биіктігін, жоғары-төмендігін, әсемдігін сезінеді. Бірте-бірте әнді музыкалық аспаппен сүйемелдей 
отырып, бала сөзді, ырғақты, әуенді меңгеріп, кеудемен терең, толық демала отырып, музыка аясында 

сөздерін анық айтуға және ырғаққа сай, еркін қимыл-қозғалыстар жасауға үйренеді. Ең бастысы, 

күнделікті қарым-қатынас кезіндегі сөйлеу қорқынышынан арылады. Өздеріне деген сенім мен еркіндік 

пайда болады. [1] 

Тұтықпа кезіндегі логопедиялық ырғақ 

Сөйлеу қызметі мен жалпы қимыл-қозғалыс жүйесімен функционалдық байланыс бар. Бас ми 

қабығының кейбір аймақтары зақымданғанда сөйлеу тілінің арасындағы байланысы айқын көрініс 
табады. Зақымдану брок орталығына жақынырақ болған сайын сөйлеу тілінің моторлық компоненттері 

соғұрлым жоғары деңгейде зақымданады. Данило И.В. және Черепанов И.М. клоникалық және 

тоникалық формадағы тұтықпасы бар тұлғаларға ұсынылатын ырғақтар түрлі диапазонда болуы қажет 
деп санайды. Ойткені осы топтағы балалардың жүйке үрдісінің темпі әр алуан. Бұл айырмашылықтың 

негізінде ауытқушылықтың негізгі звеносындағы оқшаулануының түрлі деңгейі жатыр. Клоникалық 

тұтықпасы балаларда анықтаушы бас ми қабығының зақымдану деңгейі болса, тоникалық тұтықпада 

мидың құрылымының терең зақымдану деңгей рөл атқарады. Бұндай жағдайда тұрақсыз, қабықтық 
жүйке орталықтарына жоғары ырғақтар (клоникалық формада) аз жылжымалы терең зақымдалған 

құрылымдар үшін төменгі ырғақтар (тоникалық формада) қажет. Бұл сұрақтар әлі де терең зерттеуді 

талап етеді.  
F.Franshella (1965), R.Beech (1967) тұтықпасы бар үлкендердің метрономнан берілген ырғақтарға ілесуі 

кезінде сөйлеу тілін зерттеді. Брінші кезекте тұтығудың деңгейі төмендей бастайды. Ал аритмикалық 

дыбыстық сигналдардан сөйлеу қызметінің жақсарғаны байқалмады. R.Beech бойынша тұтықпасы бар 
балалар қимыл-қозғалыс сферасы жағынан жетіспеушіліктер байқалады деген. Ал ырғаққа ілесу сол 

жетспеушіліктің орнын толтыратынын айтқан.  

Тұтықпасы бар балаларға жүргізілетін логопедиялық ырғақ сабағығының мазмұны. 
Логопедиялық ырғақ сабағында мақсатты түрде мынадай ойындар мен жаттығулар қолданылады: 
Кіріспе; 

Естіп қабылдауын, зейінін және есте сақтауын, көріп қабылдауын дамыту үшін; 

Ырғақты сезуін және кеңістікті бағдарлауын дамыту үшін; 
Еліктеуді дамыту үшін; 

Шығармашылық, сюжеттік-рөлдік, қимылдық ойындар, ерік-жігерлік қасиеттерді, белсенділікті, 

өзіндік қызмет етуді, инициативаны дамытуға арналған шығармашылық этюдтар; 

Жаттығулар, саусақ, саусақ ұшы, қол және жалпы моториканы дамытуға арналған ойындар, 
жаттығулар; 

Бет бұлшық еттерін дамыту үшін; 

Сөйлеу тілінің просодиясын дамытуға арналған ойындар, хороводтар; 
Шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналган этюдтар; 

Музыкалық есте сақтауды және музыкалық шығармашылықты дамыту үшін; 

Қортынды; 
Қойылымдар, ертеңгіліктер, мерекелік қойылым, концерттер. 

Тұтықпасы бар тұлғалармен жүргізілетін түзету жұмысындағы логопедиялық ырғақ құралдары жалпы 

және тілдік қимылдардың темпімен ритімін қалпына келтіруге жәрдемдеседі. Қимылдық, музыкалық-

қимылдық , музыкалық-тілдік, ырғақтық, музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу тілі, қимыл-қозғалыстық–
тілдік жаттығулар мен ойындар қимыл-қозғалыстың статикалық және динамикалық координациясын, 

бұлшықет тонусын басқару икемділігін, тынысты ұстап тұру ұзақтығын тәрбиелейді. 

Таңдау реакциясына байланысты санау және сөйлеу жаттығулары:бір-біріне кез-келген зат есімді 
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айтып лақтырады, допты қағып алған тұлға зат есімді сын есімен жалғайстырады, содан кейін қайта кері 

қарай жалғасады. Осы бөлімнің соңында сөйлеу темпінің тұрақтылығын, қимыл-қозғалыспен сөйлеу 
бағдарын тексеруге тапсырмалар беріледі. 

Қимыл мен сөйлеу тілінің ырғақпен байланысы.Сөйлеу тілінде және қимыл-қозғалыста Forte және 

piano көрсету:дауыстап санау және сөз тіркестерін дауыстап және сыбырлап айту. 
Музыкалық ырғақтың күшейуіне немесе бәсеңдеуіне байланысты қимыл-қозғалыстағы және 

сөйлеудегі Crescendo және diminuendo:санау және дыбысты күшейту арқылы біртіндеп қолын жоғары 

көтеру және кері санау және дыбысты бәсеңдету арқылы біртіндеп қолын төмен түсіру.  

Қимылдық-тілдік тапсырмаларды орындаудағы батылдық, шешім қабылдаушылық, іске-
кірісе білу тәжірибесі. Бұл бөлімде тапсырманың екі түрі ұсынылады: 1) музыка арқылы дер кезінде 

сөздерді айта білу, мысалы солға, оңға марштау, келесі жаққа ауысып орнында қолын шапалақтау. 

Тұтықпасы бар тұлға қимылды және бағытты ауыстырып отыру үшін сигнал бере отырып топқа 
жетекшілік етеді: 2)музыкасыз сөздік қатынас кезінде өзін көрсетуге мүмкіндік беретін тапсырмалар. 

Үлкендермен логопедиялық ырғақ сабақтары үйлерінде музыканың сүйемелдеуімен жүзеге 

асырылады. Үнемі қимыл-қозғалыс пластикасына, қалпына, пантомимикалық қимылдарға жиі бақылау 

жүргізіліп отырады. Қимылдарды айнаның алдында, айнаға қарап жасаған тиімді болып табылады. 
Сонымен қатар тұтықпасы бар ересек адамдармен жұмыс жүргізу барысында Е.В. Оганесян бойынша 

өңделген амалдарды қолдануға болады. 

Невротикалық тұтықпасы бар тұлғаларға өтілетін логопедиялық ырғаққа адамның физикалық күшін 
және төзімділігін дамытуға, бұлшықет тонусын қалпына келтіруге бағытталған сауықтыру 

физкультурасының элементтерін қосу қажет..[2] 
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№2  СЕКЦИЯ.  «ТАРИХ  БІЛІМІНІҢ  ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ» 

СЕКЦИЯ №2.  «АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ  ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  ЖАНАРТЫЛҒАН  ТАРИХИ  БІЛІМ  МАЗМҰНЫ 

МЕН  ӘДІСТЕМЕЛІК  НЫСАНДАРЫ 

 

Б.К. Абдугулова  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Тарих және қоғамдық пәндерді оқыту 

әдістемесі кафедрасы», п.ғ.д., профессор 
 

Аңдатпа 

Макалада еліміздің рухани жаңғыру жағдайында отандық тарихи білім берудің алдына тұрған жаңа 
міндеттер мен талаптар атап көрсетілген. «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі тарихы» пәндерін оқытудың 

басты мақсаты оқушылардың бойында «тарихи тұрғыдан ойлау» дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін белсенді әдіс-тәсілдерді қолданудың қажеттілігі сипатталады. Сонымен қатар, «Адам. Қоғам. 

Құқық» пәнінің мазмұнын игеруге бағытталған оқушылардың тұлғалық және пәндік нәтижелеріне көңіл 
бөлінген. 

Кілт сөздер: рухани жаңғыру, білім беру реформасы, бәсекеге қабілеттілік, білімге деген жаңа 

көзқарас, тарих пәнінің стандарты, бағдарламалары, оқулықтары 

 

Еліміздің рухани жаңғыру жағдайындағы білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берудің маңызды құралдардың бірі.  
 XXI ғасырда білімге деген жаңа көзқарас тұрғысынан оның сапасы да жаңаша сипатталуда. Білім – 

құндылық, жүйе, үрдіс, нәтиже ретінде төрт жақты сипаты біртұтас қарастырылады. Әлемдік білім беру 

кеңістігінде өркениетті елдерде білім беру ісі нәтижеге бағытталған білім (НББ) үлгісі болып табылады.  

 Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасында құзырлы 
орта білім берудің мақсаты ретінде» ...терең білім мен кәсіби дағдылар негізінде еркін бағдарлай білуге, 

өзін-өзі іске асыруға, өзін –өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан шешім 

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру»-деп көрсетілді[1].  
 Республиканың егемендікке қол жеткізуі, ел тарихындағы үлкен бетбұрыстарға байланысты мектепте 

оқытылатын қоғамдық пәндердің құрылымы мен мазмұны едәуір өзгерді.  

 Ең басты әрі күрделі мәселенің бірі-білім мазмұнын өзгерту, оның ішкі мүмкіндіктерін пайдалану, 
білім сапасын арттыру тетіктері мен формаларын жетілдіруді көздейді. Жаңартылған білім мазмұнының 

моделін жасау, оқушыларға берілетін білімнің мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, оқыту технологиясын 

өзгерту арқылы жүзеге асады. Бұның өзі қазіргі қоғам талаптарына сәйкес жаңа мазмұндағы оқулықтар 

мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеуді, мұғалімдерді даярлау мазмұнын өзгертуді, орта мектепті 
әдіснамалық құрылымдық және мазмұндық тұрғыдан қайта құруға бағытталады. 

 Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе-еліміздің білім үлгісі ұлттық идеяға, ұлттық құндылықтарға негізделіп, 

ұлт мүддесіне басымдылық беру арқылы дамытылуы көзделген. Ұлттық тарихты білу және оны қадірлеу 
Отанға деген сүйіспеншіліктің негізі. Тарих - халықтың бүгіні мен келешегін айқындайтын маңызды 

көрсеткіш. Тарих ғылымы елін, жерін сүюді, ұлттық мақтанышты тәрбиелеуде маңызды рөль атқарады. 

Тарих жастарды ерлікке, адамгершілікке, қажырлылыққа тәрбиелеуде ақындар мен шешендердің, ұлтқа 

қызмет еткен қадірлі азаматтардың, атақты ғалымдар мен өнер адамдарының өмірі мен 
шығармашылығын терең зерделеп, оны жастарға жеткізудің танымдық-тәрбиелік орны ерекше.  

 Ұлтының ұрпақ тәрбиесіндегі даналығын, мәдени-рухани құндылықтарын жастарға сіңіруде 

экономикалық жағынан тұрақты даму жолына түскен Жапония, Финляндия, Швеция сияқты елдердің 
тарихи тәжірибелері осының дәлелі. 

 Тарихи тұлғалардың елжандылық, адамгершілік қасиеттерін қастерлеу, өнегелі істерін жастарға үлгі - 

өнеге ретінде ұсынудың тәрбиелік мәні зор. Ғұлама ғалымдар мен ойшылдардың бізге қалдырған 
тәрбиелік ой-парасат мұрасы өте мол. Бүгінгі жастар ұлтымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі даналығынан, 

тарихи- мәдени мұраларынан, асыл дәстүрлерін бойын дарытса, ізгілікті азамат болып ержетіп, өмірден өз 

орнын табары хақ.  

 Дара тұлғалардың ғибратты өмірін дәріптеу, бүгінгі жас ұрпаққа оның ерлік ісін үлгі - өнеге ету 
халықтың қамын ойлайтын жастарды тәрбиелеуде тарих пәнін мектепте оқып үйренудің маңызы зор.  

 Тәуелсіздік жағдайында тарих пәнін оқытудағы елеулі өзгерістерге байланысты «Қазақстан 

Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде Қазақстан тарихын оқыту тұжырымдамасы» және 
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«Жалпы білім беретін мектептерде дүние жүзі тарихын оқыту тұжырымдамасы» және Тарих пәнінің 

стандарты [2; 3]дайындалды. Сөйтіп, тарих пәнінің стандартына сәйкес Дүние жүзі тарихы мен Қазақстан 
тарихының 5-11 сыныптарға арналған жаңа бағдарлама, жаңа буын оқулықтары жарық көрді.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген 

«Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» «Білім туралы» 2007 жылғы 27 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-бабына сәйкес әзірленді және білім 

алушылар мен тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне, білім берудің мазмұнына, оқу жүктемесінің ең 

жоғары көлеміне қойылатын талаптарды айқындайды. 

 Республикада тұңғыш білім беру стандарты 1998 жылы дайындалды. Алғашқы стандарт мазмұны мен 
құрылымына едеуір өзгерістер енгізілген соң, 2002 жылы, 2012 және 2012 жылдары жаңа стандарт 

дайындалды[2; 3; 4]. Осыған сәйкес мектеп курсының 34 оқу пәні бойынша жалпыға міндетті 

стандарттары жүзеге асырылады. Олар қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде бастауыш, негізгі, орта сатыларында 
көрініс тапқан.  

Тарих пәнінің білім стандарты бойынша оқу бағдарламалары, оқулықтар және оқу-әдістемелік 

кешендері дайындалды. 

 Тарихты оқытуда қазақстандық және шетелдік тәжірибеде тарихи білім берудің екі вариантты 
құрылымы: сызықтық және жинақтық (концентрлік) қалыптасқан. 

 Сызықтық құрылым негізінде сонау көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихи оқиғалар, күрделі 

құбылыстар, тарихи тұлғалар (бір тақырыпты екінші рет қайталамай оқытылады) бір рет, тарихи 
хронологиялық бірізділігімен баяндалады. Оқу материалын қайталау болмайды. Дербес екі курс – 

«Дүниежүзі тарихы» мен «Қазақстан тарихы» негізінен синхронды оқытылады, осының нәтижесінде 

түрлі елдердің және аймақтардың ерекшелігі салыстырылып анықталады. 
 Жинақтық құрылым бойынша (бастауыш, негізгі және орта білім беретін мектепте) әрбір білім 

сатысында тарихи білім бүтіндей және аяқталған, үздіксіз, толыққанды, бірізділікпен күрделеніп 

отыратын процесс ретінде, яғни өткен тарихи хронологиялық кезең екі не үш рет қайтадан оқытылуы 

қарастырылады. Мұнда оқу пәнінің кейбір бөлімдерін (күрделі әрі жоғары деңгейде) қайталап оқу 
көзделеді. «Мысалы, «Қазақстан тарихы мен әлем тарихы» курстарында жоғары сыныптарда төмен 

сыныптарда оқып кеткен маңызды тарихи оқиғаларға қайта оралып, еске түсіру арқылы осы тақырыпты 

теориялық-проблемалық тұрғыда жоғары деңгейде жүйелі және жинақтау түрінде оқытуға мүмкіндік 
туады. Мысалы, Францияда тарихтың белгілі бір кезеңі бастауыш, орта мектепте және лицейде де (әр 

сатыда едеуір жоғары деңгейде талдау жасап, проблемалық тұрғыдан ойын, пікірін тұжырымдайды) 

оқытылады. Сызықтық және жинақтық (концентрлік) құрылымдардың өзіндік ерекшеліктерімен қатар, 
кемшіліктері де бар. 

 Қазір елімізде 10-11 сыныптарда бейінді оқытуға көшу іске асырылуға байланысты қоғамдық-

гуманитарлық және математикалық-жаратылыстану бағытындағы білім бағдарламалары енгізілген.  

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары 
жеке адамның жалпы мәдениетін қалыптастырудың, жеке адамды қоғамдағы өмірге бейімдеудің 

міндеттерін шешуге, кәсіпті, мамандықты саналы түрде таңдау мен меңгеру үшін негіз жасауға 

бағытталған» деп атап көрсетілген [5]. 
 Оқу бағдарламаларында білім мазмұны мен құрылымы сипатталады, түсінік хат жазылады, тарих 

мәнін оқытудың мақсаты мен міндеттері, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар, 

біліктілігі, оқу біліктерін тәжірибеде қолдану анықталады, әр тараулар мен тақырыптарды оқуға бөлінетін 

сағат саны, т.б. белгіленеді. 
««Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі тарихы» пәндерін оқытудың басты мақсаты оқушылардың 

бойында «тарихи тұрғыдан ойлау» дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік беретін түрлі әдіс-тәсілдерді 

(белсенді және проблемалық оқыту әдістері, жоба әдісі, концептуалды оқыту) қолдану қажет. «Тарихи 
тұрғыдан ойлау» өткен заманның кез-келген құбылысын сол заманның контекстінде, бұрын болған және 

кейінгі тарихи оқиғалармен өзара байланысында көру, анықтау, бағалау, талдау қабілетін білдіреді. Бұл 

қабілетке ие болу арқылы оқушы өткен тарихқа қатысты білім мен түсінікке негізделген өзіндік дәлелді 
ұстанымды қалыптастыра алады. Тарихи ойлау дағдылары әрбір сабақта олардың біртіндеп кеңеюі мен 

прогрессиясы негізінде дамытылуы тиіс» деп атап көрсетілген «Әдістемелік-нұсқаулық хатǀ2016-2017 оқу 

жылы» бойынша [3; 6]. 

 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша базалық білім мазмұны, оқушылардың дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптары, пәнді оқыту міндеттері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 18 маусымдағы № 393 бұйрығымен анықталған. 
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Қазақстан тарихы: 

5-сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
6-сыныпта аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 

7-сыныпта аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 

8-сыныпта аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
9-сыныпта аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат. 

 ««Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы оқушыларға әлем тарихы бойынша жеткілікті 

білім алуға және тарихи процестердің мәні мен тарихи фактілердің маңызын түсінуге, проблемаларды 

шешуге, жағдаятты сыни бағалау және шешім қабылдау, сондай-ақ түрлі тиімді коммуникацияны жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді[7; 8]. 

 Мектепте «Дүниежүзі тарихы» пәнін оқытудың негізгі мақсаты ғылыми гуманистік көзқарасы бар, 

әлеуметтік белсенді, жан-жақты шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Осыған орай, пәнді 
оқыту барысында оқушылардың жұмыс жасауы және үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін жеке, жұптық, 

топтық жұмыстарды ұйымдастыруды қолдану ұсынылады. 

Тарих сабағын жоспарлау және ұйымдастыру кезінде оқытудың тәрбиелік компоненттеріне ерекше 

назар аударылады. 
 «Дүниежүзі» пәнінің мазмұнынын оқыту «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін жүзеге асыруға және 

тарихи тәжірибе мен оның сабақтарын ұғынып түсіну, әлеуметтік болжау (бүгінгі күн жағдайының мәнін, 

өткеннің инварианттылығы мен болашақтың баламалығын түсінуден), өз іс-әрекеті үшін тарихи 
жауапкершілік, тұлғаның, азамат пен патриоттың қалыптасуына, ғасырлар бойы қалыптасқан 

жалпыадамзаттық құндылықтарды бекітуге ықпал етеді» [8]. 

 «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу жүктемесінің төмендегі көлемі белгіленген: 
6-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 

7-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 

8-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 

9-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат. 
Ежелгі дүние тарихы жүйелі түрде оқу пәні ретінде 6-сыныптан басталады. Тарихты оқыту 

оқушылардың тұрақты білім беру жүйесін қалыптастыру үшін адамзат жүріп өткен тарихи жолдары, 

оқиға-хронологиялық деңгейде қолайлы шарттар арқылы жүзеге асыру көзделген. 
1.Кесте: Дүние жүзі тарихының мазмұны 

2. 

№ дүние жүзі тарихы  

 6 Ежелгі дүние тарихы қалыптылығы, тұтастығы және логикалық түрде аяқталуымен сипатталып, 
жүйелі түрде оқу пәні ретінде 6-сыныптан басталады. Тарихты оқыту оқушылардың тұрақты 

білім беру жүйесін қалыптастыру үшін адамзат жүріп өткен тарихи жолдары,оқиға-

хронологиялық деңгейде қолайлы шарттар арқылы жүзеге асырылады 
Келесі сыныптарда күрделі материалдарды, негізгі ұғымдарды, іскерліктер және қажетті 

дағдыларды қабылдау неғұрлым алтыншы сынып оқушыларында қалыптастыру өте маңызды.  

7 - Орта ғасырлар тарихы пәнін оқыту осы кезеңдегі қоғам дамуының заңдылықтары мен 

ерекшеліктері болып табылады.Бұл адамзаттың әлеуметтік, мәдени, мемлекеттердің дамуы және 
Еуропадағы саяси феодалдық қатынастардың қалыптасуы. Орта ғасырлар тарихын оқыту қазіргі 

заманғы адам үшін өте маңызды болып табылады, өйткені бұл кезеңде көптеген ұлттық 

мәдениеттер мен құндылықтардың пайда болуына байланысты. Мұғалім сол уақыт кезеңінің 
ерекшелігі туралы түсінік беруі; білім беру процесінде оқу пәнінің орнын анықтауы; курс 

құрылымының анықтамалық және оқулықтың әдістемелік аппаратымен, міндеттерімен 

таныстыруы; жаңа оқу пәніне қызығушылығын арттыруы тиіс. 

Орта ғасырлар тарихын оқыту 7- сынып оқушыларын тарихи оқиғалар мен ұғымдарды талдау 
және салыстыру дағдыларын дамытады, осы тарихи дәуір қоғамының бөлігі ретінде қарапайым 

адамның өмірі бақылауға мүмкіндік береді. 

8 Қазіргі заманғы өркениет құрған жаңа заман немесе дәуірді оқыту 8-сыныпта басталады. 
Пәннің бұл кезеңдегі материалдары оқушыларды аграрлық дамудан біртіндеп индустриялы 

дамуға арналған тақырыптармен таныстырады. Жаңа тарихты оқытудың нәтижесінде, мұрағат 

материалдарын анықтау, сондай-ақ шын мәнінде тарихи оқиғалар мен жаңа процестерді талдау 

және салыстыру өткен дәуірден және қазіргі заманғы оқиғалар ережелері оқушылардың іздеу 
және пайдалану дағдыларын қалыптастырады. 

-оқу бағдарламаларына сай қосымша арнаулы сабақтар өткізу; 
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9 9-сыныпта оқытылатын "Қазіргі заман тарихы" курсы оқушыларға ХХ ғ.басы мен ХХІ ғ. ең 

маңызды процестерге, құбылыстарға, ұғымдарға баса назар аударылып, адамзат дамуының жалпы 
бейнесі туралы түсінік қалыптастырады (Еуропа және Америка, Азия және Африка саяси, 

әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени дамуынан бастап, 1914-1918 жылдардағы бірінші 

дүниежүзілік соғыс және ең алдымен қазіргі заманғы құрылғылардың пайда болуын түсіну және 

түсіндірумен ерекшеленеді. 
-кіріктірілген және пәнаралық оқу сабақтарын жүргізу және т.б.[ 8] 

 

Пәнді оқыту төмендегідей әдістемелік ұсынымдарды қарастырады: 
«Дүниежүзі тарихы» пәнін оқыту - өткен тарих туралы, адамзаттың өзара әрекетімен туындаған 

тарихи оқиғаларды оқу мен талқылау оқу кезінде оқушылардың әлеуметтік тәжірибелерін байыта 

отырып, жүйелендірілген білім қалыптастыруға ықпал етеді. Әртүрлі дүниетанымдық, құндылық-

мотивациялық, әлеуметтік жүйелерден туындаған, тарихи қоғамдық процестердің логикалық ерекшелігін 
түсіну қабілеттерін дамыту түйінді рөл атқарады. 

Сабақтарда оқушылардың дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін жас және танымдық 

ерекшеліктеріне сәйкес тарихи тұрғыдан ойлаудың (белсенді және проблемалық оқыту, жобалау, 
тұжырымдамалық оқыту) әртүрлі әдіс- тәсілдерін қолдану қажет» [8]. 

Адам. Қоғам. Құқық 

«Адам. Қоғам. Құқық» пәнін 9-сыныпта оқыту – адам, қоғам және құқық туралы, қоғам дамуының 
негізгі процестері, адам өміріне әлеуметтік факторлардың әсері жөніндегі ғылыми білімді меңгеруге 

бағытталған. Қоғамдық ғылымдар кешенін құрайтын, кіріктірілген сипатқа тән пәнді оқыту 

оқушылардың назарын қазіргі қоғамдық, саяси, мәдени, әлеуметтік құбылыстарға, оларды реттеп 

отыратын заңдардың өзара байланысына аударуға негізделген. 
«Адам. Қоғам. Құқық» пәнін оқытуда «Mәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын жүзеге асыру 

оқушылардың рухани-адамгершілік қасиеттері мен патриоттық сезімдерін, құқықтық сауттылығы мен 

азаматтық жауапкершілігін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыруға, ұлттық 
сана-сезім мен толеранттылықты дамытуға, зайырлы құндылықтарды нығайтуға және терроризм мен 

экстремизм идеологияларын саналы түрде қабылдамауын қалыптастыруға, Қазақстанның көпэтникалық 

жағдайында қарым-қатынас жасай білуіне бағытталады[7; 8]. 

 «Адам. Қоғам. Құқық» пәні бойынша базалық білім мазмұны, оқушылардың дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптары, оқу жүктемесінің көлемі анықталған: 9-сыныпта аптасына 1-сағат, оқу жылында 

34-сағатты құрайды. 

 «Адам. Қоғам. Құқық» пәнінің мазмұнын игеру кезінде түрлі әлеуметтік жағдайларда тиімді және 
өнімді әрекеттердегі адамның қабілетін қамтамасыз ететін оқушылардың тұлғалық және пәндік 

нәтижелеріне көңіл бөлу ұсынылады. 

Пәнді оқытуда оқыту процесінің әдісі мен ұйымдастырылуын анықтайтын ұйымдастырушылық-
әдіснамалық принциптер: білімнің зерделілігін, толықтығын, тұтастығын, сабақтастығын, өзара 

байланыстылығы мен білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігі ескеріледі. 

Оқу процесінде білім алушыны ынталы, қызығушылығы жоғары, дербес, сенімді, жауапты, талдау 

жасай алуға бағыттайтын оқытудың түрлі формалары 
- мұқият іріктелген тапсырмалар мен іс-әрекет түрлері арқылы оқушыларды ынталандыра және 

дамыта оқыту; 

- оқушылардың білім алуы «оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау көрсету; 
- оқушыларды зерттеу және зерттеушілік жұмыстарын жүргізуге негізделген белсенді оқытуды 

ұйымдастыру; 

- оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту; 
- оқушылардың жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, деңгейлік тапсырмалар құрастыру; 

- оқушылардың жеке, жұптық, топтық және тұтас сыныптық жұмыс түрлерін ұйымдастыруды қолдану 

ұсынылады. 

 Қоғамдық пәндерді оқытуда оқушылардың басқа пәндерден: «Қазақ тілі және әдебиеті», «Дүниежүзі 
тарихы», «Қазақстан тарихы», «Физика», «Биология», «География» және басқа пәндерден алған 

білімдеріне сүйену, оқу материалдарын тарихи фактілермен, әдеби образдармен, физикалық 

процестермен, т.б. нақтылау ұсынылады. 
 Қоғамдық пәндерді оқытуда мынадай педагогикалық әдіс-тәсілдер пайдаланған тиімді: 

- оқушылардың проблемаларды анықтауда өз ой-пікірлерін айту, гипотеза ұсыну, жоспарлау, зерттеу 

жүргізу, дәлелдеу қабілеттерін дамытатын ынталандырушы–проблемалық, ситуациялық жағдай туғызу; 
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- белгілі бір тақырып бойынша «миға шабуыл», «жобалау» т.б. әдістерін ұйымдастыру 

(проблемаларды табу, әр оқушының идеясын ұсынуы, бүкіл сыныппен талқылау, оны талдау және 
шешімнің дұрыс нұсқасын қабылдау); 

- сабақта оқушылардың белсенділігін арттыратын қоғамдық және құқықтық проблемаларды талқылау; 

- ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдануда оқушылардың білімдерін кеңейту үшін 
мультимедиялық ресурстарды тиімді пайдалану, презентациялардың түрлерін пайдалана отырып, 

таңдалған тақырыптар бойынша шығармашылық жұмыстар жасау, сандық білім беру ресурстары 

материалдарын қолдану ұсынылады [7;8]. 

Бүгінгі таңда тарихи білім мазмұнын қазіргі талаптарға сай соңғы ғылым жаңалықтарымен, жеке 
тұлғаның, адамның, қоғамның, табиғаттың өзара үйлесімді даму мүдделері мен құндылықтарына сәйкес 

келетін материалдармен толықтырған маңызды. Алған тарихи білімді өмірде қолдана білуге үйрететін, 

практикалық бағыттылығын тереңдетін жаңашыл оқыту технологияларына негізделген сабақтарды өткізу 
арқылы жүзеге асыруға бағытталуы тиіс.  

Еліміздің рухани жаңғыру жағдайында отандық тарихи білім берудің алдына жаңа міндеттер мен 

талаптар қойып отыр. Осы орайда, тарихи білімнің сапасын арттыру, білім беру үдерісіндегі қалыптасқан 

дәстүрлерді жетілдіру, өткен тәжірибені ескеру, әлемдік білім беру кеңістігіндегі озық үлгілерін өзіміздің 
ұлттық білім беру жүйемізге ендіруге басымдылық берген орынды. 

 Жаңартылған тарихи білім беру үдерісінде оқушыларды елжандылыққа баулу, өз Отанының 

патриоты болуға, тарихи тұлғалардың өнегелі өмірі мен қызметін дәріптеуге, ғұламалардың ойлары мен 
толғандыратын мәселелерге бағдарлау арқылы әлеуметтік белсенді, шығармашыл тұлғаны 

қалыптастыруға назар аударған маңызды. 
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ХІХ  ғ.  АЯҒЫНДЫҒЫ  МЕКТЕП  ЖӘНЕ  МЕДРЕСЕЛЕРДЕ  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНІҢ 

ҚЫСЫМШЫЛЫҚҚА  ҰШЫРАУЫ 

 

Ф.А. Адилова  

Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақстан тарихы кафедрасының 

аға оқытушысы, т.ғ.к. 

 

Қазақ және Түркістан өлкелерінде ХІХ ғ. 60-шы жылдарындағы реформадан кейін Ресей 

империясының өзге мұсылман аймақтары тәріздес, діни мәселелердің баршасы ислам дінбасылары 
құзырынан алынып, биліктің жергілікті орындаушы органдарының қарауына берілді. Мысалы, 

қазақтардың бүкіл діни істері Орынбор мүфтиатының атқарар мәселелері құрамынан шығарылды. 1874 

жылдың қарашасының 20 жұлдызында Халықтық Ағарту Министірлігі ислам оқу мекемелерінің бағынуы 
туралы жарлығында:  

1) медресе мен мектептердің жанындағы жергілікті мұсылман қауымдастықтары өз қаражаттарына 

орыс сыныптарын ашуға міндетті екені; 

2) жаңа медресе мен мектептерді ашу үшін мұсылман қауымдастықтары есебінен міндетті түрде орыс 
тілінен дәріс беретін мұғалімді жалдау қажеттілігі жайлы; 

3) мектеп және медреселерге шетел әдебиеттерін қолдануға тыйым салынуы жайлы; 
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4) мектептердің санитариялық-гигиеналық жағдайын қадағалау міндеті жайлы айтылған. Алайда, 

мұсылман қауымдастықтары мен әкімшіліктің төлемге қабілетсіздігі салдарынан бұл шаралар нәтижесіз 
болып, іске аспады. Өйткені, орыс сыныптарының жылдық шығыны кемінде 400 рубльді талап ететін[1]. 

Және халық училищелері инспекторларының қазақ халқының арасында айтарлықтай беделі болған жоқ. 

1893 ж. қаңтарының бірінші жұлдызында медресе мен мектептерде орыстың басылым цензурасынан 
өткен оқулықтар бойынша ғана дәріс берілсін деген бұйрық шықты. Қолжазба мен шетел әдебиеттерін 

қолдануға да тыйым салынды. Мүдәрістерді әкімшіліктін жоғарғы лауазым иелерінің келісімімен 

инспектордың өзі тағайындайтын. Мұтауәлилерді Обылыс басқармалары тағайындап, орынан босататын 

болған. Әрине, бұл тәртіп барлық жерде сақталмаған. Сондықтан, көптеген медреселер мен мектептер 
өзінің бұрынғы отарлау заманына дейінгі қалыбынан айныған жоқ. Дегенмен, Қазақ жеріндегі мұсылман 

қозғалысына отарлау әкімшілігі тарапынан үлкен соққы берілді. Бұл жағдай ислам дін басыларын терең 

толғандырмай қойған жоқ. ХХ ғасырдың басында қазақ халқының арасында Ресей империясының барша 
мұсылман әрекеттерінің бірігуі және қазақтың бүкіл мәселерін Орынбор мүфтиатының қоластына қайыра 

тапсыру турасында қызу үгіт-насихат жүргізіліп жатты. Осы ұмтылыстың айқын айғағы ретінде 1872 

жылы Қызылжар шаһарында имамның көмекшісі болған Әбсаттар Жәбіровтың 1903 жылы 

Мұхаммеджан Бекішевтің атынанан осы мәселені қайта көтеруін көрсетпекпіз. Бекішевтің өзі жергілікті 
қазақтың діни мәселелерін әкімшіліктің қарауынан алып, оларды қайтадан ислам діни қызметкерлерінің 

қоластына қайтару қажеттілігі жайлы Абайға, К. Шормановқа, Ж. Құдаймендинге, Ғ. Исабековке хат 

жазып, олардан қолдау сұрады [2]. Осы мысалдардың барлығы қазақ халқының ұлттық проблемасының 
ауқымдылығы мен өткірлігін қөрсеткендей. Қазақтың көрнекті қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханов 

«Қырғыздар» атты мақаласында қазақтың ұлтазаттық қозғалысында екі саяси бағыттың қалыптаса 

бастағанын атап өтті. Біріншісі – қоғам дамуын батыс дәстүрлеріне үйлестірмекші болған батысшылдық. 
Екіншісі – қазақ халқының барша мүддесі мен мақсатын Ресей империясының бүкіл мұсылманының 

мұратымен ортақтастыратын пантүріктілік атты ұлттық-діни ағым. Ресейдің отарлау саясаты салдарынан 

қазақтардың таңдауында екінші бағыт басымдау түсті[3]. Ресей империясы мұсылман халықтарды рухани 

отарлау жолында ештеңеден аянбады. Мешіттер бұзылып, молдалар мен мүдәрістер қуғындалды. 
Христиандінін тарату жолында Н. Ильминский тәріздес миссионерлер өмірінің қырық жылын сарп етті. 

Патша билігінің идеологиялық, саяси және әлеуметтік-экономикалық экспансиясы әкелген ауыр сынға 

толы жылдарда қазақ ұлтының зиялылары мен діни қайраткерлерінің қамқорлығы халықтың елдігін 
сақтапқалуға зор үлесін қосты. Қазақ халқының аяулы ұлы М. Дулатов ұлтының христиандану қасіретін 

айқындап, былай жазды: «Енді патша шенеуніктері біздің дінімізге, атадан мұра болып келе жатқан әдет-

ғұрпымызға тиісе бастады, діни кітаптарды тұтқынға алды» [4]. Қазақтардың ахуалы мүшкіл болды. 
Сондай–ақ, ХІХ ғ. Орта Азия мен Қазақстанда халықтың 90 пайызы ислам дінін ұстанса,1897 ж. таман 

жағдай күрт өзгерді. Орыс тұрғындарының саны елеулі түрдеөсіп, Ақмола обылысында 56,7 %, Оралда – 

40,8%, Торғайда – 37,8 %, Жетісуда– 23,5 %, Семейде – 24 %, Сыр өңірінде – 6,2 % құрады. 1897 ж. 

қазақтар өзжерінде 81,7 % құраса, 1914 ж. олардың саны 65,1 % дейін азайды. Қазақ даласында, әсіресе 
оның солтүстік аймақтарында орыс тұрғындары санының айтарлықтай өсуі біртұтас жеріміздің 

этникалық негізде Оңтүстік пен Солтүстік болып бөлінуіне, халқының ислам дәстүрлеріне қырындау 

қарауына әкеліп соқты. Бұл үдеріс ХХ ғ. басында орыс билігі исламды империя тұтастығына қауіп 
төндіретін күш ретінде қабылдауына байланысты үдей түсті [5]. Алайда, қазақ жеріндегі Ресейдін отарлау 

саясатының діни бағыты патша билігінің әр алуан әрекеттеріне қарамастан абыройсыздыққа ұшырады, 

өйткені қазақ халқы ислам дінін ұстанудан бас тартқан жоқ. Дегенмен, ХХ ғ. басында Қазастанның діни 

ахуалы ауыр болып қала берді, себебі патша өкіметі қазақ және Ресей мұсылман бөлігінің барша 
тұрғындарының идеология құрсауынан шығып кетуінен сескенді. Сөйтіп пантүрікшілдік пен 

панисламшылдық идеяларының таралуына қарсы күрес жүргізетін Кеңес құрылды. 1902 ж. наурызының 

22 жұлдызында құпия кеңесшілер мен миссионерлерге заң тәртібі бойынша мемлекеттің барлық 
азаматтары ортақ дін ұстануы қажеттілігі жайында хабар жеткізілда[6]. Белгілі деңгейде тәуелсіз болып 

жүрген мұсылман оқу орындары арасындағы жәдид мектептері мемлекет ұстанымдарына қауіпті деп 

хабарланды. 1906 ж. мұсылман оқу орындарының жанынан орыс тілі мен жергілікті халықтардың 
тілдерін жетік меңгерген мұғалімдер дәріс беретін орыс сыныптарын міндеттейтін жаңа Ереже шықты. 

Бұл Ереже мұсылман дінбасыларының ортасында үлкен наразылық туғызды. 1907 ж. қаңтарының 20 

жұлдызында Санкт-Петербург шаһары мешітінің имамы А. Баязитов П.Столыпинге хат жолдап,онда: 

«...1) мектеп пен медреселер мұсылман діни Басқармасына тапсырылуыталабы; 2) 1906 ж. наурызының 
31 жұлдызында шыққан Ережелерге сәйкес құрылған мұсылман училищелері мұсылман балаларын 

оқытуға жарамсыз болғандықтан осы ережелерді мұсылмандардың рухани сұранысына сай етіп ислам 

дінбасыларының қатысуымен түзету» талаптары қойылған болатын. Бұл хатта Орынбор мүфтиатының 
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діни қайраткерлерін әскерден босату жәнеислам діни ғибадатханалары жанында орналасқан дүкендерге 

сыра сатуғатыйым салу қажеттілігі жайлы жазылған. Сөйтіп, 1907 ж. күзінде Халық Ағарту 
Министрлігінің комиссиясы мұсылман мектептері мен медреселердің жұмысын қадағалауға алу туралы 

тұжырымға келді [7]. 1906 ж. қабылданған Заң Ильминский жүйесінің ғылми-педагогикалық және 

практикалық маңызын дәлелдеді. Осы заңның Халық ағарту министрлігі (ХАМ) тарапынан мұсылман 
мектептерін бақылауға алу, жергілікті тілдердегі араб транскрипциясының орнына орыс 

транскрипциясын еңгізу, мектептерге шетел оқулықтары мен ұстаздарын жолатпау сынды баптары 

мұсылмандардың наразылығын туғызды. Заңгерлердің жоспары бойынша орыс транскрипциясы орыс 

тілін игеруге қолайлы жағдай туғызбақшы екен. Дәстүрлі мектепті қадағалаумен орыс алфавитін еңгізуге 
деген қарсылықтың айрықша белсенділігі осы жоспарлардың іске асуына тосқауыл болды. Мұсылман 

қауымының басшылары ХАМ-ға жолдаған хатында дәстүрлі оқыту жүйесі мен зайырлы орыс-

туземдімектебін біріктіру жоспарының қисынсыз екенін дәлелдей отырып, мектептің оқу 
бағдарламасында зайырлы пәндердің басым түсетінін ескерткен еді. Олар зайырлы мектептің 

мұсылмандар үшін «қол жетпес арманға» айналғанын атап өтті [8]. 

Мұсылман қөшбасшылары Ресейде енгізгелі жатқан жалпы бастапқы білім беру жобаларына өз 

талаптарын енгізуді алға тартты. Бастапқы ХАМ- ға қысқартылған 3 жылдық бағдарлама бойынша 
оқытылуға тиіс мектеп бітірген талапкерлерді қабылдау жайлы ұсыныс айтылды. Бастапқы училище 

бағдарламасында ана тілін және ислам дінін оқыту көлемін ұлғайтып, зайырлы пәндер курсын 

қысқарту жоспарға алынды. Мұсылмандар үшін жалпы білім беруден гөрі техникалық және ауыл 
шаруашылық мектептердің тиімділігі туралыпікір айтылды. Жергілікті мектеп инстпекторы лауазымына 

діні мен дайындығысай мамандарды тағайындау, ислам дініне қайшылық келтірмес үшін зайырлы 

оқулықтардың мазмұнын тексеру талап етілді. Бұл бағдарлама мұсылман халықтарының білім беру 
саласын дәстүрлі қалыптан асырмады. Орыс алфавитіне ауысу жоспарлары мұсылман қауымының 

наразылығын туғызды. Алфавитті тілдің сырт формасы емес, оның табиғи, логикалық пішіні ретінде 

қарастыру қажет еді. Бұл ойлардың түйіні мынадай талаптарда көрініс тапты: 1906 ж. «Ережелерінің» 

күшін жою; конфессиялық мектептерді ХАМ құзырынан шығару; мемлекеттік бастапқы мектепті 
мұсылман талаптарына сай құру; жалпы білім беретін мектепте мұсылман дінін оқыту; бұратана 

халықтаручилищесі ұстаздарына лауазым мен пенсияға тағайындау құқығын беру; мұсылман 

мектептерінін жұмысын Орынбордағы Магометан рухани жиналысытарапынан қадағалау [9]. 
Ресей империясы мұсылман қауымының күш-жігері мазмұны реформаланған бұрынғы конфессиялық 

білім беру жүйесін (жаңа әдіснамалық жәдидшіл мектептер) сақтап қалуға бағытталған еді. Бұл 

бағдарлама қарқынды дамып келе жатқан ислам мектеп жүйесі қазыналық және земдік бастапқы 
училищелерді бойына сіңіріп алуы мүмкін деген өкімет үрейін туғызды.1907 ж. Қазанда мұсылман 

мұғалімдерінің мәжілісі өтті. Осы жиналыста ислам білім беру жүйесінің мәселелері, патша әкімшілігінің 

Ресей империясындағы бастапқы білім беру туралы жаңа Ережесі қызу талқыланды. Ағарту ісімен 

айналысатын ислам қауымдықтарына көмек беру жайында шешім қабылданды. Бұндай қауымдастықтар 
Қазақстанның көптеген қалаларында ХІХ ғ. аяғында пайда болды. Мысалы, сол кезде біраз қалаларда өз 

бөлімшелерін ашқан «Ағарту қоғамы» да қалыптасқан болатын [10]. Осы қауымдастықтар 

жандармерияның жіті қадағалауында болды. Орыс шенеуніктері ислам ғалымдарының құқықтарын 
заңдастырудан бастартатын. Губерния басшылары ислам дінбасыларың өз міндеттерін ресми түрде 

атқаратын жеке әлеуметтік топ ретінде қалыптасуына кедергі жасайтын. Бір орыс шенеунігінің 

айтуынша: «бұл үдеріс ... саяси тұрғыдан ғана қисынсыз емес, өмір сүру салты заңдалақтарының өзіне 

қайшы. Сол себепті мен бұл жерде ерекше мұсылман дінбасылары табын жасауға үзілді-кесілді 
қарсымын» Ресей империясында, оның ішінде Жетісу облысында ғибадат ғимараттары мен қатар ислам 

оқу мекемелері қабылданған заңдарға сай қызмет атқаратын. 

Мектеп пен медресе тәртібіне халық училище директорлары жауап беретін. Көп жағдайда 
инспекторлар қазақ тілін білмейтін. Сондықтан қадағалау осал болатын. Әлеуметтік жеңілдік 

жоқтығынан имамдардың жағдайы ауыр, жәмиғат мүшелерінің саны аз еді. Патша әкімшілігі 

имамдардың жағдайын жақсартамыз деп халыққа бекер уәде берумен болды. Ислам молдаларының 
Атқаратын міндеттері христиан діни қызметкерлеріне жүктелген міндеттермен бірдей болатын – неке 

қыю, жаңа туған нәрестені әлеуметтендіру және басқа әдет-ғұрыптар. Жасалып жатқан қысымға 

қарамастан патша өкіметі мұсылман дінбасыларына кейде кеңшілік танытуға мәжбүр еді. Сөйтіп, ол 

Верный шаһарында Жетісу мұсылмандарының сиязын өткізуге рұқсатберді. Қазақ халқының ұлт-азат 
қозғалысының көтерілуі Ресей империясындағы жалпы ислам қозғалысының өршеленуімен қатар өрбіп 

жатты. Ислам дінімен күресу мақсатында патшалық жүйе түрлі амал мен айла қолдануға мәжбүр 

болатын. Ресей мұсылмандарының әрекетіне іріткі салу үшін оларға «панисламшылдық» және 
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«пантүрікшілдік» тәріздес жалған айдарлартағылатын. Бұл фактілер Ресей империясы мұсылмандарының 

өз құқықтары мен азаттығы үшін жүргізген күресінде исламның жұмылдыру құдыретін алдын 
алатүйсінген биліктің мұсылман халықтарына толық үстемдік орнатуына исламның қаншалықты қауіпті 

екені ұғынғанын дәлелдегендей еді. Алайда, елдің мұсылман бөлігіндегі қалыптасқан жағдай барша 

мұсылмандардың шоғырлана күресуіне тосқауыл болды. Соның салдарынан Ресейдің түрлі 
аймақтарындағы ислам қозғалысы ұлттық нақышпен айғақталып оқшаулана дамыды. Қазақстанда ол 

Алаш атты ұлт-азаттық қозғалысында көрініс тапты. 

Сонымен, ХХ ғасырдың басында Қазақстан қоғамының өмірінде капитализмдамуы және жаңа білімді 

топ қазақ интеллигенциясы пайда болуыменбайланысты жаңа саяси-әлеуметтік, экономикалық және діни 
ахуал қалыптасты. Қазақ интеллигенциясы мен қажы, молда тәріздес озық мұсылман дінбасылары діни 

саладағы күределі жағдайға қарамастан заман сынына төтеп бере алды. Бұл тақырып терең зерттеуді 

талап етеді. Ол озық қазақ интеллигенциясымен мұсылман дін басыларының еңбектерінде орын тапқан 
қазақ исламы мен мұсылмандық білім беру саласы ерекшеліктерін толық ұғынуға мүмкіндік бермек. 
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АХМЕТ  ЖАНТАЛИННІҢ  АҒАРТУШЫЛЫҚ  ҚЫЗМЕТІ 
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Педагогика ғылымдарының магистрі 

Абай атындағы Казақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 
Мақалада А.Жанталиннің Қазақстандағы халық ағарту ісі мен мәдениетін өркендетудегі қызметі 

талдаған. Автор сонымен қатар А. Жанталиннің XX ғасыр басындағы қазақ даласындағы мәдениетті 

көтерудегі қызметтері жайында мағлұматтар келтірген. Солтүстік Қазақстан өңірінде алғашқылардың бірі 
болып жаңа зайырлық жәдидшілдік бағыттағы мектептер ашқан қазақ ағартушысы. А. Жанталин орыс 

мектептерінің өзінде қазақ тілін оқыту мәселесін көтергендердің алғашқы қатарына қатырна жатқызуға 

болады. Кеңестік идеология билеген кезеңде күрмелеген ана тіліміз тұрмыстық тілге айналып, еліміздің 

егемендігін алғанан бері қайта өз маңыздылығына ие болды. Әр мемлекет өз алдына дербес, тәуелсіз 
мемлекет болуы үшін ең бірінші тіл мәселесін шешеді. Олай болса А. Жанталин XX ғасыр басындағы 

қазақ тілінің мәселесін шешуді ұсынуы қазақ елінің азаттығы үшін күрестің айғағы. 

Кілт сөздер: мәдениет, халық ағарту, оқу орны, білім, қазақ қоғамы, ұлттық сана, мемлекет. 
XX ғасырдағы қазақ халқының тарихы өзінің күрделі әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 

қайшылықтарымен ерекшеленеді. Осынау күрделі заманда ұлт зиялыларының қалыптасқан 

қиындықтардан шығу жолындағы ізденістері бүгінгі таңда да өз маңызын жойған жоқ. Сонымен қатар, 
азаттық жолындағы рухани-ағартушылық идеяларға толы кезең. Ол ізденістердің ішінде халықтың 

сауатын ашып, хат таныту, білім мен ғылымға жетелеу мәселелері де болды. Бұл тұста ұлт зиялыларының 

тарих сахнасына шығып, елдің елдігі мен ұлттың бірлігі, туған халқын оқуға, өнер-білімге шақырып, ең 

бастысы дербес мемлекет құру мақсатында атқарған қызметтері ерекше.  
Солардың бірі туған халқына білім беріп, рухани азаттыққа ұмтылуға ықпал жасаған зиялылардың бірі 

Ахмет Жанталин. Бұл зиялының қызметі әлі де кең түрде зерттеле қойған жоқ. 1915 жылы қазақ зиялысы 

Жұмағали Тілеулин «Қазақ» газетінде ол туралы «Ұлтшыл жігіт» деген мақала жазған [1]. Ал 1993 жылы 
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Әйіп Ысқақ «Ленин туы» газетінде «Өткен күнде белгі бар» атты мақала арнаған [2]. Сондай-ақ, А. 

Жанталиннің қызы Аида Ахметқызы әкесінің жазған және әкесі туралы жазылған мақалаларды 
топтастырып, сонымен қатар әкесі туралы өз естеліктерін жазып кітап жариялады [3]. Профессор М.Қ. 

Қойгелдиев Ахмет Жанталин жайлы алғаш рет ғылыми тұрғыдан зерттеу жүргізіп, «Солтүстік 

Қазақстан» газетінде көлемді мақала жариялады [4], өз монографиясында бір бөлім арнады [2]. Дегенмен 
де А. Жанталиннің туған халқының болашағы үшін атқарған қоғамдық-саяси, ағартушылық т.б. 

қызметтері тарихи тұрғыдан толық зерттелінбеді және ол бүгінгі күн тұрғысынан жан-жақты зерттеуге 

мұқтаж. 

Ахмет Жанталин де Ресей отаршылдығы жағдайында қалыптасқан түркі-мұсылман қозғалысы 
бағытында, халыққа білім беру жолында жәдидшілдік бағытта біршама еңбек еткен.  

Ал Солтүстік Қазақстан өңірінде алғашқылардың бірі болып жаңа зайырлық жәдидшілдік бағыттағы 

мектептер ашқан қазақ ағартушысы – Ахмет Жанталин. Ол Ресей билігінің отарлауы күшейе түсуіне 
байланысты ендігі уақытта ескі білім жүйесінің өмір сұранысына жауап бере алмайтынын дәлелдеп, 

зайырлық білімнің қазақ халқының ұлт ретінде сақталуына ауадай қажет екенін айтады.  

А. Жанталин қазақ балаларының сауатын ашып, білім беру мақсатымен 1907 жылы өзінің туған жері 

Есіл бойындағы Қызылжар уезіне қарасты Қарағай ауылында мектеп ашады. А. Жанталиннің қызы 
Зуркен өз естелігінде: «Әкем Ахмет 1908 жылдары, өзінің отырған ағаш үйін мектепке беріп, Бейімет, 

Уақ, Керейдің жас жігіттерін, қыз-келіншектерін оқытатын болды» [2,2б.]. Осы ақпарат А. Жанталиннің 

қызы Зуркеннің жазған естелігінен алынды. Бұл мектепте Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов ақын сауатын 
ашқан [4].  

А. Жанталин өзі ашқан мектептерге ұстаздық етуге орыс, татар, башқұрт мұғалімдерін шақырған. «Ол 

кезде патша үкіметі қазақ балаларының оқуына мүдделі емес-тін, сондықтан да мен өз халқыма көмектесу 
мақсатында қазақ ауылдарына алдымен мектеп, кейінірек школдар ашу ісін қолға алдым. Мәселен, өз 

аулыма мектеп ашып, онда балаларды Хвалин уезінен келген татар мұғалім Хасан Галеев оқытты. 1911 

жылы тағы да өз аулымда школ аштым, онда 1917 жылға дейін жалақыны мемлекеттен алып, Әбжан 

Жалмұхамедов деген мұғалімі істеді. Х. Галеев жалақының басым бөлігін менен, ал қалған бөлігін 
жергілікті тұрғындардан алып тұрды. Жалмұхамедовтан соң мұғалім болып алдымен Нияз (фамилиясы 

есімде жоқ), сонан соң 1918-1919 жж. Қажығали Қосаев істеді. Бұл аталған кісілерден басқа мен ашқан 

школда Нұртаза Нұрсейітов (өмірден қайтқан), Әбілмәжін Төлеубаев (бұрынғы Қостанай округінен) және 
Әнес Ілиясов (қазіргі уақытта Қазпедтехникумның директоры) мұғалім болып істеді» [3,5 б.]. 

Оспанов Қабдол қарт 1962 жылы жазған естелігінде А. Жанталиннің солтүстік өңірде бірнеше 

жәдидшілдік ұстанымдағы мектептар ашқанын айтады. Қабдол ақсақал: «Ахмет оқуын бітіріп келіп 
медресе ашып, орысша-қазақша /төте оқу/ дегенге қазақтың кедей – орта шаруалардың балаларын соған 

тартты. 1912 жылы Ахметтің басшылығымен Қарағай деген жерде медресе орнатты. Сельский школ 

ашты орысша. Жалмұқамбетов Әміржан деген мұғалімді әкеп ел ішінде бір рет орысша, қазақша мектеп 

ашты», – деп жазады [5]. А. Жанталиннің ағартушылық қызметте жаңа жәдидшілдік және зайырлық 
оқыту ұстанымдағы мұғалім болғаны және осы ұстанымдағы мектептер ашқаны туралы қызы Зуркен өз 

естелігінде: «Әкем 1914 жылы Қарағай ауылына орысша-қазақша үш жылдық мектеп ашып, Құдайберді, 

Бәйімбет, Сіргелді, Керейдің жігіттерін оқытады. Өз мүддесін халыққа біріктіруге, өз өмірінің жақсы 
өнегелі істерін халыққа таратуға тырысады», – деп көрсетеді [ 6 ]. 

Ахмет Жанталин ашқан мектептерде төмендегі тізімде көрсетілген мұғалімдер қызмет істеген (тізім 

толық емес) : 

1.Хасан Галеев 
2.Жалмұхамбетов Әбжан 1914-1918 ж.ж. 

3.Көгилбаев Қиас 1919-1919 ж.ж. 

4.Есеналин Қажығали 1919-1920 ж.ж. 
5.Садуақасов Әбілмажын 1920-1921 ж.ж. орыс тілінен мұғалім 

6.Нұрпейісоа Нұртаза 1919-1932 ж.ж. қазақ тілінен мұғалім 

7.Илиясов Аннас 1921-1924 ж.ж. 
8.Маслов Тимофей 1924-1925 ж.ж. 

9.Әнес Ілиясов 

1913 жылы «Айқап» журналының №7 санында А.Жанталин «Көзімізді ашу турасында» деген 
мақаласында қазақ халқының оқуға деген құштарлығының жоқтығы, қазақ даласында мектептер жүйесін 
дамыту туралы жазған. «Біз сорлы уызға тойған қозыдай оқуға аса мейілсіз қарап тұрмыз», «мен өзім, 
өткендердің тарихына қарап отырып, оқусыз жұрттың күн көре алмай жоғалып кетуіне шын иғтиқат 
қылғанмын. Шүнке, оқулы халық күші тасыған су сияқты, өнерсіз халықты әл берместен басып кететін 
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бір күні болады. Сондайын бір заманда бізде су үстіндегі сел сияқты бет-бетімізбен ағып кете бармай 
қайтеміз деп қорқамын» дейді [4,104 б.]. Мектептерді ашу туралы өз идеясын ұсынған, яғни әр болысқа өз 
күшімен екі класты (6 жылдық) школ ашуға болатындығын айтады. Ол үшін жыл сайын үй басына 2-3 
сомнан шығарып оқу орындарын, сонымен қатар қазақ балаларына арнап оқудың жоғары орындарында 

стипендия ашса деп ұсынған. Ағартушы мектептерде мұсылманша және орысша оқыту керек, өйткені 
басқа ұлттардың жеткен жетістіктерінен үлгі алып, жақсы қасиеттерін алу тәжірибесіне сүйену керек 
деген. 

Осыған байланысты білім алуға қажетті мектептерді құрал-жабдықтармен қамтасыз етіп, газет-журнал 
сататын дүкендер, жаңа кітаптармен жабдықталған кітапханалар ашу керектігін айтады.  

Ел өмірінде оқу орындарының рөлі маңызды екенін ескере отырып, әсіресе білім алудың алғашқы 
баспалдағы саналатын мектептер үшін оқу процесіне ең қажетті бағдарламалар жасау ісімен де 
шұғылданды.  

А. Жанталин сол замандағы қазақ қоғамындағы өзекті мәселе-әйелдің теңдігі туралы мәселені де 
көтеріп, мектептерде қыз балаларды оқыту қажеттігін айтқан. «Бұл туралы бізді, мұны өзінің ойынан 
шығарған, яки орыстарға айырып жазған ғой деп сыртымнан аямай сөгіп, ғайбатқа кіріп, кешілместей 
күнәға малшынатын молдакелерге пайғамбар ғалайссаламны төменгі хадист шәріпіне ергендігімді 

білдіремін. Сондықтан соң Рәсулімізге иманы бар моллалардың хақ инсапқа қайтуларын шын көңіліммен 
өтінемін», – деп жазады [4,105 б.]. 

1914 жылы «Қазақ» газетінің №66 санында басылып шыққан «Қазақ мектебі» деген мақаласында 
халықтың бірігіп қаражат жинап, реті келсе әр ауылға немесе бір-біріне жақын ауылға бір бастауыш 
мектебін ашу керектігін айтып, халықты білімге шақырады, өз жобасын ұсынады. Бұл жобасында білім 
беру жүйесінде өзгерістер енгізіп, жаңа оқу әдісі бойынша білім беруді ұсынады. «Оқу жылы бес-алты 
жылға шейін созылуы керек, өйткені үш жыл ғана оқумен қазақ баласы жетім қозыша жалақтап жайға 
қалады ғой. Ноғайлардың бастауыш мектебінің қасында медресесі болады, үш жылдан соң үш саржан 
қасында тұрған медресесіне кіре қояды. Біздің ондай тұрған даяр орнымыз жоқ емес пе. Орыстың 
үшжылдық школдарының артынша жедел тұрған екі класты даярлаушы городской реальный, әм 
гимназия сияқты оқу орындары толып жатады. Орыс үш жылдан соң балаларын жылжытып апарып, әлгі 
орындарға кіргізе салады. Біз балаларымызды үш жыл оқытып, онан кейін мектептен шығарумен пайдасы 

қанша болады. Соның үшін қазақ баласы бастауыш мектепте 5-6 жыл оқитын болып, оның өзіне 
лайықтаған программасы болуы керек» [4,115 б.], – дейді. Ал қазақ балалары үшін не училище, не 
гимназияда оқу мүмкіндігі жоқ еді. Жоғарыда айтылған себептерге байланысты қазақ балаларының 
үшжылдық мектептен алған білімі сол күннің талаптарына сай еместігінен сұраныссыз қалды. Сондықтан 
А. Жанталин өзінің жаңа жобасында бастауыш мектепте оқыту мерзімін созуды өзекті мәселе ретінде 
көтереді. Ең алдымен осы жүйе бойынша балаларды нақты оқыта алатын мұғалімдер керек еді. 
Сондықтан мұғалімдерді даярлайтын оқу орны қажет болды. Жаңа мектептерде оқушылардың таңдау 
еркіндігі де ескерілген. Оқушы өз еркімен қай тілде білім алғысы келсе сол тілде білім алады. Жаңа 
жәдидшілдік және зайырлық оқыту ұстанымдағы мектептерді ашуды тарихи қажеттілік ретінде 
қарастырады. Өйткені қоғамдық сананы жаңа деңгейге көтере алатын зайырлық білім ғана қазақ 
халқының тарих сахнасында сақталып қалуына үлкен себепкер болатынын айтады.  

Ахмет Жанталин халықтың саяси жағынан көзін ашу үшін оның бойында білімге деген құлшынысты 

ояту, сауатсыздықты жою қажет екенін түсінді. Қазақ зиялысының бүкіл қызметі осы мақсатқа арналды 
деуге болады. Сондықтан да оның жариялаған мақалаларының басым бөлігі оқу-білім мәселелеріне 
арналған. Ұлт келешегін ойлаған қайраткер оқу сапасына да көңіл бөліп, 1914 жылы «Қазақ» газетінде 
«Медреседен оқып шыққан шәкірттерде не болашақ?» атты мақала жариялады. Ол оқу сапасы, медреседе 
не оқу керектігі, нені білу керектігі және де медреседе оқып шыққан шәкірттер қандай қызмет 
атқаратыны жайлы ой қозғайды. «Медреседе не оқуға керек екендігін қайдан біледі, оны кім белгілейді? 
Менің ойымша, медреседегі дәрістер, оқып шықан шәкірттердің істейтін істе қарап белгілетуге тиіс. Енді 
байқап жүрсек, біздің медреселерден шыққан шәкірттеріміз доктор бола алмайды, землемер бола 
алмайды. Енді не болады? Жалғыз-ақ мұғалім бола алады, молда болып, бала оқыта алады. Бір шәкірт 
медреседегі дәрістерді «қатым қылып» еліне қайтқан соң, ол аймағының баласын жинап алып, сабақ 
оқытып, сол әдетпен ғана тамағын тойдырмаса, оның өзгеге шамасы келмейді. Ол шәкіртке сонан басқа 
орын да жоқ, сонан өзге қызмет қылу оның қолынан да келмейді» [4,20 б.], – деп пайымдаған. 

Ол медресені бітіріп келген ұстаз қазақ қоғамына қажетті білім бере алу керектігі жайлы да мәселе 
көтереді. Мұны халықтың сол кездегі әлеуметтік ахуалымен байланысты қарастырады. «Бұлай болған соң 
енді медреседе не біліп шығу керек? Біздің шәкірттер үшін медреседе біліп шығуға керек болған 
нәрселер: педагогика (усул тағлим және тәрбие), өз еліміздің (түрік елінің) тарихы һәм қазақша бек әйбәт 
оқи, жаза білу, орысшаны да таза білу. 
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Бұл жазған сөздер менің тәтті қиялымнан шыққан емес. Мен бұл сөздерді ел арасында алған 

тәжірибемнен жазамын. Қазір қай елде болса да оқып қайтқан шәкірттен жұрттың сұрайтыны мынау: 
«Төте оқумен оқыта білесің бе? Үш айда балаларымызға хат танытасың ба? Орысша білесің бе?», – деп 

сұрайды» [4,21 б.]. 

Осылайша қоғам қайраткері қазақтың ұлттық болмысын ана тілімен байланыстырады. Демек, Ахмет 
Жанталин тіл-ұлт болудың бірінші белгісі, әрі оның тіршілік құралы, білім, өнер мен мәдениеттің тұтқасы 

деп түсінді.  

Дүниенің қалпын аңдағандай парасат, өздеріңде де жоқдеп білмейміз. Елдің оңды тәрбиешіге, көсем 

басшыға мұқтаж екенін өздері білсе керек. «Тісі шыққан балаға шайнап берген ас болмайды» деген. Әмма 
Семей, Қарғалы, Орск, Қостанай, Қызылжар медреселеріндегі он мыңнан артық шәкірттерге айтатымыз 

мынау: «Сіздің медреседе оқылған ғақаид, шарх мулда, психология, шамсие, жамиғ аррумуз секілді 

сапсатаның елге де, өздеріңе де, дүние һәм ақыретке керегі жоқ. Сол айтылған кітаптарды оқып әзиз 
өміріңді далаға жібермей, өзіңізге һәм ел-жұртыңызға пайдасы тиетін оқу оқыңыз» [4,22 б.], – деп 

жастарға жөн сілтеген. 

А. Жанталин – XX ғасыр басында қазақ елін қараңғылықтан құтқарудың жолын іздеген, өз тұсындағы 

жаңа тұрпатты қазақтың ағартушысы. Ол артына өлмес мұра етіп, ұлы тағылымдарын қалдырған ойшыл 
философ, халқын өнер мен ғылымға, берекелі ел болуға үндеген қайраткер ағартушы. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада С.М.Лапииннің ХХ ғасырдың басындағы мерзімді баспасөз беттерінде қазақ халқының 

мұң-мұқтажымен мүддесін қорғауда тың мәселелерді көтеріп, оларды шешудің жолдарымен айқындаған 
саяси, ғылыми-көпшілік мақалалары мен очерктеріне талдау жасалған. Қайратердің саяси-экономикалық 

бағдарламаларында оның ғылыми ой тұжырымдайтын тұлға екендігі жайлы жазылған шығармашылық 

қызметі және бүгінгі ұрпаққа қалдырған мұрасы жайлы жазылған. 

 
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басында тарих сахнасына шыққан қазақ зиялыларының қоғамдық-

саяси және шығармашылық қызметі жан-жақтылығымен ерекшеленді. Атап айтқанда, өздерінің алған 

білімдеріне қарамастан, қоғамның қажеттіліктеріне орай түрлі тақырыптарға қамам тартты, сөйтіп 
өздерінің шығармашылық ізденістерінің нәтижелерін көрсете білді. Сондай зиялылардың бірі – С.Лапин 

еді.  

С.Лапиннің шығармашылық саладағы алғашқы еңбектерінің қатарында лингвистикалық туындысын, 
дәлірек айтқанда, “Орысша-өзбекше сөздігін” ерекше атап көрсетуге болады. 4000 сөзден тұратын бұл 

сөздікті әзірлеуді С.Лапин Түркістан мұғалімдер семинариясында жергілікті тілдер тәлімгері болып 

қызмет етіп жүрген кезінде бастап, 1894 ж. аяқтаған болатын. Оның аталмыш еңбегі Самарқанд 

қаласында 1895 ж. жарық көріп, 1914 жылға дейінгі аралықта 4 рет қайта басылып шықты. Мұның өзі 
С.Лапиннің еңбегі қоғамдық өмірде үлкен қолданбалық сұранысқа ие болғанын аңғартады.  

Өзбек тілінің қысқаша грамматикасы қоса берілген “Орысша-өзбекше сөздігінің” алғашқы 
басылымындағы алғы сөзде С.Лапин: “Осы еңбек жергілікті орыс тұрғындарының өзбек тіліне деген 
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сұраныстарына сай жасалған талпыныстың нәтижесі іспеттес. Өзінің қалталық қолданысқа орай 
әзірленуіне байланысты “Орысша-өзбекше сөздік” барлық сөздерді толық қамтиды деп айта алмаймыз. 
Ол орыс адамдарына Түркістан өлкесіндегі отырықшы түз халықтармен ауызекі сөйлесуде анықтамалық 
кітап қызметін атқара алады деп сенесіз. Осы орайда аталмыш сөздікті әзірлеуге өзінің игі ықпалын 

тигізген Самарқанд облыстық статистика комитетінің төрағасы, граф Н.Я.Ростовцевқа алғыс білдіре 
кетуді жөн санаймын” деп жазды. [1] 

С.Лапинге дейін ХІХ ғасырдың екінші жартысында еуропалық ғалымдар да өзбек тілі сөздерінің 
аудармасын жасауға талпыныс танытқан болатын. Олардың қатарында белгілі неміс ғалымы Г.Зенкерді, 
венгр ғалымы А.Вамбериді, орыс ғалымы Л.З.Будаговты атауға болады. Бірақ бұл ғалымдардың 
еңбектерінде өзбек тілі жалпы түрік тілі аясында беріліп, өзбек тіліндегі сөздердің аудармасы өте аз 
қамтылған болатын. Мәселен, түркі тілдерін салыстыра зерттеген алғашқы орыс ғалымы Л.З.Будаговтың 
екі томнан тұратын “Түркі-татар тілдерінің салыстырмалы сөздігінде” түркі халықтарының 24 тіліне тән 
материалдар қатар беріліп, өзара салыстырылып, жолма-жол орыс тіліне аударылып берілген. Түркия 
түріктерінің тілінен бастап, сол кезеңде әлі зерттеле қоймаған Сібір, Шығыс Түркістан түркілерінің 
тілінен мол тілдік деректер берілген болатын. Л.З.Будагов әзірлеген сөздік оғыз және қыпшақ бұтағына 
жататын түркі тілдерінің лексикасы негізінде құрылды. Түркі тілдерінің кейбір диалектілерін Л.З.Будагов 

жер аттарына қарай: бухаралықтардың, қоқандықтардың, хиуалықтардың, ферғаналықтардың, 
қашқарлықтардың тілі және т.б. деп жіктеді. Еңбекте түрік, шағатай тілдерінің сөздік қорынан алынған 
түркі тілдерінің көне сөз үлгілері де жиі кездеседі. Алайда, Л.З.Будаговтың өзі куәландырғандай, сөздікті 
құрастыруда халықтың күнделікті қолданып жүрген сөздерінен гөрі кітаби сөздерге басты назар 
аударылған . [2] 

Ал, С.Лапиннің “Орысша-өзбекше сөздігі” автордың өзбектердің күнделікті қолданып жүрген сөздерін 
аударуымен ерекшеленетін. Мұндай сөздік жергілікті билік орындарында қызмет атқарып жатқан 
шенеуніктерге, орыс-түзем мектептерінің мұғалімдері мен оқушыларына аса қажет болатын. Сондай-ақ 
“Орысша-өзбекше сөздік” Ресей мен Бұхар және Хиуа хандықтары арасында сауда-саттық қызметінде 
жүрген көпестер үшін де пайдалы еді. Сондықтан да С.Лапиннің “Орысша-өзбекше сөздігі” зиялы қауым 
арасында қызу талқыланып, өзіндік бағаға ие болды. Сол кездегі жергілікті баспасөз беттерінде бұл 
сөздікке байланысты түрлі пікірлер білдіріліп жатты. 

С.Лапиннің сөздігі Ресей шығыстану ғылымындағы жаңа мектептің негізін салушы, Петербург Ғылым 
академиясының академигі Виктор Романович Розеннің ілтипатына ие болды. В.Р.Розен ол туралы 1896 ж. 
“Императорлық орыс археология қоғамы Шығыс бөлімшесінің жазбалары” деген ғылыми журналдың 9-
санында өзінің пікірін жариялады. Ал көрнекті ғалым А.Е.Крымский С.Лапиннің сөздігін түркологияға 
қосылған өзіндік үлес деп бағалады .[3] 

Дегенмен, пікір білдірушілердің арасында С.Лапиннің сөздігін сынға алушылар да бар еді. Ондай 
пікірдің алғашқысы 1895 ж. “Туркестанские ведомости” газетінде “Мусафир” деген бүркеншек атпен 
жарияланды. Онда белгісіз автор “Түркістан өлкесіндегі орыстар өздері күнделікті араласатын отырықшы 
түземдіктердің арасында кең тараған тілдік грамматикасы мен сөздігіне бұрыннан мұқтаж болып келуде. 
Өкінішке орай түземдіктермен жақын араласуға мүмкіндік беретін мұндай құрал жасау жолындағы 
талпыныстар нәтижесіз аяқталып жатты. Оның себебі бұл іске сөздік жасаушылар жеңіл-желпі қарауы, 
оған ешқандай әзірліксіз, материал жинамай кірісуі болса керек. Дұрыс сөздік құрастыру жеңіл жұмыс 

емес. Ол үшін алдын ала материал жинастырып, оның ішіндегі ең қажетті, маңыздыларын теріп алып, 
тәжірибеден өткізіп көру керек. Сонда ғана оның жетіспейтін тұстары аңғарылады. Онан кейін оны 
толықтыра түсу бағытындағы жұмыстардың қолға алынғаны дұрыс. Түркістан өлкесіндегі отырықшы 
түземдіктердің сөздігін әзірлеуде бірқатар тәжірибе жинақталған. Сол тәжірибелерге сүйену абзал. 
Мұндай тәжірибелер қатарына Зенкердің “Түрік-араб-парсы сөздігін”, Будаговтың “Түрік-татар 
тілдерінің салыстырмалы сөздігін”, Вамберидің шағатай тілдері бойынша зерттеуін, Шавтың Шығыс 
Түркістан тілдер сөздігін жатқызуға болады”, – дей отырып, С.Лапиннің сөздігіне қатысты мынандай 
сын-пікірлер білдірген болатын: 1) С.Лапиннің өзбек тілі деп отырғаны өзбек тілі емес, ол сарт тілі; 2) 
сөздікте бірқатар сөздердің аудармасымен келісу қиын деген мазмұнда пікір білдіреді. 

“Мусафир” деген бүркеншек есімдегі автор С.Лапиннің өзбек тіліндегі бірқатар сөздерді дұрыс 
айырмаған деп, оларды тізіп көрсете отырып, олардың өзіндік аудармасын да ұсынған болатын. Алайда 
ол өзіндік аудармаларын ұсына отырып, біраз қателіктерге ұрынғандығын да байқатты. Мәселен, ол 

С.Лапиннің өзбек тіліндегі “туятаук” (қазақшасы – түйетауық – авт.) сөзін орыс тілінде “индушка” деп 
аударуы дұрыс емес, оны “страус” деп аудару керек еді дейді. Бұл мысалдың өзі “Мусафир” есімді автор 
сынының орынсыз екендігін аңғартады. Оның үстіне автордың өзбек тілін сарт тілі деп көрсетуі сын 
көтермейтін. Автордың мұндай пікірге баруына Н.П.Остроумов, В.Наливкин, В.В.Бартольд секілді 
ғалымдардың сарт тілі мен өзбек тілін екі бөлек тіл деп есептеулері де әсер етсе керек . [4] 
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Сарт тілі, өзбек тілі деген мәселе бойынша ХІХ ғасырдың 90-жылдарының ортасында мерзімді 

баспасөз беттерінде үлкен пікірталас жүрген еді. Ол пікірталас С.Лапиннің 1894 ж. “Оренбурский листок” 
газетінде жарияланған мақаласына орай өрбіді. С.Лапин “Сарттар және олардың тілі” деп аталған 

мақаласында сарт және өзбек тілі деген мәселеге орай ашық пікір білдірген болатын, яғни сарт деген 

халық та және сарт тілі деген де жоқ деп кесіп айтады. С.Лапин өзбек деген ұлт бар және оның өзінің 
ұлттық тілі бар, яғни өзбектерді “сарт” деп кемсітудің қажеті жоқ деп тұжырымдады .[5] 

С.Лапиннің мақаласы жарық көрісімен іле-шала В.В.Бартольд “Самарқанда түземдік тілді оқыту 

туралы” деп аталатын мақаласын “Окраина” атты газетте жариялап, С.Лапиннің сарт тіліне қатысты 

пікірін сынға алды. В.В.Бартольдтың эмоцияға берілгені соншалықты “С.Лапиннің тұжырымын 
білімсіздіктің көрінісі деп бағалаймын” дегенге дейін барды. В.В.Бартольд С.Лапинді Рашид-ад-Диннің, 

Бабырдың және Науаидің шығармаларында сарт деген халықтың ортағасырлық дәуірде болғаны жайлы 

айтқандарына назар аудармаған деп кінәлады. Осылайша, В.В.Бартольд сарт деген халық та бар, сарт тілі 
деген де бар деп қарсы шықты .[6] 

Бұдан соң В.В.Бартольдтың пікірімен келіспеген С.Лапин “Туркестанские ведомости” газетінің 

бірнеше нөміріне қатарынан “Сарт сөзінің шығуы мен мәні туралы (В.В.Бартольдтың сынына орай)” деп 

аталатын көлемді мақаласын жариялады. Онда С.Лапин Рашид-ад-Дин, Бабыр және Науаи еңбектерін 
В.В.Бартольд Пушкин мен Лермонтовты мектеп қабырғасынан бастап қалай білсе мен де солай 

білетінмін, В.В.Бартольд айтпай-ақ олардың еңбектерінде сарт деген сөздің бар екендігімен таныс едім 

деп мәлімдейді. Сөйтіп, С.Лапин жоғарыда аталған ортағасырлық оқымыстылардың “сарт” деген сөзді 
парсылар мен тәжіктерді білдіру үшін, әрі түркі деген сөзге қарама-қарсы мағынада пайдаланғанын 

дәлелдеп көрсетеді. С.Лапин В.В.Бартольдтың “сарт дегеніміз Сырдария мен Ферғана облыстарында, 

сондай-ақ Әмудария бөліміндегі отырықшы түземдіктер” деген анықтамасын қисынсыз деп бағалайды. 
“В.Бартольдтың мақаласына жауап бере отырып, оның артық кеткенін көңіліме алмастан, салқын 

қандылықпен сөз бастайын – деп жазды С.Лапин, – Сарт мәселесін шешуге (егер осылай атауға болатын 

болса) көптеген адамдар талаптанды. Бірақ, өкінішке орай, мәселенің әлі күнге дейін түйіні шешілген 

жоқ. Бұл мәселе 1876 ж. Санкт-Петербургте өткен шығыстанушылардың ІІІ Халықаралық съезінде 
көтерілген еді. Онда “тәжік” пен “сарт” сөзінің тарихи деректердегі мағынасы қандай, бұл атаулардың 

кейінгі кезде қолданылуы қандай деген сауалдар туындаған еді. Жоғарыда аты аталған мұсылмандық 

оқымыстылардың, Науаи мен Бабырдың көрсетуінше, алғашқы сұраққа жауап бар деуге болады. Бұл 
мәселеге Орта Азияға келген белгілі саяхатшы Г.Вамберидің мына пікірін қосуға болады: “Түріктер 

Трансоксанияның (Мауараннаһрдың) бастапқы тұрғындарын сарт деп атаған. Бұл сөздің шығу тегі маған 

белгісіз; атақты Алишер Науаи өзінің “Парсы және түрік тілдері туралы” атты трактатында “сарт тілі” 
деген сөзді қолданады. Бұл жерден айқын көретініміз, қазақ және өзбек тілінде “сарт” деген сөздің 

кеңінен қолданылатындығы. Қазақтар мен өзбектер “сарт” сөзін тәжіктерді, сондай-ақ тәжік мәдениетін 

қабылдаған отырықшы түріктерді (маңғыттарды, Ферғана қыпшақтарын, т.б.) атау үшін қолданған және 

оны қазір де қолданып келеді. Бірақ “сарт” деген сөзді түземдіктер жеке халықтың аты ретінде ешқашан 
қолданбаған”. 

С.Лапин осылайша “сарт” сөзін талдай келе, өзбек пен тәжіктердің некелесуінен шыққандар 

орыстардың кімсің деген сұрағына өзінің шыққан тегін білмегендіктен сартпыз деп жауап беретін 
көрінеді, бұл әрине, “жаңа сарт” деген ұғымды білдірмесе керек, керісінше түсінбеушілікті білдірсе керек 

деп тұжырымдайды. Н.П.Остроумов және т.б. “сарт” деген өзбектерден, тәжіктерден және тағы 

басқалардан өзгеше халық бар деп шатасып жүр дейді С.Лапин. Сөйтіп, С.Лапин өзбектер мен 

тәжіктердің арасынан шыққандардың өздерін “сарт” деп атауына қарамастан көшпелі қазақтар мен 
жартылай көшпелі өзбектер “сарт” деп Түркістанның отырықшы халқын атайды деп көрсетеді. Оның 

пайымдауынша, “сарт” ұлт емес, сондықтан оның сарт тілі де болуы мүмкін емес болып шығады. 

Өзінің пікірін дәлелдеу мақсатында “сарттар” туралы көптеген мәліметтер жинағанын С.Лапиннің 
мынандай мысалдар келтіруінен аңғаруға болады: 

“1) Түркістан өлкесін 1873 ж. аралап көрген ағылшын саяхатшысы Скайлер былай дейді: 

“Түркістанның көптеген жеріндегі және Ташкенттің маңындағы түземдік халық “сарт” деген атаумен 
белгілі, бірақ бұл ешқандай да этнологиялық мағынаны бермейді, түземдіктердің көрсетуінше бұл 

өңірдегі халық екі топқа бөлінеді: отырықшы және көшпелі; көшпелілерді қазақтар деп атайды, ал 

отырықшы халық сарт деген атпен белгілі. 

2) Профессор В.В.Бартольдтың пікірінше, сарт деп қалалықтар аталады. Ол: “Орта Азияда түрік-парсы 
тілінде сөйлейтін, егіншілікпен айналысатын, қолөнермен шұғылданатын халықты сарт деп атайды”, – 

деп жазған. 
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3) Ғалым Пантусов “Бабыр сұлтан жазбаларындағы Ферғана” деген мақаласында былай деп 

көрсеткен: “Сарттар немесе тәжіктер дегеніміз егіншілікпен, саудамен және қолөнермен айналысатын 
қала мен ауыл тұрғындары. Олардың түріктерден айырмашылығы парсы тілінде сөйлейтіндігі”. 

4) Федченко деген зерттеуші былай деп мәлімдейді: “Орыстардың Түркістандағы бүкіл отырықшы 

халықты сарт деп атағанымен “сарт” сөзі түземдіктерде ешқандай да саяси, этнографиялық және 
антропологиялық мағына бермейді, ол сөз қалалық және отырықшы тұрғындарды атау үшін ғана 

қолданылады” .[7] 

Парсы тілдес тәжіктер мен түркі тілдес өзбектер арасынан шыққандар өздерін “сартпыз” деп 

атайтындықтарына қарамастан өзбек тілінде сөйлейтіндігін, өзбектердің салт-дәстүрін ұстанатындығын 
ескеруді ұсынған С.Лапин олардың тіліндегі диалектіні мынандай төрт топқа жіктейді: Сырдария 

облысындағы, Ферғана облысындағы, Хиуа хандығындағы, Бұхар хандығындағы. Оның көрсетуінше 

Сырдария облысындағы диалектіде қазақ тілінің, Бұхар хандығындағы диалектіде тәжік тілінің ықпалы 
айқын сезілетін көрінеді .[8] 

Осылайша қазақ зиялылары арасынан «сарт» сөзінің мағынасын ғылыми әдебиетте талқыға алғаш 

салған Серәлі Лапин болды. «Арбаның үстінде малдас құрып отырған сарт-арбакештің шалқайған 

басына, мұңды, жылауық, таусылмайтын әніне қарап қазақтың осыларға берген аты дұрыс-ау деп 
ойлайсың» - дейді С.Лапин әзіл-қалжыңы аралас. С.Лапин «сарт» деп қазақтың отырықшы, қалалық елді 

атайтынын жазады. Сонымен, қазақ түсінігіне «сарт» атауы ең алдымен отырықшы елді-мекеннің 

тұрғыны, қазақ ен далада көшіп жүргенде, жұртта қалған сары иттей жылауық күй кешіп отырған ел. 
С.Лапиннің сарт туралы жазғандарына қарсы шыққан В.В.Бартольд қазақ адвокаты келтірген аңызды 

халықтық этимологияның бір көрінісі деп қатты сынады. Шығыстанушы «сарт» сөзі жазба әдебиетте 

алғаш рет моңғолдар тарапынан қолданылғанын ескерте отырып, Шыңғыс ханның қарлұқ билеушісі 
Арслан-ханға «сен сартқа ұқсайсың, сенің атың бұдан былай Арслан-сартақтай болсын» дегеніне сүйене 

отырып, сарт сөзінің моңғол тілінен мағынасын іздеуді ұсынады. 

В.В.Бартольдтің ұсынысымен сарт сөзінің моңғол тілдегі мағынасы көңілге қонымсыз. Моңғол 

тіліндегі кездесетін «сарт» сөзі малдың төбелін, қасқасын білдіреді немесе қимыл-қозғалысты нұсқап, 
желбір-желбір қағу, талпаң-талпаң ету дегенді (қазақша сарытанау болу т.б.), немесе моңғол ішіндегі 

сартуыл тайпасы тайпасын білдіреді . [9] 

“Сарттарға” қатысты С.Лапиннің пікірлерін В.В.Бартольд қабылдай қоймағандығын осылай білдіреді. 
В.В.Бартольд С.Лапиннің жоғарыда аталған мақаласынан кейін оған жауап мақала жариялады. Дегенмен, 

В.В.Бартольд “Лапин мырзаға жауап ретінде” деп аталатын бұл мақаласында С.Лапиннің зерттеу 

тәсілдерін шебер меңгергенін мойындап, оны білімсіз деп айыптаған сөзін кері алатындығын да білдірген 
болатын . 

С.Лапин мен В.В.Бартольд арасындағы “сарт” сөзіне байланысты пікірталас түркі-мұсылман 

халықтарының зиялы қауым өкілдерін бей-жай қалдырмаған-ды. ХХ ғасыр басында “сарт” сөзіне 

қатысты И.Гаспринский “Тәржіман” газетінде, М.Бехбуди мен Ахмет Заки Валиди өзбек тіліндегі “Ойна” 
журналында өздерінің пікірлерін білдірген мақалалар жариялады. Олардың мақалаларындағы пікірлер 

С.Лапиннің тұжырымдарымен үндесіп жатты. М.Бехбуди “Ойна” журналының үш нөміріне қатарынан 

“Сарт сөзі белгісіз” деген атпен мақала жариялап, “сарт” сөзінің ақиқатына жету үшін бұл сөз 
төңірегіндегі пікірталасты жалғастыра түсуге жергілікті оқымыстыларды белсене атсалысуға шақырды. 

Сондай-ақ ол Ауғанстан, Кавказ, Иран және Үндістан халықтарының сарт деген халықты білмейтіндігін, 

Әмудария мен Сырдария арасындағы отырықшы халықтарды тәжіктер мен өзбектер деп білетінін, тек 

қазақтар мен татарлардың және орыстардың ғана отырықшы түркістандықтарды сарт деп атайтынын 
тілге тиек ете отырып, сарт сөзінің шығуын, этимологиясын қарастырады. Осы мақсатта Ферғана, 

Самарқанд, Сырдария облыстарын және Бұхар хандығы мен Хиуа хандығын аралап қайтып, 92 тайпадан 

құралған өзбектердің арасында бірде-бір ру, Түркістан өлкесіндегі бірде-бір елді мекен мен жер-су 
атауының “сарт” деп аталмайтынын алға тарта отырып, сарт деген халық жоқ деп мәлімдеді. М.Бехбуди 

«Сарт сөзі белгісіз» мақаласында ғылыми зерттеу тәсілдеріне сүйеніп, құнды теориялық тұжырым 

жасауы арқылы өзінің тамаша ғалым екендігін танытты. С.Лапин секілді Түркістан өлкесіндегі әрбір 
халықты өз атымен атауды ұсынды. Өзбектерді сарт демей өзбек деп, қазақтарды қырғыз-қайсақ демей 

қазақ деп, қырғыздарды қара қырғыз демей қырғыз деп, ешқандай бұрмалаушылыққа жол бермей, өз 

атымен атаған дұрыс екенін ашық айтты және төмендегідей ұсыныс білдірді: “Сауатсыз, орынсыз, 

халыққа жат терминдерді түбірінен балта шауып құрту үшін “Түркістан өзбектері”, “Түркістан 
тәжіктері”, “Түркістан түркімендері” деген терминдерді кеңінен қолдануға шақырамын” деген болатын. 

Түркістан жағдайындағы ұлттық саяси өрлеу С.Лапин көтеріп, өзге ұлт зиялылары қолдаған мәселені 

1919 ж. күн тәртібіне жаңа қырынан қойды. Бұл ұсыныс ұлттық-территориялық межелеу кезінде «Сартия 
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Республикасы» деген атаудың орнына «Өзбек Республикасы» атауының қабылдануында үлкен маңызға 

ие болды.  
Осылайша Түркістан халықтарының тарихы мен мәдениетін жақсы білген С.Лапин мен М.Бехбудидің 

ойы бір жерден шығып жатты. Барлық іске уақыт сыншы демекші арада талай жыл өткен соң “сарт” 

деген сөздің қолданыстан шығып қалуы С.Лапин мен М.Бехбудидің ғылыми тұжырымдарының 
дұрыстығын көрсетіп берді. 

Қорыта айтқанда, С.Лапиннің ғылыми шығармашылық қызметі “Орысша-өзбекше сөздік” шығарудан, 

Самарқанд қаласындағы тарихи ескерткіштердегі араб-парсы тілдеріндегі жазбаларды орыс тіліне 

аударуынан жарқырай көрінді. Ал мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған халық мүддесін қорғаудан 
туындаған мәселелерді көтеріп, оларды шешудің жолдарын ұсынған ғылыми-көпшілік және саяси 

мақалалары мен очерктері де қаламы қарымды, саяси-экономикалық талдау жасап, ғылыми ой 

тұжырымдайтын шығармашыл тұлға екендігін танытады. Түркістандағы саяси қозғалысқа белсене 
араласуы элиталық тұлғаларға тән оның бұл қабілетін жарқырата танытуына - ғылыми, қаламгерлік 

шығармашылықпен кәсіби тұрғыда айналысуына уақыт қалдырмағандығына көз жеткіземіз.  
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МЕМЛЕКЕТ  КАЙРАТКЕРІ  ҒАЛЫМ,  КЕНЖЕӘЛІ  АЙМАНОВТЫҢ  ӨМІР  ЖОЛЫ  ЖӘНЕ 

ОНЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ОҚУ  АҒАРТУ  ІСІНЕ  ҚОСҚАН  ҮЛЕСІ 

 

Ж.С. Бакирова 

тарих ғылымының кандидаты 

«Сымбат» дизайн және технология академиясы колледжінің директоры 
(Алматы қ.) 

 

Қазақстанда халыққа білім беруді үйымдастырушылардың бірі, Кенес Одағының педагогика, Ғылым 
Академиясының корреспондент мүшесі ірі мемлекет қайраткері, халқымыздың мақтан тутатын алдыңғы 

қатардағы ұлы Кенжеәлі Аймановтың өмір жолын айтуға болады. 

Ол 1917 жылы Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы, Жәнібек ауылында дүниеге келген. Әкесі 

Байтөре орта қол шаруа, қуғын-сүргін кезінде жаламен абақтыға жабылып, 1933 жылы сонда белгісіз 
жағдайда дүниеден өткен.Ана- сы 1928 жылы қайтыс болған. Ата-анасынан ерте айытылған Кенжеәлі 

ағасы Әділгерейдің қолында тәлім-тәрбие алған. 

Өмірдің қиындығына жетіспеушілікке қарамастан ол өз еркімен талпынып білім алуға бар ынтасын 
салды. 1933 Абай атындагы педагогика институтының физика-математика факультетіне оқуга түсіп, 1937 

жылы аталған институтты I-дәрежелі дипломмен бітіріп, Қызылорда облысының Қазалы ауданына 

жүмысқа жіберіледі. Сыр өңірінде Қазалы қаласының мектебінде физика және математика пәндерінің 
мүғалімі болып қызмет атқарады. Сол кездің өзінде-ақ жас ма- ман Кенжеәлі өзінің алғыр, талантты, 

білімді және балаларга тәрбие, білім бе- руді, үйымдастыру қыбілетінің жоғары екенін көрсете білді. Ол 

аз уақыт ішінде оқу бөлімінің меңгерушісі, содан соң орта мектеп директоры қызметін атқарыи жүргенде 

әскерге шақырылып, оқу ағарту жолындағы істері, алғашқы бастамала- рын уақытша тоқтатуға тура 
келді. 

Кенжеәлінің жастық шағы қазақ халқының басына түакен қиын қыстау кезеңде, анығырақ айтсақ, 

кеңес үкіметінің халықты аямай қыспаққа алып, тоталитаризмнің үшқындаған кезеңі, аяғы ашаршылыққа 
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үшыратып алдыңғы қатардағы көзі ашық азаматтарды қуғын-сүргінге үшыратқан кезінде өтті. Ол аз 

болғандай Ұлы Отан соғысы басталып жығылганға жүдырық дегендей халқымыздың мойнына тағыда 
үлкен сын сагаты түсті. 

Ол, Ұлы Отан согысының бірінші күнінен бастап аяғына дейін қатысып соғыстың барлық 

қиыншылығын басынан өткізеді. Қолына қару алып, еліміздің азаттығын неміс басқыншыларынан. 
қоргады. Коптеген қантөгіс үрыстарға қатысқан. Оның ішінде аты аңызға айналган Сталинград шайқасы, 

Қырымды не- міс-фашистерінен босату шайқастарын атап айтуға болады. Қайсарлы, намыскер, өжет 

қазақ баласы Кенжеәлі Айманов Ұлы отан соғысы кезінде Совет Армиясы қатарында жүріп өзінің 

сенімді, қолынан іс келетін, ер-жүрек, өзіне тапсырган жүмысты тындыра істеп тастайтын, үйымдастыру 
қабілеті жоғары екенін көрсете білді. Сондықтан оны Совет Армиясының басшылары әртүрлі 

жауапкершілікті қажет ететін қызметтерге тағайындағын. 1941 жылы Беларуссияның Брест қаласында 

зенит-артиллерия дивизиясының 12-ші жеке бөлімін кіші командир ретінде басқарды, ал 1941 жылының 
қараша айынан 1942 жылдың тамыз айы аралығында 317 зенит-артиллерия полкінде взвод командирінің 

көмекшісі, дивизионный комсоргі, батареяның парторгі, 1942 жылдың тамыз айынан 1945 жылдың қазан 

айының аралығында 1077 зенит-артиллерия полкінде комсорг, парторг қызметін атқарып, 1945 жылы 

Сталинград қорғау, Германияны жеңген медальдарымен марапатталды. Бірақ кеңес үкіметінің басқа 
ұлттарга немқұрайлы қарауы олардың еңбегінің, ерлігі төмендетіп көрсетті. Кенжеәлі нің соғысқа 

қатысқан кезеңдегі ерлігі мен еңбегі өз деңгейінде кеңес армиясының қолбасшыларының тарапынан 

багаланбады. 
Кенжеәлі Айманов Отан алдындағы азаматтық борышын адал атқарып, 1945 жылдың соңында 

абыроймен еліне қайтты. Елге келе сала еңбек майданына, қоғамдық жүмысқа қызу кірісіп кетті. 1945 

жылдың желтоқсан айынан 1947 жылдың тамыз айы аралығында Алматы қаласы комсомол үйымының 
бірінші хатшысы қызметін атқарды. Оның өмірінің бүл кезеңі жастарды еңбекке тарту, оқып білім алу, 

тәрбие, тэртіп, олардың қоғамдық жүмысқа араласуын, түрмыстык жағдайын түзеу, басқа да толып 

жатқан мэселелерді шешуге байланысты болды. Әсіресе, әскерден, соғыстан қайтқан жастарға, Отан 

соғысы мүгедектеріне, олардың мүң-мүқтаждарына көп көңіл бөлді. Соғыстың зардаптарынан істен 
шығып қалған за- вод-фабрикаларды, шаруашылық нысандарды іске қосып онім ондіру, басқа да 

салаларды жолға салып аяғанан түргызуда көптеген қиыншылықтар мен жетіс- пеушіліктер бар болатын. 

Міне, осындай қиын жүмыстарды жүзеге асыру өкімет пен партия жастарға көп сенім артты. Жастарды 
сондай қызметке тарту, еңбекке баулу, тәлім-тәрбие беру, оқу-білімге тарту, олардың басына түскен 

қиындықтарға көмектесу, шешу, қала комсомолының бірінші хатшысына түскен ауыр жүк, үлкен сын еді. 

Сондай қиын кезде Кенжеәлі өз міндетін ойдағыдай атқарып, сенімді ақтай білді. озіне тапсырылған 
үлкен қоғамдық істі ойдагыдай атқарып, үйымдастыру қабілетінің өте жоғары екенін таныта білді. 

Жастардың мүддесін қоргап, олардың мүң-мүқтажын түсіне білді. Жастардың арасында үгіт-насихат 

жүргізіп, сол кез- дегі халқымыздың алдындатүрган үлкен, келелі міндеттерді істерді қалай орын- дау 

керектігін, мақсатқа қалай жету жолдарын түсіндіре білді. 
1947 жылдың қыркүйегінен бастап Кенжеәлі Айманов өзінің негізгі мамандығы бойынша 

педагогикалық қызметке ауысты. Алғашында қазақтың қыздар педагогикалық институтының «физика» 

кафедрасында мүғалім болып, одан соң 1949 жылдың сәуір айнынан 1952 жылға дейін мектеп директоры 
болып жүріп, қосымша Абай атындагы Қазақ педагогикалық институтының «физика» кафедрасының 

мүғалімі болып қызмет істеді. 1952 жылдан бастап абай атындагы Қазақ педагогикалық институтына 

түбегейлі ауысты. Одан «өндіріс негіздері мен физиканың методикасы» кафедрасында ага оқытушы, 1956 

жылдан бастап аталган институттың партия үйымының бірінші хатшысы болып қызмет 
атқарды.Кенжеәлі Айманов өмірінің бүл кезеңінде оқу-агарту жүмысына белсене араласып, өзінің 

қолынан іс келетін методист екенін корсете білді. Методикалық жоғары деңгейде лекция оқуымен қатар, 

студенттердің педагогикалық тэжірибесіне басшылық жасады. Физика сабагының методикасы туралы 
маңызды еңбектерін жарыққа шығарып, методикалық және мамандық бойынша гылыми әдебиет туралы 

аудар- малары қазақша жарық көрді. Жалпы физикадан лабораториялық практикалық сабақтар жүргізді. 

Ол осындай педагогикалық жүмыстары мен бірге қогамдық жұмыстарға белсене қатыса жүріп, ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен де айналы- сып, баспасөз беттерінде ғылыми мақалалар жариялады. 

Сол кездің өзінде-ақ өмірден алған мол тәжірибесінің арқасында, ой-өрісінің жан-жақты кең дамыған, 

білімге, ғылымға ынтасы зор, еңбекқор, келешегі мол азамат екенін білдірді. Және оның ісінен келешекте 

үлкен ғалым, көш басының алдында жүретін қоғам қайраткері ірі ғалым болатынын болжауға болатын 
еді. 

 

1.Естеліктер. Ардан туған Айманов Кенжеәлі. «Ләйлік» баспасы. Алматы, 2005. 25-бет., 47-бет. 
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Аннотация 

В статье определены психолого-педагогические особенности усвоения материала посредством 

использования проблемного обучения с целью формирования критического мышления учащихся. 
Рассматривается возможность его применения посредством введения в процесс обучения на уроках 

истории Казахстана такого элемента как проблемно-познавательные задачи. 
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Учебно-познавательная деятельность – это целостная деятельность по освоению информации об 

окружающем мире, в результате которой реализовывается всестороннее развитие личности посредством 
обретения новых знаний, умений, навыков, то есть присвоение культурного опыта. Развитие личности 

предполагает такое построение ее деятельности, при котором у нее развиваются психические компоненты 

ориентировки и регуляции деятельности, позволяющие ей по мере взросления более сознательно и 
творчески решать встающие перед ней задачи [1, с.16-17]. 

На сегодняшний день на рынке труда существует потребность в специалистах с навыками творческого 

характера. Аналитики WorldEconomicForum определили 5 ключевых компетенций, которые станут 

самыми востребованными в ближайшие годы. На первых позициях оказались умение решать сложные 
задачи (ComplexProblemSolving). Вторая по значимости компетенция – критическое мышление. Из-за 

обилия и легкого доступа к информации необходимы будут навыки ее отбора, правильного 

переосмысления. Современная школа практически не ставит во главу угла формирование этих 
компетенций, поскольку превалирует технология единственного верного ответа [2]. Считаем, что 

современной школе требуется грамотная организация учебного процесса с неотъемлемым применением 

технологии проблемного обучения. 
В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее определение проблемному 

обучению: «Проблемное обучение – обучение, при котором преподаватель, систематически создавая 

проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает 

оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов 
науки. Оно направлено на формирование познавательной самостоятельности учащихся, развитие их 

логического, рационального, критического и творческого мышления и познавательных способностей»[3, 

с. 218-219].М.И. Махмутов рассматривал проблемное обучение как тип развивающего обучения, в 
котором сочетаются регулярная самостоятельная деятельность учащихся и усвоение готовых выводов 

науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности. Процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной 

самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных способностей, 
обусловленных системой проблемных ситуаций [4, с. 257]. 

Психолого-педагогическая сущность проблемного обучения подробно рассмотрена в трудах А.Б. 

Брушлинского [5], В.Д. Кудрявцева [6], М.М. Левиной [7], А.М. Матюшкина [8] и др. Авторы 
придерживались идеи о том, что первоочередное значение имеет не само по себе получение знаний, а 

нахождение способов действия. Исходными при разработке теории проблемного обучения стали 

положения теории деятельности Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева., сделавших вывод о том, что 
«умственное развитие характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и 

структурой мыслительных процессов, системой логических операций и умственных действий, которыми 

владеет ученик» [3, с. 218]. Психологическая основа теории проблемного обучения определена С.Л. 

Рубинштейн [9]. Использование некоторых элементов проблемного обучения в школе исследовано М.И. 
Махмутовым [4] и И.Я. Лернером [10] и др. На современном этапе проблематикой занимаются Н.М. 

Зверева [11], В.Г. Петросян, А.Ж.Насипов, Э.Л. Гагиева[12],А.В. Хуторской [13], Э.П. Тарасова [1]. 
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Теоретическое обоснование применения элементов технологии находим как в трудах по общей 

методике преподавания истории, так и, непосредственно, в работах поразвитию познавательной 
активности учащихся в процессе обучения истории. И.В. Гиттис [14] и М.А. Зиновьев [15] раскрыли 

воспитательное и образовательное значение исторического документа, акцентируя внимание на 

самостоятельной работе с ним учащегося. Н.Г. Дайри [16] на материале конкретного урока определены 
истоки инициативной самостоятельной деятельности учащихся, ее результативность и т.д. А.А. Вагин 

уделил внимание вопросам связи исторического материала школьного курса с современностью, с 

жизнью, раскрытию роли исторических деятелей, методам работы с текстом, с историческими 

документами, методике работы с понятиями, историко-экономическому материалу в школьном курсе и 
т.д. [17]. В целом, основная идея работ по методике преподавания истории советского периода 

заключалась в том, что изучение курса истории должно было предполагать не только 

усвоениетеоретического материала, но и систематическое выполнение многообразных работ, 
формирующих практические навыки в процессе обучения. 

На постсоветском пространстве подобными исследованиями занимаются Е.Л. Авдонина [18], В.А. 

Беликов [19], И.В. Галковская [20], Н.В. Дороднева [21], Н.Д. Кучугурова [22], Н.Д. Левшина [23], Ю.А. 

Лях [24], Е.М. Мусина [25], Е.М. Савина [26]. В отечественной педагогической науке заявленную 
проблему изучают Кусаинов А. и Булатбаева А. Авторы считают, что отличие учебной задачи от других 

состоит в том, что ее результат определяется не изменением предмета, с которым действует ученик, а в 

изменении самого ученика как субъекта. Это изменение заключается в овладении определенными 
способами действия [27, с. 157].О современных подходах к активизации познавательной деятельности 

пишутР.А. Джанабаева, В.В. Трифонов, Н.Н. Хан, Н.Д. Хмель, Х.К. Шалгинбаеваи др. [28]. По мнению 

С.С. Жумашевой, современный учитель должен овладеть технологией формирования у школьников 
познавательной самостоятельности, отмечает ее недооценку в повышении качества обучения и 

активизации школьников на сегодняшний день [29]. С.К. Мырзалиева рассматривает проблемное 

обучение как средство активизации учебно-познавательной деятельности студентов на практических 

занятиях [30]. Е.Ю. Караджаева [31] и З.Н. Шкода [32] изучили проблемное обучение как средство 
активизации познавательной деятельности при изучении дисциплин естественного цикла.  

Говоря о применении проблемного обучения на уроках истории, возьмем за основу решение 

проблемно-познавательных задач. Решение задач и проблем (problemsolving) – широкая межпредметная 
сфера, которая лежит на пересечении разных отраслей знания. Она традиционно имеет «пестрый» состав: 

экспериментальные факты и теории, связанные с объяснением закономерностей протекания 

мыслительных процессов, практические рецепты, направленные на активизацию творческого поиска, а 
также методы обучения навыкам постановки и разрешения проблемных ситуаций[33, с. 3].Обобщение 

научных исследований и анализ педагогического опыта позволяют сделать вывод, что процесс решения 

задачи является обязательнымсистемообразующим фактором целостного педагогического процесса.  

Проблема развития творческих способностей личности посредством решения эвристических задач 
рассматривалась в трудах В.И. Загвязинского, Ю.Н. Кулюткина, Т.В. Кудрявцева, Г.С.Сухобской, 

С.Д.Смирноваи др. [1, с.3].А.М. Матюшкинписал о том, что одним из главных условий управления 

обучением и одновременно одним из главных условий, обеспечивающих развитие мышления, является 
предварительная постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. Во многих случаях способы проблемного обучения и 

рассматриваются как способы активизации мышления учащихся[8, с.29].Анализ преподавания истории в 

современной школе показал, что развивающий потенциал проблемных задач используется не в полной 
мере. 

Интеллектуальная активность школьников проявляется тогда, когда возникает познавательная 

потребность и учащийся не может найти решение известным ему способом. Центральными понятиями в 
вопросах, связанных с мышлением являются проблемная ситуация и задача. Задача вызывает 

проблемную ситуацию, центральным элементом которой является неизвестное. В основе лежит сам путь, 

по которому ученик приходит к знанию в процессе решения поставленных задач – его деятельность в 
момент поиска и реализации найденного принципа.  

Педагогическая теория должна основываться на представлениях о психических процессах, в 

соответствии с которым происходит процесс усвоения знаний.Процесс обнаружения нового совпадает с 

процессом микроразвития психики и мышления человека. В простейших формах этот процесс 
проявляется в закономерности образования сигнального значения раздражителей, всложных – совпадает с 

формированием смысловых структур мышления человека.Проблемная ситуация составляет 

специфический вид взаимодействия субъекта и объекта. Она характеризует определенное 
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психологическое состояние субъекта (учащегося), возникающее в процессе выполнения такого задания, 

которое требует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способах или условиях выполнения 
задания. Усвоение или открытие нового совпадает в данном случае с таким изменением психического 

состояния субъекта, которое составляет микроэтап в его развитии. Открытие неизвестного в проблемной 

ситуации, таким образом, совпадает с процессом становления элементарных психических 
новообразований. Эти новообразования могут относиться к самым различным элементам усваиваемого 

действия или чертам личности человека [8, с. 32].Особенностью неизвестного, как центрального элемента 

проблемной ситуации, в отличие от искомого, как центрального элемента задачи, является то, что 

неизвестное всегда характеризуется какой-либо мерой обобщения [8, с.33]. Процесс поиска нового 
способа действия соответствует тому реальному процессу мышления, которое раскрывает новые 

неизвестные закономерности выполнения действия. Предлагаемые же конкретные способы выполнения 

обычно рассматриваются как «решения»[8, с. 55].Один из важнейших показателей эффективности 
заключается в том, как обеспечивается в процессе обучения психическое развитие ребенка и, в частности, 

развитие его мыслительных способностей. 

В соответствии с проблематикой диссертационного исследования автора, приведем примеры 

проблемно-познавательных задач по теме «Аграрная переселенческая политика в Казахстане в конце 
XIXначалеXX вв.»: 

1.Известно, что образ жизни людей, способ ведения хозяйства зависит от среды обитания. Вы читали 

об особенностях природы Казахстана и знаете, что Прикаспийская низменность, плато Устюрт, 
Бетпакдала, мелкосопочник Центрального Казахстана, горы Мангистау, горные районы Алтая и Алатау 

больше удобны для скотоводства, чем для земледелия. С чем это связано? (При изложении своего ответа 

ученик задействует карту).  
2.Переход к кочевому скотоводству привел к росту производительности труда кочевников. Кочевое 

скотоводство было ответом древних жителей Казахстана на вызов природы. В чем заключался этот 

вызов?  

3.Правительство Александра II имело значительный резерв свободных земель. Тем не менее, оно 
сдерживало переселение крестьян из густонаселенных районов на свободные территории. Почему? [34, 

с.65]. 

4.Сравните положение местного населения до территориально-административных реформ 1867‒1868 
гг. и после. Как изменилась система землепользования в степи? 

5.Сравните взгляды казахской и русской интеллигенции по аграрному вопросу (с использованием 

цитат). 
6. «Генерал-губернатор Туркестанского края А.Н. Куропаткин признавал: «Казахи 30 лет теснились во 

всех направлениях. С 1904 года только по Семиреченской области отобрано несколько миллионов 

десятин земли». Однако один из чиновников переселенческой партии в те же годы писал следующее: 

«Излишки земель во всех районах и очевидны и весьма значительны, превосходя действительно 
потребное киргизам количество, по отдельным районам в размере от 7 до 9 раз». От учащихся требуется 

сравнить высказывания и сделать вывод о том, что послужило причиной выбора той или иной позиции.  

7.«Как известно, изначально колонизация имела военный характер - переселялось преимущественно 
казачество. В 1866 г. было разрешено самовольное переселение крестьян в Казахстан. Однако, уже с 

весны 1891 г. доступ в степь был официально закрыт». Каковы, по вашему мнению, причины такого 

непостоянства решений? Почему разрешалось добровольное переселение, либо наоборот запрещалось? 

Организация решения проблемных задач в учебно-познавательной деятельности обеспечивает 
формирование познавательной активности школьников и предопределяет их осознаннуюготовность к 

решению учебных и жизненных задач, использование различного инструментария и 

саморегуляцию.Наряду с проблемными задачами, учитель в соответствии с поставленными на уроке 
целями, может применять и другие приемы для развития критического мышления: написание эссе, 

диспуты, драматизация, защита презентаций, групповая работа и т.д. Рекомендуется вести понятийные 

словари,организовать самостоятельную работу учащихся с научными словарями, энциклопедиями, 
документами, а также регулярнопроводить работу с понятиями (сочинение, диктант, соотнесение понятий 

и определений, вставить пропущенные слова, дописать предложения). 

Один из важнейших показателей эффективности процесса обучения заключается в том, как 

обеспечивается в процессе обучения психическое развитие школьника, и в частности, развитие его 
мыслительных способностей. Педагоги страны должны стремиться сформировать учебно-

интеллектуальные навыки: критическое осмысление и изложение информации, решение задач, 

восприятие, воспроизведение и самоконтроль.На смену всеобъемлющей повествовательно-описательной 
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истории должна прийти иная, сочетающая разные способы отбора, изложения и изучения материала [35, 

с.5]. На сегодняшний день этот вопрос приобрел большую актуальность, что связано с постепенным 
обновлением содержания образования и переходом на новый уровень организации педагогического 

процесса.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ  ТАРИХИ  БІЛІМДІ  ОРНЫҚТЫРУДЫҢ 

ХАЛЫҚПЕН  САНАСУ ӘДІСІ 

 

Б.Т. Берлібаев  

т.ғ.д., профессор, Алматы энергетика және байланыс университеті, 
Алматы қаласы, Қазақстан 

 

Аңдатпа 
Мақалада әдіснамалық мәселе қозғалып, тарихты жасаудағы халық рөлі көрсетіледі. Әсіресе, XIX-

XXғ. басындағы тарихи білімдік ой-санасы қалыптастырудағы халық рөлі жақсы ашылған. 

Кілт сөздер: тарихи білім, ұлттық сана, зерде, түркі өркениеті, ауыз әдебиеті, жазба әдебиеті 

 
Қазақстандағы тарихи білімнің өзіндік ерекшелігіне тоқталсақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан 

бастап, Ресейдің Қазақстанды бағындыруы аяқталған тұстағы қазақтар арасындағы тарихи білімдік ой-

сананы жетілдіру– көбінесе халықтың өзі арқылы іске асырылды. Осы арада санада тарихи білімді 
зорлықпен орнықтыру әдісімен бірге халықпен санасу әдісі келіп шығады. Біз, тарихты халық зердесі 

арқылы дамиды дегенімізбен, тарихты жасайтын сол халықтың өзі.  

Сондықтан біз, осы мақаламызда деректер мен дәйектерге келгенде халықтық көзқараспен санаспай 
тұра алмадық. Өйткені әр түрлі саладағы тарихи оқиға халықтың көз алдында өткендіктен оның бәрі бара-

бара бәрібір тарих бетінде қалады. Кез келген адамның аты оны қоршаған халықтың ішкі-көңіл күйінің 

әсерімен ғана тарихта қалады. Айталық, қазақ хандарының аттары бәрі бірдей дәріптеліп, біздің 

дәуірімізге дейін сақталмай келсе, оның солай болуы еліне қосқан үлесінің аздығынан болған. Ал 
неғұрлым халқына ықпалды хандар есімі халықтың өзі қадірлеп, жанама, тіркеме сөздер қосып, кейде 

атын жаңғыртып айту дәстүрінен туындатып қойылып келді. Мысалы, Әз Жәнібек, Қасымның қасқа 

жолы, еңсегей бойлы ер Есім, Салқам Жәңгір, Әз Тәуке, Ақназарды – Хақназар, Әбілмансұрды – Абылай 
т.б. Кейінгі Кеңес дәуірінде де халық Мирзоянды – Мырзажан, Қонаевты – Димаш деген жоқ па? Орыс 

халқы да өздері бағалаған княздарын Дмитрий-Донской, Александр-Невский деп қастерлегенін кеңестік 

тарихтан білеміз. Сондықтан кез келген дәйектер мен даталар, деректер халықпен санасу әдісі арқылы 

ғана талданып, содан барып жалпыға ортақ тұжырым жасалады демекшіміз. Біз өз зерттеуімізде осы 
халықпен санасу әдісін қолдану нәтижесінде көптеген күмәнді нәрселерді күлден аршып алуға қол 

жеткізуге тырыстық. 

Отандық тарихи білімдік ой-сана XVIII ғасырдағы зар-заман атауын алған ХІХ ғасырдың ақындары 
мен қазақ ағартушы-демократтарының қызметімен сипатталатын өзінің үшінші даму кезеңінің V-ші 

дәуірінде отаршылдық саясат есебінен ұлттық-рухани дағдарыс жағдайына душар болды. «Ресей 

империясының отаршылдық саясаты түркі халықтарының осы заманғы ұлттарға айналуының табиғи-
эволюциялық сипатын қатты тежеді» [1, 114-б.]. Соған қарамастан бұл кезең дәуірінде дәстүрлі қазақ 

деректеме – шежіренің ауызша нұсқасы дами келе ХХ ғасырдың басында қазақ жазба шежіресі дәстүрінің 

қалыптасуына жеткізді. ХІХ ғасырдың 30-50 жылдары поэтикалық дарыны зор көрнекті импровизатор 

Махамбет Өтемісұлы (1803-1846) бастаған патриоттық сарын зар-заман ақындарының шығармаларымен 
үндесіп, сол дәуірдегі тарихи шындықты көрсеткен жыршы, жыраулар еңбектерімен жалғасты. Олар өз 

өлеңдерінде халықтың бостандық сүйгіш талпыныстарын бейнелеп, отарлау езгісіне қарсы халықтың 

күресін, қиюы қашқан заманның тұрқын уытты тілмен жырлады. Бірақ ұлттық мәдениеттің көрнекті 



209 

өкілдерінің отаршылдық саясатқа қарсы бас көтеру жөніндегі кез келген әрекеті рухани салада аяусыз 

қуғын-сүргінге ұшырады. Алайда, отаршылдық соққы әуелі қазақ халқын өзіне тән ұлттық сана-сезімінен 
айыруды мақсат тұтқанымен, «Айман-Шолпан» сияқты тарихи оқиғалармен байланысты реалистік 

шығармалар қазақ әйелдеріне тән ақылдылық пен тапқырлық жағын дәріптеп, ұлттық ділдің жойылуына 

жол бермеді. Сол дастанда жазба әдебиетінің де элементтерінің болуы қазақтың ұлы демократ ақыны 
Абай Құнанбаевты жазба әдебиетін жетілдіруге жеткізді. 

Тарихи білімдік ой-сананың қалыптасуының бұл дәуірінде де қазақтың музыкалық күй өнері тарихи 

оқиғаларды тербегенде, оны халықтың көңіл-күйінен өрбіте білді. Мысалы, халық композиторы 

Құрманғазы Сабырбайұлының (1806-1879) «Кішкентай» күйінен табиғат құбылыстары, аттың дүбірі, 
көпшілік дабыры естілуінен күйдің көтеріліске арналғанын білу қиын емес. Сондай-ақ, оның «Кісен 

ашқан», «Түрмеден қашқан» күйлері де сол заманның ауыртпалығы қуғын-сүргінмен тікелей байланысты 

екенін тарихи шындық тұрғыдан көрсетуге арналған. Олай болса, бұл дәуірдегі тарихи білімнің негізі өз 
заманына «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деп ат қойған белгісіз бірінші зар заман ақынының 

«Елім-ай» сияқты мұңлы әннен бастап, Шортанбай Қанайұлына (1818-1881) жетіп, екінші зар-заман 

ақындары жалғастырған ел тарихы мен тағдырына күйіну болса, халық солардың жыры арқылы өздерінің 

дүниеге көзқарасын жетілдірді. Сондай-ақ осы кездегі жазба әдебиетінің жетілдірілуі де сол дәуірдің 
адамдарының рухани білім алуын жылдамдатты. 

ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басындағы отандық тарихи білімдік ой-сана астарлы мәнге ие 

болды. Ахмет Байтұрсыновтың «Қазаққа ашық хат», «Қазақтың бас ақыны», «Маса» шығармалары мен 
Міржақып Дулатовтың «Оян,қазақ!» кітабында ел, жер мәселесі, ұлт пен ұрпақ қамы, отарлық езгіні 

айыптау, халықты азаттыққа, теңдікке үндеу, оқуға, ғылымға тарту, еңбекке баулу мақсатында жазылса, 

авторлар осы әрекеттері үшін талай қуғын-сүргінді көріп, өмірлерін қиды.Еуропалық үлгіде өріс алған 
осы дәуірдегі тарихи білімдік ой-сана ұлттық белгілерін сақтау жолымен де ерекшеленеді. Бұл салада 

Абайдың ақыл-кеңесін тыңдап, ұлттық дәстүрді көріп өскен Шәкәрім отандық ежелгі әдеби, тарихи 

мұраларға барынша назар аударды. Ж. Аймауытов пен М. Жұмабаев та алдыңғылармен бірге білім, 

ғылым, жалпы ұлттық руханият саласында ерен еңбек етті. 
Тарих еншісіне берілген ХХ ғасырдағы төртінші дәуірді бейнелейтін тарихи-білімдік ой-сана түрлі 

идеологиялардың арпалысқан ғасыры ретінде артта қалып бара жатыр. Ол ғасырдағы білім, әсіресе 

тарихи білім саясатқа бейімделіп дамытылды. Ұлттық деректерден айналып өткен жалған, жалтақ тарих 
жасалды. Сол бір аумалы-төкпелі заманда отан тарихын билікке бұрып «өңдеу», «өзгерту» жеңіл жолмен 

болатын дағдыға айналды. Яғни, партияның Орталық Комитетінің құзырындағы газет, журналдарда 

тарихқа қатысты қандай да бір бас мақала басылса болды, дереу соның ыңғайына орай өзгеріс қимылдары 
басталып жүре беретін.  

Қазіргі тәуелсіздік заманында Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өзі болып, ұлтжанды адамдардың бәрі қазақ 

тарихына, мәдениетіне аса зор мән беріп жатыр. «...түркі өркениетінің текті де терең тамырлы тарихы мен 

төлтума мәдениетін биік парасат үдесінен терең таразылаудың, оны кейінгі ұрпақтың сана-сезіміне 
сіңірудің, олардың бойына ешкімнен кем түспейтін тарихының барына, яғни кемел келешегінің барына 

деген сенімді дарытудың, сол арқылы отаншылдық рухта тәрбиелеудің маңызы да, мәні де ерекше» [2] – 

деп көрсеткен Президенттің осы сөзі тарихты зерттеушілерді қазіргі мемлекеттік деңгейдегі деректерден 
бей-жай қалдырмаса керек. 

Тарихи білімдік ой-сана қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани, 

мәдени мұрасы, тарихының асыл қазынасы. Осыны зерделей білсек, қазақтың тарихи білімдік ой-санасы 

әріден, түркі тілдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезінен бұрын басталады. 
Халық зердесінің негізі болып табылатын қазақтың фольклоры мен поэзиясының бастаулары сол 

тайпалар шығарған ертегі, аңыз, мақал-мәтелдерде жатса, ол дәл сол, халық зердесінің нәтижесінде 

болған тарихи білімдік деректерден өрбиді. Батырлардың отаншылдық сезімі, туған халқының азаттығы 
жолындағы күрестерін жырға қосқан батырлық эпостар («Қобыланды батыр», «Алпамыс», «Ер Тарғын», 

«Қамбар батыр», т.б.), халық арасына кең тарап, сүйікті шығармасына айналған, жастардың адал 

махаббаты, алмағайып тағдыры жырланған лиро-эпикалық дастандар («Қозы көрпеш-Баян сұлу», «Қыз 
Жібек» т.б.) бұрынғы қазақ тарихының ауызша айту дәстүріндегі мол мұрасы болып саналады.  

Ежелгі түркілердің арғы ата-тегі саналатын сақтардың батырлық жырлары арасындағы мазмұн, түр, 

стиль бірлігі тарихи дәстүр жалғастығы тұрғысынан ғылыми негізде дәлелденді. Сол себепті б.з.б. 

дәуірлерде шығарылған «Алып Ер Тоңға», «Шу батыр», «Атилла», «Көк бөрі» және «Ергенеқон» 
дастандары бүгінгі Қазақстан тарихының ауызша айтылуындағы қайнар бастаулары болып табылады 

демекшіміз. Сондай-ақ, аталған тарихи дастандар өзінен кейінгі тарихи кезеңдердегі Түрік қағандығы 

тұсындағы тарихи «Күлтегін», «Тоныкөк», «Білге Қаған» жырлары ғылымға дейінгі білімдік 
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жәдігерлердің жазылуына үлгі-өнеге, негіз болды. Түрік қағандығы тұсындағы жазба әдебиет негізіндегі 

тарихи білім өзінен бұрындағы сақтар мен үйсіндердің және ғұндардың ауыз әдебиеті негізіндегі тарихи 
білім үлгілерімен генезистік типологиялық дәстүрлік үндестікте дамыды [3]. 

Оғыз қағандығы дәуірінде шығарылған тарихи білім бастауларының бірі «Қорқыт ата» кітабы, бұдан 

кейінгі Қарахан мемлекеті тұсындағы немесе ислам дәуірі (IX-XII ғғ.) деп аталатын тарихи кезеңдерді 
түркі халықтарының қоғамдық мәдени даму тарихындағы Қайта өркендеу – Ренессанс дәуірі деуге 

болады. Өйткені бүкіл түркі қауымын әлемге танытқан Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Әли ибн Сина, Әбу 

Райхан әл-Бируни, Махмұт Қашғари, Жүсіп Баласағұни, Ахмет Иүгінеки, Қожа Ахмет Яссауи, Сүлеймен 

Бақырғани, т.б. осы қайта өркендеудәуірінде тарих сахнасына шықты. Олар өздерінің ғылыми және 
көркем туындыларында гуманистік идеяларды, адамгершілік пен қайырымдылықты, т.б. ізгі қасиеттерді 

көтереді. Бұған әл-Фарабидің «Риторика», «Поэзия өнері туралы», ибн-Синаның «Даныш-Намесі» («Білім 

кітабы»), әл-Бирунидің «Хикметтері» («Даналық сөздері»), Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» 
(«түркі сөздерінің жинағы»), Баласағұнидің «Құтты білігі», Иассауидің «Диуани хикметі» («Ақыл 

кітабы»), Бақырғанидің «Бақырғани кітабы», т.б. толық дәлел бола алса, осының бәрі қазақ тарихи 

білімдегі алғашқы ой-сананың жемісі болатын. 

Алтын орда дәуірінде (XIII-XV ғғ.) Қыпшақ даласындағы түркі халықтарының арасындағы тарихи 
білімдік ой-сана мүлдем жаңа сапалық дәрежеге көтерілді. Бұл кезде мемлекет астанасы болған 

Сарайшық қаласына Батыс пен Шығыстың аса көрнекті ғалымдары, сәулетшілері, ақындары, өнер 

қайраткерлері, т.б. жиналған еді. Осының өзі тарихи білімдегі ой-сананың рөлін күшейтті. 
Алтын орда дәуірі тарихы тұсында әл-Хорезмидің «Мұхаббат-наме», Сайф Сараидің «Гулистан бит-

турки», («Түркі тіліндегі Гүлістан»), Құтбтың «Хосрау – Шырын», Дүрбектің «Жүсіп – Зылиха» 

дастандары ерекше мәлім болды. Сондай-ақ, Насреддин Рабғузидің «Қисса-сул әнбия» деп аталатын 
прозалық шығармасы да кең тараған болатын [4]. Қыпшақ тілінің сөздігі – «Кодекс куманикус» атты 

кітап та заман талабы бойынша тарихи білімдегі ой-сана қорын байытты. 

Қазақ тарихының ежелгі дәуірін танып-білуде тарихи тақырыпқа жазылған көркем шежірелер де 

ерекше маңызды рөл атқарады. Сан ғасырлар бойы атадан балаға ауызша да, жазбаша да рухани мұра 
болып келе жатқан мұндай шежірелерді қазақтың зиялы ойшылдары, ақындары мен жыраулары жақсы 

білген. Қазақ халқының тарихына тікелей қатысты түркі тіліндегі осындай жәдігерлердің ішінен Әбілғазы 

Баһадүр ханның «Шежіре-и Түрк» («Түрік шежіресі»), «Қыдырғали Жалаиридің «Жамиғ-ат тауарих» 
(«Шежірелер жинағы»), Захир әд-Дин Мұхаммед Бабырдың «Бабыр-наме», Мұхаммед Хайдар Дулаттың 

«Тарих-и Рашидиі» ерекше орын алады. Бұлар ежелден-ақ қазақ оқырмандары арасында тарихи 

тақырыпқа жазылған көркем туындылары ретінде қабылданды. Қадым замандардағы сақтар мен 
ғұндардың аңыз-әфсанаға айналып кеткен ерлік тарихынан, көк түріктердің ежелгі қаһармандық 

шежіресінен сыр шерткен жыр-дастандар бертін келе, қазақтың батырлық жырларын жырлау арқылы 

ауызша тарих айту дәстүрін қалыптастырды. Ал, ислам діні дәуірінде өмірге келген этикалық-

дидактикалық мазмұндағы дастандар мен сопылық сарындағы хикметтер, моральдық-философиялық 
трактаттар, ғибрат сөздер, т.б. қазақ ақын-жырауларының толғау жырларынан өзінің логикалық тарихи 

жалғастығын тапса, бұның бәрі тарихи білімдік ой-сананың кеңестік дәуірге дейінгі қалыптасу көрінісі 

еді. 
Жоғарыда айтқандай, қазақтың ұлттық төл тарихы қазақтардың ұлт болып қалыптасуы мен дербес 

мемлекеттігін құрудан басталады. XV-XVI ғасырларды қазақ жыраулары ежелгі түркі поэзиясындағы 

дидактикалық сарынды мазмұндық, тілдік, стильдік жағынан жетілдіре отырып, тарихи білімдік ой-

сананы қоғамдық дамудың жаңа асқар биігіне шығарады [5]. 
XVIII ғасырдың соңына қарай, Қазақ тарихи біліміндегі жыраулық дәстүр біртіндеп ығысып, жеке 

ақындық тарихи білімдік ой-санаға орын бере бастады. Жыраулық дәстүрдегі қалыптасқан сөз саптауы, 

ел тағдырын ту етіп ұстап, ерлікті мадақтаған биік үні бір ізге түсіп, жеке ақындық өнер арқылы 
күнделікті тіршіліктің сан-саласына, адам өміріне, оның ісі мен мінез-құлқына, қоғамдағы орны мен 

қызметіне көңіл бөлінді. Бұл ұлттық тарихи білімдік ой-сананың дамуындағы жаңа дәуірдің басы еді. 

Ақындар өздерінің шығармаларының тақырыбын кеңейтіп, өмір шындығын нақты тануға, оған өз 
көзқарасын білдіруге ұмтылды. Бұл арқылы жеке ақындық тарихи білімдік ой-сана байып, өзіндік іздеу 

жолына түсті. Осы жолмен ол ауызша тарих айту дәстүрлерін сақтай отырып, кәсіптік тарихтың 

қалыбына кірді. Осындай жеке ақындық шығармашылықтың туу кезінде өмір сүрген Көтеш, Шал ақын 

(Тілеуке Құлекеұлы) өлеңдерінде жеке тарихи тұлғаларға бағытталған арнаулар, адам өмірі, оның мәні 
мен сәні, фәнилік пен бақилық жайы суреттелді, оларда тапқырлық, бейнелілік және шынайы тарихқа тән 

оқиғалар көрініс тапты [6]. 
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XIX ғасырдан бастап қазақтың жазба әдебиетіне негізделген тарихи білімдік ой-сана – әлеумет халін 
ұғып, ел қамын жақтауға кіріскендіктен, өлең бұрынғыша, ойын-сауық сияқты ермек емес, қауым 
қызметін атқара бастады, елдің саяси пікірі мен тілек, мақсат, мұң, зар сияқты сезімдерінің басын қосып, 
жаңадан ой негізін, салт-санасын құрауға кірісті, бұл уақытқа шейін болмаған әлеуметшілдік сарыны, 

азаматтық нысанасы бой көрсетті. Осындай әлеуметшілдік сарынды көбейткен тарихи оқиғалар бұл 
дәуірде орыс отаршылдығымен байланысты туды. Ресей империясына бодан болу, сонымен байланысты 
туған ел ішіндегі өзгерістер, қанаудың күшеюі, халықтың тіршілік ету аясының тарылуы, ұлттық 
намыстың тапталуы қазақ ақындары шығармаларында кеңінен бейнеленді. Осы өзгеріске қарсы ашық 
наразылық Махамбет Өтемісұлы өлеңдерінен айқын көрінеді. Махамбет жырлары – Исатай Тайманов 
бастаған тарихи көтерілістің (1836-1838) ұраны, үні. Мұнда көтерілістің мақсат-мұраты («Қорлықта 
жүрген халқыма бостандық алып берем деп»), оған қатысатын ерлердің сипаты («Ереуіл атқа ер салмай»), 
соғыс суреттері («Соғыс»), Исатайдың батырлығы мен оны жоқтауға арналған жырлар («Тарланым», 
«Мұнар күн»), ақынның өз жайына, көңіл-күйіне («Баймағамбет сұлтанға айтқаны», «Қызғыш құс») 
байланысты өлеңдеріне жалғасып, тұтастай көтеріліс тарихын, сол кезеңдегі әлеуметтік жағдайды 
бейнелейді. Исатай-Махамбет көтерілісіне тілектес ақындар қатарындағы Шернияз Жарылғасынұлының 
Исатайды мадақтап, Баймағамбетті даттайтын тарихи өлеңдері шыншыл тапқырлығымен бағалы. 

XIX ғасырдың орта кезіне дейін орыс патшасы мен Қоқан билеушілерінің отарлық езгісіне қарсы 
қазақтар тарапынан болған ұлт-азаттық көтерілістер өзінің ауқымдылығы және бұқараны саяси 
тәрбиелеудегі ерекшелігімен тарихта қалып отырса, бұлардың ондай биіктен көрінуіндегі тарихи 
жырлардың рөлін дерек көзі ретінде мойындамасқа болмайды. Өз кезеңіндегі тарихи жырлар халық 
арасында тарихи білімдік ой-сана өрісін жоғалтқан жоқ. Қайта тарихи дерек көзі бола білген ондай 
жырлар ұлт-азаттық көтерілістер тарихын жүйелеуге дәнекер болып, көтеріліс басшыларының тарихи 
тұлғаларын кейінгі ұрпақтың санасында орнықтырды. Дәл сол кезеңде езілгендердің аяғын бостандық 
табалдырығынан аттатып, қолын отарлық шідерден босатам деп армандап, теңдік пен елдікті жырлаған 
ақындардың ізбасары біз жоғарыда айтқан М. Өтемісұлы болатын. Ол 1836-1838 жж. Еділ мен Жайық 
бойындағы шаруалар көтерілісінің жалынды жыршысы, талантты ақыны бола жүріп, өз уақытындағы 
тарихи тұлғаларды тарихқа кіргізіп, сол кездегі қоғамдық құрылысты шынайы тарихқа айналдыруға 
барынша үлес қосқандардың алдыңғы шебінен көрінеді. Исатай-Махамбет көтерілісіне жалғас туған 

Кенесары-Наурызбай бастаған ұлт-азаттық қозғалысы да (1837-1847) өзіне тілектес тарихи білімді 
тудырды («Наурызбай-Қаншайым», «Топ жарған», «Жасауыл қырғыны», Нысанбай Жаманқұлұлының 
«Кенесары-Наурызбай» жыры). 

Әйгілі тарихшы Е. Бекмахановтың өзі Кеңесарыға байланысты тарихи оқиғаны сомдағанда зерттеуші 
Я. Палферовтың Нысанбай ақынның сөзін қалай пайдаланғанын өз зерттеуіне кіріктіріп, көсемінен 
айырылған қазақтардың терең қайғысын шебер көрсеткен [7, 337-б.]. Е. Бекмаханов Қазақстан 
Республикасы Тіл және әдебиет институтының қолжазба қорында сақтаулы Нысанбай ақынның 
Кенесары мен Наурызбай туралы Қараев ұсынған жыр дерегі арқылы феодалдық-патриархалдық ортаға 
тән көріністердің қозғалысқа кесірін тигізбей қоймайтынын баяндайды [8, 361-б.]. Е. Бекхаманов Ж. 
Жабаевты сөйлету арқылы оның қырғыз-қазақ қатынасы мен Ұлы жүздегі қазақ батырларының 
көтеріліске көзқарасы жөніндегі жыр дерегін зерттеуіне арқау еткен [7, 339-б.]. 

Сыр бойында, Батыс Қазақстанда өткен патша отаршылдығына қарсы көтерілістер кезінде жаңа 

жырлар туды («Бекет батыр», «Жанқожа батыр»). Алаш жұртының елдік туын жоғары көтере білген 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы туралы шынайы тарихи жырлардың орны да өзінше жоғарыдан көрінеді. 
Небәрі 2 жыл (1856-1858 жж.) төңірегінде болған Жанқожа көтерілісі тарихи білімдік ой-санада шоқтығы 
биік із қалдырса, ол – көтеріліс қаһарманы Жанқожа батыр туралы бізге жеткен жырлар дерек ретінде 
бағалы. 

Фольклордың эпос саласының тарихи жырлар мәселесін тарихи шындыққа жақындатқандарды 
іздегенде біз жоғарыда айтқан Е. Бекмахановтың қатарынан С. Сейфуллин, Т. Шойынбаев, Ә. 
Қоңыратбаев, Р. Бердібай, С. Қасқабасов, Н. Төреқұлов, Е. Тұрсынов, Ж. Тілепов т.б. сияқты ғалымдар 
мен зерттеушілерді көреміз. Әсіресе профессор Ж. Тілепов «Елім деп еңіреп туған ерлер жыры», «Тарих 
және әдебиет» атты монографиялық еңбектерінде Жанқожа батыр туралы халық жырларын, батыр өмір 
сүрген қоғам мен заман тынысын, бодандық дәуірінде туған азаттық көтерілісін бейнелейтін жырлардағы 
тарихи шындықтың табиғатын жан-жақты талдап, байыпты таразылады. Жанқожа көтерілісі туралы 

жырдың алғашқы деректік негізін орыс зерттеушісі И.В. Аничковтың 1894 жылы Қазан қаласынан 
шығарған «Қазақ батыры Жанқожа Нұрмұхамедұлы» атты тарихи очеркінен табамыз. Алайда И.В. 
Аничковтың өзі де Жанқожа туралы деректі оның өте жақын туысы Мұсабай жыраудан алғанын 
жасырмайды. Қалай болғанда да жыраулық деректер ұлттық тарихи білімнің ғылымға дейінгі алғашқы 
көріністерінің бірі болып табылады. 
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Отаршылдыққа қарсы күрес поэзиясы қазақ тарихи білімінің дамуында озық идеясымен, халықтық 

мазмұнымен жаңа белес саналады. Билеушілерге қарсы наразылықты ашық айтқан шыншыл поэзия туды, 
адамды суреттеудің жаңа тәсілдері қолданылды. Осы қатардағы ақындар ішінде Жанақ Сағындықұлы, 

Шөже Қаржаубайұлы, Сүйінбай Аронұлы елеулі орын алады [8-9; 100, 542-546-бб.]. Отаршылдық дәуір 

әдебиетінің ақындары өз шығармаларында ел байлығының талауға түсіп, халықтың кедейшілікке 
ұрынып, қоныстың таралуы, зорлық-зомбылықтың күшеюі, парақорлықтың етек жаюы, адамдар мінез-

құлқының өзгеріп, ұсақталып, берекесіздікке түсуі, дін шарттарының еленбеуі, т.б. тарихи білімдегі 

жағдайлар кең қамтылып, тарихи білімнің өрісін кеңейтті. Оларды заман қайғысы, өткенді ойлап торығу, 

алдағы өмірден шошыну зары біріктірді. Бұл сарынның көрнекті ақындары – Дулат Бабатайұлы, 
Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Кердері Әбубәкір Шоқанұлы, т.б. халықтық тарихи поэзияның 

түрлерін жетілдірді. Оны заман шындығын бейнелеумен шебер байланыстыруда, реализмді байытып, 

адам психологиясындағы өзгерістерді жарқын суреттеуде, тіл өрнегінде сан алуан жаңалықтар табуда осы 
топтағы ақындардың еңбегі үлкен. Олардың біразы отарлаушыларға шошына қарады [10]. Қазақ тарихи 

білімінің өскелең бағытын айқындауда XIX ғасырдың екінші жартысында туған демократиялық-

ағартушылық әдебиеттің орны ерекше. Бұл әдебиеттің өкілдері Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, 

Шоқан Уәлиханов ғылым-білім, оқу-өнер арқылы алдынғы қатарлы елдерге теңелуге, теңдікке жетуге 
болатынына сенді. Шоқанның ғылыми көзқарасы, қызметі арқылы қазақ елі ішінде ағартушылық, 

демократиялық идеялар тарады. Ыбырай тарихқа деген ұғым, түсінікті жаңартып, оның жас ұрпақты 

тәрбиелеудегі ұлы күш екенін көрсетті. Өзі балаларға арналған әңгімелер, өлеңдер жазса, оны қазақтың 
байырғы мақал-мәтелдерінің нәрімен безендірді. Әңгімелерінде қазақтың ерекшелігімен туындайтын 

щындық жазылды. 

Тарихи білімнің кемелденуі, өлең сөздің қоғамдық қызметін көтеру, сол негізде жаңа әдіс – реализмді 
қалыптастыру ұлы Абайдың үлесіне тиді. Ол Еуропа мен орыстың классикалық әдебиетін еркін меңгеріп, 

тарихи таным мен талғамға жаңа талаптар қойды, жаңа сипатты поэзия туғызды. 

1951 жылы Абай мұрасы туралы айтыстың қорытынды ұсынысында Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Тарих, археология және этнография институты мен секторынан Абайдың қазақ 
қоғамының ой-пікірлерінен алатын тарихи орнын анықтап шешу талап етілсе, бұл талап халық тарапынан 

да қойылған [11]. 

XIX ғасырдағы тарихи білімдік ой-сана ұлттық таланттардың көптігімен және олардың бір-біріне 
ұқсамайтын сан алуандығымен көзге түседі. Онда айтыс ақындары (Жанақ, Шөже, Орынбай, Түбек, 

Бақтыбай, Кемпірбай, Сарыбай, Сара, Ырысжан, Ұлбике, Тәбия, Ақбала, т.б.), әнші ақындар (Біржан Сал, 

Ақан Сері, Мұхит, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, т.б.), қиссашыл ақындар (Жүсіпбек Шайхисламов, 
Ақылбек Сабалов, Шәді Жәңгіров, Мәулекей Юманчиков, Кашафутдин Шахмарданұлы, т.б.) жыршы-

жыраулар дәстүрін жалғастырып, халықтық зерде үлгілерін сақтап жеткізушілер (Марабай, Абыл, 

Нұрым, Мұрын, Ығылман, т.б.) қатар өмір сүрді [12]. 

Бұлардың барлығы өз мүмкіндіктерінше тарихи білімдік ой-сана қорын толықтырады, өмірді өзінше 
танып жырлады. Қазақ тіліндегі тарихи білімдік мәні бар алғашқы кітаптар осы кезде басылды («Өсиет 

наме» – 1880, «Бала зар» – 1890, «Диуани хикмет» – 1896, т.б.), фольклорлық мұралар жинақталып, 

жарық көре бастады. Қазақ әншілерінің көрші халықтар әдебиеттерімен байланыстары ұлғайып, жаңа 
аудармалар пайда болып, бұл тарихи білімдік ой-сана өрісін кеңейте түсті. 

ХХ ғасырдың басындағы тарихи білімдегі ой-сана ұлы Абайдың ағартушылық, демократиялық 

дәстүрін жалғастыра отырып, отаршылдыққа қарсы күрес пен тәуелсіздікті аңсау идеясын ашық және 

батыл көтерді. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов қазақ халқының тарихи-мәдени дамудан кенже 
қалып, қараңғылықта отырған күйін суреттеп, елді өнер-білімге үгіттеді. Жаңалыққа енжар, ұйқыда 

жатқан қазақты бірі «Маса» боп құлағына ызыңдап, бірі «Оян, қазақ» деп, бар дауысымен жар салды. 

Ғасырлар басындағы ақын-жазушылардың барлығы да осы дүбірмен оянғандар еді. Сұлтанмахмұт 
Торайғыров тарихи білімді көркемдік-эстетикалық тұрғыдан байытып, жаңа жырлардың туып, жетілуіне 

үлес қосты. Оның «Қамар сұлу», «Кім жазықты?» атты романдары, «Адасқан өмір», «Кедей», 

«Таныстыру», «Қала ақыны мен дала ақынының айтысы» поэмалары, лирикалық өлеңдері, 
публицистикалық мақалалары ақынның әр саладағы ізденістерін танытты. Тарихи білімнің сыншылдық 

бағытын дамытып, ағартушылық идеяны көркем сөз арқылы өрістетуге Сәбит Дөнентаев, Мұхамеджан 

Сералин, Спандияр Көбеев, Бекет Өтетілеуов, Тұрмағамбет Ізтілеуов, Ғұмар Қараш, Нарманбет 

Орманбетұлы, Бернияз Күлеев, т.б. елеулі еңбек сіңірді. Олар тарихи білімді әр жағынан жетілдірді. 
Сәбит шағын, сюжетті өлеңдер мен мысал жанрында өнімді еңбек етсе, Бернияз заман шындығын 

лирикалық өлеңдермен ашуға ұмтылды. Ауыл мектептерінде сабақ берген Спандияр мен Бекет еңбектері 

олардың ұстаздық, ағартушылық көзқарастарымен байланысты еді. Көбеев «Қалың мал» атты роман 
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жазды. «Айқап» журналын шығарған белгілі журналист Сералиннің әлеуметтік теңсіздікті бейнелейтін 

дастандары («Гүлқашима», «Топжарған») басылды. Отаршылдық қанауды, ел билеу жүйесіндегі 
саясатты, қазақ қоғамының мешеу күйін сынауда Ғұмар мен Нарманбет өлеңдері едәуір табысқа жетті. 

Бұл дәуірдегі тарихи білімдік ой-санадағы ақын-жазушылардың ұстаған жолы мен тарихи ізденістері, 

бағыт-бағдары біркелкі емес еді. Олардың ішінде таза қазақы дәстүрге сүйенген, аракідік шығыс тарихи 
білімінен хабары бар ақындар тобы да болды. Олар да ел ішін жайлаған надандықты, ел билеушілердің 

әділетсіздігін, патшаның отаршылдық саясатын сынады. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің, Нұржан 

Наушабаевтың реалистік өлеңдері дәуір шындығын ашып көрсетті. ХХ ғасырдың басындағы тарихи 

білімді толықтыруда «Исатай-Махамбет» дастанының авторы Ығылман Шөрековті де, тарихи білімнің 
дәстүрлі саласын дамытқан әнші-ақындар легінде (Майра, Иманжүсіп, Мәди, Кенен, Үкілі Ыбырай) атап 

айтуға болады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің батырлары Амангелді, Бекболат, т.б. туралы 

жырлар туды. Көтеріліске байланысты туған халық поэзиясы ғасыр басындағы тарихи білімнің 
демократиялық-халықтық бағытын толықтырып, оны жаңа мазмұнмен байытты [8; 100, 711-717-бб.]. 

Қазақ тарихында кеңес дәуірі ерекше із қалдырды. Бұл кезең негізінен ұлттық тарихи білімнің өрлеу 

жолынан өткен, ауқымын байытқан, одақтық, сол арқылы, әлемдік тарихи білімдік ой-санамен қарым-

қатынасқа түскен шағы болды. Алайда, тарихтың даму қарқыны үнемі біркелкі болмады. «Тарихтың 
партиялылығы» принципі оның шынайы дамуына кері әсер етті. Тарихи науқаншылдық өрістеп, адамзат 

мүддесіне ортақ мәселелер жеткіліксіз көтерілді, оның алдына бірыңғай кеңестік жүйенің 

«артықшылығын» дәлелдеу міндеті қойылды. Соған қарамастан ұлттық тарихи білімдік ой-сана туған 
халқының өмірімен байланысын үзген жоқ, оның қайшылықты өмір жолын көркемдікпен тануға 

ұмтылды. Тарихшылардың бір тобы Кеңес үкіметінің теңдік, әділдік ұрандарын қолдап жаңа еңбектер 

туғызды. Олардың басында Мұхамеджан Тынышбаев тұрды. 
Мұхамеджан Тынышбаев бастаған бағытқа С. Асфендияров, Т. Шонанов, Қ. Кемеңгеров, Х. 

Досмұхамедов т.б. тарихшылар үн қосты. Олар қазақ жерінде жаңа туа бастаған кеңестік шындықтың 

жарқын жақтарын пайдаланып, ұлттық тарихты жазуға кірісті. Алайда, 20-жылдардағы ашаршылық пен 

шаруаларды күштеп ұжымдастыру, қолдағы малды тартып алу, содан туған қуғын-сүргін, көшпелі елдің 
тұрмыс-тіршілігін қиындатып жіберді. Бірақ бұл жағдайды баяндауға кеңес тарихы бара алмады. Осы 

олқылықтың орнын Мағжан Жұмабаев шығармалары ғана толықтыра алды. Большевиктер билігін 

қабылдамаған Мағжан демократиялық тарихи білім дәстүрін жалғастыра отырып, халық басындағы 
қайғылы тұстарды көркем суретке түсірді. Ол өмірдің мұңды, қайғылы жақтарына көп үңілді, өкініш пен 

күйінішке бой алдырды [13-14]. 

1930-жылдардағы тарихи-білімдік ой-сана Қазақстан экономикасын, мәдениетін кеңес саясатына 
ыңғайлау ұранымен басталды. Социалистік реализм әдісі қабылданып, тарихи білімдік ой-сана 

социалистік шындықты бекітетін материалдар негізінде дамуға бет алды. Бұл белгілі дәрежеде, тарихи 

білімдегі ой-сана еркіндігін шектеді. Осы шектеуге алдымен қазақ тарихы ұшырады. Ол 1930-жылдары, 

негізінен, КОКП тарихымен бірігіп, жаңа социалистік Отанды мадақтауға, елді индустрияландыру, 
ұжымдастыру науқандарын паш етуге бағытталды. Халықты «Бесжылдықты төрт жылда орындау» 

ұранына шақыру орын алды. Істелген істерді тізбелеу, жаңалықты тамашалау сарындары көбейді. 

Мұндай науқан тарихи білімнің өрісіне кедергі жасады. Тек тарихи тақырыпта қазақ әдебиетінде ғана (І. 
Жансүгіров: «Күйші», Қ. Бекхожин: «Ақсақ құлан», И. Байзақов: «Ақбөпе») табысты шығармалар туды. 

1930-жылдары тарихи сарындағы эпикалық проза жақсы өсті. Майлиннің «Азамат-Азаматыч», 

Жансүгіровтың «Жолдастар», Мұқановтың «Теміртас», «Жұмбақ жалау» («Ботагөз»), М. Дәулетбаевтың 

«Қызылжар», С. Ерубаевтың «Менің құрдастарым», Ғ. Слановтың «Дөң асқан» романдары жазылып, 
тарихи білімдік ой-сананы қазақ әдебиетінде орнықтырды. Майлиннің, Сейфуллиннің, Мүсіреповтың, 

Шәріповтың әңгіме-повестері жарияланды. Драматургияда Жансүгіров, Майлин, Әуезов, Мүсірепов 

жемісті еңбек етті. Сөйтіп әдебиет қайраткерлерінің белсенді әрекетінің арқасында тарихи білімдік ой-
санадағы ұлттық белгілер өзінің одан әрі даму қарқынын жоғалтқан жоқ. 

1930-жылдар тарихында жалпы қоғам өміріндегі халықтық энтузиазмге құрылған жаңа үн бар еді. 

Тарихи білім соны үлгі ете отырып, өмірді толық игеруге бет бұрды. Бірақ, 1937-1938 жылдары қуғын-
сүргін кезінде елде қоғамның бүкіл даму заңдылықтары бұзылып, «халық жауларын» іздеу басталды. С. 

Асфендияров, Х. Досмұханбетов, Т. Шонанов, М. Тынышбаев Қ. Кемеңгеров сияқты тарихшылар 

атылды. Басқа тарихшылар қуғынға ұшырады. Тарихи білімдік ой-санадағы бұл дағдарыс екінші 

дүниежүзілік соғысқа дейін жалғасты. Бұл жылдардың тарихи білімге қойған өз талабы болды. Ол майдан 
мүддесіне қызмет етіп, халықты басқыншы жауға қарсы Отан қорғау рухында тәрбиелеуге, майдан 

батырларының ерлігін дәріптеуге тиіс болды. Халықтар достастығы үгіт құралына айналды. КСРО 

тарихы бұл міндетін жаман орындаған жоқ. 
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Сонымен, XIX-XX ғасырлардағы тарихи-білімдік ой-сананың қалыптасып-дамуын әлі де болса жүйелі 

түрде шынайы, объективті тұрғыдан зерттеу үшін осы мәселеге байланысты әр түрлі мәліметтерді, оның 
ішінде ұлттық деректерді ғылыми айналымға кеңінен енгізуге байланысты шешіледі деген қорытындыға 

келеміз. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные механизмы реализации программы «Рухани жанғыру» в системе 

исторического образования посредством введения в образовательные программы новых дисциплин, а 

также взаимодействия с историко-краеведческим музеем. 
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Глава государства Н.Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
[1] подчеркнул, что одним из главных условий модернизации общественного сознания является 
сохранение собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа 
которого - патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравственными ориентирами, патриотизм 
приобретает национальную идею. В этой связи патриотизм рассматривается как часть национальной 
стратегии государства и особую роль в развитии данной стратегии приобретает историческое 
образование. Исторические дисциплины закладывают любовь к своей малой родине, родной земле – 

Туған жер. И здесь историческое образование реализует основные концепты программы «Туған жер», 
направленной на формирование общенационального патриотизма, любви к своей земле, к своему аулу, 
городу. Главной целью Программы «Туған жер» является воспитание у казахстанцев чувства истинного 
патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его 
истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной[2]. Программа «Туған жер» 
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состоит из четырех Подпрограмм, каждая из которых направлена на достижение указанной цели: «Тәрбие 
және білім» – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского 
патриотизма; «Атамекен» – укрепление у казахстанцев гражданской активности и чувства 
ответственности за судьбу малой родины; «Рухани Қазына» – возрождение интереса и уважения к 

традициям, истории и культуре родного края; «Ақпарат толқыны» – информирование населения о ходе 
реализации Программы, создание информационной инфраструктуры для участия граждан в 
общественном мониторинге реализуемых проектов.  

Преобразование общественного сознания требует реализации проектов, позволяющих ответить на 
глобальные вызовы без утраты традиций и обычаев народа Казахстана. Одно из главных условий – 
сохранение своей культуры и собственного национального культурно-генетического кода. Национальный 
код народа формируется, через особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям. 

Патриотизм начинается именно с любви к своей земле, малой родине. От малой родины начинается 
любовь к большой родине – своей родной стране. 

Целью подпрограммы является формирование конкурентоспособной, прагматичной, сильной, 
ответственной, творческой Личности Единой нации, фундаментом успеха будущего которой является 
культ знаний. 

Для достижения конечных результатов Подпрограммы реализуются следующие базовые проекты: 
«Өлкетану»; «Отаным – тағдырым»; «Саналы Азамат». 

Один из основных проектов «Өлкетану», направлен на краеведческое образование, способствует 
духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся и реализуется через учебные предметы, 
дисциплины, также различные внеурочные факультативные занятия и кружковую работу. 

Основные задачи проекта: 
создание условий для развития краеведческой деятельности и системы мероприятий по поддержке 

краеведения в организациях образования; 
обновление содержания краеведческого образования и повышение качества организации, 

эффективности и безопасности проводимых краеведческих мероприятий с детьми и молодежью; 
широкое использование профориентационных возможностей краеведческой работы с 

обучающимися. 

Особую роль приобретает дисциплина «Краеведение», так же «Историческое краеведение». 
Составляющим элементом программы данного предмета является изучение сакральных памятников 
регионального значения. 

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства 
Н.А.Назарбаев инициировал создании проекта «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная 
география»), в рамках которого будет создан культурно-географический пояс святынь. Центр 
«Сакральный Казахстан» Национального музея РК определен список из 100 общенациональных 
сакральных объектов Казахстана [3]. 

Сакральные объекты бывают: общенационального и локального значения. 
Итак объекты локального значения – это явления традиционной культуры, находящиеся в 

административной зоне территории, охраняемой самоуправлением, уникальные или типичные для 
региона, края. На сегодняшний день с Костанайской области 34 объекта уже вошли в список сакральных. 

Но это только те, что считаются общенациональными, если говорить о региональных, то их число 24. 
По данным исследователей, сохранение сакральных мест республики это возможность передать 

подлинную историю будущему поколению. И по расчетам экспедиторов их может быть больше 100. 
Поэтому, стоит особая задача глубоко проанализировать историю и ценности всех объектов, продолжить 
работу определения прошлого. 

В настоящее время требуется современный подход к пониманию роли региональной истории и 
культуры, обуславливающий необходимость формирования новой социокультурной среды, основанной 
на базовых принципах и ценностях патриотизма. Необходимо создавать и развивать личный имидж 
малой Родины, пропагандировать любовь к своему краю. 

Направление «Рухани Қазына» ставит задачу как возрождение интереса и уважения населения к 
традициям, истории и культуре своей земли с опорой на нравственные идеалы. Для достижения конечных 
результатов подпрограммы будут реализованы следующие проекты: «Өнегелік құндылықтар»; «Туған 

өлке мәдениеті»; «Тарихи-мәдени мұра»; «Жергілікті туризм». 
Основной задачей проекта станет формирование высокой нравственности через духовное обогащение, 

сохранение и популяризацию богатых традиций народа, бережного отношения к природе и 
окружающему миру. 
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Проект «Өнегелік құндылықтар». На сегодняшний день возникла необходимость формирования 

вобществе ценностных ориентиров и нравственных идеалов, как основыкультурно-генетического кода 
нации. 

Как отметил Глава государства: «Без опоры на национально-культурные корни модернизация 

повиснет в воздухе». 
Основными задачами Базового проекта станет формирование высокой нравственности через духовное 

обогащение, сохранение и популяризацию богатых традиций народа, особого отношения к природе и 

окружающему миру 

Проект «Туған өлке мәдениеті». Сегодня развитие культуры и культурного потенциала относится к 
числу ключевых приоритетов развития государства. Одним из важнейших критериев успеха выступают 

уровень развития культуры, наличие эффективно работающей инфраструктуры культурных институтов и 

механизмов, обеспечивающих сохранение и обогащение общенационального и мирового культурного 
наследия. 

Основной задачей Базового проекта является развитие единого культурного пространства страны на 

основе синтеза особенностей культур регионов 

Проект «Тарихи-мәдени мұра». Казахстан является обладателем уникальных культурных ценностей, 
вошедших в сокровищницу мировой цивилизации. В этой связи стоит задача по комплексному изучению 

и широкой популяризации культурного наследия, с учетом современных мультимедийных средств, в том 

числе и на региональном уровне. 
Основные задачи проекта: изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

регионов. 

Для успешной реализации подпрограмм в системе исторического образования необходимо активно 
задействовать потенциалы краеведческих музеев. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 

свыше 150 музеев различных профилей и форм собственности. Костанайский областной историко-

краеведческий музей является одним из старинных в Казахстане, исследование его фондов будет 

способствовать успешной реализации программы «Туған жер». 
Фотодокументальный фонд формировался на протяжении десятилетий за счет сборов, научных 

командировок сотрудников музея, передачи материалов на постоянное хранение жителями города и 

области, родными и близкими архиво-образователей. 
Неоценимое значение имеет и рукописный фонд музея (979 дел), в котором сосредоточены 

воспоминания участников исторических событий, научные труды и отчеты ученых- естествоиспытателей 

и краеведов, а также дела всех костанайцев – Героев Советского Союза и Социалистического труда. 
Рукописный фонд музея располагает также отчетами, научными работами, записками исследователей – 

краеведов, археологов, геологов, почвоведов, относящихся к 30-40 годам 20 века. [4] 

Этнографический фонд музея дает представление о казахском населении края, о первых русских 

поселенцах - казаках, воссоздает облик старого Костаная и его жителей, знакомит с бытом и традициями 
горожан и сельского населения. Этнографическая коллекция, формированию которой музей традиционно 

уделяет особое внимание, имеет в своем составе собрание ювелирных украшений (более 500 единиц 

хранения), прекрасную коллекцию национальных костюмов (20 полных костюмов и около 300 элементов 
и аксессуаров). Интересна и разнообразна коллекция предметов из дерева (150 предметов), прежде всего 

это домашняя утварь, характерная для уклада жизни ХІХ- начала ХХ веков и редко встречающаяся 

сегодня. Интерес представляет и коллекции настенных часов швейцарских, французских и российских 

фирм середины ХІХ века – 80-х годов ХХ века. В последние годы музей активно ведет работу по сбору 
образцов мебели ХХ века.  

Документы носят разнообразный характер: выписки из журнала, таблицы пополнения музея 

экспонатами, доклады, протоколы, акты проверки. Материалы содержат различные документы, 
относящиеся к истории музея. Наиболее полную и ценную информацию содержит путеводитель, 

изданный в 1968 г. Здесь достаточно полно и подробно описана вся история музея, начиная с 1937 г. 

В отчетах о работе Кустанайского областного историко-краеведческого музея[5], широко 
представлена одна из актуальных проблем современного гуманитарного образования – подготовка 

музейных работников разных уровней квалификации. 

Таким образом, для успешной реализации программы «Рухани жангыру» необходимо в историческом 

образовании внедрять новые дисциплины, позволяющие действовать таким направлениям как «Туған 
жер», «Өлкетану», «Отаным – тағдырым». Другим действующим механизмом является взаимодействие 

обучающихся и историко-краеведческих музеев, центров сосредоточения духовного наследия. 
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Аннотация 

В статье рассматривается отражение деятельности казахских волостных управителей в региональной 

периодической печати, конкретно в газете «Дала уалаятыныңгазеті», как «Особое прибавление к 
«Акмолинским областным ведомостям». Автором анализируются как официальные документы, такие как 

циркуляры и приказы, так и художественно-публицистические статьи.Особый интерес представляет 

оценка деятельности волостных управителей в статьях А.Букейханова. 

Сделан вывод о том, региональная периодическая печать в исследуемый период освещала вопросы, 
касающиеся местного общественного управления, а сведения о деятельности волостных управителей 

носили различный характер. 

Ключевые слова: волостные управители, местное самоуправление, региональная периодика, газеты, 
Степной край 

 

Одним из важныхвопросов, связанных с исследованием вопроса системы местного самоуправления, 
является отражение деятельности волостных управителей в региональной периодической печати, которая 

с момента своего появления включилась в обсуждение проблем, затрагивавших казахское 

общество.Газеты выступили своеобразным индикатором настроений в обществе, и их тщательное 

изучение в какой-то степени поможет нам лучше понять место и роль волостных управителей в 
исследуемый период. 

По мнению российских исследователей, изучение периодической печати как исторического источника 

может строиться по трем типам исследовательских моделей: 
1. Нарративный тип - историк повествует об истории в регионе или в определенной сфере жизни 

посредством компилятивного пересказа и комментирования статей и заметок из периодической печати. 

Знания об описываемых фрагментах прошлого не существовало предварительно до обращения к прессе 

как к источнику информации.  
2. Дедуктивный тип - историк ищет и критически анализирует в газетах и журналах отдельные факты, 

связанные с интересующим его конкретным процессом или явлением прошлого, общее знание о котором 

уже имеется до обращения к прессе как к источнику информации. 
3. Индуктивный тип - на основе изучения социокультурной и дискурсивно-языковой специфики 

прессы исследователь собирает и систематизирует всю информацию, связанную с интересующей его 

тематикой, чтобы реконструировать отражение определенных процессов или явлений в общественном 
сознании прошлых поколений [1]. 

В данной статье мы будем использовать дедуктивный тип исследовательской модели. Наша задача 

будет заключаться в поиске и анализе фактов в газете «Дала уалаятыныңгазеті»,как «Особое прибавление 

к «Акмолинским областным ведомостям», связанных с деятельностью волостных управителей.Выбор 
газеты обусловлен охватом интересующего региона и периодом исследования. 

Газета «Дала уалаятыныңгазеті», как «Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям» 

начала издаваться в 1888 году в Омске при канцелярии Степного генерал-губернаторства. 

http://www.akorda.kz/
http://iqap.kz/
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Начиная с 1894 года по 1902 год–она выходила под названием «Киргизская степная газета», как 
приложение к «Акмолинским, Семипалатинским и Семиречинским областным ведомостям».Газета 
выходила на русском и казахском языках. Несмотря на небольшой тираж, газета распространялась почти 
по всей территории Казахстана. 

Первоначально газета позиционировала себя как печатный орган для ознакомления туземного 
казахского населения с мероприятиями и распоряжениями местного и высшего начальства, касающимися 
Казахской степи и казахского общественного управления, а также для распространения между казахами 
полезных сведений о природе страны и быте ее обитателей- хозяйственном и духовном.  

В официальной части газеты публиковались указы и постановления центральных властей, циркуляры 
и приказы местных властей, касающиеся управления краем.Циркуляры Степного генерал-губернатора и 
областных губернаторов касались самых разных вопросов местного управления, в первую очередь, это 
конечно проведение выборов должностных лиц казахского населения, раскладка кибиточных податей на 
текущее трехлетие, порядок подачи жалоб местным населением. 

Например, 4 марта 1888 года опубликован Циркуляр Степного генерал-губернатора от 28 августа 1884 
года «О порядке избрания волостных выборных». В Циркуляре речь идет о том, что «киргизы» 
отказываются от избрания их пятидесятниками. Это происходит, главным образом от того, что 
пятидесятники являются, по заведенному порядку, нижними полицейскими служителями как бы 
помощниками аульных старшин, на которых возлагаются обязанности, несовместимые со званием 
выборного представителя, как то: взыскание податей, привод тяжущихся к суду, поставка кибиток, для 
чиновников проходящих войск, заготовлениемподвод и т. и., что отталкивает лучших представителей 
народа от участия в выборах[2]. 

Опубликованный в газете Циркуляр Военного губернатора Семиреченской области от 21.08.1889 № 
110 «О недопущении беспорядков на выборах и привлечении опытных чиновников для проведения 
выборов»[3], свидетельствует о том, что большой проблемой при проведении выборов было обострение 
партийной борьбы между родами, которая очень часто выливалась в открытые беспорядки. 

Много публиковалось циркуляров, касающиеся злоупотреблений должностных лиц. Например, в 12 
номере газеты от 18 марта 1888 года опубликован Циркуляр Степного генерал-губернатора от 14-15июня 
1884 года № 3552 «О произволе уездных начальников во время производства выборов волостных 
должностных лиц»[4]. 

Еще один из важных вопросов, который часто затрагивали в своих официальных документах местные 
власти это вопрос о раскладке кибиточных податей на текущее трехлетие. 

6 мая 1888 года опубликован циркуляр Степного генерал-губернатора от 12 апреля 1888 года«О 
пропорциональной раскладке подати как средства для правильного распределения земельных угодий в 
киргизских волостях»[5]. 

В № 43 от 28 октября 1888 года военный губернаторСемиреченской области также публикуется 
циркуляр от 20 сентября 1888 года № 41 «О раскладке кибиточной подати по благосостоянию киргиз» [6]. 

9 декабря 1888 года в газете был опубликован Циркуляр Степного генерал-губернатора от 23 ноября 
1888 года № 4299 «О порядке взимания денежных сборов с кочевого населения степных областей» [7]. 

О том, что местная администрация придавала важное значение вопросу о раскладке податей 
свидетельствует Циркуляр военного губернатора Семиреченской области от 4.06.1891 г. №10022 «О 
производстве лично самими уездными начальниками выборов должностных лиц казахского 
общественного управления и раскладке податей и других денежных сборов с кочевого населения» [8]. 

В официальной части газеты публиковались приказы Степного генерал-губернатора о поощрении и 
награждении представителей волостной администрации.Поощряли ихза добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, и в первую очередь за бездоимочноевзыскание податей. Как гласит 
приказ Степного генерал-губернатора от 22.12.1887 г. № 119: «Вынести благодарность УН Омского уезда 
и сердечное спасибо волостным управителям Омского уезда за бездоимочное взыскание податей за 1887 
год»[9].  

Еще представления к наградам приурочивались к праздничным мероприятиям, так после поездки 
цесаревича Николая II в Степной край были награжденыпредставители казахского общественного 
управления. В газете был опубликован приказ Степного генерал-губернатора о похвальной служебной 
деятельности волостных управителей во время поездки цесаревича Николая II [10]. 

Встречаются в газете приказы о награждении за благотворительную деятельность: Приказ Степного 
генерал-губернатора № 26 от 20 февраля 1888 года «О награждении бывшего волостного управителя 
Нельдинскй волости Мустафы Джаныбекова кафтаном 2 разряда за пожертвование в Музей Западно-
Сибирского отделения Императорского Русского Географического Общества» [11]. 

В обязательном порядке в официальной части газеты после проведения выборов казахского 
общественного управления каждые три года публиковались приказы областных губернаторов об 
утверждении в должности волостных управителей и народных судей. 
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В неофициальной части газеты публиковались статьи на «общественно-значимые» темы, но их было 

немного. Среди них встречаются статьи и о деятельности волостных управителей.В 1888-1890 гг. 
АлиханБукейханов публикуетв газете «Дала уалаятыныңгазеті» ряд статей посвященных деятельности 

волостных управителей. 

2 июня 1889 года АлиханБукейханов в статье «Из жизни казахских должностных лиц К-ского уезда», 
автор, выражает мнение, что казахи становились волостными управителями путем подкупа волостных 

выборных[12]. 

8 декабря 1889 года в фельетоне А.Букейханова, перед нами предстает неприглядный образ 

волостного: «Управитель был одним из тех многих сынов степей, которые гордятся своим животом, 
важной походкой, вкусным кумысом и прочей мелочью. В самом деле, выбирая его на должность, 

киргизы [казахи] не раз говорили, что он как есть управитель: непомерно толст, ленив, горд, богат, 

волокита и т.д.» [13]. 
15 декабря 1889 года в статье «Письмо в редакцию» Букейханов подчёркивает, что стремление занять 

должность волостного управителя обусловлено личной выгодой, а не заботой о народе: «Все это по 

милости «хороших» киргиз [казахов], ставящих целью своей жизни свое обогащение на чужой счет, 

лишенных добрых достоинств человека, и потому составляющих уродов общества» [14]. 
В его статьях волостные управители изображались в качестве обобщенного образа и помещались в 

условную местность («из жизни казахских должностных лиц К-кого уезда», «съезде бывший в Б-линской 

волости», «но факт что оно случилось в волости Б», «в лице кандидата управителя Т-волости»).  
В неофициальной части газеты перед очередными выборами публиковались обширные статьи 

поучительного характера от редакции о необходимости подержания порядке в период выборов, о 

недопущении партийной вражды, например статьи «Предстоящие выборы», «Как должны производиться 
выборы» [15,16]. 

Также сведения о волостных управителях встречаются в разделах «Местные известия», «Вести из 

степи». Из различных районов Степного края корреспонденты присылали материалы, где звучала оценка 

деятельностиволостных управителей и обсуждались проблемы местного управления. 
Как видно из обзорагазеты «Особое приложение» к «Акмолинским областным ведомостям» сведения 

о деятельности волостных управителей носили различный характер. Прежде всего, это были 

официальные документы (циркуляры и приказы о награждении и утверждении в должности). Если 
говорить о неофициальной части, то здесь мы видим как статьи публицистического жанра, так и просто 

документальные репортажи из регионов.За весь период существования газеты по поводу деятельности 

волостных управителей было опубликовано более 100 корреспонденций, статей и фельетонов. Начиная с 
1902 года, приложение к Акмолинским областным ведомостям стало именоваться 

«Сельскохозяйственный листок». В этот период содержание газеты в основном было посвящено 

сельскохозяйственным проблемам. 
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Аннотация 

Характерной особенностью современных исторических исследований становится их 
междисциплинарный характер, обусловленный как методологическим плюрализмом существующих 

теорий, так и спецификой объекта исследования, связанного с антропологическим поворотом второй 

половины ХХ века в гуманитарных и общественных науках. Изучение идентичности населения в 
определенном пространстве и временных рамках обусловлено конкретными социальными и 

культурными характеристиками, для анализа которых требуется применение особого исследовательского 

инструментария и иногда совмещение различных методик работы с историческими источниками. 

Изучение идентичности населения Кентау-Ащысай в ХХ – в начале XXI вв. представляет собой 
междисциплинарное историческое исследование, на основе анализа как официальных источников, так и 

источников «устной истории» (интервью и воспоминаний жителей-респондентов). 

Ключевые слова: идентичность,самоидентификация, культурная антропология, конструирование 
идентичности, социокультурное пространство 

 

Изучение феномена идентичности получило распространение во второй половине ХХ века в 
гуманитарных и общественных науках. Первоначально эта проблематика была сформулирована в 

исследованиях по психологии, где «идентичность» была определена в двух ее проявлениях: личностной и 

коллективной. Вслед за психологами интерес к данному объекту исследования проявили социологи, 

обратив внимание на влияние происходивших в обществе процессах на изменение личностных 
характеристик идентичности и их коллективных проявлений. В частности, как сформулировали Бергер 

П., Лукман Т. В своей работе «TheSocialConstructionofReality. A TreatiseonsociologyofKnowledge» (1966): 

«Идентичность формируется социальными процессами. … Идентичность представляет собой феномен, 
который возникает из диалектической взаимосвязи индивида и общества. …Человек биологически 

предопределен к конструированию мира, в котором он живет с другими.Этот мир становится для него 

доминирующей и определяющей реальностью. Ее границы установлены природой, но стоит этому миру 
возникнуть, и он оказывает на природу обратное влияние. В диалектике природы и социально 

сконструированного мира трансформируется сам человеческий организм. В той же диалектике человек 

творит реальность и тем самым творит самого себя.» [1, С.116, 121.]. Самоидентификация человека в 

социуме определялась его этническим происхождением, влиянием существующих культурных норм и 
традиций, правилами взаимоотношений внутри социальных групп и действующими законодательными 

нормами в пределах конкретного государства. Влияние довольно разнообразного спектра внешних 

обстоятельств на формирование и проявление идентичности у человека или определенной группы (как 
отдельной социальной группы или населения одной территории) отражается на разнообразном по своему 

содержанию источников, привлекаемых для изучения феномена идентичности в исторических 

исследованиях. 

«Конец 1960-х годов является рубежом в истории развития концепции идентичности, когда из 
абстрактной философской категории, имевшей достаточно ограниченное применение в сфере 

психоанализа и личностной психологии, идентичность превращается в одно из ключевых понятий 

гуманитарных наук. …научный интерес к проблеме идентичности нарастал одновременно с расширением 
межкультурных контактов, особенно данное утверждение справедливо в отношении изучения 

коллективной (социальной, этнической, национальной) идентичности. Научное оформление теория 

идентичности получает во второй половине XX века, вместе с актуализацией проблематики кризисных 
явлений общества в рамках философии постмодерна, человека и культуры, развитием лингвистических и 

семиотических исследований и применении их методологии в социально-гуманитарных науках, а также 

становлением отдельных культурологических дисциплин.»[2, с. 36-37.]. Расширение объекта 

исследования и методического инструментария позволило ученым формулировать новые задачи и новые 
аспекты в исследованиях по идентичности. 

Понятие «идентичность» сегодня широко используется в этнологии, культурной и социальной 
антропологии, поскольку общей сферой проявления идентичности человека или определенной группы 



221 

населения является культурная среда и общее социальное пространство в определенных временных 
рамках. «Необходимость в идентичности вызвана тем, что каждый человек нуждается в известной 
упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить только в сообществе других 
людей. Для этого он должен добровольно принять господствующие в данном сообществе элементы 

сознания, вкусы, привычки, нормы, ценности и иные средства общения, принятые у окружающих его 
людей. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает жизни человека 
упорядоченный и предсказуемый характер, а также невольно делает его причастным к какой-то 
конкретной культуре. Поэтому суть культурной идентичности заключается в осознанном принятии 
человеком соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентации и языка, в 
понимании своего «я» с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, в 
самоотождествлении себя с культурными образцами именно этого общества»[3, с. 158.]. Определение 
содержания культурных характеристик для конкретного времени и пространства является специфической 
задачей в таких научных исследованиях, как культурология, история культуры. Выявление влияния 
культурных традиций на формирование и проявление идентичности определенного человека или некой 
группы в определенный исторический период будет уже объектом исследования историков. 

В современных российских социологических исследованиях сделан вывод, что «Идентичность - это 

непрерывное формирование, включающее разнообразные идентификационные процессы. Любой 
нарратив, даже простое проговаривание собственной биографии, может привести к возникновению новой 
идентичности (и отказу от старой), что отвечает характеру взаимодействий в современном обществе. 
Идентичность трудно зафиксировать, она многомерна и постоянно ускользает от исследователя» [4, с. 
60.]. В результате, как считает Давыдов Д.: «Один из актуальных вопросов теории социальной 
идентичности: «Как соотносятся социальная структура и свободный выбор индивида в процессе 
идентификации? Две основные позиции. Сторонники первого подхода (структурный функционализм 
(отчасти), социальный конструктивизм, постструктурализм) считают, что определяющими факторами 
формирования социальных идентичностей являются особенности социальной структуры: индивиды в 
процессе социализации усваивают коллективные представления, нормы, ценности, что и определяет их 
будущее «Я» в социуме. Второй подход (теория рационального выбора), напротив, постулирует принцип 
методологического индивидуализма. Поведение homoeconomicus, действительно, зачастую зависит от его 

групповой принадлежности. Однако это не умаляет значимости рационального выбора.» [5, с. 141.]. 
Очевидно, что специфика исследований идентичности требует применения социологических методов для 
системного анализа проявления, изменения самоидентификации человека.  

Как считает коллектив авторов монографии «Identity and Nation Building in Everyday Post-Socialist Life 
(Идентичность и национальное строительство в повседневной постсоциалистической жизни» (2017): 
«Идентичность строится, подтверждается и выполняется в повседневной жизни, и поэтому она быстро 
развивается и адаптируется к постоянно меняющимся демографическим, географическим и культурным 
факторам, которые воспроизводятся и живут людьми через их сознательные и бессознательные действия, 
практики и совместные жизни. … мы хотели бы подчеркнуть ценность углубленных, встроенных 
исследований по распаковке того, как идентичности работают на практике. Если результаты переписи, 
однако, проблематично, дают обзор окончательного выбора идентичности, который люди делают 
(например, «Я есть Х»), углубленные исследования могут пролить свет на изменение содержания 

деклараций идентичности («что значит быть Х» и как и когда человек испытывает, принимает или 
бросает вызов ему). Принимая во внимание сложность практической и индивидуально переживаемой 
национальной идентичности, мы получаем представление о ее когнитивных схемах, практике и 
переломах, которые часто упускают из виду, если личность измеряется как декларация» [6]. 

В Казахстане данная проблематика нашла свое отражение в исторических исследованиях, через 
изучение процессов формирования и сохранения национальной идентичности казахов в новое и новейшее 
время на пути к созданию национального государства. В частности, М.К. Койгелдиев в своей монографии 
«Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ. - XX ғ. басы)» сделал вывод: «… ұлт 
өміріндегі бірегейлік мәселесі тарихнама ғылымы үшінең өзекті әрі іргелі мәселелер қатарына жатады»[7, 
с. 6.].  

Актуализация изучения идентичности на материалах Казахстана представлена в исследовании по теме 
«Социокультурная идентичность в устных рассказах жителей моногородов Казахстана: Кентау (1927 –

XXIв.)» в рамках государственной программы «История и культура Великой степи». Особое внимание в 
первый год исследования уделяется выявлению официальных источников в архивохранилищах 
Казахстана и России по истории моногорода, и сбору исторических интервью у местных жителей, чья 
жизнь и трудовые будни проходили в период второй половины ХХ в., а также сведений, сохранившихся в 
исторической памяти в семьях местного населения. 
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Исследование проблем формирования и изменения социокультурной идентичности жителей 

моногорода в Казахстане в советский период и в период независимости представляет новое направление в 
современной исторической науке республики. 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанның екінші астанасы болған Қызылорда қаласы білім беру жүйесінің тарихы 

қарастырылады. Қызылорда қаласына республиканың орталығы 1925 жылы көшіріледі. Сол кезден 
бастап Қызылорда қаласын жаңа астаналық мәртебеге бейімдеу жұмыстары жүргізіледі. Осы 

жұмыстардың қатарында білім беру саласы да кірді. Әсіресе қаладағы мектептердің жағдайын жақсарту, 

оны астаналық мәртебеге лайықтандыру шаралары маңызды болды.  

Кілт сөздер: Қазақстан, Қызылорда, Ақмешіт, мектеп, білім беру жүйесі, Қазақ АКСР, Перовск 
 

1925 жылы республиканың астанасы Орынбор қаласынан Қызылорда (Перовск) қаласына көшеді. 

Алғашқы жылдары үкімет Қызылорда қаласының келбетіне назар аударады. Сонымен қатар қала 
тұрғындарына қызмет көрсететін мекемелердің жағдайын жақсартуға көңіл бөлінеді. 1920 жылы Ақмешіт 

қаласында (Қызылорда) білім беретін мекемелердің саны көп болмады. Шағын ғана провинциалдық 

қаланың білім саласы кенжеленіп қалды. Экономикалық дамуы жағынан да кенжеленіп қалған қаланың 

халық саны 9000 адамды құрады. Қалада сол тұста бірінші санаттағы 9 мектеп, бір өнер мектебі, 3 
интернат, 4 балабақша және бір кітапхана жұмыс істеді. 1922 жылы Ақмешіт қаласы бойынша білім 

беретін мекемелердің әлеуметтік–техникалық базасын дамыту мақсатында іс–шаралар жүргізіліп тұрды. 

Қала мектептері оқулықтармен және қажетті мануфактуралық жабдықтармен толық жабдықталмады [1, 
6п]. 1925 жылдың басына дейін Ақмешіт қаласында орта білім беретін 3 мектеп қызмет істеген. Жалпы 

Перовск қаласында 687 оқушы болған. Соның ішінде 170 оқушы қазақ, 517 оқушы басқа ұлт өкілдерінен 

құралған еді. ХХ ғасырдың басында республика қалаларында қазақ тұрғындары аз мекен еткен еді [2]. 
Қызылорда қаласы мектептеріндегі басты мәселе – оқу үдерісінен тыс мезгілде оқушылардың 

уақытын үнемді өткізу еді. Қалалық білім басқармасының ұсынысымен барлық мектептердің жанынан 

арнайы үйірмелер құрылды. Бұл құрылған клубтар мен үйірмелерде оқушылар арасында жарыстар 

ұйымдастырылып, сабақтан тыс уақытта кітап, газеттерды оқытып отырды. Мектептерде үйірмелерге 
арнайы аптасына бір күн қарастырылып, оқушыларды сабақтарынан босататын. Сабақ кестесі бойынша 

өткізілетін сабақтар келесі күнге ауыстырылатын. Мектеп кестесін даярлағанда клуб күнін мектеп 

бағдарламасына енгізіп отырды. Қызылорда қаласында мектептер жанында құрылған клубтар өз 
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бастамасын 1925 жылдан алады. Осы жылы қалада өлкелік деңгейде жұмыс істейтін пионерлердің 

орталық бюросы құрылған еді. Бюроның қолдауымен қаладағы клубтардың жұмысы жандана бастады. 
Клубтың негізгі міндеті мектеп ішінде немесе мектептен тыс уақытта оқушылардың дүниетанымдық 

талпынысын күшейту болды. Сонымен қатар оқушы мектептегі сабағынан тыс уақытында клубтарда 

қосымша сабақтар оқи алды. Клубтың жетекшілері мектептің мұғалімдері болған. Мұғалімдер 
оқушылардың талпынысын қолдап отырды. 1926 жылдан бастап Қызылорда қаласында орналасқан 

барлық мектептерде клуб күні енгізілді. Ал ауылдық жерлерде бұл шараларға аптасына 1 немесе 2 сағат 

бөліп отырды [3, 6п]. Мектептегі клуб күні әр кезде әртүрлі өтетін. Мәселен мектеп басшылығы мен 

жастар ұйымының белсенділері оқушылармен бірге мұражайларға, кітапханаларға, қалаға жақын 
орналасқан әскери казармаларға, балалар үйіне, фабрика немесе шағын зауыттарға экскурсиямен барып 

тұратын. Мектептегі клуб күнінің екі түрі болған. Бірінші мектеп ішіндегі жұмыс. Екіншісі мектептен 

тыс, сыныппен бірге серуендер мен экскурсияларға шығу болды. Мектеп ішіндегі үйірмелерде ер балалар 
мен қыздар театрландырылған көріністер қойып, кей уақыттарда қойылымның сценариясын өздері жазып 

отырған. Сонымен қатар балалар мен қыздарға арналған бөлек үйірмелер жұмыс істеді. Мәселен, ұлдар өз 

үйірмелерінде радио және басқада техникалық құрылғылармен танысатын болса, қыздар тоқыма және 

басқада қолөнерлік жұмыстармен шұғылданған.  
Қызылорда қаласында балалар мен жасөспірімдерге арналған мектептермен қатар ересек адамдарға 

арналған білім ордалары болды. Бұл кеңес үкіметінің сауатсыздықпен күресу мақсатында құрылған 

мектептері еді. Кеңес одағындағы сауатсыздықпен күресуі шараларымен қатар үгіт-насихаттық жұмыстар 
жүрді. Әсіресе бұл үрдіс Қазақстан мен Орталық Азия мемлекеттерінде қарқында жүрді. Сауаттылық ашу 

кезінде большевиктік идеология ересек адамдардың санасына егіліп отырды. Сондықтан қазақ жерінде 

кеңес билігін нық орнату үшін ересек адамдарға арналған мектептерде идеологиялық мақсатта үгіт-
насихат жүргізіліп отырған. Оған дәлел ретінде, шала сауатты немесе сауатсыз ересектер үшін арнайы 

шығарылған бағдарламаларда сабақ кезінде В.И. Ленинның еңбектерін оқуға ұсынды [4].  

Қала басшылығы тарапынан мектептердегі оқылатын бағдарламалармен қатар оқушылардың 

санитарлық–гигиеналық жағдайы қадағаланып отырылды. Ақмешіт қаласындағы №2 интернат 
оқушыларының жағдайын мысалға келтіруге болады. Интернат оқушыларының жеткіліксіз 

тамақтануының салдарынан анемиялық ауруларға, ұйықтайтын орындардың нашарлығынан оқушылар 

арасында көз ауруларына шалдыққандары анықталды. Қаражат тапшылығынан балаларды моншаларға 
шомылдырмаған, соның есесінен оқушылар арасында биттеу фактілері тіркелді. Жасөспірімдерді 

моншада шомылдырудың орнына Сырдарияға апарып жуындырған. Берілетін сабындардың саны 

шектеулі болғандықтан интернат оқушыларының біраз бөлігі сабынсыз қалып отырды. Жалпы 
интернатта жастары 7-15 аралығында болған 45 оқушыдан осындай фактілер анықталған еді [5, 3п]. Төсек 

орындары да өз уақытысында жуылып тұрмаған. Себебі суды қайнататын ағаштардың тапшылығы 

байқалды. Оқушылар лас төсектерде ұйықтауға мәжбүр болды. Балаларға қажетті медициналық көмек 

бекітілген тәртіп бойынша жүргізілмеді. Себебі қалалық аурухана дәрігерлерінің жүктемесі көп 
болғандықтан оқушылар толық қараудан өтуге мүмкіндік алмады. Жетімдер үйінің орналасқан ғимараты 

гигиеналық талаптарға сәйкес келмеді. Терезелер қажетті әйнектермен жабдықталмаған, есіктердің көп 

бөлігі сынық болған, қоқыс лақтыратын жерлер жиналмаған және толып кеткен. Оқушылар көшелерден 
ағаш жинап, жиналған отындарды тамақ әзірлеуге пайдаланды.  

Интернаттарды азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін интернат ауласында арнайы егіс алқаптары егілді. 

Мәселен, қалалық №2 интернат пен жетімдер үйінде 7 пұт картошка, 8 пұт бидай, 1,5 пұт сұлу егілді. 

Сонымен қатар жергілікті халықтың күшімен 20 пұт бидай, 18 пұт арпа, 10 пұт картошка және 5 пұт сұлу 
отырғызылды [6, 21п]. Жеміс-жидектермен қамтамасыз ету ісі кенжеленіп қалды. Жергілікті білім беру 

басқармасының жоспарында көкөністер егу жұмыстарын ұйымдастыру болды.  

1923 жылдың 1 қыркүйек айында Ақмешіт қаласында қазақ және орыс балаларына арналған 7 жылдық 
екі мектеп, бір жетімдер үйі (қазақтар үшін арналған), орыстар және басқа ұлттарға арналған екінші 

жетімдер үйі, 1 санаттағы европалық халықтарға арналған мектеп, татар мектебі және бірінші санаттағы 

яхудей мектебі, бір кәсіби мектеп, өнер мектебі, қалалық кітапхана жұмыс істеп тұрды. 1923 жылдың 1 
желтоқсанында қала бойынша қаражаттың тапшылығынан мектептер саны азайды. Нәтижесінде қала 

бойынша 7 жылдық екі мектеп, 1 татар мектебі және екі жетімдер үйі қалды [7, 8п].  

Білім беру мекемелеріндегі қаражаттың тапшылығынан оқу үдерісі дұрыс жүргізілмеді. Оқулықтар 

жетіспеді, қалам және қағаздар болмады. Бірақ сабақтар өз кестесімен жүргізіліп тұрды. Мұғалімдердің 
күші және ынтасы арқасында сабақтар толық өткізілді. Қалалық жетімдер үйінде оқушылары арасында 

өзін-өзі басқару тәжірибесі енгізілді. Қалалық №1 жетімдер үйінде балаларға арналған ұсталық 

шеберханалар ашылды. Жетімдер үйінің балалары қалалық мектептерге білім алуға жіберілді.  
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Интернаттардың типтік бағдарламасы бойынша мұғалімдерге күніне өтілетін айлық сағат мөлшері 16 

сағаттан аспауы тиіс еді. Оның 4 сағаты оқу-тәрбие ісіне, 2 сағаты үйірмелік жұмысқа, 6 сағаты 
кезекшілікке, 4 сағаты мектептегі жұмыстарға бөлінді. Ал түнгі кезекшіліктегі 8 сағат төленбеді. Өйткені 

қалалық бюджет тарапынан кезекшілікке төленетін қаражат қарастырылмады [8, 182п]. Жетімдер үйінде 

балаларға арналған арнайы көркем фильмдер көрсетіліп тұрды. Балалардың арасында жартылай және төл 
жетімдер болған. Қабылданған тәртіп бойынша балаларға арнайы айына 1200 пұт ұн, 150 пұт жарма және 

300 пұт ет берілу тиіс болды [8, 60п]. 

Қазақ, татар, өзбек және европалық ұлттардың балалары оқитын мектептерде сабақтар ана тілінде 

жүргізілді. Сонымен қатар төрт топта орыс тілдері оқытылды. Мектептерде оқытылатын пәндер 
Мемлекеттік оқыту кеңесінің ұсынған бағдарламасы бойынша жүргізілді. Әр триместрге арнайы 

өндірістік бағдарлама жасалып тұрды [8, 75п]. Осы бағдарлама бойынша әр мектеп өздігінше 

календарлық (жұмыс) жоспарын бекітті. Ал татар мектептерінде кейбір топтарға арналған бағдарламалар 
Татар республикасының білім беру халық комиссариаты ұсынған оқу жоспары бойынша жасалды. Қала 

мектептерінде уездік дене шынықтыру кеңесінің басшылығымен дене шынықтыру сабақтары өткізіліп 

тұрды. 9 жылдық мектептерде қосымша әскери ісі сабағы жүргізілген. Балаларға эстетикалық тәрбие беру 

мақсатында әдеби кештер, ән сабағы және спектаклдер қойылды. 
Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының білім беру жүйесі иерархиясының 

бірінші сатысында жоғары оқу орындары тұрды. Ол бірінші және екінші курстік бағдарламадан құралған 

білім жүйесінің бөлігі еді. Жоғары оқу орнына оқуға түсі үшін азаматтар мақсатты жолдама алуға тиіс еді. 
Қабылдау емтиханы арқылы да үміткерлер оқуға түсуге мүмкіндік алды. Жоғары оқу орындарынан кейін 

екінші сатыда техникумдар тұрды. Оларда оқу мерзімі үш немесе төрт жылды құрады. Техникумдармен 

бір қатарда үш жылдық екінші сатыдағы мектептер болды. Мектепті бітірген талапкер техникумдарға 
түсуге құқылы болды. Мектепті бітірмеген азамат техникумдарға түсе алмады. Техникумдардың ішінде 

жергілікті қазақ тұрғындарына арналған дайындық курстар, фабрикалық білім беру курстары және 

жұмысшылар факультеттері болды. Мектептердің қатарына үш немесе төрт жылдық арнайы кәсіби 

мектептер, үш жылдық бірінші санаттағы интернат мектептері (13 пен 15 жас аралығындағы балалар 
үшін), шаруа жастарына арналған мектептер (14–17 жас аралығында) кірді. Білім жүйесінің ең төменгі 

сатысында балабақшалар, мектеп жасына дейінгі дайындық курстар болды. Білім жүйесінде арнайы 

партиялық мектептер мен партия қызметкерлерін даярлайтын курстар болды [9, 202п]. Бұл курстар мен 
мектептер партия қызметкерлерінің төменгі буындарын оқытты. Курстарды бітірген адамдар жоғарғы оқу 

орындарына түсуге мүмкіндік алған. Мектептегі оқу жүйесін халық ағарту комиссариаты бақылап, 

бағдарламаларды бекітіп тұрды.  
Қазақстан Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының орталық қаласын Орынбордан 

Ақмешіт қаласына көшірілгеннен кейін, Қызылорда қаласындағы білім беру ісі қолға алына басталды. 

Аспандияр Кенжиннің комиссиясы көшірілетін мемлекеттік қызметкерлердің балаларына арналған 

қосымша мектептерді салу үшін құрылыс жұмыстарын бастады. Сонымен қатар Қызылорда қаласында 
қызмет істеген Халық комиссарлар кеңесі жанынан құрылған құрылыс комитеті мен оның құрылыс 

бюросы қосымша қаражат есебінен қалада жаңадан мектептерді тұрғызу іс-шараларымен айналасты. 

Бірақ осыған қарамастан қаладағы білім беру ісі кенжеленіп отырды. Қызылорда қаласының астаналық 
кезеңінде білім беру жүйесінде белгілі мемлекеттік және қоғам қайраткерлері қызмет істеді. Солардың 

ішінде Ахмет Байтұрсынов, Асфандияр Кенжин, Ілияс Жансүгіров, Ғаббас Тоғжанов, Ахмет Жұбанов, 

Ораз Жандосов, Смағұл Сәдуақасов, Әбдірахман Байділдин және т.б. Білім беру саласының дамуына 

қазақ интеллегенциясының қосқан үлесінің бағасы жоқ. Олар өздерінің негізгі жұмыстарымен қатар 
мектептер мен институтта сабақ беруге уақыт тауып отырған. Қызылорда қаласына жастар арнайы өз 

ісінің майталмандарынан білім алу үшін оқу іздеп келді. Шағын қаланың дамуында мұндай серпіліс 

Қызылордаға қатты әсер етті. Бұл әсер әрине оң динамикалық түрде жүрде. Қаладағы орын алған оң 
өзгерістер халықтың білім алуына зор мүмкіндіктерге жол ашты. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1 Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архиві. 242 – қор, 1 – тізбе, 15 – іс, 6 – парақ. 

2 http://e-history.kz/ru/contents/view/1269 

3 Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві. 82 – қор, 1 – тізбе, 405 – іс, 21 – 

парақ. 
4  ҚР ОМА. 82 – қор, 1 – тізбе, 542 – іс, 6 – парак. 

5  Erersek cala savattlar mektebinin praqram ''ondiris pen avldaqlarga''. –Кзыл-Орда, 1928. – 17 б. 

6  ОҚ ОМА. 242 – қор, 1 – тізбе, 16 – іс, 3 – парақ. 

http://e-history.kz/ru/contents/view/1269
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7  ОҚ ОМА. 242 – қор, 1 – тізбе, 16 – іс, 21 – парақ. 

8  ОҚ ОМА. 242 – қор, 1 – тізбе, 63 – іс, 8 – парақ. 
9  ОҚ ОМА. 147 – қор, 1 – тізбе, 167 – іс, 60 – парақ. 

10 Қазақстан Республикасының Президентінің Архиві. 141 – қор, 1 – тізбе, 340 – іс, 202 – парақ. 

 

ГОЛОД  И  СМЕРТНОСТЬ  КАК  ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

В  ГОДЫ  ВОЙНЫ  1941-1945  ГГ.  В  КАЗАХСТАНЕ 

 

Жангуттин Б.О. 
д.и.н., доцент КазНПУ им.Абая, 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Аннотация 

Изучение повседневной жизни народа в экстремальных условияхвоенного времен является актуальной 

проблемой исторической науки.В годы Великой Отечественной войны смерть, голод и нужда были 

элементами повседневной жизни общества. Голод 1943, смертность городского и сельского населения 
Казахстана – один из аспектов этой проблемы. Между тем она малоизученна в отечественной научной 

литературе. Такое положение, до недавнего времени, обусловливалась как идеологическими причинами, 

так и отсутствием в распоряжении исследователей соответствующих документов. Лишь с открытием и 
рассекречиванием документов архивов, появилась возможность получить доступ к документам и 

материалам имевшим гриф секретности, на основе которых постепенно просматривается полная картина 

событий 1940-х годов в Казахстане. 
Ключевые слова: Казахстан, Великая Отечественная война, повседневность, повседневная жизнь, 

голод, смертность, ситуационные факторы, поведение 

 

 Изучение людских потерь в годы Великой Отечественной войны невозможно без исследования 
смертности мирного населения тыловых районов страны. Смертность городского и сельского населения 

Казахстана – один из аспектов этой проблемы. Между тем она малоизученна в отечественной научной 

литературе. Такое положение до последнего времени обусловливалась как идеологическими причинами, 
так и отсутствием в распоряжении исследователей соответствующих документов. Лишь в последнее 

время, появилась возможность получить доступ к ранее секретным документам и материалам, на основе 

которых постепенно просматривается полная картина событий 40-х годов в Казахстане. Период войны 
характеризуется не только значительными прямыми потерями военнослужащих, жертвами мирного 

населения на временно оккупированной территории, но и смертностью граждан находившихся в тылу. 

Уже в начале войны в стране возник серьезный продовольственный кризис. В крупнейших 

промышленных центрах наблюдались перебои в торговле хлебом. Основная доля всех производившихся 
товаров направлялась на обеспечение нужд армии. Введение нормированной системы снабжения хлеба в 

городах, лишило государственного обеспечения хлебом сельских жителей, что послужило одной из 

причин голодания людей.  
В тяжелом положении оказались многие эвакуированные, семьи фронтовиков, спецпереселенцы, 

сельское население республики.  

Ситуация углублялась тем, что многие эвакуированные и беженцы сами искали себе кров и 

пропитание. Не имея огородов, не получая паек, многие из них были обречены. При всем желании 
колхозы и совхозы были не способны оказывать им помощь, поскольку всю продукцию сдавали 

государству по обязательным поставкам и не обеспечивали оплату трудодней своим колхозникам. [1, с. 

160,162. ]. 
 20 января 1944 года Берия доложил Сталину и Молотову о том, что в двух областях Казахстана - 

Карагандинской и Акмолинской из-за снежных буранов с резкими морозами, замерзло 340 человек. Это 

сообщение не было оставлено без внимания. НКВД проявлял особую заинтересованность в сохранении 
дешевой рабочей силы. Смерть спецпереселенцев была для них не нова. И именно эта категория людей 

стала первой жертвой голода 1943 года 

 С февраля 1944 г. Берия докладывал руководству страны «о продовольственных затруднениях в 

некоторых пограничных районах Каз ССР и Читинской области”.Далее из документа следовало, что в 
восьми областях России и двух областях Казахстана отмечены случаи каннибализма на почве 

психического расстройства вследствие голода.  
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Было, в частности, обследовано 100 населенных пунктов в 50 районах Казахстана. Около 4 тысяч 

семей военнослужащих и колхозников нуждались в неотложной помощи, были истощены и опухали от 
голода.  

 К 18 апреля 1944 г. НКВД Казахстана сообщало что голод вызванный неурожаем 1943 г. “охватывает 

новые районы и группы населения республики”.  
 Органами НКВД были зафиксированы случаи смерти от голода. В Алма-Атинской области в первом 

квартале 1944 г. зарегистрировано 40, Акмолинской - 21, Семипалатинской – 47, Северо-Казахстанской – 

10 смертных случаев. [2, л.60,270]. Подавляющее их число относилось к спецпереселенцам, членом семей 

фронтовиков, беженцам, колхозникам. Люди бросали все, бежали в промышленные центры, города. 
Сталину указывают на причину - из-за неурожая колхозы не выдавали хлеба на трудодни. Люди 

спасались от голода, чем могли. "В Абаевском районе Семипалатинской области отмечались 

множественные случаи употребления в пищу мяса собак, кошек, мяса павших животных" 
 Документы сообщали: “Из колхоза “Кзыл-Жулдуз”, Федоровского района, Кустанайской области 

выбыло 20 семей колхозников … В связи с тяжелым продовольственным положением в Сузакском 

районе Южно-Казахстанской области колхозники уходят из колхозов. За короткий срок из района 

переселилось в промышленные пункты соседнего Туркестанского района 100 семей колхозников, в том 
числе 150 человек трудоспособных”[2, л. 275].  

"В совхозе имени Чкалова Павлодарской области в семьях фронтовиков Мысник, Ященко, 

Омарбекова все дети опухли и лежат в постелях". "В поселке Таучук Гурьевской области умерла от 
голода мать фронтовика Арыстанова, оставив двоих детей. Районные организации отказались хоронить 

ее, поэтому НКВД района взяло расходы по похоронам на себя". "В Чапаевском районе Западно-

Казахстанской области семья учительницы средней школы употребляет в пищу собак и кошек". "В 
Кугалинскую больницу в Алматинской области систематически поступают больные с отеками и 

участились случаи смертности от истощения". Больницы не справлялись с потоком поступавших 

больных. В то же время именно благодаря хорошо поставленной работе санитарно-медицинских служб 

удалось избежать более крупных людских потерь. Длительный голод, недостаток витаминов, 
употребление водорослей, суррогатов зерна (которое голодающее население собирало на неубранных с 

осени полях и от употребления которого многие просто умирали) привел к довольно распространенной в 

те годы болезни - септической ангине.  
 К маю 1944 года в Казахстане было 9718 случаев заболевания ею. Из них 2603 - с летальным исходом. 

Чтобы выжить люди шли не только на поля. "В колхозе "5 декабря" Зеленовского района Западно-

Казахстанской области колхозники вырыли на скотомогильнике труп лошади и мясо разделили между 
собой. В Чапаевском районе той же области семья учительницы средней школы Сотниковой употребляет 

в пищу собак и кожу животных". "Негативные явления" А в письмах к Берии председатель КГБ 

Казахской ССР Богданов продолжает сухо фиксировать: на почве продовольственных затруднений среди 

колхозников, семей фронтовиков появились «негативные проявления». На деле крайняя нужда, 
невыносимый голод толкали крестьян на крайние меры, люди переставали бояться даже тюрьмы и 

расстрелов. Колхозники стали уходить из колхозов в промышленные центры, требовать выдачи 

продуктов, не выходили на работу. В колхозе "Свой труд" Тайпакского района Западно-Казахстанской 
области несколько женщин во главе с женой фронтовика Шерстенкиной пришли на рыбпункт и заявили: 

"Не дадите рыбы, мы покончим самоубийством, дальше терпеть голод не можем". В селах Николаевка и 

Алексеевка Алматинской области группа женщин пришла в сельпо и заготовительный пункт зерна 

требовать хлеба. Жена фронтовика Утугенова привела детей в правление колхоза "Октябрь" 
Приишимского района с просьбой: "Возьмите детей на воспитание, они голодают, я не в состоянии их 

прокормить". Многих матерей голод и страдания детей толкали на мысли о самоубийстве. Жена 

военнослужащего Филимонова написала мужу на фронт: "Чем так жить, лучше умереть. В колхозе хлеба 
нет, паек не дают. Придется нам здесь погибнуть. Люди ложатся голодными и встают голодными". 

Можно представить моральный дух бойца Красной армии, получившего такое письмо из дома. В колхозе 

"15 лет РККА" Приуральского района Западно-Казахстанской области написав предсмертную записку со 
словами: "Совершаю самоубийство потому, что деться некуда, нет поддержки ниоткуда", - повесилась 

колхозница Гастель.[3,c. 46,47,48]  

24 июня 1944 г. Народный комиссар внутренних дел СССР Л.Берия направил руководству страны 

ГКО – И.В.Сталину, СНК СССР – В.М.Молотову, ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову записку “о нарушениях 
социалистической законности в Сузакском районе Южно-Казахстанской области и в ряде других районов 

Казахстана” [4, л.243] Для понимания этого документа следует иметь ввиду особенности ситуации. 1942-

1943 гг. были наиболее сложными для сельского хозяйства, крестьянство переживало наибольшие 
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трудности, в том числе и в связи с недородом, охватившим многие регионы страны. С 1944 года 

наметился постепенный выход сельского хозяйства тыловых районов из кризиса, в то же время он стал 
кульминационным для Казахстана. В начале марта 1944 г. Управление НКВД Южно-Казахстанской 

области информировало обком КП(б)К тяжелым продовольственным положении в Сузакском районе. 

НКВД республики доложило о ситуации ЦК КП(б)К, совнаркому КазССР 8 марта 1944 г. В район была 
направлена комиссия которая выявила многочисленные факты “голого администрирования, перегибов и 

нарушения социалистической законности со стороны руководящих работников района, в результате чего 

население оказывалось в тяжелом положении. Рабочие, служащие и колхозники голодали, имели место 

массовые случаи опухания и смертность от истощения, колхозники целыми семьями уходили из района 
…”. Вполне очевидно, что руководство республики проводило жесткую и бескомпромиссную политику 

хлебозаготовок, которая была характерна для первого этапа войны. К 1944 г. ситуация несколько 

изменилась, наметились тенденции осуждения репрессий и произвола против крестьян. Политика - 
проводившаяся в Южно-Казахстанской области обрекало колхозников на голодную смерть. В документе 

отмечалось, что “руководители Сузакского района не интересовались положением колхозников и не 

оказывали помощи нуждающимся, скрывая действительное положение в районе от областного 

руководства”. Между тем “в 1943 году район получил крайне низкий урожай зерновых – 268 кг. с га 
против 556 кг в 1942 г., причем свыше 1000 га зерновых погибло от плохого ухода”. В результате “из 40 

колхозов района только двадцать выполнили план хлебосдачи”. В условиях военного времени такой 

результат мог обернуться для партийных лидеров района весьма предсказуемыми последствиями. Во 
избежания их на колхозы которые уже выполнили свои обязательства перед государством было наложено 

дополнительное время. Как говориться в документе “под нажимом РК КП(б)К и Райсовета, без согласия 

самих колхозников” они были вынуждены “сдавать хлеб за счет отстающих колхозов” при этом ни один 
из них не знал “за счет какого колхоза им выполнена поставка, так как документов об этом не 

выдавалось”. Сами же колхозники остались без средств, к существованию, поскольку им было выделено 

из урожая 1943 г. “в среднем 400 граммов на трудодень…”. С декабря 1943 г. в области проводился хлеба 

закуп. Для выполнения его плана партийные организации, райсовет установили твердые задания для 
рабочих, служащих, колхозников. На людей оказывался сильный прессинг, сродни известным методам 

периода коллективизации. Как признавалось в документе власти “производили обыски по изъятию хлеба, 

заставляли рабочих и служащих сдавать в счет хлеба закупа хлебные карточки, а колхозников – продавать 
скот личного пользования и домашнее имущество”. [4 , л.245]. 

Документы НКВД – МВД не предназначались для печати. Между тем они содержали конкретные 

примеры действий партийных лидеров района по выполнению возложенных на них заданий. В итоге 
перед нами вырисовывается тяжелая картина жизни населения одного из районов Казахстана в годы 

войны. 

“… В период хлеба закупа, при личном участии секретаря РК КП(б)К Темиралиева, творились 

вопиющие бесчинства, вызвавшие возмущение и озлобление среди населения. Темиралиев вызвал 
директора средней школы Даниярова, угрожая ему судом и исключением из партии, заставил сдать 

хлебозакуп хлебные карточки учителей на 300 кг. По его же указанию было взято в больнице и сдано по 

хлеба закупу 21 кг. кукурузы”. 
Под давлением секретаря райкома партии председатель колхоза "Сундындык" Абдувахитов был 

вынужден обменять в Кзыл-Ординской области "несколько голов скота и домашние вещи колхозников на 

две тонны хлеба". Практика насильственного изъятия хлеба затронула и рядовых колхозников, у которых 

отнимали наследные килограммы хлеба, домашние вещи, посуду. Так, "у жены фронтовика 
Исламкуловой (колхоз имени Куйбышева) имеющей трех детей, отобрали котел и тринадцать килограмм 

мяса, засчитав это за 27 кг. хлеба". В колхозе "Кайнар" семидесяти семилетний колхозник Шамаев, отец 

трех фронтовиков продал самовар, медный таз и кошму, чтобы выполнить задание по хлебозакупу. Жена 
награжденного фронтовика Досметова, мать четырех детей продала шелковой платок и серьги, чтобы 

сдать 64 кг. хлеба. "Колхозница Вегметова имеющая трех детей должны была сдать 40 кг хлеба. Не имея 

скота и какого-либо другого имущества, Вегметова сдала топор и пилу… 
В первомайском сельсовете под руководством зампредрайсовета Малдыбекова и районного прокурора 

Махамбетова были произведены массовые обыски у колхозников… 

В итоге, как свидетельствует документы численность скота находящегося в личной собственность 

резко сократилось. В 2 824 колхозах района 1755 не имели коров, 1086 вообще не имели скота. 
Заметим, что личное подсобное хозяйство для подавляющего большинства людей в годы войны были 

почти единственным источником их существования. Таким образом, власти (партийные органы, 

сельские, районные советы) проводя политику насильственных изъятий хлеба у колхозников обрекали их 
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на голодную смерть. Документы, рассмотренные, нами лишь укрепляют нас в этой мысли. Да и органы 

НКВД-МВД прямо признавали, что “поголовное изъятие хлеба у рабочих, служащих, колхозников 
привело к тому, что с декабря прошлого (1943 г.) – года в районе начался голод, в феврале – марте 

текущего года (1944 г.) появились массовые случаи опухания и смертность от голода …” Только в 

колхозе им Куйбышева “50% колхозников опухли от голода, проживавшие в районе бывшие польские 
граждане употребляли в пищу собак и кошек…” [ 4, л.246.] 

Факты практики хлебозаготовок, приведенные НКВД Казахстана были далеко не единичным. 

Аналогичная ситуация сложилась в Алма-Атинской, Карагандинской, Джамбульской областях. Так, в 

Сарканском районе Алма-Атинской области, Луговском районе Джамбульской области “были вскрыты 
факты очковтирательства со стороны районных партийных и советских органов, имевшие целью скрыть 

серьезные недочеты в животноводстве”. В Шестком районе Карагандинской области выявлены 

многочисленные злоупотребления и произвол в колхозах… Положение осложнилось тем, что в целом 
заболеваемость сельского населения в годы войны была и без того высокой. Сказывались общее 

ухудшение материально-бытовых условий, уровень медико - санитарного обслуживания. Если к тому же 

принять во внимание, что в годы войны изменился половозрастной состав жителей, так как село отдала 

фронту самых молодых и трудоспособных мужчин, 80% в колхозах рабочих составляли женщины, много 
становится ясным. Плюс к выше изложенному надо учесть, что в рационе жителей села резко 

сократилось потребление наиболее ценных элементов – белков, жиров, витаминов. Постоянное 

недоедание и непосильный труд приводили к учащению заболеваний и росту смертности. 
В целом изучение смертности населения, особенно сельского, осложняется отсутствием важных 

статистических данных. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что в структуре причин смертности 

гражданского населения Казахстана преобладали факторы экзогенного происхождения (как результат 
внешнего воздействия, условий жизни, питания, распространения инфекционных желудочно-кишечных 

болезней, травм, болезней органов дыхания).[5, с.94,122]. 
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Аннотация 
Автор статьи рассматривает основополагающие положения идеи в статье Президента Н.А. Назарбаева 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и новые научные направления отечественной исторической науки. 

В статье уделено пристальное внимание проблемам подготовки исторических кадров, которые отвечали 
современным требованиям общества и государства. 

 

Тәуелсіздікке қол жеткізіп, мемлекеттілігімізді нығайтып, болашаққа бағдар бағытымызды 
анықтауымыз тарихымызды түгендеуге, рухани болмысымызды бүтіндеуге кең мүмкіндік ашып отыр. 

Елбасымыз Н.Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, 

өзіміздің мемлекетімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын 

түсінгеніміз жөн» деп көрсеткен болатын [1, 267 б.].  
Елбасының басты мақсаты – ұлттың ұлы мұраты. Ол – Ұлы Дала елінің бойында белгілі тарихи 

себептермен жүзеге асырылмай қалған ойды қайта ояту арқылы ұлттық, қоғамдық ойға, іске сілкініс 

әкелу арқылы тәуелсіз елдің дамуына жаңаша серпін беру. 
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Еліміздегі еркіндік пен сөз, ой, ар-ождан бостандығының қоғамдағы тыныштық пен ұлттар 

арасындағы ынтымақтастықтың, береке мен бірліктің бағасына жетіп қоймай, өскелең ұрпақтың ойына 
азық етіп сіңіру қажет. 

Әр заманның қояр өз талабы, өз міндеті бар. Ел мәдениетінің, мемлекеттің жүйелі түрде дамуы 

ұрпақтың уақыт талабына икемделуінсіз жүзеге асқан емес. Ұлттың тарихи санасының қалыптасу 
негіздерінің өзінде уақыт талабына бейімделу, мәдени ортаны қалыптастыруға деген ұмтылысы жатыр. 

Жеке адамның, әлеуметтің рухани жаңғыруы өмірге, уақытқа ақыл парасатымен, білімімен бейімделе 

білуде. Адамды өмірге, қоғамдық ортаға, уақыттқа ақыл парасатымен, білімімен бейімдейтін ұлттық 

қасиетер мен құндылықтар. Атап айтсақ ұлттық сана, тарихи (тарих туралы) білім, ұлттық тәрбие, 
имандылық, тектілік және т.б. Бұлар жеке адамды қоғаммен, бүтін бір ұрпақты ұлттық негізімен 

біріктіреді. Бұлардан қол үзген адам рухан жаңғырудың биігіне жете алмайды. Мемлекет басшысы Н.Ә. 

Назарбаев атап көрсеткендей, «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 
сақтай білу.... Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарих тәжірибемен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауы 

тиіс. Керісінше, заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 

адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі плюстерін қиыннан қиыстырып, 
жарастыра алатын құдіретімен маңызды»[2]. 

Рухан жаңғыру идеясы ата мекенмен ұлттың бір болуын, үнемі ұрпақ пен туған жердің байланысуын, 

адам мен табиғаттың тұтастығын негіздейді. Рухани жаңғыру ұлттық болмыстың негізінде мемлекет 
өмірінде қалыптасатын интеллектуадық өріс. Ол жеке адамды, ұрпақты, ұлтты, халықты табиғаттан, 

өзінің төл болмысынан ажыратып алып кетпейді, керісінше өз болмысының әлеуметтік рухани негіздерін 

сақтай отырып оны нығайтуға, қорғауға, сақтап қалуға ықпал ететін ұғым, ұлттық деңгей, бір ұрпақтың 
мемлекеттің тарихы мен болашағы алдында жасайтын, қол жеткізетін жетістігі. 

Рухани жаңғырудың негізінде жеке адамның, халықтың тұлғаға айналатындығын ата бабаларымыз 

жете түсінген. Батырлықтың, шешендіктің, тума талант иесі болып ұлт өнерінің тарихта терең арнасын 

қалдырудың өзі қазақ баласының тарихтағы жасампаздық рухының биіктігін көрсетеді. Ал ұлтына игілік 
әкелетін жасампаздық қасиет бұл жаңашылдыққа биім, өресі биік адамның ғана қолынан келмек. 

Сырттан келетін, елді әлсірететін, ең соңында елді тәуелсіздіктен айыратын нәрселерге тарихтағы қазақ 

жастарының рухани деңгейімен қарсы тұруы, ауызбіршіліктің, білімі арқылы саясаты мен тәжірибесі 
күшті жаумен иығын теңестіре білуінде. Бұл жаста болса қазақтың ұл, қыздарының заманынан қалмай 

болашақты зерделеп, ұлттық мүдде деңгейінде ойланған деңгейін көрсетеді. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында халқымыздың соңғы бір ғасырлық тарихи 
тағдырын көрсете келіп, оны әлемдік тарихтың сабағымен шебер байланыстыра білген.  

Елбасының басты мақсаты – ұлттың ұлы мұратының жүзеге асуы. Ол –Ұлы Дала елінің болашағына 

деген сенімнен туындап отырғаны мәлім. 

Кезінде Алаш арыстары да осыны армандаған болатын. 
Елбасымыз ұсынып отырған ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай оның 

сипаттарын өзгерту, құндылықтар жүйесінде білімді жоғары қоюды қалыптастыру, мемлекет пен 

қоғамды революциялық емес, эволюциялық жолмен дамыту, ең бастысы, сананың ашықтығын, яғни 
әлемдік озық жаңалықтарға, ғылым-білімге құшақты айқара ашу идеялары ұлттың рухани-мәдени 

қалыбы болмақ. Әрі жаңа дәуір сынақтарын бәсекелік қабілеті ерекше ел ғана еңсере алатыны белгілі. 

Рухани жаңғыру – Тәуелсіздік дәуірінде дүниеге келген идея, соның тікелей жемісі. Олай болса, қазіргі 

таңда Тәуелсіздік пен Астана ұғымдарының ажырағысыз бір екендігі, бірін-бірі толықтырып 
тұратындығы ақиқат. «Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда 

біздің республикамыздың күш-қуатының іске асуының, динамикалық дамуының және тұрақтылығының 

көрінісі. Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, 
гүлденген қалаға айналды. Біздің елордамыз Отанымыздың жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы 

тағдыр-талайының символы болып табылады. Бүгінде Астанада, Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты, 

жүзден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Халықтар достығы, өзара түсіністік және ынтымақтастық – 
Астананы және жаңа Қазақстанды құрудың негізі, міне, осылар» - деген болатын Елбасымыз. 

Өткен ғасырымызда Қазақстанның бірнеше қаласы Орынбор (1920ж.), Ақмешіт (Қызылорда) (1925ж.), 

Алматы (1927ж. 3 сәуірде заңды түрде, іс жүзінде 1929 ж. жүзеге асты) еліміздің астанасы болғанын 

білеміз. Ал, 1997 жылы еліміздің астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілді.  
Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру Тәуелсіздік жылдарында туындаған болатын. Сондықтан 

Тәуелсіздік пен Астана ұғымы бір-бірімен өте тығыз байланысты.  

Бұл бастаманы көтерген – мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев болатын. 
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Жасыратыны жоқ, Елбасының осындай қадамының қажеттігіне, оның жүзеге асатындығына 

күмәнданғандар да болды. Расында да, республиканың орталығын жаңа орынға көшіруге дәйекті негіз, 
салмақты себептер болды. 

1). Алматының ары қарай дамуы үшін аумақтық ресурс азайған еді. Жан-жағын таулар қоршап 

жатқандықтан, қаланың территориясының өсуі қиын еді. Ал қала халқы күн санап өсіп жатқан болатын. 
Сол кезде оның тұрғындар саны 1 миллионнан асып кеткен болатын.  

2). Экологиялық жағдай да нашар, әрі сейсмикалық қауіп те бар еді.  

3). Республиканың оңтүстік бөлігінде халық тығыз орналасқан, ал солтүстік, солтүстік-шығыс және 

орталық өңірлерде керісінше аз.  
4). Елордасының солтүстікке ауыстырылуы геосаяси жағдайларға да байланысты болды. Сонымен 

қатар, елдің астанасы республиканың орталығында орналасуы тиіс еді.  

5). Ел астанасын көшіру қажеттігі елдің индустриалдық-инновациялық дамуы үшін алға қойылған 
міндеттерге де байланысты болды. 

Ал, Ақмоланы (қазіргі Астана)алсақ: 

1). Қала жан-жағына қарай өсе алатын еді.  

2). Таза әрі желдетілетін, жазық жерде орналасқан қала ретінде экологиялық тұрғыдан да ұтымды және 
мұнда сейсмикалық қауіп жоқ.  

3).Орыс тілді тұрғындардың Ресейге көшіп кетуіне байланысты, өлкеде тұрғындар санының күрт азаю 

қаупі туды. 
4). Жаңа елорданы таңдау геосаяси себептерден де туындады, демографиялық және елдің қауіпсіздігі 

сияқты мәселелер де шешімін бірден тапты. Қала елдің географиялық дәл орталығында орналасқан. 

5). Көліктік қатынасқа ыңғайлы, яғни әуе жолы, теміржол мен автомобиль магистральдарының 
қиылысқан тұсында орналасты.  

Тәуелсіз мемлекет құру және оның жаңа астанасын таңдау бақыты Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевқа бұйырды. Өзінің төлтумасына балаған Астана қаласы туралы толғауын Елбасы: 

«Жаңа астанаға көшу және оны салу туралы ой менде ертеректе, сонау алыстағы - 1992 жылы туған еді, 
бірақ мен ол кезде мұны аузымнан шығармадым, өйткені Қазақстанның экономикасы ойлағанды іске 

асыруға мүмкіндік бермеді», - дей келіп, - 1992 жылы, Қазақстанның Президенттігіне бүкіл халық болып 

сайланғаннан кейін, мен Ақмолаға келдім. Есілден көлденең тартылған ескі көпірдің ортасында тұрып, 
өзенге қарадым. Маған қаланың ортасында ағып өзен жатқан болса, қашанда сол ұнайтын. Өзен қалаға 

ерекше бір көрік береді, мәртебесін көтереді. Мысалы, бізде Жайықтың бойында Атырау, Сырдарияның 

бойында қызылорда, Тобылдың бойында Қостанай, Ертістің бойында Семей мен Кереку орналасқан. Ал 
әлемде қаншама Астаналар ылғи өзен жағасына салынған! Санкт-Петербург – Невада, Мәскеу – өзі аттас 

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

орталығына орналасқан» - деп жеткізді. 

Тәуелсіз жаңа мемлекет Қазақстанда жүргізілген реформалардың сәттілігі ел астанасын көшіруге 
қатысты мәселенің шешілуіне байланысты еді. Жаңа Қазақстанды жаңа елордада қалыптастыру керек 

болды.  

Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 
6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 

1998 жылғы 6 мамырдағы Жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа астананың 

халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен «әлем 

қаласы» атағын алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап Астаналар мен ірі қалалардың 
халықаралық ассамблеясының мүшесі. 

Астана – егемендіктің мызғымас тұғыры, азаттықтың айшықты рәмізі. Осынау құнды идеяны халыққа 

ұсынып, оны жүзеге асырыу жолында ерекше саяси ерік жігер, тұлғалық қажыр-қайрат, табандылық 
танытқан Елбасы шешімі арқылы ел дамуының тағы бір жаңа арнасын ашып бергенін бүгінгі тарих 

дәлелдеп отыр. 

Нұрсұлтан Назарбаев Астананың мерейтойына арналған өзінің бағдарламалық сөзінде жаңа 
елордалық қаланың даму философиясын өте анық және бейнелі түрде айқындап берді: «Осында ежелгі 

Сарыарқа жерінде тек астана емес, еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. Астана тарихы мен 

қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда біздің республикамыздың күш-қуатының 

іске асуының, динамикалық дамуының және тұрақтылығының көрінісі. Астана барша қазақстандықтарды 
біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген қалаға айналды. Біздің елордамыз 

Отанымыздың жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр-талайының символы болып табылады. 

Бүгінде Астанада, Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты, жүзден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. 
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Халықтар достығы, өзара түсіністік және ынтымақтастық – Астананы және жаңа Қазақстанды құрудың 

негізі, міне, осылар». 
Қазақстанның елордасы елдің барлық өңірлеріндегі талапкерлер үшін тартымды орталыққа айналды. 

Мұнда отандық білім беру ісінің жетекшілері – Назарбаев Университеті, Л.Гумилев атындағы 

Еуразиялық ұлттық университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті, С.Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университеті, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы, 

Астана медициналық университеті орналасқан. 

Астананың айналасында бірегей «жасыл белдеу» жасалып, қала ұланғайын далалық өлкенің 

ортасындағы шұратқа (оазис) айналып келеді. 
Бүгінде Астана халықаралық маңызы бар түрлі форумдар, конгрестер мен өзге де іс-шаралар өтетін 

Еуразия кеңістігінің орталығына айналды. Елордада Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездері, 

Астана экономикалық форумы және өзге де маңызды халықаралық оқиғалар тұрақты түрде өтіп келеді. 
Астанада Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымының (ЕҚЫҰ) тарихи саммиті, Шанхай 

Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) мен Ислам Ынтымақтастық Ұйымының (ИЫҰ) мерейтойлық 

саммиттері болып өтті. 2011 жылдың басында республиканың елордасы VII Қысқы Азия ойындарының 

қатысушылары мен қонақтарын қабылдады. Өткен жылы Астанада «Expo-2017» халықаралық көрмесі 
табыспен өткені бәрімізге мәлім. 

Жер бетіндегі Еуразия құрлығының кіндігінде орналасқан Астана – Еуразия мен Азияны 

жалғастырушы алтын көпір, қақпаның кілті болса, күллі қазақ халқының – жүрегі. Аз ғана уақыт ішінде 
адам айтса сенбестей өзгерген ару Астана өзге елдермен терезесі тең, келешегі кемел болашағы айқын 

және жұлдызы жарық қалалар қатарына қосылды. Осындай жетістікке жетіп, Астананың алып жатқан 

асуы – тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі елдігіміздің, айбарлы азаттығымыздың арқасы. Ең бастысы 
Елбасымыздың дара басшылығының қол жеткізген биік белестері деп ойланбастан айта аламыз. Әлемде 

аждаһадан да айбарлы, ғаламдық жаһанданудан аман өткен Астана бүгінде ұшқыр да қалыпты дамып, 

жаңаша бағытта көркейіп, гүлденуде. Бұл да болса халықтың айрандай ұйыған ауызбіршілігі, 

тұрақтылығы және ең бастысы шаттығы шалқыған бір шаңырақтың астында бейбіт өмір сүріп жатқаны, 
ақ көңілді, кең пейілді, ешкімді жатсынбайтын, арамдықтан ада, қиянаттан шет, жомарт мінезді, кез 

келген адамзатты бауырана баса білген бауырмал ешкіммен теңдесі жоқ қазағымыздың арқасы. 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің идеясымен іргесі қаланған жаңа елорда қысқа мерзім ішінде 
жалпыұлттық идея мәртебесіне ие болып, жас мемлекеттің тәуелсіздігінің символына және жаhандық 

табысына айналды. 

Жаһанданудың дендеген кезеңі – XXI ғасырда ұлттық құндылықтар мәселесін гуманитарлық 
ғылымдар саласында қолға алу басты тенденцияға айналып отыр. Қоғамның барлық салаларын тұтас 

дамыту реформалары салтанат құрған өркениет дәуірінде жаһандану нәтижесінде ұлттық бірегейлік пен 

этностық бірізділіктің жойылып, жұтылып кету қаупінің алдын алу процесі үзбей жүргізілуі тиіс. Сонда 

ғана ұлттың әдеби, мәдени, тарихи үлгілері барынша әлемдік деңгейде насихатталып, көрсетілетін 
болады. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жаңа көзқарастарға негізделген бағдарламалық мақаласы ұлттық 

жаңғыруға жол салады және жаңа ғасырдағы әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра 
алатын отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ. Қазақ қоғамының санасына жаңа 

сілкініс әкелген құбылыс болып табылады. 

Мемлекет басшысы қазақтың ежелгі «дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» қағидасын мықтап ұстануға 

шақырады: «Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын 
қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – 

алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек»[2]. 

Мемлекет басшысы нұсқап отырған ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай оның 
сипаттарын өзгерту, «білім культін» қалыптастыру, мемлекет пен қоғамды революциялық емес, 

эволюциялық жолмен дамыту, ең бастысы, сананың ашықтығын, яғни әлемдік озық жаңалықтарға, 

ғылым-білімге құшақты айқара ашу идеялары ұлттың рухани-мәдени қалыбы болмақ. Әрі жаңа дәуір 
сынақтарын бәсекелік қабілеті ерекше ел ғана еңсере алады. Осы тұрғыда Елбасының мемлекет пен қоғам 

алдына қойып отырған нақты міндеттері рухани саладағы түбегейлі реформалардың бастауына 

айналарына күмән жоқ. 

Мақалада: «1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану және 
филология ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды 

жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері еліміздің жоғары оқу орындарындағы 

гуманитарлық кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге 
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инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең түсіне алатын білімді 

адамдар да ауадай қажет.  
2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең 

жақсы100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 

үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз. 2018/2019 оқу жылының өзінде студенттерді осы 
оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз. 

3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын құрылымдар негізінде мемлекеттік емес Ұлттық аударма 

бюросын құру керек. Ол Үкіметтің тапсырысы бойынша 2017 жылдың жазынан тиісті жұмыстарға кірісе 

бергені жөн. 
Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз? 

Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім бере бастаймыз. 

Бұл – білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген сөз. 
Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың 

негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша, болашақтың негізі білім 

ордаларының аудиторияларында қаланады. 

Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп, 
дүниеге бір ғана көзқараспен қарауға мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100 оқулығының қазақ тілінде 

шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере бастайды. Сол себепті, уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы 

үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын жасауымыз керек»[2] деп көрсетілген. 
Бұл білім беру саласында қызмет етіп жүрген ғалым-ұстаздарға үлкен жауапкершілік жүктеледі деген 

сөз. Биыл 90-жылдығын атап өткелі отырған біздің университет жаңа ректорымыз Т.О. Балықбаевтың 

басқаруымен көптеген шараларды қолға алып, мақалада көрсетілген бағдарламалық мәселелерді шешуге 
кірісіп кетті. 

Даму стратегиясындағы қойылған міндеттерді атқарудағы Университет ұжымының қызметі талапқа 

сай атқарылуда. 

Абай атындағы ҚазҰПУ ұстанымдарын насихаттау және нығайту бағытында халықаралық және 
ұлттық рейтинг бойынша QS World University Ranking рейтингінде әлемнің үздік 481 университетінің 

қатарына енуі (алғаш рет Абай атындағы ҚазҰПУ әлем университеттерінің 500 үздіктіңқатарына), Web of 

Science ақпараттар базасында импакт-факторы бар мақалалар саны бойынша республикадағы 
педагогикалық жоғары оқу орындары арасында бірінші орын алуы басты жетістіктері болып табылады. 

Университеттің білім беру, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік және әлеуметтік-мәдени жұмыстағы 

жетістіктері де ерекше назар аударуға тұрарлық. Білім беру бастамалары ретінде педагогикалық 
мамандықтар бойынша 23 жаңа үлгідегі оқу бағдарламаларының енгізілуі,ағылшын тілінде оқытуға 

арналған оқу бағдарламалары(Физика, Информатика, Химия, Биология)дайындалуы, ҚР Білім және 

ғылым министрлігі 2017/2018 оқу жылынан бастап республиканың педагогикалық жоғары оқу 

орындарында жүзеге асыруға ұсынылған 19 ЖОО оқулықтары, шағын жинақты мектеп мұғалімдерін 
оқытуға қосарланған мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларының дайындалуы қазіргі заманғы 

талаптарға толық жауап береді. 

Университет қызметкерлерінің алдында орта мерзімді кезеңде тұрған міндеттер анықталды. 
Біріншіден, Абай атындағы ҚазҰПУ республиканың педагогикалық институттары мен аймақтық 

университеттеріне мамандар дайындау мен олардың біліктілігін арттыруды дамытуы қажет. Екіншіден, 

педагогтарды дайындаудың оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын сапалы жаңартуды 

жалғастыруы қажет. 
Университет педагогикалық білім берудің алдыңғы қатарлы орталығы ретінде Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты программалық мақаласында айтылған міндеттер мен жобаларды іске 

асыруда орта білімнің жаңартылған мазмұны бойынша педагогикалық мамандықтардың білім беру 
бағдарламалары мазмұнын жетілдіру бағытында білімнің жаңа мазмұнын анықтап, қазақ тілінің латын 

әліпбиіне көшуінеғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік қолдауды қамтамасыз етеді, орта 

мектепке латын жазуындағы оқулықтардың құрылымы мен мазмұнын жаңа үлгіде әзірлеуді бастамақ. 
Зерттеу университеті ретінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттары, 

басқа ұйымдар мен қорлар бойынша конкурстарға профессор-оқытушылар құрамының қатысуын 

арттыру, ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мақсатында жобалық тәсілді жүзеге асырып, алдағы үш 

жылда ғылым бюджетін 2-3% -ға ұлғайтып, педагогикалық технологиялар орталығын, 
мамандандырылған педагогикалық зертханалар және т.б.құруды жоспарлауда. 

Университеттің даму стратегиясын жүзеге асыруда Абай атындағы ҚазҰПУ-ді ғылыми-зерттеу және 

цифрлы университетке айналдыру, студенттерге қызмет жасаудың бірыңғай орталығын құру, 600 адамға 
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арналған акт залы, оқу корпустары, аудиториялар мен ғылыми-білім беру зертханалары, әлеуметтік-

мәдени және спорттық мақсаттағы объектілерді модернизациялау, сандық кітапхананы құру сынды Абай 
атындағы ҚазҰПУ Байқау кеңесінде нақтыланған басым бағыттар және ұзақ мерзімді даму жоспарлары 

ерекше рөл атқарады. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ерекше мәртебесі бар ұлттық педагогикалық университет ретіндегі 
қызметі жұмыс берушілер арасында академиялық беделін арттыруға, педагогикалық білім мен ғылым 

саласында көшбасшылық позицияларды нығайтуға бағытталған. 

Жоғары білімнің «Қара шаңырағы» ретінде ірі тарихи және мәдени мұраны иемдене отырып, 

университет әлемдік білім беру кеңістігнде қазақстандық білімнің мәртебесін нығайтуда.  
Осы игі бастамаларға ат салысып, бүгінгі әлемдегі өзгерістерге икемделуге қабілетті жоғары білікті 

мамандар, ғылыми және ғылыми-педагогикалық мамандар даярлап, еліміздің болашағы – қазіргі 

студенттерге кәсіби білім беруде Тарих және құқық институты да өз үлесін қосуда. 
Институтымызда еліміздің түкпір-түкпір ауылдарынан келген студент балаларымызды заманауи 

технологияларды пайдалана отырып оқытуға, алыс-жақын шет елдердің озық тәжірибелерімен 

таныстыруға мүмкіндік бар. Ең қуантатын нәрсе – мемлекеттің осы қамқорлығын жақсы түсінген 

жастарымыз білім-ғылымға, жаңалыққа құштарлық танытуда. 
Тарих және құқық институтының ұжымы «Елімізге қажетті, бәскеге қабілетті, замана талабына сай 

кадрларды дайындау!» деген ұранға сай болып Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның Үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауындағы және «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласындағы, «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа Үндеуіндегі 

міндеттердің мерзімінен бұрын жүзеге асуына қызмет етеді және Қазақстанның болашағына нық сенеді. 

Барлық сыртқы және ішкі қиыншылықтарды, қайшылықтарды шеше отыра Қазақстан міндетті түрде 
әлемдегі ең озық отыз мемлекеттің қатарына кіреді. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, 

біріккен және белсенді еңбек үрдісін тоқтатпауымыз керек. 

Тарихи қалыптасқан біздің ұлттық дәстүрлеріміз ақпарат дәуірінде осы замандағы озық дәстүрлермен 

үйлесім табуы үшін қажырлылықпен еңбектенуге тура келеді. Еліміздің жоғары жетістіктерге жетуіне 
оның табиғи байлығы емес, адами капитал сапасы, адамдардың білімі мен бәсекге қабілеттілігі, оны іске 

асыратындай денсаулық сапасы ықпал етеді. 

Бүгінгі ұрпақ әр саладан хабардар бола отырып, өз мақсатына жетуге, білім алуға, салауатты өмір 
салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды 

пайдалана білуі шарт. Біздің болмысымызға тән ұстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, 

үнемшілдік пен орынды пайдалана білу біздің өз бейнемізді танытады, мінезіміз бен мәдениетімізден 
хабардар етеді. Оларды сақтай білу біздің парызымыз. 

Дүрбелеңге толы дүниеде барлық мемлекеттер де заманға сәйкес жаңғыруды қалайды. Уақыт жылдам 

өзгереді, ғасырлар даму ерекшеліктерімен есте қалады. Уақыт талабынан шығу үшін жаңғыру біздің 

өзімізге керек, тарих та сонымен жасалады. 
Бүгінгі ұрпақ үшін рухани жаңғыру ұлттық қасиеттеріне ие болу және мәдениеттілікті, еңбек пен 

білімді иеленіп, кез-келген игілікті іске ынта мен жігерді танытып, қабілеттілікті көрсете білу, өмір 

жолында өз ісіне адалдық танытып, өзіне бағындырған құндылықтарды халықтың игілігіне айналдыра 
алатын деңгейге қол жеткізу, сол арқылы мемлекетінің мүддесіне, ұлтының болмысына күш беру. 

Ендігі міндет – осы айтылғандарды іске асыру жолында аянбай еңбек ету. 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 
1 Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Атамұра, 1999. 

2 Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. «Егемен Қазақстан» 12 сәуір 2017жыл 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ШАРУАЛАР 

КӨТЕРІЛІСТЕРІ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ 

(XX ғ. 20-30 жылдары) 

 

Б.С. Жұмағұлов  
т.ғ.к., Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің профессоры 

 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Қазақстан тарихына оның ең қасіретті беттерінің бірі болып енді. Сөз 
жүзінде автономия және өз тағдырын өзі анықтау құқығына ие бола тұрып, іс жүзінде қазақ халқы өте 

қатал зұлымдық пен қуғын-сүргінге ұшырап, қасіретке душар болды. Бұл кезде бостандық, бақыт және 

теңдік туралы ұрандарды алға тарта отырып, Қазақстанды жаңа империяның шикізат көзіне және тұтас 
халықтарды жер аударатын орнына айналдырған тоталитарлық жүйе дәстүрлі өмір жүйесін қиратуға 

кіріскен еді. Шын мәнінде кеңестер қоғамындағы өзгерістер тоталитарлық режимнің қыспағымен, 

халықтың белгілі бір бөлігін құрбан ету арқылы іске асырылды. 

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінде тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы «ақтаңдақтарды» 
жан-жақты ашып көрсету міндетін қойып отыр. Егемен ел тізгінін қолға ұстап, әлемдік өркениетке бет 

алған қоғам ретінде өткен тарихымызды саралап, бұрын тиым салынған ақиқатты бүкпесіз айтатын, оған 

жаңа тұрғыда баға беретін кезең келді. 
Республика президенті Н.Назарбаевтың 1998 жылды «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы» деп 

жариялап, сол жылы наурыз айында еліміздің зиялы қауым өкілдерінің басын қосқан жиында: «Бұл жылы 

да біз өткенде жинақталған тәжрибені ескере отырып, тұғырдан тайса да, санадан әлі сырыла қоймаған 
тоталитаризм идеологиясын әшкерелеуді жалғастыра түсеміз. Тоталитаризмге ұлттық тарихтың қажеті 

жоқ. Ол ұлттың тарихи жадын жойып, мәңгүрттік психологияны орнықтыруға мүдделі. Өйткені өткенін 

білмейтін халықтың өзіне сенімі болмайды. Ал қазақ елінің тарихы, ғылымы, мәдениеті өзінің жер асты 

байлықтарындай танымал ма? Олай дей алмаймыз. Осынау дүбірлі дүниеде өзіңді мойындатудың сенімді 
жолы-тағылымды тарихың, озық ғылымың, өрелі мәдениетің»-деуі жиналған жұртқа ой салып, 

халқымыздың зерттелмей келген қырларын ашуға, «ақтаңдақтардың» орнын толтырып, шындықты 

қалпына келтіруге мол мүмкіндіктер берген еді./1/ 
Бұл дегеніміз, ұлттық тарихымызды қайта қарап, оның ауыр болса да сабақтары мен тағылымын, 

тәуелсіз республикамызды бүкіл әлемге танытуға және болашақ ұрпаққа тәлім-тәрбие беру үшін 

пайдалануға мемлекеттік көлемде назар аудару. 
Кезінде әлеуметтік-экономикалық прогресс заңдылықтарына қайшы келетін әдістермен шаруа 

қожалықтарын күштеп ұжымдастырудың халқымызға қандай қасірет әкелгені бүгінде бүкіл әлемге аян. 

Алайда, Қазан төңкерісінен кейінгі жолымыздағы орны толмас олқылықтарды және 20-жылдардың 

ортасы мен 30-жылдардағы Қазақстандағы социализм құру барысындағы тұтас бір халықты жойып 
жібере жаздаған Голощекиннің жүргізген сұрқия саясатының қасіретті зардаптарын әлі де терең зерттеу 

қажет екендігінде күмән жоқ. Сонымен қатар, бүгінгі тарих ғылымының жетістіктерін атай отырып, сонда 

да болса бұл мәселе жан-жақты зерттеліп, өз шешімін толық тапты деп айта алмаймыз. ХХІ ғасырға аяқ 
басқан тұста тәуелсіз еліміздің қандай жолдан өткенін зерттеуде шынайы тарихымызды қалпына келтіріп, 

оқиғаларды объективтік тұрғыда саралап, әділ баға берудің танымдық мәні өте зор. 

Кеңес өкіметінің шаруа қожалықтарын ұжымдастыру және отырықшыландырудағы саясаты қазақ 

халқына аштық пен апат алып келді. Мыңдаған шаруалардың жанұялары туған жерін тастап, елден тыс 
ауа көшіп, алыс аймақтарға, басқа мемлекеттерге кетуге мәжбүр болды. Олардың көбі жолшыбай аштан 

өліп, қырылып қалған еді. Елде қалып, ұжымдастыру мен отырықшылану азабына ұшырағандар ғасырлар 

бойы күнкөрістің көзі болып келген малдан айырылып, соның салдарынан жұтқа, алапат аштыққа тап 
болып, сол даңғаза науқанның құрбаны болды.  

Міне, сол кезеңнің басты оқиғасы, 1931-1933 жылдардағы күштеп ұжымдастыру, отырықшыландыру 

мен аштықтың салдарынан болған қазақ халқының басына түскен зобалаң тек Кеңес өкіметі ыдырап, 
тәуелсіздікке қолымыз жеткесін ғана тиянақты зерттеу объектісіне айналған еді. Бірақ соған қарамастан 

бұл мәселенің көптеген жақтары әлі де толық анықтала қойған жоқ. Солардың бірі, 1929-1933 жылдары 

бүкіл Қазақстан территориясында етек алған шаруалардың әкімшіл-әміршілдік жүйенің халық басына 

әкелген ауыртпашылығына, олардың итаршыларының жөнсіз зорлығына және көрсеткен қорлығына 
қарсы бағытталған көтерілістері болып табылады. Осының бәрі бұл тақырыптың әлі де танымдық мәнін, 

бүгінгі күн талабына сай өзектілігін дәлелдеп, байыпты зерттеуді қажет ететінін көрсетеді. 
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Әділдік тұрғыдан танылып, зерделенбеген тарих шындығының бүгінгі күн проблемаларын дұрыс 

түсінуге мүмкіндік бермейтіндігі, болашаққа дұрыс жол көрсете алмайтындығы белгілі. Оны кеңес 
дәуірінің тарихы, кеңестік тарихнама тәжірибесі де айқын көрсетті. 

Ел арасында «Адай көтерілісі» деген атпен таралып, тарихы әлі толық зерттеліп, талданбаған, тарих 

оқулықтарында жазылмай, тек ауызекі әңгімелерге арқау болып жүрген бұл қозғалыстың сипаты, шығу 
себептері және қозғаушы күштері туралы мәселені анықтауды алдымен ежелгі заманнан малын бағып, 

өздерінің шаруасын күйттеп, көшіп-қонып жүрген қазақ елінің 20-жылдардағы жағдайына, кеңес 

өкіметінің аграрлық саясатымен тығыз байланыста қараған жөн. Бұрынғы Адай округіндегі шаруалар 

көтерілісінің сол кездегі бүкіл Қазақстан өлкесіндегі оқиғалармен тығыз байланыста болып, өзара үндесіп 
және ұштасып жатқандығы ақиқат. Көлемі мен ұзақтығы жөнінен сол жылдардағы барлық шаруалар 

қозғалысынан асып түсетін бұрынғы Адай округіндегі шаруалар көтерілісінің алғышарттары мен 

себептері, барысы мен тарихы, жалпы заңдылықтары мен ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу әліде қажет. 
Себебі, біріншіден, бұл тақырыптың бұрын зерттелмеген ғылыми маңыздылығында; екіншіден, саяси 

тәрбиелік мәнінде; үшіншіден, бұрмалаушылыққа ұшыраған, немесе айтылмай келген мәселелер туралы 

шындықты қалпына келтіру, сол арқылы өткен оқиғалардан тарихи тағылым мен қорытынды шығару 

қажеттілігінде деп білеміз.  
Кеңес өкіметінің Қазақстандағы аграрлық саясаты мен 30-жылдардағы ашаршылық трагедиясы 

шынайы ақиқат тұрғысынан тек 90-жылдардың бас кезінен бері ғана жазыла бастады. Бұрынғы КСРО 

мемлекетінде қоғамдық-саяси ахуалдың өзгеріп, демократияландыру нышандары айқын белең алған 
кезде мерзімді баспасөз бетінде 30-жылдардағы қазақ халқының басына түскен нәубет мәселесіне 

арналған публицистикалық мақалалар жарияланды. Алайда мәселенің анық-қанығын ашатын құжаттар 

жабық болғандықтан зерттеушілердің байыпты пікір айтуға мүмкіншілігі болған жоқ. 
Соған қарамастан тарихшылар Т.Омарбеков пен Қ.Атабаевтың «Коллективтендіру сабақтары», 

Б.Төлепбаев пен В.Осиповтың «Асырмай да жасырмай айтылар шындық» атты мақалаларында тұңғыш 

рет ашаршылыққа байланысты нақтылы архив деректері келтіріліп, қазақ халқының басына түскен 

демографиялық опатқа ғылыми талдау жүргізудің алғашқы қадамы жасалды./2/ 
1988 жылдың қараша айында Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты «Қазақстан мен Орта Азия 

республикаларындағы ұжымдастыру: тәжірибесі мен тағылымдары» атты Бүкілодақтық ғылыми 
конференция өткізіп, күштеп ұжымдастыру мен оның зардаптарын жаңа тұрғыдан жүйелі түрде зерттеу 

мәселесін күн тәртібіне қойды./3/ Осыдан кейін біртіндеп тарихшы ғалымдар мәселені әр қырынан 

зерттеп, құжаттық негіздегі тұжырымдар жасауға жол ашылды. 
Қазақстандағы ашаршылық нәубеті туралы алғашқы ғылыми мақаланы «Вопросы истории» 

журналында 1990 жылы белгілі тарихшылар М.Қ.Қозыбаев, Ж.Б.Әбілқожин және демограф М.Б.Тәтімов 

жариялады./4/ Сол кездегі КСРО көлеміне және шет елге белгілі бұл басылым арқылы 30-жылдардағы 

қазақ халқының қасіреті туралы нақты деректер әлемге әйгілі болды. 
Қазақстандағы күшпен ұжымдастыру, қазақ шаруаларын меншігінен айыру, ашаршылық 

құрбандарының мөлшерін анықтау, жалпы 20-30-жылдардағы саяси қуғын-сүргін барысын айқындап, 

ақиқатты қалпына келтіру тұрғысында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің арнайы комиссиясы 
атқарған жұмыстың ерекше маңызы болғанын атап өткен жөн. Комиссия құрамына кірген ғалымдар 

академик М.Қ.Қозыбаевтың басшылығымен бұрын қатаң бақылауда болған архив құжаттарын, оның 

ішінде бұрынғы ОГПУ-НКВД, КПСС Орталық Комитетінің «Ерекше папкасындағы» құжаттарды 

көтеріп, сарапқа салу нәтижесінде мәселенің егжей-тегжейін анықтауға жол ашты. Комиссия жұмысының 
қорытындысы баспасөзде жарияланып, жұртшылыққа мәлім болды./5/ 

Комиссия жұмысының нәтижесінде баспасөзде жарияланған материалдарда 20-30-жылдардағы 

ашаршылық трагедиясының алғышарттарына талдау жасалып, оның неден бастау алатыны, Кеңес 
өкіметінің аграрлық саясаты қандай негізге сүйенгені туралы тың пікірлер айтылды. Бұл тұрғыда 

М.Қозыбаев, Т.Омарбеков, Қ.Алдажұманов, М.Тәтімов, М.Қойгелдиев, Қ.Атабаев, Б.Елкеев және 

басқаларының мерзімді баспасөзде жариялаған мақалалары осы мәселеге байланысты қоғамдық пікірді 
қалыптастыруға, тоталитарлық жүйе тұсында қалыптасқан қасаң идеологиялық тұжырымдарды бұзып, 

жаңа тұрғыдан зерттеуге себепкер болды. Сол сияқты ашаршылық кезеңі мен саяси қуғын-сүргін 

қиындықтарын бастан өткерген куәгерлер мен ғалымдардың, жазушы журналистердің естеліктері мен 

жазбалары да бұл мәселеден оқырманға көп мағлұмат берді. Олардың көпшілігі 1993 жылы Алматыда 
шыққан «Қызылдар қырғыны», «Нәубет» /1992/ және «Зауал» /1991/ атты жинақтарда жарияланды. 

Күштеп ұжымдастыру мен ашаршылық тарихын талдау нәтижесінде ғалымдар Қ.Алдажұманов пен 

Ж.Әбілқожин «этноцид» деген сипат берді. «Егеменді Қазақстан» газетінің 1992 жылғы 30 мамырда 
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жарияланған осы аттас үлкен мақаласында олар қазақ халқының дәстүрлі шаруашылық жүйесінің 

ешқандай әзірліксіз аяусыз қиратылып, дамудың басқа үлгісі күшпен таңылғаны күн көріс 
шаруашылығынан айрылған халықты қырғынға душар еткенін дәлелдейді. Осының нәтижесінде қазақ 

халқының ұлт ретінде жойылып кету қаупі төнгенін баяндайды. Бұл пікірдің бірыңғай мал 

шаруашылығымен күн көрген Адай округінің қазақтарына да қатысы бар. 
Осы кезден бастап Қазақстандағы ашаршылық, Кеңес өкіметінің аграрлық саясаты мен тоталитарлық 

жүйенің халыққа қарсы жүргізген қуғын-сүргіні отандық тарих ғылымында жүйелі зерттеу бағытына 

айналды. Мәселені зерттеуде М.Қ.Қозыбаев, К.Нұрпейісов, Ж.Б.Әбілқожин, Т.Омарбеков, 

М.Қ.Қойгелдиев, Қ.С.Алдажұманов және басқа ғалымдар белсенділік танытып, көптеген еңбектер 
жариялады./6/ 

Кеңес өкіметінің аграрлық саясатын, шаруа қожалықтарын меншігінен айырып, тәркілеу барысын, 

шаруалардың жаппай қарсылығы мен көтерілістерін зерттеуде тарихшы Т.Омарбековтың жұмыстары 
ерекше орын алады./7/ Оның шаруа көтерілістері туралы мерзімді баспасөзде жарияланған мақалалары 

бұл мәселені тарихи тұрғыдан жаңаша көзқараспен зерттеу қажеттігін дәлелдей түсті. Себебі, кеңестік 

коммунистік идеология жағдайында 30-жылдардағы шаруа көтерілістері «бандалық», «басымашылық 

қозғалысы», «бүліншіліктер» деп бағаланып келгені мәлім. Т.Омарбеков осы мәселені басқаша, 
объективтік тұрғыдан зерттеп, «ақтаңдақтар» ақиқатын жария етті. Оның 1992-1993 жылдары «Жұлдыз» 

журналының бірнеше номеріне «Халық қаһары» деген атпен жарияланған мақалаларында Қазақстанда 

болған әрбір ірі көтеріліс ошақтарының тарихы әңгімеленген. Оның осы топтама мақалаларының бірі – 
«Адай көтерілісі» деп аталады./8/ 

Осымен қатар автор 1993 жылы «Ақиқат» журналының 4-ші санында «Маңғыстау өңіріндегі халық 

қозғалысы» атты мақала жариялап, онда да Адай көтерілісіне қысқаша талдау жасайды. Адай 
көтерілісінің ақиқатын айтуда алғаш қалам тартқан авторлардың бірі болған Т.Омарбеков «Зобалаң», «20-

30 жылдардағы Қазақстан қасіреті» атты монографияларында да жоғарыда аталған материалдар негізінде 

Адай көтерілісінің барысын қысқаша баяндайды. Автор осы кітаптарында Қазақстандағы шаруа 

көтерілістерін тұңғыш рет зерттеп, олардың болған аймақтарын, нақты мерзімдері мен қатынасқан 
адамдардың аты жөнін халыққа алғаш таныстырды. Оларда Адай көтерілісінің барысы жөнінде де 

арнайы мәлімет бар. 

Кеңес өкіметінің аграрлық саясатына қарсы шаруа көтерілістері мен халыққа қарсы жүргізілген саяси 
қуғын-сүргін науқаны Қ.С.Алдажұмановтың зерттеулеріне де арқау болды./9/ Автор тарихнамаға күштеп 

ұжымдастыру жылдарындағы шаруа көтерілістері мен толқуларын «Қарсыласу қозғалысы» деген 

атаумен енгізді. Автордың зерттеулерінде Адай көтерілісі жөнінде де тың мағлұматтар бар. 
Алайда, Адай округінде болған кең көлемді көтеріліс барысы, халықтың жаппай үдіре көшіп, 

қарсылық көрсетуі туралы осы уақытқа дейін арнайы монографиялық зерттеу болған жоқ. Осы мақала 

авторының Қ.С.Алдажұмановпен бірге жариялаған арнайы мақаласы осы мәселенің көлемін, 

оқиғалардың өрбуін, Адай округі мен жалпы батыс Қазақстан, Арал мен Шалқар өңірінен босқындыққа 
ұшыраған шаруалар мен қарсыласу қозғалысына қатынасқандардың тағдырын қысқаша сөз етеді./10/ 

20-30 жылдардағы саяси қуғын-сүргін тарихын жазу барысында Адай округіндегі көтеріліске 

қатынасқандар, ондағы саяси ахуалдың нәтижесінде құрбандыққа ұшырағандар туралы дерктер 1996-
1998 жылдары жарық көрген «Азалы кітапта» келтірілген. Маңғыстау облысы бойынша да арнайы 

«Азалы кітап» шығарылып, қуғын-сүргінге ұшырағандар, Адай көтерілісіне байланысты жауапқа 

тартылғандардың қысқаша өмірбаяндары жарияланды. 

Батыс Қазақстан өңіріндегі күштеп ұжымдастыру мен ашаршылық нәубеті, босқындарды қайтару, 
отырықшыландыру мәселесі К.М.Жаулин мен Ж.Т.Таңатарованың диссертацияларына арқау болды./11/ 

Алайда авторлардың негізгі мақсаты басқа болғандықтан Адай көтерілісіне бұл жұмыстарда назар 

аударылған жоқ. Тек, К.М.Жаулиннің диссертациясында ғана Адай көтерілісі жөнінде жалпы мағлұмат 
берілген. 

 Адай округіндегі көтеріліс жөнініде ОГПУ тергеу материалдары негізінде алғаш жазған автор 

жазушы-документалист М.Омаров еді. Оның «Расстрелянная степь. История Адаевского восстания 1931 
года. По материалам ОГПУ» деген кітапшасы көтерілістің себептерін, негізгі оқиғалары мен 

кейіпкерлерін айқындауда оқырмандарға едәуір мағлұмат береді. І.Сариев пен М.Омаровтың 

«Ойрандалған Адай даласы» атты кітабы да осының алдында орыс тілінде жарияланған кітапшаның қазақ 

тіліндегі кеңейтілген нұсқасы./12/ Алайда авторлар жазушы-журналист тұрғысынан оқиғаларды жалпы 
баяндағанымен, тарихи ахуал, кеңес өкіметінің нақты аграрлық саясаты тұрғысынан толық ашпайды. 

 Маңғыстау өңіріндегі 20-жылдардағы оқиғалар, оның ішінде қазақ еліне кеңінен танымал қайраткер 

Тобанияз Әлниязұлы туралы соңғы жылдары мерзімді баспасөз бетінде едәуір жазылды. Жазықсыз 
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жазаланған қайраткерге Ақтау қаласында ескерткіш орнатылды. Осы жарияланған материалдар негізінде 

Ақтаулық журналист Әбілқайыр Спанов «Тобанияз», «Тоқабай Құрмаш» атты кітапшалар шығарып, 
олармен бірге болған адамдар жөнінде қосымша деректерді жариялады./13/ Сонымен қатар жазушы 

Тәжібай Жаңаев «Тобанияз қыстауы» деген Тобанияз Әлниязұлы өмірінің соңғы жылдары мен оның іс-

қызметі туралы халық жадында сақталып қалған естеліктер негізінде құрылған деректі хикаятты /14/ 
жарияласа, Саламат Хайдарұлы да «Қанды асу» атты публицистикалық кітабын /15/ жарыққа шығарып, 

онда Маңғыстау түбегінің бас көтерген азаматтары Тобанияз Әлниязұлы, Оразмағанбет Тұрмағанбетов, 

Алшын Меңдәлиев, Байбоз Қилыбаев және бұрынғы Гурьев /Атырау/ округтік, өлкелік партия 

комитеттерінің хатшысы Х.Ақботиндер отбасыларының қиын тағдырын сөз етеді. Бірақ бұл 
кітапшаларда Адай көтерілісіне дейінгі ахуал жеке адамдар төңірегінде ғана әңгімеленеді. Т.Әлниязұлы 

туралы естеліктері белгілі жазушы Ғалым Ахметовтың «Алаш Алаш болғанда» атты кітабында 

жарияланған. Онда автор Тобаниязды көрнекті қоғам қайраткері, ірі тұлға ретінде шынайы тұрғыдан 
бейнелейді./16/ 

Сонымен қатар бұл көтеріліске арналған көркем әдеби шығармалар да жарық көруде. Мысалы, 

Тайсойған өңірінің азаматы, кезінде «банды Құныскерей» атанған, Құныскерей Қожахметұлының сан-

қилы тағдырына арналған роман жазған жазушы Марат Мәжитовтың екі кітаптан тұратын «Тобанияз» 
атты романының бірінші кітабы 2003 жылы «Өлке» баспасынан жарық көрді. Мұнда автор өз кейіпкері 

Тобанияздың Адай уездік комитетінің төрағасы болып сайлануына дейінгі өмір-дастанын суреттейді. Бар-

жоғы елу бес жас жасап, Кеңес өкіметінің қаһарына ілігіп, атылып кеткен бұл аяулы жанның сан-салалы 
қызметі мен тіршілік-тынысын жазушы кестелі тілмен, оралымды оймен көрсете білген. Сегіз арыс Адай 

еліне хан Тобанияз атанған бұл қайраткер образы романда ашық та айшықты бейнеленген./17/  

Соңғы жылдары жалпы Қазақстандағы аграрлық өзгерістер тарихнамасы жөнінде О.Мұхатова 
бірнеше мақала жариялап, арнайы монография жазды./18/ Онда Батыс Қазақстан өңірі бойынша 

ұжымдастыру тарихына арналған зерттеулерге де шолу жасалған. 

Зерттеліп отырған мәселенің деректік негізіне байланысты екі құжаттар жинағы жарық көрді./19/ 

Оларда жалпы Қазақстан бойынша 20-жылдардың аяғы мен 30-жылдардың бас кезіндегі ұжымдастыру 
мен ашаршылық тарихына байланысты құжаттар жарияланған. 

Мәселені зерттеуде кеңес дәуіріндегі жарық көрген іргелі еңбектерді де жоққа шығаруға болмайды. 

Г.Ф.Дахшлейгер, К.Нұрпейісов, Б.А.Төлепбаев, Ә.Тұрсынбаев, Ж.Жұмабеков және басқаларының 
еңбектерінде мәселеге байланысты құнды деректер бар./20/ Кеңес өкіметі мен КПСС-тің идеологиялық 

қысымы жағдайында жазылған бұл еңбектердің авторлары ақиқатты айтып, басқаша жазуға мүмкіндігі 

болған жоқ. 
Жоғарыда айтылғандарға сәйкес жалпы бұрынғы Кеңестік тарих ғылымында Адай округіндегі 

көтеріліс кеңес өкіметінің аграрлық саясаты тұрғысынан жеке дара зерттеу объектісі болған жоқ. Өзінің 

көлемі мен хронологиялық шеңбері, қамтыған әлеуметтік құрамы жағынан Адай көтерілісі Қазақстанда 

1929-1932 жылдары болып өткен 372 көтерілістің ішіндегі ең ірісі. Бір шеті Ақтөбе облысының Ойыл, 
Табын, Шалқар, Батыс Қазақстан облысының Тайпақ, Жаңақала, қазіргі Қызылорда облысының Арал 

аудандарына дейін шарпыған бұл көтеріліс пен шаруалардың қарсыласу қозғалысы Үстірт арқылы 

Маңғыстау өңірін қамтып, Түркіменстан шекарасына дейін жетті. Босқындар мен ауа көшкендер 
Түркімен жері мен Қарақалпақстан арқылы әрі қарай шет елге – Ауғанстан мен Иранға өтіп кетті.  

Халықтың ашаршылық салдарынан қырылуы, қалғандарының республикадан тыс жерлерге босып 

кетуі және үкімет тарапынан болған қуғын-сүргіннің салдары өз жерінде, ата қонысында қазақ халқының 

санының күрт азаюына әкелген еді. Сергелдеңге түскен қазақ халқы өзінің ашаршылықта жоғалтқан ұл-
қыздарының қатарын тек қырық жылдан кейін ғана қалпына келтірді. 

Адай көтерілісі 1922-1933 жылдар аралығын қамтитығын ескерген жөн. Себебі, Адай округіндегі 

көтерілістің алғышарттары 20-жылдардағы кеңес өкіметінің солақай саясатынан, сол өңірдегі саяси-
әлеуметтік ахуалдан бастау алады. Көтерілістің басталып, кең қанат жаю мерзімі – 1929-1931 жылдар. Ал, 

1932 жылы көтерілістің соңғы ошақтары жойылып, 1933 жылы босқындыққа ұшыраған халықты қайтару, 

барған жерінде орналастыру шаралары жүргізілді. Адай көтерілісінің географиялық ауқымы Батыс 
Қазақстан өңірінің көптеген аудандарын (Жаңақала, Тайпақ, Табын, Ойыл, Шалқар, Арал аудандары, 

Атырау мен Маңғыстау) қамтығандықтан оқиға желісіне байланысты Адай округінен тыс жерлерді 

назардан тыс қалдырмаған жөн. 

Адай көтерілісі туралы құнды деректер архив құжаттары мен материалдарында, оның ішінде негізінен 
бұрын жабық жатқан ҚР ҰҚК архивіндегі Адай округіндегі саяси қуғын сүргін құрбандары мен 

көтеріліске қатынасқандардың тергеу істерінің (№011377, 8184 архивтер) жазбаларында кездеседі. 
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Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағатындағы Қазақ АКСР Халық 

комиссарлары кеңесінің (30- қор), Қазақ АКСР Орталық Атқару комитетінің (5-қор), Қазақ АКСР 
Халкомсовы жанындағы Мемлекеттік жоспарлау комитетінің (1179-қор), Республика заң 

комиссариатының (1383-қор) және басқа да Республикалық басқару органдарының материалдары (44-

қор) да көп мәселе туралы мәлімет берсе, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Архивіндегі 
ВКП/б/ Қазақстан өлкелік комитетінің (141-қор) және басқа да партия органдарының (139-қор) құжаттары 

мәселенің әртүрлі проблемаларын жан-жақты ашып көрсетуге септігін тигізуі даусыз. 

Адай көтерілісін зерттеушілерге Атырау облыстық мемлекеттік архивінің (2, 16, 117-қорлар), 

Маңғыстау облыстық мемлекеттік архивінің (17, 185, 259-қорлар) материалдары да көп көмек береді. 
Оларда Адай округінің шаруашылық жағдайына, әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелеріне 

арналған құжаттар мен деректер бар. Осы деректер жергілікті жағдайды, жекелеген шаруашылықтар мен 

адамдарға байланысты оқиғаларды салыстыра отырып анықтауға мүмкіндік берді. 
Бұл тұрғыда ерекше айта кететін мәселе, ресми басқару органдарының 20-жылдары Адай округінде 

қалыптасқан жағдайға байланысты құжаттары көбінесе мәселені айқын көрсетпей, саяси тұрғыдан 

Тобанияз Әлниязұлы сияқты тарихи тұлғалар төңірегінде округтегі шиеленіс ахуалын әдейі 

ушықтырғандығы, ал 20-жылдардың соңында күштеп тәркілеу мен ұжымдастыру барысында туындаған 
ашаршылық қаупін, өкімет саясатына халықтың жаппай наразылығын әдейі жұмсартып ақпарат 

бергендігі байқалады. Сондықтан, ондай материалдарға басқа да дерек көздерімен салыстырмалы түрде 

сараптау жасалып, мерзімді баспасөз материалдарымен, соңғы жылдары белгілі болған жаңа деректермен 
толықтырылу, нақтылану арқылы пайдаланған жөн. Бұл бағытта Адай көтерілісінің жай-жапсары мен 

барысын айқындау, қарулы қақтығыстар қашан және қай жерлерде болғанын нақтылау, көтеріліс көлемін, 

оған қатынасқандар қатарын, негізгі ошақтары мен олардың жетекшілерін анықтау жұмыстары ерекше 
мәнге ие. Сондықтан бұл тұрғыда ОГПУ-НКВД органдарының көтерілісшілер үстінен жүргізген тергеу 

істерінің ерекше маңызды екенін айту қажет. Көп томдық бұл тергеу құжаттарының басты ерекшелігі – 

Кеңес өкіметінің жалпы ұстанған саясатына, оның ішінде әсіресе 20-жылдардың соңына қарай орын алған 

жаппай террор саясатына жергілікті халықтың қалай қарағанын айқын бейнелеуінде дер едік. Өйткені 
олардан Адай округінде 20-жылдардың бас кезінен бері ревком төрағасы Т.Әлниязұлы мен оның 

серіктестері төңірегінде өрбіп келген саяси тартыс пен кикілжің, жалпы Маңғыстау өңірінде табиғи-

географиялық, әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерден туындаған қиындықтар, соның нәтижесінде 
жаппай орын алған көтеріліс пен үдере көшудің алғышарттары көрініс тапқан. Сонымен қатар олар 1929 

жылы Адай көтерілісі басталғанға дейін бұрынғы округ пен оған қараған аудан басшыларының, басқа да 

шаруашылық қызметкерлері мен елдің бетке ұстар беделді адамдарының қалай репрессияға ұшырап, 
құрбан болғандығын ашық көрсетеді. Сондай-ақ, көтеріліске қатынасып, тірідей немесе жараланып қолға 

түскен репрессия құрбандарының есімін сол құжаттар арқылы бүгінгі ұрпаққа жеткізуге болады. 

Алайда ОГПУ органдарының тергеу құжаттары мен үштік үкімдері оқиғаларды, оларға қатынасқан 

адамдарды біржақты «жаулық әрекет» және «халық жаулары» деп көрсететінін де атап айтқан жөн. 
Сондықтан бұл материалдардың тиісті сраптаудан өткізіліп, сыни тұрғыдан пайдаланылғаны жөн. 

Деректік негізге сонымен қатар баспасөз, статистикалық және құжаттық жинақтар материалдары, 

естеліктерді де пайдалануға болады. Сондай-ақ, тарихшы-ғалымдардың 20-30-жылдардағы аграрлық 
мәселе мен қоғамдық-саяси өмір туралы зерттеулері де бұл мәселені жан-жақты зерделеуге септігін 

тигізеді. 

Міне сондықтан, өткен тарихымыздың ащы кезеңдерінің тәжірибесінен қорытындылар шығара 

отырып, қазіргі нарық заманында ауыл экономикасын көтеруге, сол арқылы қазақ халқының ата кәсібі 
мал шаруашылығын одан әрі дамытып, оны халық игілігіне айналдырған дұрыс сияқты. Сонда ғана әлі 

күнге дейін талас туғызып келе жатқан мәселелер өз шешімін тауып, күн тәртібінен түскен болар еді. 
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Аңдатпа 

Мақала ұлттық тарихқа катысты мифтік сана мен мифтендіру үрдісінің табиғатын түсіндіруге 

арналған. Тарихи мифтендіру құбылысы өткенді түсіндірудің бір формасы ретінде ұлттық тарихты 
деконструкциядың құралына қалай айналатындығы түсінділеді. Мифтік шығармашылық заңдарына 

сәйкес құрастырылған тарихтағы квазиғылыми тұжырымдарының бұқаралық санаға әсерінің салдарлары 

көрсетіліп, тығырықтан шығу жолдары көрсетілген.«Біз»-«Өзгелер» бейнесін қалай құрастыру керек 
деген ұстанымдарына назар аударуға болады. 

Кілт сөздер: мифтер, мифтендіру үрдісі, мифтік сана, тарихты құрастыру, ұлттық тарих, 

деконстурция, репрезентация 

 
Тарихи сана – өзіне түрлі элементтерді сыйдыратын күрделі әлеуметтік-психологиялық құбылыс. 

Тарихи сананы қалыптастырудың көздері әр түрлі: тарихи жад, фольклор, діни танымдар, тарихи 

мифология, ресми мемлекеттік концепциялар, ғылыми интерпретациялар, әдеби шығармалар, өнер және 
сәулет өнері, т.б. 

Тарихи сана- дәстүрлі тарихи құндылықтарға сүйенетін, бір мезгілде жағдайға байланысты ішкі және 

сыртқы факторлардың әсеріне өте икемді құбылыс. Мемлекет саясаты тарих аумағында үлкен рөлге ие, 
білім жүйесі, мәденет, бұқаралық ақпарат құралдары, діни сенімдер арқылы жүзеге асады[1]. 

Расында, бүгінде, жаһандану бір жағынан мәдени тосқауылды жойса, екінші жағынан Еуропалық Одақ 

мемлекеттік шекаралардың жойылатындығын көрсетіп жатса, мектеп оқулықтарындағы өткеннің 

бейнесін құрастыру, жалпы тарихи ұлттық тарихқа деген көзқарас та өзгерді. Бүгінде, Батыстағы ең 
танымал тарихтағы ғылыми бағыттарының бірі ұлттық тарихты деконструкциялау болып табылады, ал 

Еуропалық Одақта космополитизм идеологиясына негізделген кітаптар құрастырылып жатыр. Осы 

тенденциямен қатар дәл бір мезгілде, ХХ ғасырдың соңында өздерінің ұлттық тарихына құлшынысы 
пәрменді байқалған ұлттық мемлекеттер пайда болды. Сондықтан да, Фрэнсис Фукуяма жазған тарихтың 

соңы болмады. Оның орнына, бұл жаңа пайда болған мемлекеттерде өткенді өзінше түсіндіретін тарихи 

мифтер де орын алды. Және ондағы алдыңғы орындарының бірін тарихтың ұлттық немесе 
этноцентристік нұсқалары алады.  

Ал қазіргі таңда, тарихтың мифке айналуы, бұрмалануы, жалғандануы сынды көптеген құбылыстар 

белең алып келеді. Бұл ұғымдардың бәрі, тарихи деректердің жеткіліксіздігінен, немесе тарихи деректі 

бұрмалау арқылы, жалған ақпарат жасап шығарып, бұқаралық санаға үлкен әсерін тигізіп 
отыр.Әлемтарихындағы ұлы саясаткер, дана Уинстон Черчиль«патриоттық» мифтердің маңызын туралы: 

«В тяжелые для страны времена значение мифов трудно переоценить» десе,Оксфорд университетің тарих 

профессоры Дэвид Пристленд «Любой историк скажет вам: если в какой-то момент общество становится 
одержимо своими былыми триумфами, это является свидетельством глубокого упадка»деп түсіндіреді. 

Миф тақырыбы көптеген тарихи, әлеуметтік, философиялық, яғни әлеуметтік гуманитарлық таным 

ғалымдардың назарын алғанымен, миф тарихтың интерпретациясы ретінде зерттелуі әлі күнге жеткіліксіз 

болып отыр. Бұл бірқатар жайттар мен кедергілерге байланысты. Айтарлық, ең алдымен, өткен оқиға 
жайлы мифтенген көріністер бұқаралық немесе қоғамдық санада жасырын латенттік формада, үйреншікті 

және көрінбейтін күйде болады.  

Миф мәселесі тарихты интерпретациялау формасы ретінде сонау антикалық кезеңнен белгілі. Сонау 
тарих ғылым ретінде адам санасында енді қалыптаса бастаған уақытта, бірақ «тарих» термині қолданыста 

болған уақытта, оның мәні шынайы ақпараттар мен фактілерді құрастыруда болды. Көп уақыт ұзамай, 

жаңа қалыптасқан тарихи ғылымының жаңа мәні пайда болды- адамзаттың өткенін әңгіме түрінде қайта 
құрастыру міндеті тұрды. Бірақ уақыт өте келе, бұл әңгімелер мифтеніп, бұрмаланып, тіпті жалғандана 

бастады. Ғасырдан ғасырға адамдар тарихи жағдайларды, фактілерді бұрмалап, саясаттың, идеологияның 

ықпалына қарай тарихты қайта жаза бастады. Нәтижесінде, біз көптеген рет қайта жазылған, шындыққа 

аз сәйкес келетін тарихқа ие болдық, бұл тек бір халыққа емес, бар халық пен елге қатысты. Осымен 
байланысты, қазіргі таңда, барлық кездердегідей, тарихи білімді қайта қарастыруға, оның тарихи 

шынайылығына әділетті баға беруге мұқтаждық туды[2; 30б]. 
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Тексеріле алатын математика, физика немесе география сынды ғылымдардан айырмашылығы, тарих 

ғылымы экспериментальды зерттеулерге жол бере алмайды. Біз бізге жеткен ақпараттың рас өтірігін 
анықтау үшін өткенге бара алмаймыз. Барлық тарихи ақпарат қайта жазылғаны анық, және ең алдымен, 

бағалауды қажет ететін, жазба деректерге тіреледі. Әрине, тарихи құжаттың аутентикалық жағын, демек 

тек шынайы, түпнұскаекендігі, жалған жазылмағандығы жағдайында ғана белгілі бір бағаға 
ие.Бақытымызға орай, көптеген тарихи зерттеулердің арқасында, негізгі құжаттардың тұпнұсқалығы 

анықталған. Мысалға, біз Кенесары ханның жорықтары туралы, Махамбет пен Исатай көтерілісі, ІІ 

Екатерина патшайым тұсында Пугачев көтерілісі болғандығы жайлы бір - біріне сілтеме беретін құжаттар 

арқылы білеміз.  
Ал өткенге неғұрлым тереңірек үңілген сайын, «аутентичность»мәселесі де соғұрлым өзекті. Әсіресе 

ежелгі заманға қатысты құжаттардың шынайылығы жайлы білу өте қиын. Біздің қолымызда сол 

антикалық құжаттардың ең соңғы көшірмелері ғана бар, олардың алдында олардың қалай болғандығы 
бізге беймәлім.  

Мысалға, антикалық рим тарихшысы Корнелий Тациттің қолжазбаларын табылуы тарихы бұған дәлел 

бола алады, мысалы оны ашқан Поджо Браччолиниға 1425 жылы белгісіз бір монах белгісіз бір 

батысгермандық монастрден әкеліп береді. Монахтың есімін және монастрдің атауын Поджо ешкімге 
айтпайды. Цицеронның риторикалық шығармалары, 1420 жылы Барцицца Лоди қаласында толық 

нұсқасын көргенге дейін, тек үзінді ретінде ғана танымал болады. Оның көшірмелері жасалғаннан кейін, 

лодиялық қолжазба жоғалып кетеді[3].Сол сияқты жағдай грек классиктеріне де байланысты орын алады. 
Платон 1482 жылға дейін, Фичино оның диалогтарының латын аудармасын жасағанға дейін, 

гуманисттерге белгісіз болады. Алайда, көптеген замандастары мен баспалардың талап етуіне қарамастан, 

Фичинт грек түпнұсқаларын ешкімге көрсетпеген, ал оның өлімінен кейін түпнұсқалар ізсіз жоғалып 
кетті. Антикалық «олжалардың» жағдайлары біздің уақытта да белгісіз. Мысалға, Аристотельдің 

«Афиналық политиидің» 1891 жылғы табылуы өз заманында жасырылған, және әлі күнге дейін құпия 

болып келеді[3]. 

Қоғамдық сана, тек тарихи ғылым шеңберінде ғана емес, әрқашан да факт пен мифтің арасында 
адасып жүретіні анықталып жатыр. Шын мәнісінде фактқа сүйенген дұрыс. Ал фактіні әрқашан дұрыс 

табу өте қиын, себебі ол құбылмалы және қиын түсіндірілетін нәрсе. Және кейбір кездерде факт 

жеткіліксіз болған жағдайда, немесе оны түсіну қиынға соққанда, көмекке миф келеді. Солай алғашқы дін 
пайда болды. Солай барлық заманауи діндер пайда болды. Солай философия да, ғылым да, өнер де, саясат 

та, бұқаралық сананың барлық формалары пайда болды.  

Кез келген миф- адам қиялының функциясы ғана. Өзін саналы деп санай отырып, адам кішкене асыра 
сілтейді. Себебі, миф те ісік ауруы сияқты зиянды және зиянды емес болады.Егер ғалым фактілердің 

тапшылығы жағдайында гипотеза жасаса, ол пайымдауға көмекке жүгінеді, ол тек қана өзінің ойы, өзінің 

тұжырымдамасы деп әдейі жазса, ол толығымен ғылымның шеңберінде қалады. Ал егер, гипотезаны 

теорияға айналдырып, ал пайымды фактіге айналдырса, бұл ғылымға жалғандық және миф әкеледі. 
Ресейдің әскери тарихшысы М. Постников, мифтендіру үрдісін және мифтеуші тарихшыларды үш топқа 

бөліп қарастырады[4]:Алғашқы топ-саяси – конъюктуралы топ. Біз бәріміз тарихшы – марксисттардың 

тезистерін білеміз: тарих ол өткенге айналған саясат. Және мойындауға тиіс бір нәрсе, саясаттың 
ыңғайына қарай тарихты ең көп бұрмалаған біздің кеңес тарихшылары. Тағы бір білетінім, кез келген 

авторитарлы-тоталитарлы қоғам тарихи санада мифтендірілген идеологияны туғызады. 

Екінші топ- конъюктурлы – коммерциялық бағыт. Қазіргі таңда кітап нарығында дау- дамайлар көптеп 

өтіп жатыр. Дау қаншалықты атышулы болса, миф те соншалықты мифтенген- тираж да соншалықты 
жоғары. Қазіргі таңдағы тарихты әсірелеп жазушылар, бұрынғылармен салыстыра қарағанда қарағанда 

көптеп пайда табуда. 

Үшінші топ- психологиялық факторлармен байланыстырады. ХІХ ғасырдың энциклопедиясында 
белгіленген фактілер бар, ал оны мифтеуші «тарихшы» өзінше өңдепбұрмалайды, бұл өзін толыққанды 

сезіне алмайтын адамның комплексінен туындағын іс әрекеттері[4] деп түсіндіреді.  

Мифтендіру үрдісі кезінде, өзіне барлық тарихи жағдайлардың күшін сіңірген миф кеңістіктік-
уақыттық шеңберден шығып, үлгіге, символға айналады. Ғылыми тарихтың мифологиялық тарихтан 

айырмашылығы, ғылыми тарих негізіне өзінің кеңістік және хронологиялық нақтылығына ие объективті 

фактілерді жатқызады, ал аңыздық тарихта осы фактілердің ар жағында тұратын, символикалық форма 

айналады. Тарих нақты хронологияға ие, ал мифология шын мәнісінде жоқ. Тарих пен мифология бірге 
пайда болады және бірін бірі тудыра отырып, бірге қабысып кеткендігі соншалық кейде оларды бір-

бірінен ажыратып алу қиынға соғады. Тарих кеңістік пен уақыт шеңберінен шығып, мифтің күшіне 

айналуы мүмкін, сол сияқты мифологиялық түсінік те түрлі тарихи жағдайларда туындауы мүмкін. 
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Тарихты мифке айналдыру үрдісі- тарихи оқиғалар тізбегін бұрмалап жазу. Тарихты мифтендірудің 
мақсаттары мен себептері әр түрлі болуы мүмкін: белгілі бір ұлтқа территорияға құқық беру үшін, 
басқарушы династияның заңдылығын орнықтыру үшін, белгілі бір алдыңғы тайпалы одақтардың 
мұрагері етіп көріну үшін, этногенез процессын асыл етіп көрсету үшін[5].  

Тарихты бұрмалау- тұтас бір жолдар және әдістер жүйесімен арқылы құжаттарға өзгертулер енгізу 
немесе ешқашан болмаған құжаттарды ойлап табу. Екі жағдайда да, бұл көпшілік назарына бағытталған 
қасақана әрекет. Солайша толықтай ойлап табылған оқиғалар немес шынайы оқиғаларды бұрмалау 
арқылы тарихты «түзету» және оны болмаған белгілермен толықтыру. Тарихты бұрмалаушылық дер 
кезінде әшкеренленсе жақсы, бірақ олар, кейін айырылуға қиын соғатын мифтерді туындап өмір сүруін 
жалғастыруы да мүмкін.  

Кез келген тарихи деректі бұрмалаушылық оның авторының қиялының сәтті, сәтсіз болғанының 
көрініс ғана емес. Жасанды құжат қаншалықты сәтті жасалған болса да, кездейсоқ белгілі болмайды. 
Өзінің жасанды ақпаратын, автор ең маңызды ретінде көрсетеді, және соның арқасында өз замандастарын 
сендіруге тырысады[6;21б].  

Бүгінгі таңда посткеңестік кеңістікте тарих ғылымы, ең құрығанда, оның біршама алға кеткен 
эшелондары демократиялық либерализмнің жаһандық-әмбебап құндылықтарын түсінуге және игеруге 

шығуда, сондықтан да тарихи танымның жалпыға ортақ аумағында қандай да бір 
«идеологияландырылған анклав» түрінде болып келеді. Қазірде посткеңестік тарихнамада тарихи өткенді 
«реинтерпретациялау энергиясының» бұрын-соңды болмаған серпілісі байқалады, олар алдыңғы қатарлы 
теориялық ой мен инновациялық әдіснама критерийінде ой елегінен өтуі тиіс, біршама тиімді танымдық 
аспаптармен «тексеріліп», бұрынғы дискурстардың тар аясынан шығарылуы да заңдылық. 

Бұл тарихи санадағы серпіліс, жоғарыда айтылған келеңсіз құбылыстар қазақстандық тарихнамада да 
бұрынғыдан да кең көлемде жүзеге асырылуда. Бірақ алға жылжудың мұнда да жекелеген кері 
кетушіліктерге де ұштасып жатқанын ескерусіз қалдырмауға болмайды. Соның ішінде кейбір жалған, 
мифтендірілген, кеңестік тарихнамалар аясында «кеңестік мифтерде» тәрбиеленген стереотиптерді 
бұзудың анық талпыныстарынан байқалады. 

Сапалы жаңа «тарихнамалық бетбұрыс» бағытына осы посткеңестік кеңістіктегі тарих ғылымындағы 
теориялық-методологиялық дағдарыстан туындаған мифология басқа қырынан кедергі келтіруде. 

Негізінде, оны байқамауға да, жай ғана айналып кетуге де болар еді. Бірақ мәселе аталмыш кедергі 
келтірер тұстың көлемі одан әрі арта түсуде әрі оның бос және қажетсіз үлкен дүниеге айналатын уақыты 
алыс емес, оны тарихшылардың қазіргі буыны болмаса да, келесі буыны бәрібір бұзу қажет болады. 

Заманауи тарихшылардың алдында әр түрлі әлеуметтік топтар, аймақтар идеологиялар мен 
мемлекеттердің мүддесі тұрғысынан жазылған тарихи нарративтар мәселесі, өткен оқиғалар туралы 
әңгіме - құрастырмалар көптеп кездеседі. Осы тарихи нарративтардың кейбіріндегі қайшылықтар 
әлеуметтік, ұлттық, конфессия аралық даулардың туындауына әкеледі. Мұндай жағдайда екі 
қарсыласушы тараптар өздерінің тарих концепцияларын ұсыну арқылы «тарихи соғыстар» немесе 
«естеліктер соғысы» (война памяти) деген түсінік қалыптастырды.  

«Естеліктер соғысының» алдын алу үшін мифтендіру үрдісінен қалай қарсы тұруға болады деген 
сұраққа, В.А. Шнирельман[7] «Біз»-«Өзгелер» бейнесін қалай құрастыру керек деген ұстанымдарына 
назар аударуға болады. 

Біріншіден, мифтендіру құбылысынан арылу үшін тарихи нарративті қысқартуға болады, яғни, 
алғашқы қауымдық кезеңдегі тарихи ата бабаларды іздеуді тоқтатып, тарихты соңғы жылға дейін 
жеткізуді тоқтату дейді. Бірінші, ежелггі ата бабалар туралы мифті жасамау археологиялық және 
лингвистикалық реконструкциялар қанша жерден үміттендірер болса да, олар реконструкция күйінде 
қалады), екінші, қазіргі биліктің жолымен тарихты бұрмаламау. 

Екіншіден, этностың уақыт аралағындағы өзгермегендігі жайлы миф туындамау үшін, тарихтағы 
тоқтаусыз тарихи үздіксіз сызық концепциясынан бас тартып, үзілістерге назар аудару. Сол ұлттың 
территориясында қаншалықты көп мемлекеттер болғанымен, олардың негізінде бірегей саяси көзқарастар 
емес, тек этникалылық пен тіл ғана жатқандығын оқушыларға түсіндіру. Және мәдениеттің бір болуы 
адамдарды белгілі бір саяси көзқарасқа азаптай алмайды, керісінше сондай көзқарасты қолдаушылардың 
ішінде әр түрлі этникалық бірлестіктер болуы мүмкін. 

Үшіншіден, оқушыларға бұртұтас ұлттық ағза жайлы мифтің ерекшеліктерін ашып, қазіргі ұлттардың 

күрделі гетерогенді құрамын көрсету керек.  
Сонымен қатар, азаматтардың саяси бірлігіне мәдени және конфессионалды әртүрлілігі қайшы 

келмейтіндігін түсіндіру қажет. Және этникалылық тарихи дамудың басты факторы еместігін түсіндіру 
қажет. керісінше, ұлттар тек Жаңа заманда пайда бола бастады, ал этникалық факторлар одан бұрын 
саяси мағынаға ие болған. 
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Төртіншіден, тек титулдық халықтың тарихымен шектелуге болмайды, этникалық аз топтарды қоса, 

барлық қоғамның тарихының көрінісін беру қажет; олардан шыққан тұлғалар да берілген қоғам мен 
мемлекеттің дамуына үлес қосқандығын көрсету керек. Бұған әрқашан да мысал табуға болады. Себебі, аз 

этникалық топтарды елемеу, олардың басым этникалық топтан бөтенсуіне және олардың бойындағы 

кемшіліктік сезімнің ұлғаюына әкеледі. 
Бесіншіден, альтернативті тарих туралы үндемеуге болмайды; тарихи дискурс туралы, және тарихи 

модельдердің түрлілігі жайлы көрініс беру қажет. Бұндай әрекет, оқушыларды өз бетінше ойлауға, және 

қиын жағдайларды өз бетінше бағалауға үйретеді. Екпінді адамға қоя отырып, ол олардың алдына таңдау 

мәселесін қояды және маңызды этикалық сұрақтарды көтереді. 
Алтыншыдан, тарихтағы келеңсіз, жағымсых жағдайлар туралы айтпай өтуге болмайды, олай 

болмаған жағдайда, ол келеңсіз жағдайлар туралы әлеуметтік жад немесе альтернативті тарих көпшіліктің 

еске салады. Керісінше сондай тарихи оқиғаларға мұқият талдау жасап олардың мәнін түсіндіру қажет. 
Сол мысал арқылы оқушыларды қоғам алдындағы жауапкершілікке үйретуге болады. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 Полосин В. Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии. - М: Ладомир, 
1999. -440с 

2 ПлотниковаО.А.Миражи- это наша жизнь. Историческая мифология и фальсификация истории. 

// Журнал «Научные труды Московского Гуманитарного Университета» 2015 №1.- С. 30-39 
3 Браччолини великий мистификатор и фальсификатор древних рукописей//http://nasch-

mir.ru/mistifikator-podzho-brachcholini/ 

4 ПостниковМ.Величайшая мистификация в истории.// Журнал «Техника и наука», 1982, №7.-С. 7-20 
5 Армстронг К. Краткая история миф. Открытый мир, 2005. -160б. 

6 ЦыганковА.С.Феномен мифологизации событийной истории.// Вестник Челябинского 

Государственного Университета, 2014.-С. 21-27 

7 Шнирельман В. А. Полезные мифы?Школьные учебники истории и национализмы в Центральной 
Азии и на Кавказе//Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Институт им. 

Георга Эккерта по международным исследованиям школьных учебников, Брауншвейг (Германия), 2010, с. 

9-15. 
 

ДЕПОРТАЦИЯ  НАРОДОВ  ПО  ДОКУМЕНТАМ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И 

ВЕДОМСТВЕННЫХ  АРХИВОВ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
 

Калыбекова М.Ч. 

к.и.н., ассоц.профессор КазНПУ им. Абая, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Аннотация 

В статье освещаются вопросы классификации и характеристики источников по изучению истории 
депортации народов в Казахстан в годы Второй Мировой войны, так как делопроизводственная 

документация образует сложную систему исторических источников, созданных в процессе деятельности 

аппарата управления. Научное переосмысление исторического прошлого невозможно без конкретного 

источниковедческого анализа как уже известных, так и вновь вводимых в научный оборот источников. 
Поэтому эта статья дает возможность по-новому методологически и теоретически переосмыслить и дать 

оценку событий исследуемого периода. 

Ключевые слова: депортация, ГУЛАГ, трудпоселенцы, спецучет, Карлаг, трудпоселки 
 

Научное переосмысление исторического прошлого невозможно без конкретного источникового 

анализа как уже известных, так и вновь вводимых в научный оборот источников. Делопроизводственная 

документация образует сложную систему исторических источников, созданных в процессе деятельности 
аппарата управления. Содержание документов и конкретный состав документации определялись 

функциями учреждений, в которых они возникли. 

Вопросам классификации источников посвящен ряд работ историков [1]. Однако до сих пор не 
разработаны классификационные схемы разделения источников на виды и группы. Поэтому 

классификацию можно производить в каждом конкретном случае, исходя из задач, поставленных 

исследователем, а также из комплекса находящихся в его распоряжении источников, их объема, 

разновидностей и других особенностей.  
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Высоким уровнем информативности отличаются материалы Архива Комитета по правовой статистике 

и спецучетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан (архивные материалы НКВД, МВД), Тут 
нужно отметить, что в 1995 году при объединении КНБ РК и МВД РК (частично) образовался 

Государственный следственный комитет Республики Казахстан (ГСК), который просуществовал до 

декабря 1998 года. ГСК – это подотчетный Президенту республики специальный государственный орган, 
не входящий в систему центральных исполнительных органов республики, осуществляющий дознание, 

следствие, оперативно-розыскную деятельность и вытекающие из них иные функции. Задачами ГСК 

являлись: защита прав и законных интересов граждан, организаций и государства от преступных 

посягательств; выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений; обеспечения 
возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями физическим и юридическим лицам; 

выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их 

устранению; участие в разработке и реализации государственной политики в области борьбы с 
преступностью и международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. Сюда были 

направлены все архивные материалы НКВД и МВД, в том числе и материалы по депортированным 

народам. ГСК позже был преобразован в Комитет по правовой статистике и спецучетам Генеральной 

Прокуратуры Республики Казахстан. Это в основном документы отчетно-информационного или отчетно-
итогового характера. Как правило, эти документы отличаются многообразием и многоаспектностью 

содержащейся в них информации. Эти документы обобщают наиболее важные сведения из других 

документов, и в то же время содержащаяся в них информация является итоговой по определенному 
периоду, требует более осторожного подхода. Эти источники не только обобщают сведения других 

документов, но и представляют собой обзор, анализ происходящих явлений, событий по республике. 

Документы отчетно-информационного характера составляются по отчетам всех организаций, которые 
входят в состав данной организации и ее структурных подразделений. Они насыщены большим 

фактическим материалом и освещают важнейшие подразделения. Определенную важность среди 

документов имеют статистические материалы, как источники, требующие специфических методов 

обработки. Среди архивных материалов в большом количестве встречается и такой вид источника, как 
переписка. Переписка представляет среди других документов, не менее важный аспект исследования, так 

как в ней отражена вся внутренняя жизнь организации. 

При изучении подобных документов, прежде всего, необходимо определить инициативный документ, 
на основании которого велась переписка. Иногда в заголовках многих справок, докладных записок 

отсутствуют указания о том, в ответ, на чей запрос подготовлен данный документ. Поэтому большую 

роль в таком случае играет сопроводительное письмо. В то же время огромное значение имеют внешние 
атрибуты, помогающие получить важные сведения. Это штампы, печати.  

Докладные записки, справки и информационные записки, составленные как письмо-ответ на запрос 

соответствующей организации, содержат в большинстве своем достоверные сведения. В Архиве 

Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной Прокуратуры РК очень много подобных 
документов, которые являются важнейшими источниками при изучении данной проблемы. Поскольку в 

основном переписка шла между ОИТК-ТП НКВД КССР и УИТК и ТП ГУЛАГа НКВД СССР в виде 

Докладной записки о состоянии трудссылки за определенный промежуток времени, в частности по 
квартально, за полугодие и итоговый; в виде Отчета по форме №3 о трудовом использовании 

трудпоселенцев, расселенных на территории КазССР за один квартал отдельно по областям и по 

Наркоматам.  

Одной из особенностей документов отчетно-информационного характера является то, что они 
содержат итоговый материал за определенный промежуток времени, что позволяет проследить 

действительное положение за длительный период при сопоставлении источников всех групп и наглядно 

изучить то, как нормативные и организационно-распорядительные документы проводились в жизнь. 
Таким же высоким уровнем информативности отличаются материалы Архива Управления Комитета 

по правовой статистике и спеучетам по Карагандинской области. Архив располагает картотекой на всех 

заключенных Карлага НКВД. Учетные карточки являются важным источником для изучения 
количественного, социального, национального, возрастного состава контингента. Сохранились личные 

дела трудпоселенцев. Отдельное место занимают делопроизводственные документы, которые были 

отнесены к секретным. Среди них можно выделить ряд документов, носящих распорядительный характер 

– это постановления, которые создавались СНК СССР и КазССР. Как известно, под постановлениями 
подразумеваются предписания общего характера, которыми регулируются существенные вопросы 

государственного управления [2, с. 248]. Особенности постановлений определяются в целом их 

назначением. Обычно они состоят из определенной констатирующей части и указания на законы, во 
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исполнение которых принимается данный акт. Однако постановления содержат не только 

констатирующую часть, но и резолютивную (постанавливающую). Эта часть детализирует порядок 
исполнения заданий и порядок проверки исполнения. Среди архивных материалов обнаружены и 

совместные постановления высших органов законодательной и исполнительной власти. Совместные 

постановления принимались тогда, когда необходимо было координировать все усилия для решения 
проблемы, это говорит также об усилении диктата партийных органов над государственными. Они 

состояли обычно из тех же частей, что и всякий правительственный акт. Постановление имеет 

констатирующую часть, разъясняющую необходимость принимаемых мер. Часто здесь имеется указание 

на соответствующие решения высших органов власти, во исполнение которых принимается совместное 
постановление.  

Архив Карлага – это общая картотека. Трудпоселенцы в нем значатся как «П». Доступные материалы 

по трудпоселенцам очень скудные, потому что много материалов еще не прошли научно-техническую 
обработку, в связи с чем они пока не доступны. Это в основном Статотчетность о наличии и движении 

спецконтингентов, директивы и указания ГУЛАГА МВД СССР. В Карлаге также нет описи списков 

документов, удостоверяющих их наличие. Фонд Карагандинского исправительно-трудового лагеря МВД 

СССР представлен: алфавитной картотекой на трудпоселенцев, которая охватывает период за 1931–1959 
гг. По ней вели учет трудпоселенцев и учитывали выбывших, освобожденных, бежавших из лагеря и 

умерших. Алфавитная картотека отражала помимо установочных данных на трудпоселенцев и 

заключенных их передвижение, выбытие, изменение статей, сроков и т.д.; личные дела трудпоселенцев и 
заключенных за 1931–1959 гг. Личное дело трудпоселенца при освобождении его из лагеря 

откладывалось в архиве, а при выбытии в другой лагерь двигалось вместе с ним. Личные дела 

осужденных, освобожденных из Карлага, в большинстве своем как дела временного хранения с течением 
времени были уничтожены. Дела же на умерших откладывались в архиве. В личных делах имеются 

сведения о судимости, причинах смерти, местах захоронения и другие данные с момента ареста до 

освобождения или смерти. 

Одним из важнейших источников исследования данной темы являются личные дела. При изучении 
личных дел осужденных, умерших в местах лишения свободы, установлено, что их захоронения 

проводились на кладбищах, существовавших при каждом отделении Карлага. Здесь надо отметить, что 

было изучено свыше 50 дел по лагерю № 99 для военнопленных и интернированных. Но, в них, к 
сожалению, не указывается национальность спецпереселенца, а имеется лишь запись – «заключенный». 

Имеются еще документы общего делопроизводства, которые отражают основную и производственную 

деятельность лагеря за весь период его существования. Так был изучен фонд Степного лагеря МВД 
СССР, который являлся первым Особым лагерем на территории Карагандинской области. Фонд 

представлен алфавитной картотекой и личными делами осужденных, оставленных в полном объеме до 

особого распоряжения. Документы общего делопроизводства, отражающие основную и 

производственную деятельность лагеря, на хранение в архив не поступали. Поэтому дать более 
подробную характеристику данного лагеря не представляется возможным. Однако известно, что часть 

документов этого лагеря, а именно приказы по личному составу, уголовные и личные дела осужденных 

Спецлагсудами при Степлаге, находятся в архиве ЦКИ при УГСК по Жезказганской области. Сведений о 
местонахождении основного массива документов Степного лагеря не имеется. 

Следующая группа источников – статистическо-демографические материалы, которые имеют 

большую ценность для характеристики общего социально-демографического развития. Данные этой 

группы источников находятся в Государственном архиве Карагандинской области. Они содержат 
сведения об общей численности спецпереселенцев по Карагандинской области, об их прибытии и 

убытии, сведения о работающих трудпоселенцах по тресту. 

К группе документов организационно-распорядительного характера относятся протоколы, 
инструкции, содержащие в себе распорядительную информацию. Эти документы отражают и назначение 

документации – распорядительное и характер – организационный. 

Представляет интерес протокольная документация, которая является одной из наиболее 
многочисленной. Протоколы вместе с соответствующими материалами представляют собой комплекс 

документов, который позволяет всесторонне ознакомиться со всеми сторонами текущей работы, 

получить сведения о всей их деятельности. В архивах сохранилось большое количество протоколов, 

содержащихся в различных фондах. При их анализе выделяются общие признаки, характерные для них. 
Во всех протоколах указан порядковый номер, дата заседания, перечисляются все присутствующие лица. 

Другой разновидностью организационно-распорядительной документации являются циркуляры и 

инструкции. Циркуляры – это письменные распоряжения, рассылаемые подведомственным учреждениям. 
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Инструкции же содержат в себе указания, свод правил, устанавливающий порядок и способ 

осуществления чего-либо.  
Несмотря на значительные сдвиги в публикации архивных документов историками республики, 

следует отметить наличие негативных моментов в их издании. На наш взгляд, они заключаются в еще 

имеющих место ограничениях доступа к архивным документам; влиянии ведомственной принадлежности 
архивных фондов и самих архивов (существование специальных государственных архивов КНБ РК (КГБ 

КазССР), МВД РК, Генеральной Прокуратуры РК); медлительности в рассекречивании архивных 

материалов по изучаемому вопросу.  

Архив Президента Республики Казахстан, созданный 14 января 1994 года, является владельцем 
документов бывших республиканского и областного партийных архивов. Это документы Компартии 

Казахстана, но по сути своей это документы высшей структуры государственной власти, отражающие 

более чем 70-летний период истории республики и являющиеся важной составной частью исторической 
базы научных исследований. 

Как известно, в трудах советских историков партийные документы использовались гораздо меньше, 

чем требовалось. Это было связано с тем, что в партийных архивах существовал режим ограниченного 

использования первоисточников. Некоторые документы вообще не выдавались для работы в читальных 
залах, часть являлась материалами ограниченного пользования. К таким документам относились 

документы с грифом «Особая папка», решения центральных партийных, государственных органов, 

документы секретных секторов, переписка с вышестоящими партийными органами и т.д. В 
ПартархивеКазфилиала ИМЛ из 97 фондов лишь 19 фондов находились в использовании [3, с.29]. 

Уже в 1989-1991 гг. главный фондообразователь архива – Центральный Комитет КПК по 

представлению Института истории партии разрешил более широкое использование материалов 
партийных архивов. При ЦК Компартии Казахстана была создана комиссия, которая в январе 1990 года 

впервые с участием государственной архивной службы передала на общий режим пользования 

документы, ранее не выдававшиеся исследователям, в том числе с секретными грифами. Были полностью 

рассекречены 57 фондов и еще 4 частично. 
Однако на глобальное рассекречивание дел партийные архивы не пошли, так как не было нормативной 

базы. Образованный на базе республиканского и областного партийных архивов Центральный 

государственный архив новейшей истории был преобразован затем в Архив Президента Республики 
Казахстан, имеющий в своих фондах большое количество документов с грифами секретности. 

Прежде всего работники этого архива приступили к рассекречиванию документов, связанных с 

массовыми репрессиями. В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 
14 апреля 1993 года «О введении в действие Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв 

массовых политических репрессий» в июле 1993 года распоряжением Президента была создана 

межведомственная комиссия по рассекречиванию законодательных актов, решений правительственных и 

других органов, а также ведомственных актов, служивших основанием для применения массовых 
репрессий и посягательств на права человека. На рассмотрение этой комиссии архивом были 

представлены документы и материалы за период с 1925 по 1988 гг. по политическим репрессиям. 

После обретения суверенитета республикой, демократизации общества в крупнейшем архиве – 
Центральном государственном архиве Республики Казахстан – специальной комиссией было проведено 

рассекречивание документов важнейших правительственных фондов: Совета народных комиссаров 

(СНК), Президиума Верховного Совета и Совета Министров Казахской ССР. Рассекреченные документы 

охватывают значительный промежуток времени – с 1936 по 1955 гг. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена роли передовойказахской интеллигенциив деле просветительства и 

просвещении казахского народа в начале ХХ века.Научная, просветительская и общественная 

деятельность казахской интеллигенции сочеталась с политической борьбой, активной гражданской 
позицией, острым желанием помочь и изменить судьбу своего народа. Коллективными усилиями 

решались проблемы пробуждения национального самосознания, избавление от колониального гнета.  

Лидеры казахской интеллигенции пути развития своего народа к передовой цивилизации видели в 

просветительстве, просвещении и образовании, через которые можно было обрести свободу. 
Ключевые слова: просветительство, просвещение, передоваяказахская интеллигенция, национальное 

самосознание, казахский народ, борьба за свободу и независимость 

 
«Единство казахстанцев, основанное  

на бережном и трепетном отношении  

к своему историческому прошлому,  
может и должно стать созидательной силой,  

надежным средством в решении  

построения демократического общества». 

Н.А. Назарбаев 
 

Истоки просветительских традиций казахского народа уходят в далекое прошлое, складывались 

веками, развивались на основе преемственности поколений.  
Неоценимый вклад в историю развития просветительской мысли и просвещения казахского народа 

внесла когорта ученых-просветителей второй половины ХIХ века – Чокан Валиханов, Мусса Шорманов, 

Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин, традицию которых, продолжила иразвила передовая казахская 
интеллигенция начала ХХ века в лице Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа 

Дулатова,Халила Досмухамедова, Мухамеджана Сералина, Шакарима Кудайбергенова, Макжана 

Жумабаева и мн. др., чьи идеи не утратили своего значения и в наши дни.  

Начиная со второй половины ХIХ в., просветительская мысль Казахстана была направлена на 
разрешение целого ряда жгучих проблем: приобщение казахского народа к передовой науке и культуре 

русского идругих народов, сохранение национальных, культурно-исторических традиций, расширение 

сети школьного образования, открытие русско-казахских и аульных школ, обучения казахских детей на 
родном языке, светское и реальное, женское и профессионально-техническое образование. Учёные-

просветители боролись за прогрессивные методы обучения, подготовку квалифицированных кадров, 

издания доброкачественных учебников и учебных пособий, укрепления материальной базы школ и мн. 

др. [1, с. 162]. 
 Не смотря на то, что многие идеи просветителей второй половины ХIХ века, так и не были 

претворены в жизнь, они способствовали созданию целой плеяды деятелей молодой, талантливой, 

передовой казахской интеллигенции, которая продолжила прогрессивные идеи своих предшественников, 
предприняла попытки решения сложных задач в области просвещения и образования молодого 

поколения, вдохновила казахский народ на борьбу за свободу и независимость. 

 Политический кризис в Российской империи, тяжелое экономическое положение всех слоёв 
трудового населения, как в самой России, так и в национальных окраинах, ещё более усилившейся в 

результате поражения в русско-японской войне, подтолкнул либерально-демократическую 

интеллигенцию на активные действия, что в последствии, привело к обострению революционной 

ситуации, а затем и к революциям в стране. 
 Начало XX века – особый период в истории развития просветительского движения в Степи, он был 

наполнен новым содержанием и новыми идеями, сочетавшимися с политической борьбой, поиском путей 

самоопределения казахского народа.  
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 Научная, просветительская и общественная деятельность казахской интеллигенции сочеталась с 
политической борьбой, активной гражданской позицией, коллективными усилиями решались проблемы 
пробуждения национального самосознания, избавление от двойного гнета: колониального ига царизма и 
местного патриархально-родового насилия. 

 Лидеры казахской интеллигенции понимали, что для политического просвещения народа необходимо 
разбудить в нем стремление к знаниям, преодолеть безграмотность, поэтому огромное внимание они 
уделяли идеям просвещения и образования, вопросам нравственного воспитания казахской молодежи, 
роли родного языка в обучении детей.Пути развития своего народа к передовой цивилизации, они видели 
в просветительстве, через которое можно было бы выйти из тупика и обрести свободу [2, с. 153].  

Так же как и великие представители эпохи Просвещения Запада, «просвещая головы», расчистили 
путь для новых общественно-политических отношений, так и первые казахские просветители заложили в 
сознание своего народа идеи свободы, равенства и братства, справедливости, дух борьбы с тиранией [3,c. 
703]. 

 Созидательная роль в формировании государственного самоопределения и идентичности казахского 
народа, несомненно, принадлежит лидеру казахской интеллигенции – А.Н. Букейханову (1866-1937), 
который являлся не только видным государственным деятелем, политиком, но и просветителем, учёным, 

публицистом. 
Будучи ещё студентом 3-го курса института, в 1896 году, он принял участие в экспедиции по 

обследованию Казахстана во главе с известным исследователем Ф.А. Щербиной. В ходе экспедиции А. 
Букейханов заложил основы планомерного изучения экономики, этнографии, культуры Казахстана. Не-
случайно он вошел в состав редакционно-авторского коллектива издания «Россия. Полное 
географическое описание нашего Отечества», особенно значимой оказалась его роль в составлении XVIII 
тома, посвященного Казахстану. Он активно сотрудничал с издателями энциклопедии Ф.А. Брокгаузом и 
И.А. Ефроном, участвовал в выпуске 4-21-го томов, опубликовал статью "Киргизы" ("Казахи"), в 
сборнике "Формы национального движения в современных государствах", посвященную этногенезу, 
культуре казахов, вопросам формирования и развития их государства. Основными темами научных 
публикаций А. Букейханова стали: переселенческая и аграрная политика царизма в Казахстане; 
хозяйственная, политическая и культурная жизнь казахов; теоретические и правовые аспекты 

государственности, а также вопросы будущего государственного устройства Казахстана; просвещение 
народа и мн. др. [4, с.187]. 

Наряду с неотложными вопросами социального порядка, он в своей речи поднимал и проблемы 
просвещения и обучения казахского народа, свободы выбора языка. 

Прогрессивные взгляды А. Букейханова выдвинули его в качестве ведущего публициста казахской 
национальной идеи. Только для газеты "Казак", А. Букейханов написал более 200-х статей, которые 
отличались просветительскими идеями, духовной направленностью, желанием помочь и изменить судьбу 
своего народа. Он сумел донести до широкого читателя всей России правдивую картину исторического 
прошлого казахского народа, его культуру, создал глубоко научную картину жизни казахского общества 
[5, с.210]. 

 Особое место в просветительской деятельности казахской интеллигенции и просвещении народа 
занимала периодическая печать. После 1905г. появляется целый ряд газет и журналов. В 1907 г. группа 

казахской интеллигенции в Петербурге начала издавать газету "Серке", редактором которой был 
Абдурашид Ибрагимулы. Во втором номере этой газеты была опубликована статья М. Дулатова "Наша 
цель". Царская администрация, увидев в ней угрозу, направленную на "возбуждение казахского 
населения против всех представителей и органов правительства", закрыла газету. В марте того же года, в 
Троицке вышла "Казак гезети", запрещенная после первого же номера [3, с.699]. 

 В 1911 г. в свет выходит первый номер журнала "Айкап", который издавался в Троицке. Редактором и 
идейным вдохновителем журнала стал Мухамеджан Сералин, видный казахский поэт и общественный 
деятель. Журнал внес огромный вклад в развитие литературы и оформление казахского литературного 
языка. 

 Журнал "Айкап" имел ярко выраженную просветительскую направленность, его авторы 
неоднократно высказывались за открытие в степи новых школ, мектебов и медресе, реформу системы 
образования. В журнале часто появлялись переводы с турецкого и персидского языков, например, 

"Шахнаме" Фирдоуси и мн. др. Журнал "Айкап" называли: "Окном в просвещённый мир". Сам М. 
Сералин считал, что "ХХ век – век науки и просвещения" [6, с.64]. 

 В 1911 г. С. Бокеем начинает издаваться газета "Казакстан" в которой, кроме политических статей, 
публиковались исследования по народной литературе казахов и ногайцев, этнографические исследования, 
исторические заметки. 



249 

 В Петропавловске в сентябре 1913 г. начала выходить на двух языках (татарском и казахском) газета 

"Есиль даласы", в конце года запрещенная за "распространение революционных идей".  
 С 1916 г. до конца 1917 г. в Ташкенте выходила еженедельная газета "Алаш", издаваемая Кульбаем 

Тогусовым, которая нещадно бичевала преступную политику самодержавия, колониальную политику 

царизма. 
 Особая просветительская роль в развитии прессы и национального самосознания казахского народа, 

принадлежит газете "Казак", выходившей в Оренбурге и Тургае в 1913-1918 гг., под редакцией Ахмета 

Байтурсынова.  

 Основной задачей газеты было формирование исторической памяти, просвещение масс, культурный 
подъем казахского народа, развитие казахского литературного языка. Сам А. Байтурсынов в программной 

статье называл газету: «Глазом, ушами и языком нации» [7, с.156]. 

 М. Ауэзов о газете "Казак" говорил: "В истории печатного слова не было ни одного издания за 
исключением "Казак", который бы выполнил миссию воспитателя народа, безошибочно определившего 

своё направление, возвышавшего национальный дух" [3, с.708]. 

 Периодическая печать сыграла большую, прогрессивную роль в деле просветительства казахского 

народа, в воспитании его самосознания и борьбы за свою независимость, являясь трибуной для лидеров 
казахской интеллигенции.  

 Следует отметить, что просветительская мысль Казахстана тесно была связана с литературным 

движением.  
Нравственно-этические и просветительские взгляды деятелей казахской интеллигенции были 

отражены в лучших литературных произведениях.  

 Ярким примером этому может служить революционно-демократическая направленность 
литературных произведений молодых казахских писателей. 

 Именно в это время складывается современный литературный казахский язык, появляются новые 

стилистические формы и жанры, развивается журналистика и драматургия. Литературная интеллигенция, 

продолжая просветительские, демократические традиции Абая, увязывает их с идеей борьбы за светлое 
будущее казахского народа.  

 Особую значимость в развитии критического направления казахской литературы, возвышении идей 

просветительства посредством художественных средств сыграло творчествоАхмета Байтурсынова (1873-
1937гг.), Миржакыпа Дулатова (1885-1935 гг.), Магжана Жумабая (1893-1937 гг.) и мн. др., обогатившим 

казахскую литературу, идеей борьбы за свободу и независимость. В 1911г., в Оренбурге выходит по-

этический сборник «Маса» Ахмета Байтурсынова, посвященный тяжелому, бесправному положению 
народа, его освобождению от колониализма, отсталости и невежества. С другой стороны, произведение 

являет собой призыв к знаниям, постижению науки и культуре. Велико было стремление поэта пробудить 

у соотечественников чувство высокой гражданственности и патриотизма. Большинство статей учёного 

посвящено проблемам развития казахского языка и литературы. Ахмет Байтурсынов создал алфавит. Его 
перу принадлежат учебники: «Оқу кұралы» («Чтение» 1912 г.) и «Тіл кұралы» («Учебник по языку»), 

состоящий из 3 частей: фонетика, морфология, синтаксис [3,c. 706].  

 Учебники А. Байтурсынова явились новшеством не только для казахов, но и всего тюркоязычного 
мира. Позднее он выпустил книги методического характера «Баяншы» (1920 г.), «Тіл жұмсар» (1925 г.). 

Первая работа по литературоведению: «Әдебиет танытқыш» (1926 г.) также принадлежит А. 

Байтурсынову. В своих трудах и на страницах газеты «Казах» А. Байтурсынов подчеркивал важность 

обучения детей в школах и медресе. Излагая свои соображения о проблемах обучения в казахских и 
русских школах, он настаивал на обязательном двухгодичном обучении детей на казахском языке, считая, 

что «начальные школы должны быть в миссионерской политике, т.е. каждый народ должен иметь право 

на свой язык, письменность и религию». Он писал: «Чтобы не отставать от других, мы должны быть 
грамотными, богатыми и сильными. Чтобы быть грамотными, надо учиться. Чтобы быть богатыми, 

нужен профессионализм. Чтобы быть сильными, нужно единство. В этом направлении надо работать» [9, 

c.243]. 
 Ахмета Байтурсынова можно по праву назвать основателем казахского языкознания, его труды не 

утратили своего значения и в наши дни.  

 М. Дулатов писал: «Ахмет Байтурсынов поднял казахскую словесность на высокую ступень и 

заложил прочный фундамент для национальной школы и родной литературы» [10, c.302]. 
 Крупное явление истории просветительства и развития казахской литературы начала XX в. – 

Миржакып Дулатов. 

 



250 

 М. Дулатов известен как поэт и прозаик, он автор нескольких поэтических сборников. Его сборник 

«Оян, казак!» («Проснись, казах!» Казань, 1909 г.) – одно из первых произведений, где поднимается остро 
проблема судьбы народа. Влияя на умы и сердца своих читателей, он обращает их внимание на 

ответственность каждой отдельной личности перед народом. Раскрывая негативные стороны жизни 

современного ему общества, М. Дулатов, призывает соотечественников к новой жизни, учиться 
хорошему у других народов, ратует за науку, образование, равноправие женщин. 

 Хотя весь тираж «Оян, казақ!» был полностью уничтожен, а автор подвергся гонениям и 

неоднократно заключался в тюрьму, однако это не сломило поэта, он так же активно продолжал свою 

литературно-публицистическую деятельность. В1910 г., в Оренбурге М. Дулатов издает роман «Бақытсыз 
Жамал», сборники произведений «Азамат» (Оренбург, 1913 г.), «Терме» (Оренбург, 1915 г.). 

 «Бақытсыз Жамал» – первый по времени создания казахский роман, повествующий о тяжелой судьбе 

казахской женщины, ставшей жертвой патриархально-родовых обычаев и предрассудков. Вместе с тем, в 
романе показан конфликт наступающего нового с отмирающим старым, столкновения взглядов молодого 

поколения с радетелями вековых устоев.  

 М. Дулатов писал: «Я считал своим долгом помочь своему порабощенному, угнетенному народу выр-

ваться из этого рабского положения... Я хотел видеть казахскую нацию самостоятельной, независимой, 
счастливой» [11]. 

 Особое место в казахской поэзии занимает творчество Магжана Жумабая (1893-1937 гг.). С полным 

основанием можно утверждать, что стилистическая система Магжана Жумабая востребована в 
стилистическом строе современного казахского языка. 

 Магжан Жумабаев остаётся нравственным ориентиром для многих поколений казахского общества 

[13, с.5]. 
 Продолжая гуманистические традиции Абая, Шакарима, М. Жумабаев в своих стихах: «Казагым» 

(«Казахи»), «Онербилим кайтсе табылар» («Как добыть знания и культуру»), «Сорлы казак» («Бедный 

казах») и др. призывает казахский народ к просвещению и знаниям. Помимо поэтических произведений и 

переводов М. Жумабаев опубликовал десятки работ по общественно-политическим, этико-эстетическим 
вопросам. Он придавал большое значение проблемам педагогики, атеистического воспитания. Целью 

жизни Магжана Жумабаева являлось служение не только родному отечеству, но и всему человечеству 

[12, с.165]. 
 Идеи гуманной педагогикивтрудах Магжана Жумабаева не потеряли своей актуальности и в наше 

время.  

 Большое значение в просветительской деятельности казахской интеллигенции начала XX в. занимали 
правовые проблемы, поскольку действовавшее царское законодательство грубо нарушало, ущемляло 

права кочевого народа, что вызывало его естественный протест.  

 Главным, животрепещущим вопросом в правовой деятельности А. Букейханова, Б. Каратаева, М 

Тынышпаева, Ж. Акпаева, А. Ермекова, и. др. являлся вопрос о земле. В своих научных и 
публицистических статьях, различных обращениях к царским властям, передовая интеллигенция 

подвергала справедливой критике законодательные нормы царского правительства, не отвечающие 

жизненным условиям и потребностям казахского народа,разъясняла широким массам их исконные права, 
обладая полной информацией о бедственном положении своего народа на его исконных землях, они 

пытались донести до царского правительства информацию о социальных потребностях казахского 

народа, защитить его правовые интересы [3, 721]. 

Говоря о просветительстве и просвещении казахского народа, нельзя не сказать о представителях 
местного учительства. 

 Одним из ярких фигур данного периода является педагог-просветитель Сабит Донентаев. Основными 

произведениями творческой деятельности поэта являются: «Мое положение» (1914), «Кому принадлежит 
эпоха» (1914), «Девушка Джамиля» (1915), «Постановление» (1916), «Тоскуя по детству» (1919), и др., в 

которых преобладали идеи просветительства, социальнойнесправедливости и освобождения от царского 

режима.  
 С. Донентаев писал, что одна из главных задач поэта и деятеля культуры – духовно-нравственная 

поддержка своего народа [14, с.311, 312]. 

 Ярким примером служения народу можно назвать просветительскую и педагогическую деятельность 

Абикея Сатпаева (1881-1938).  
«В основе хороших дел – знания». – Эти слова являются основой творческой и педагогической 

деятельности Абикея Сатпаева, видного педагога казахского народа, чье имя было запрещено в период 

тоталитарного режима советской власти. 
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 Абикей Сатпаев вложил все свои силы, знания и опыт в дело становления школы нового типа, 

разработку и формирование учебно-воспитательного процесса. Деятельность А. Сатпаева стала 
продолжением просветительской деятельности великого Абая, считавшего основным путем всего 

казахского народа к светлому будущему – получение знаний.  

 По мнению А. Сатпаева, в задачу учителя входит «заложить в народе хорошее воспитание, глубокие 
знания», «отшлифовать человеческое дитя наподобие мастера, из чьих рук выходят замечательные и 

разнообразные поделки», «выводить своих юных учеников на путь владычества над природой» [15, с. 

151]. – «Путь учения, говорил ученый, – это не купля-продажа, где можно прожить обманом. Этот путь – 

чистый, незапятнанный путь, признающий лишь чистое стремление и чистый пот. И наша благородная 
цель – не погасить пробуждающееся в народе стремление и тягу к знаниям. Как ребенка учат ходить, надо 

вести народ шаг за шагом вперед и радоваться каждому пробуждению души» [15, с. 153].  

 Вся жизнь А. Сатпаева была посвящена просвещению родного края. Абикей Сатпаев являл собой 
эталон педагогической профессии. Им была сформулирована модель учителя новой школы. По его 

мнению, в преподавании большую роль играет личность учителя, который должен призывать своим 

примером к знаниям, к стремлению познать культуру своего народа и родной язык и приобщиться к 

мировой культуре. 
 Несмотря на стремление советской власти уничтожения светлой памяти и дел в области просвещения 

репрессированного Абикея Сатпаева, жизнь и творчество ученого-педагога продолжилась в его учениках 

К.И. Сатпаеве, А. Маргулане, А. Айманове и др., пронесших в своих сердцах любовь к своему учителю, к 
знаниям, к науке. 

Говоря о передовом учительстве, нельзя не назвать имя выдающейся казахской женщины, 

просветителя – Кулжановой Назипы Сегизбайкызы – педагога, журналистки, члена Русского 
Географического общества. 

Назипа Кулжанова была первой женщиной-казашкой, получившей русское образование, уже, в 15-

летнем возрасте, став учителем. Являясь членом-сотрудником Семипалатинского географического 

общества, она организовывала литературно-музыкальные и этнографические вечера, которые имели 
огромное познавательное значение для населения, впоследствии её опыт, был использован в становлении 

национального театра. В своей деятельности педагог-новатор постоянно поднимала проблемы 

воспитания молодежи и культурного возрождения нации. 
 Назипа Кульжанова являлась первым пропагандистом поэтического творчества Абая среди 

казахского и русского народов. Она одна из первых начала переводить стихи Абая на русский язык, 

которые, были опубликованы в 1915 году в журнале «Сибирский студент» [14, с. 163].  
 Она вела активную общественную жизнь: в 1917 году участвует в съезде казахов Семипалатинской 

области, в 1920 году вошла в состав Комиссии Народного комиссариата Просвещения Казахской 

автономной республики по подготовке учебников, книг, по делам издательств.  

Являясь одной из первых просвещённых женщин Казахстана, Назипа Кульжанова отдавала много сил 
развитию женского движения, поддерживала стремление женщин к активной позиции в обществе. Она 

была в числе организаторов «Первого съезда женщин Востока». Она автор «Дошкольного воспитания» 

(«Мектептен бұрынғы тәрбие»), вышедшего в Оренбурге в 1923г., и книги «Мать и дитя» («Ана мен 
бала»), изданной в 1927 г.  

Её книга «Мать и дитя» посвящена проблемам материнства и педагогического образования женщины-

казашки, сыграла важную роль в условиях, когда педагогическая литература на государственном языке 

отсутствовала»[16,с.170]. 
В 2012 педагогическая общественность Казахстана отметила 125-летие со дня рождения 

просветительницы казахского народа. 

 Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что передовая казахская интеллигенция видела 
главную цель своей жизни в служении народу. Она стремилась помочь ему в борьбе за независимость, 

боролась за такие общечеловеческие ценности, как право каждого человека и каждого народа на свою 

личную свободу и свободный доступ к достижениям и завоеваниям мировой культуры [17, с. 160].  
 Казахстанский исследователь Д.А. Аманжолова справедливоохарактеризовала лидеров движения 

«Алаш», как «тонкий слой элиты, служивший культурным фундаментом нации, внёсший огромный вклад 

втрансформацию культуры и после 1917 г., создававший фундамент новой советской культуры в первые 

годы советской власти» [18, с. 153].  
Лидеры казахской интеллигенции понимали, что для политического просвещения народа необходимо 

разбудить в нем стремление к знаниям, преодолеть безграмотность. Огромное внимание, помимо 

политической борьбы, за счастье своего народа, они уделяли идеям просветительства, просвещения и 
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образования, различным путям развития казахского народа, роли родного языка в обучении детей, 

вопросам нравственного воспитания казахской молодежи. 
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Аннотация 
В статье анализируются труды дореволюционных исследователей миграционных движений на 

территории Казахстана на рубеже ХІХ-ХХ вв., связанные с аграрным переселением. В них исследуются, в 

частности, цель и задачи переселенческой политики правительства,вопросы о составе переселенцев, 
устройства и положения их в Степном крае, влияния переселений на крестьянское землевладение в 

местах выхода и на развитие сельского хозяйства в новых землях. Приводятся выдержки статей 

А.Букейханова, в которых он прямо высказывался о негативном, губительном влиянии переселений на 

развитие казахского землепользования, бедственном положение казахских шаруа. 
Ключевые слова: аграрное переселение, столыпинская реформа, Переселенческое управление, 

землепользование, колонизация, вторая половина ХІХ- начало ХХ вв. 

 

Миграционное движение в Российской империи в период капитализма было всегда подчинено 
решению аграрного вопроса. После отмены крепостного права открылся новый этап аграрного 
миграционного движения на окраины империи, которое становится более массовым в годы столыпинской 
реформы, когда аграрный вопрос обострился особенно сильно. Переселенческое движение привлекало 
внимание исследователей и в более ранний период. Однако в статьях и книгах середины XIX в. 
говорилось о необходимости отказаться от полного запрещения переселений крестьян, характерном 
ранее, и выработать «разумную» переселенческую политику. Уже с рубежа 80-х - 90-х гг., когда 
правительство пересмотрело свои позиции по переселенческому вопросу, сделав таковые более 
свободными, о чём свидетельствуют законы от 1884 и 1889 гг. появляются исследования, посвященные 
достаточно широкому кругу проблем, связанных с аграрными миграциями. Провал же переселенческой 
политики самодержавия, дальнейшее обострение аграрного и, подчиненного ему, колонизационного 
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вопроса, привлекли внимание более широкой общественности, стали предметом обсуждения в 
Государственной Думе, в центральной и местной печати. 

Все это влияло на развитие исследований, их тематику, трактовку основных вопросов миграций, 
методы использования источников. Большая часть литературы дореволюционного периода была создана 

на рубеже ХІХ-ХХ вв. 
В дореволюционной историографии существовало три направления, среди которых - официальное, 

выражающее интересы правительства; консервативно-монархическое, представители которого в своих 
взглядах значительно «правее» правительственных кругов; либеральное, в котором доминировал учет 
интересов широких общественных слоев.  

Официальное направление представлено трудами чиновников Министерства Госимуществ, 
Переселенческого управления, других ведомств. Все они были сторонниками монархии, интересы 
которой и отстаивали в своих трудах. В хозяйственном освоении окраин царизму приписывалась 
исключительно важная роль, при этом деятельность самих мигрантов совершенно игнорировалась. 
Данные отчетов царских чиновников, губернаторов, материалы исследований мигрантов использовались 
для подтверждения успешности переселенческой политики государства, затушевывая истинное 
положение дел. Сами переселенцы представлялись ими как носители «высшей» культуры, несущие более 

совершенные приемы ведения сельского хозяйства. 
Среди причин, приведших к самовольным переселениям, П.А.Столыпин и А.В.Кривошеин выделяли 

«чрезмерно великие размеры отводимых наделов и повсеместно даровую раздачу земель». «…Только 
переход к денежной плате за землю ограничит наплыв сюда переселенцев», - отмечали министры [1]. 
Главной причиной аграрных миграций сторонники официального направления видели в приросте 
населения, которое приводило к относительному сокращению земельной площади у крестьян. 
Потерявшие земли крестьяне и шли на переселения. На размеры переселений влияли: состояние 
урожайности, наличие удобных земель, ход землеустроительных работ. В трудах исследователей данного 
направления практически отсутствует анализ социально-экономической ситуации в стране и вытекающие 
отсюда главные причины переселений. 

Работы авторов официального направления в основном публиковались в журнале «Вопросы 
колонизации», официальном органе Переселенческого управления, в периодическом сборнике 

«Переселение и землеустройство за Уралом» и других изданиях. Так как авторы официальных изданий 
часто предпринимали исторические экскурсы, делали попытки обосновать и объяснить те или иные 
явления, то эти работы являются одновременно и историографическим источником. 

Одной из первых крупных работ указанного направления был «Отчет статс-секретаря Куломзина по 
поездке в Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела», опубликованный в 1896 г. 
Исследователь достаточно подробно рассмотрел вопросы перевозки переселенцев, организации лечебно-
врачебных пунктов, водворения и переселения к старожилам, выдачи ссуд новосёлам и так далее вплоть 
до обеспечения переселенцев церквями. Куломзин Н.А. осуждает действия правительства по водворению 
в Сибирь самовольных переселенцев. 

Большая часть литературы принадлежит к либеральному направлению в историографии, авторами 
которого были А.И.Васильчиков, А.А.Исаев, А.А.Кауфман, И.Л.Ямзин, В.П.Вощинин, Н.М. Ядринцев и 
другие. 

Теория и практические принципы миграций населения были обоснованы в двухтомном сочинении 
А.И. Васильчикова «Земледелие и землевладение в России и других европейских государствах», изданное 
в Санкт-Петербурге в 1876 году. Переселения, по его мнению, представляли собой явления внутреннего 
быта народа, которые означали простой переход из одних мест жительства в другие. Главной причиной 
переселения он называл аграрное перенаселение в центре страны, отмечая при этом, что пока не 
«исправится сама система полеводства», положение не изменится. Автор отличал переселения в 
европейских странах от переселений в России, считая, что в Европе миграции шли в основном в форме 
эмиграции, а в России были свободные земли на Востоке, куда и направлялись переселенцы из Ев-
ропейской России[2]. 

А.А. Исаев выступил против концепции А.И. Васильчикова о колонизации окраин России по 
американскому образцу. Среди факторов, влияющих на переселения, Исаев А. выделял: рост 
народонаселения, состояние техники земледелия, природные условия, сельскую общину и деятельность 

органов сельской власти. Одним из первых А.А.Исаев поставил вопрос о значении 
сельскохозяйственного опыта переселенцев. Правда, не избежал некоторых крайностей в своих 
рассуждениях, например, называя сибиряков-старожилов невообразимыми рутинерами, а так же 
выдвигая тезис о вытеснении старожилов новоселами, не беря во внимание тот факт, что налицо были 
примеры взаимного сотрудничества и кооперации[3]. 
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Практически во всех работах либерального направления присутствует описание тяжелых условий 

пребывания переселенцев в пути, приводившие к большой смертности. Среди них: неподготовленность 
железнодорожных дорог, тяжелые бытовые условия, в вагонах и на станциях, антисанитария в вагонах, 

пароходах, баржах, плохое питание, низкий уровень обслуживания, нищенство среди переселенцев и так 

далее. Причем, чем сильнее автор опирается на социально-экономическую сущность явлений, тем 
сильнее можно проследить его собственную позицию, максимально приближающуюся к марксистско-

ленинской.  

Буржуазная концепция аграрно-переселенческого вопроса получила наиболее полное выражение в 

трудах А.А.Кауфмана, одного из лидеров кадетской партии. Кауфман изучал вопросы переселений в 
комплексе: причины, состав переселенцев, устройство и положение переселенцев в Сибири, влияние 

переселений на крестьянское землевладение в местах выхода и на развитие сельского хозяйства в Сибири, 

переселенческую политику правительства. Он был чиновником Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ, в 1896 году лично инспектировал колонизационный фонд и арендаторские 

поселки в Тургайской области. Труды А.А.Кауфмана можно охарактеризовать как экономико-

статистические, так как именно такого плана источники использовались исследователем. Причины 

переселений Кауфман объяснял, исходя из своего понимания аграрного вопроса в России.Он связывал их 
с отсутствием или недостатком земли у крестьян, не скрывая этих явлений, но уже в конце 90-х выдвинул 

в качестве главной причины агротехнический кризис или относительное малоземелье. Низкая 

агротехника в условиях быстрого прироста населения и культурной отсталости крестьян не позволяла им 
поднять доходность хозяйства, вынуждая к переселению. Наряду с этим, Кауфман различал абсолютное и 

относительное малоземелье. В связи с этим агрокультурным кризисом в числе причин переселений он 

называл также «известные бродячие наклонности», якобы порождавшие вторичные переселения, 
«религиозные мотивы», «трудно уловимые движения народной психологии» и в меньшей части случаев - 

абсолютное малоземелье. Что касается социального состава переселенцев, то Кауфман считал 

преобладающим «среднесостоятельных крестьян», хотя в действительности преобладала беднота, о чем 

свидетельствовали документы переселенческих комитетов. Отрицая классовое расслоение крестьян, он 
отмечал различия в материальном обеспечении переселенцев лишь в зависимости от наличия приписки к 

сельским обществам, природных условий и времени проживания на новом месте. Положение пересе-

ленцев характеризуется им как достаточно благоприятное. Носители земледельческого прогресса, по его 
мнению, были только буржуазные элементы. Кауфман писал о более низкой культуре «русских 

засельщиков» по сравнению с культурой аборигенов Туркестана и о том, что последние могли учиться у 

новоселов не лучшим способам хозяйствования, а «самым хищническим» [4]. 
А.А.Кауфман является самой важной фигурой среди исследователей переселений в дореволюционной 

историографии. В целом, однако, он выступал против переселений за Урал крестьян Европейской России, 

не считая это выходом из аграрного кризиса. По его мнению, только создание «культурного земледелия», 

повышение интенсивности ведения хозяйства в центре страны было единственно верным способом 
решения проблемы.Большой цифровой и фактический материал, собранный Кауфманом,не утратил своей 

значительности по сей день и может быть использован, при условии объективной критики, 

современными исследователями. 
В специальном учебном пособии для вузов В.П.Вощинин и И.Л.Ямзин, утверждали, что 

миграционные процессы происходят в соответствии с экономическим состоянием страны и уровнем её 

хозяйства, прежде всего сельского, в известной мере поддаются регулированию со стороны государства. 

Причём развивается она с «возможно меньшими затратами к возможно большим результатам». 
Переселения в целом они рассматривают как внеисторические явления, характерные для всех государств 

и времен. Причину переселений они, как и Кауфман А., видели в абсолютном и относительном 

малоземелье, но первое сводили к земельному обеспечению ниже продовольственной нормы, а второе - к 
земельному обеспечению ниже трудовой нормы, т.е. в своей позиции они были близки к эсеровскому 

определению. Тогда как у А.Кауфмана первое - такой недостаток земли, который невозможно устранить 

повышением техники земледелия, второе - понятие субъективное. Выход из аграрного кризиса авторы 
видели в интенсификации сельскохозяйственного производства. В труде В.П.Вощинина и И.Л.Ямзина 

заслуживает внимания материал о распределении переселенцев по природным зонам, отрезках земли у 

аборигенов и т.д. [5]. 

Интересные материалы можно встретить у Н.М. Ядринцева. Он опирался на материалы, собранные им 
в экспедициях Западно-Сибирского отдела Российского географического общества, а также стати-
стические данные Главного управления Западной Сибири, где он состоял на службе. Н.М. Ядринцев 
одним из первых установил главные места выхода переселенцев (Центральная Россия, Приуралье, 
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Малороссия), преобладание в их составе государственных крестьян и малоземелье как причину 
переселений. Кроме того, он отмечал высокий процент самовольных переселенцев. Особенно подробно 
анализирует автор непосредственно сам процесс миграции, т.е. пребывание в пути. Все мытарства, 
высокая заболеваемость и смертность мигрантов, трудности обустройства на новом месте, официальное 

неравенство в среде старожилов, эксплуатация новоселов, их батрачество у зажиточных крестьян - вот 
круг вопросов, которые присутствуют в анализе Ядринцева. Автор не был склонен преувеличивать роль 
переселений в развитии производительных сил и сельской общины в Сибири, так как переселенцы сами 
здесь «осибирячивались». Выступая за вольнонародную колонизацию, Ядринцев главную роль в ней 
отводил крестьянам [6]. 

Представителей революционно-демократического и либерально-народнического направления больше 
интересовали проблемы общины, условия общественного быта. Так, К.Р. Качоровский оценивал 
переселения как средство укрепления сельской общины и увеличения землеобеспеченности крестьян [7]. 
Беспощадная нужда крестьян становилась причиной переселений по С.Л.Чудновскому, который 
выступал в защиту крестьян и свободы переселений [8].Н.П.Огановский связывал причины переселений с 
кризисом экстенсивного хозяйства: «…Движения во все периоды и во всех местностях порождаются 
одной общей глубокой причиной – несоответствием земледельческого населения господствующей в 

данном районе системы хозяйства». То есть рассматривал переселения, как и Кауфман, внеисторически. 
Но, в отличие от него, непосредственную причину видел в абсолютном малоземелье крестьян, что легко 
подтверждалось данными за 1896-1903 гг. и 1906-1911 гг.[9]. 

На основе анализа материалов по Сыр-Дарьинской, Семиреченской и других областей была написана 
капитальная работа К.К.Паллена, в которой были отмечены все сложности, с которыми встречался 
переселенец на новом месте, т.е. им исследованы вопросы адаптации новоселов [10] .  

Следует выделить труды В.А.Остафьева, который ставил вопросы изъятия земель у местного 
населения в пользу переселенцев. Кроме того, он писал о причинах разорения последних в результате 
неверного землеустройства. Единственной мерой для улучшения жизни народов края он считал развитие 
у них просвещения и грамотности. Переселение он оценивал как явление прогрессивное и, чтобы 
ликвидировать ошибки переселенческой политики, предлагал изучать экономику кочевого, полукочевого, 
оседлого хозяйства казахов, нормы землевладения и его формы [11]. 

В отличие от В.А.Остафьева, А.Морозов при оценке переселений в Омский уезд указывал на тяжелое 
положение русских переселенцев, полностью отрицая пагубное влияние изъятия земель на кочевое 
хозяйство казахов. Однако тяжелое положение переселенцев он считал временным, преходящм явлением 
[12]. 

Таким образом, в трудах исследователей дореволюционного периода накоплен большой фактический 
материал по истории переселений в Сибирь, административной частью которой был Степной край 
Казахстана, сведения о котором представлены в основном материалами по Акмолинской, а также 
Семипалатинской областях; кроме того, по Сыр-Дарьинской и Семиреченской областям Туркестанского 
генерал-губернаторства, хотя и достаточно фрагментарно. 

Автором первого специального исследования по истории переселенческого движения в Сибирь был 
И.А.Гурвич, который опирался на данные почти 10 тысяч опрошенных переселенцев и членов их семей. 
Главной причиной переселений, писал И.А.Гурвич, была недостаточность крестьянских наделов, 

обусловленная грабительским характером реформы 1861 г. и господством помещичьего землевладения. 
Он рассматривал переселенческое движение в тесной связи с классовой дифференциацией крестьянства. 
Им были определены основные районы выхода и пути движения в Сибирь, отмечая, что преобладали 
выходцы из черноземной зоны Европейской России[13]. 

В печати аграрный вопрос и его аспекты (проблемы казахского хозяйства, переход к оседлости, 
переселенческий вопрос и т.д.) не могли не обсуждаться, поскольку являлись главными в жизни степи. В 
журналах «Вопросы колонизации», «Сибирские вопросы», газетах «Туркестанские ведомости», 
«Оренбургская газета» появлялись статьи, однозначно свидетельствовавшие о кризисе переселенческой 
политики.  

Однако наиболее полное отражение аграрные вопросы казахского общества нашли в трудах А.Н. 
Букейханова. Имея собственный опыт работы в нескольких экспедициях по обследованию казахского 
края, А.Букейханов, начиная уже с 1903 года, регулярно выступал в печати. Самые яркие его работы по 

аграрным проблемам – «Переселенцы в Тарских урманах», «Отчуждение киргизских орошаемых пашен», 
«Киргизы на совещании генерал-губернатора», «Кризис канцелярского переселения» [14] и другие. В 
этих статьях с данными, собранными в экспедициях Половцева, Щербины, собственных статистических 
материалов, анализируя как меняющееся состояние казахского общества, так и переселенческое 
хозяйство, А.Букейханов убедительно доказывает, что: 
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1.Казахстан, как естественно-географическая зона, не пригоден для ведения традиционного 

экстенсивного земледелия по следующим причинам: отсутствие достаточных запасов воды, как следствие 
– недостаток кормов, тонкий слой плодородных земель, резко континентальный климат, специфическое 

использование земель переселенцами.  

2.В результате вышесказанного происходит отток переселенцев на родину, пик которого приходится 
на 1900-1910 гг.  

3.Последствием переселения огромного количества крестьян для казахского населения стало его 

разорение, отчуждение у казахов лучших земель, массовый снос «кыстау», выселение на непригодные 

для жизни земли.  
В итоге, пишет А.Букейханов, «политика изъятия угодий, соединенная с пренебрежением к правам 

туземного населения, порождает антагонизм между киргизами и переселенцами, а также недоверие к 

русской власти». Букейханов наглядно продемонстрировал, как экономические проблемы перерастают в 
межнациональные, политические и насколько губительные последствия несет в себе тотальное 

переселение русских крестьян на исконные казахские земли. 

В заключение следует отметить, что на рубеже XIX - XIX вв. исследования миграционных процессов 

населения носила фрагментарный характер и сводились в основном к изучению проблем, связанных с 
аграрным переселением и колонизацией окраин, в частности Степного края.Заслуга авторов этого перио-

да заключается в том, что они собрали и систематизировали огромное количество материала, 

относящегося к аграрным миграциям. Однако осмысление процесса зависело в значительной степени от 
идеологических установок того или иного автора, от его принадлежности к той или иной политической 

партии или направлению. Так, вопрос причин миграции находился в плоскости анализа малоземелья в 

связи с естественным приростом населения, несоответствием темпов роста численности населения и 
средств его существования, тяжести налогов, низкого культурного уровня крестьянства. Вопросы 

последствий миграционных процессов, в том числе, демографические еще не стали объектом 

комплексного исследования в дореволюционный период. Историческая демография как наука находилась 

ещё в зачаточном состоянии. Однако безусловно собранные дореволюционными авторами материалы 
послужили основой для дальнейших исследований миграционных и демографических процессов. 
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АҒАРТУШЫЛЫҚ  ТАРИХЫНДАҒЫ  ЖӘДИДШІЛДІК: 

ҚАЛЫПТАСУЫ  МЕН  ДАМУ  ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

А.Ш. Махаева  

Тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
Әлем тарихы кафедрасының профессоры 

 

Аңдатпа 

Мақаладаағартушылық тарихындағы жәдидшілдіктің қалыптасуы мен даму ерекшелігі мәселесі 
қарастырылады. Автор өз ойын қорыта келе жәдидтердің ағартушылық қызметі маңызды әлеуметтік-

мәдени маңызға ие болды деген түйін жасайды. 

Кілт сөздер: ағартушылық, жәдидшілдік, түркі-мұсылман халқы, жәдидтік әдістегі мектептер 

 

 Әлемдік тарихта ағартушылықтың ХVІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың бас кезінде ізгілік пен 

әділеттілікті насихаттауға, ғылыми таным мен білім негіздерін тарату арқылы қоғам кемшіліктерін 

түзетуге, оның талғам-талаптарын, саяси көзқарасын, тұрмысын өзгертуге бағытталған идеялық ұстаным 
ретінде бой көрсеткені мәлім. Ағртушылар өздеріне дейінгі ойшылдардың қоғам жайлы озық ой-

пікірлерін заман талабына сай икемдеп, дамытып, оны халық игілігіне айналдыруға баса мән берді. 

Вольтер, Руссо, Монтескье секілді француз ағартушыларынан бастау алатын мұндай ұстаным Ресей 
империясындағы түркі-мұслыман халықтары арасына да өзіндік ықпалын тигізбей қоймады. Сол 

ықпалдың көрінісінің бірі ХІХ ғасырдың соңынан бастау алған жәдидшілдік ағым болатын. 

 Отаршылдықтың тауқыметін тартып, тоқырауға ұрынған, Ресей империясында орын алған 
орыстандыру мен шоқындыру саясатының қыспағына түскен түркі-мұсылман халықтарының саяси 

оянуында жәдидшілдік өзіндік терең із қалдырды. Бұл ағымның көш басында түркі-мұсылман 

халықтарын өркениетке тартып, оларға еуропалық білім мен озық идеяларды таратуды көздеген 

қырымлы (Қырым татары) халқының өкілі Ысмайыл Гаспыралы (Исмаил Гаспринский) тұрды. 
 Ы. Гаспыралының 1881 жылы жарық көрген «Орыс мұсылмандары» атты саяси памфлеті Ресейдегі 

түркі-мұсылман халықтары арасында ұлт бостандығы туралы идеяның таралуына түрткі болды. Патша 

үкіметінің орыстандыру саясаты мен білім беру жүйесін батыл сынға алынған осы памфлетте түркі-
мұсылман халықтарының рухани өсуіне мүскіндік беру талап етілді. Сол тұста Ташкентегі Түркістан 

семинариясында оқып жатқан қазақ шәкірттері қолынан аталмыш памфлеттің табылуы оның түркі-

мұсылман халықтары арасында кеңінен таралғанын айғақтайды [1, 42-п. ]. 
 Діни, схоластикалық бағыттағы мұсылмандық оқу орындарында зайырлы қоғамға тән пәндерді – 

математика, жағрафия, тарих, биология, физика секілді т.б. сабақтардың өткізуге көшу керектігін Ы. 

Гаспыралы бірден жақтап шықты. Сонымен қатар жас баланың тәрбие алатын орны – мектепті түзеп, 

ұлттық тәрбиені мектептен бастау керектігін насихатты. Ол ос мақсатта алдымен араб әліпбиін түркі 
халықтарының тіліне лайықтап, дыбыстық естілу ерекшеліктеріне сәйкес бір ізге түсірілген жазу ісін – 

ескі «қадымшылқтан» «усул-жәдидке» көшіруді ұсынды. 1883 жылдан бастап өзі түзген әліпби негізінде 

«Тілде, пікірде және істе бірлік» деген ұранмен «Тәржіман» газетін шығарып, Ресей империясындағы 
түркі тілдес халықтардың ортақ әдеби тілдің қажеттілігі мәселесін алғаш көтерді. «Тәржіман» газеті де 

осы ортақ әдеби түркі тілінде шығарылды . Бұл тілдің османдық түріктер мен Ресей империясндағы түрі 

тілдестерге түсінікті болуына мән берілді. Ортақ түркі тілін жасаудағы мақсаттың бірі түркі халықтарын 

бір-біріне жақындастыра түсу еді [2]. Мұның астарында түрік бірлігі идеясы – түрікшілдік жатты. 
Түрікшілдік жайлы әзербайжан халқының ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы басындағы көрнекті 

саяси қайраткері М.Э. Расулзаде мынандай орынды пікір білдірген-ді: «Түрікшілдік – ғылыми-

философиялық, этикалық мектеп, мәдени бірігу жолындағ күрес тәсілі. Еуропалық ұлтшылдық – 
идеология, саясатта агессия, ал Шығыстағы түрікшілдік астардағы ұлтшылдық – әлеуметтік жағынан 

прогрессивті құбылыс, саясатта қорғаныс болып табылады» [3, с.17]. 

 Схоластикалық негіздегі мұсылмандық оқу жүйесін зайырлы қоғамға тән білім беруге сәйкестендіріп 
құру жайлы Ы. Гаспралының ұсынысына үн қатушылар тез арада бой көрсетіп, Еділ бойындағы 

либералды татар зиялылары арасында қозғалыс тудырды.  

 Ы. Гаспыралының білім беру саласындағы ғана емес, түркі тілдес халықтардың әлеуметтік-саяси, 

мәдени үдерістегі орнына қатысты көзқарасы, ұстанымы қоғамда жаңа ( араб тілінде «жәдид» - «жаңа») 
леп, жәдидшілдік ағым саналды. Мұны қолдаушылар жәдидтер, жәдидтік қозғалыс өкілі деп есептелді. 

«Тәржіман» газеті Түркістан өлкесіне де жетіп, ондағы жастарды оятып, ондағы жәдидтер тобын 

тәрбиелей бастады [4, 24-б.]. 
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Жәдидтердің ислам дінін түркі-мұсылман халықтарының рухани болмысының тірегі екенін 

мойындағанына қарамастан, бірқатар мұсылман дін басылары олардың әрекетіне қарсылық білдірді. 
Мұндай қарсылық негізінен мұсылмандық оқу орындарындағы (мектептер мен мердеселер) өз 

беделдерінен айырылып қалғысы келмеген консервативтік пиғылдағы дін басылар тарапынан туындаған-

ды. 
 Екпін алған жәдидтердің ағартушылық қызметі рефоматорлық сипатқа ие болып, ол қоғамдық өмірде 

орын алған феодалдық тәртіпке және патша өкіметінің отарлық саясатына қарсы бағытталды [5, с. 27]. 

Бұл әрекеттің астарында отарлық бұғауға түскен түркі-мұсылман халықтарының бостандыққа қол 

жеткізуін, олардың фабрика-зауыттары, оқу орындары болып, өркениетті халықтармен тең тұруын қалау 
жатты [6, с. 239]. Олар демократиялық құндылқтарды алға тартып, түркі-мұсылман халықтарын жікке 

бөлмей, оның мүддесін тұтастай қорғауды жөн санады [ 7, с. 131].  

 Жәдидтік қозғалыста Еділ бойы татарлар белсенділік танытты. Еділ бойындағы татар қауымының 
либералды тобының атсалысумен жаңа оқу әдісіне, яғни жәдидтік білім беру жүйесіне көшкен медреслер 

мен мектептер саны уақыт өткен сайын арта түсті. Бұл ретте Уфадағы «Ғалие», «Хусаиние», 

Орынбордағы «Мұхаммедие», Қазандағы «Маржания» т.б. медреселерді атап көрсетуге болады. Осындай 

медреселердің ұстаздары мен шәкірттерінің атсалысуымен Түркістан өлкесінде де жәдидтік бағыттағы 
мектептер мен медреселер ашыла бастады. ХХ ғасырдың басына қарай мұнда жәдидтік мектептердің 

саны 35-ке жетті. Осыған орай В.В. Бартольд: «Ендігі жерде Еуропа мәдениетін насихаттауда Еділ 

татарлар орыстардың бірден-бір бақталасына айналды» [8], - деп көрсеткен-ді. 
 Түркі тілдес мұсылман халықтары еуропалық өркениетке тек орыстандыру арқылы жетеді деген 

патша үкіметінің тұжырымына жәдидтер қарсы шығып, ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, өркениетті 

елдер қатарына қосылуға болатынын дәлелдеуге тырысты.  
 Орталық Азияда білім беру ісін орыстандыру құралына айналдыруды жан тәнімен қорғауымен 

танылған Н.П. Остроумов «азиялық көшпенділердің адамгершілік, мәдени жағынан өрлеуі үшін 

христиандықты қабылдаудан басқа жолы жоқ» деген пікірде болатын [9, с.15]. Мұндай пікірді теріске 

шығаруда жәдидтердің көшбасшысы Ы. Гаспыралы ерекше көзге түсті. Ол Н.П. Остроумовпен өткір 
пікірталас жүргізіп, оның Ислам мәдениетінің құндылықтарынан бейхабар екенін, бұл мәдениет өкілдерін 

дамудың жаңа мүмкіндіктері күтіп тұрғандығын негіздеп көрсетті [10, с.108]. 

 Жәдидтер әрекетінің патша өкіметі жүргізіп отырған саясатпен үйлеспеуі билік орындарының үрейін 
туғызбай қоймады. Мұны Полиция департаментінің 1900 жылы желтоқсанда жергілікті отарлық билік 

орындарына жіберген мынандай мазмұндағы нұсқауынан да аңғаруға болады: «Соңғы кезде татар 

әдебиетінде орыс мемлекетінің 14 миллионнан астам мұсылмандарының көп ғасырлық өмір салтын 
өзгеріске түсіретіндей күшті ықпал байқалуда. Бұл ықпал Гаспринскийдің 1884 жылы жарияланған 

әліппесінен басталды. Орта Азиядағы оқиғалар, әсіресе 1898 жылғы Әндіжан көтерілісі бізге 

мұсылмандар арасындағы кез келген қозғалысқа асқан сақтықпен, әрі қырағылықпен қарауды көрсетіп 

отыр» [11, 39-п.]. 
 Өз кезегінде жергілікті билік орындарынан да Ішкі істер министрлігіне жәдидтердің әрекетіне 

шағымдар жолданып жатты. Далалық облыстардың бірінен жіберілген осындай шағымда былай делінді: 

« Қазіргі уақытта қазандық және басқа да татарлар бәле болды. Олар орыс мәдениетінің нағыз 
жауыздары, қарсыластары ретінде өздерінің зиянд ықпалымен, діни уағызымен, сондай-ақ түрлі 

баслымдары арқылы тыныш жатқан қазақтарды азғындық жолға түсіруге тырысуда» [12, 42-п. ].  

 Осындай шағымдардан соң қазақтар арасында мектептер ашқан татар мұғалімдері ауыл жастарын 

патша өкіметіне қарсы тәрбиелеп отыр деген желеумен елден қуыла бастады. Олардың қазақ даласына 
келіп-кетуіне тыйым салынды. Алайда, патша өкіметі ұлттық сана-сезімнің оянуына барынша 

тұмшалауға тырысып, жәдидтік қозғалысқа қарсы күресте өзінің бар күшін жұмылдырғанымен одан 

елеулі нәтиже шыға қоймады [13, 80-п.]. Бұған ХХ ғасырдың басында-ақ, 1905 – 1907 жылдары 
аралығының өзінде жәдидтердің ықпалымен татар тілінде 3 мерзімді басылымның (21 газет пен 12 

журнал) шығарылуы дәлел бола алады [14, 10-п.]. Осы басылымдар тек татар халқының арасында ғана 

емес, өзге түркі тілдес халықтары арасына да тарады. Сонымен қатар сол тұстағы татар басылымдары 
өзге тілдегі басылымдардың шығуына игі ықпалын тигізді. Мәселен, қазақтың алғашқы басылымының 

бірі саналатын «Серке» газеті Санк-Петербург қаласында Ә. Ибрагимовтың редакторлығымен шығып 

тұрған «Үлфәт» газетіне қосымша ретінде жарық көрді. 

 Бірінші орыс революциясы жылдарында үш бірдей бүкілресейлік мұсылман съездерінің өткізіліп, 
түркі-мұсылман халықтарының мүддесін қорғауды көздеген «Ресей мұсылмандарының одағы» атты 

саяси ұйымның құрылып, оның 16 қалада бөлімшелерін ашуды көздеу, сондай-ақ Мемлекеттік думада 

Мұсылман фракциясының бой көтеруін жәдидтер әрекетінің жемісі деп бағалаған жөн.  
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 «Ресей мұсылмандары одағы» ұйымының және Мемлекеттік думадағы Мұсылман фракциясының 

бағдарламасында 1906 жылы тамызда өткен бүкілресейлік мұсылман съезінің шешімдері басшылыққа 
алынды. Онда оқу мәселесі бойынша мұсылман балалары үшін барлық елді мекендерде бастауыш және 

орта мектептер ашылсын, оқу араб әліпбиі негізінде ана тілінде жүргізілсін, балалар 8 жастан оқуға 

барсын делініп, ағартушылық жұмысқа баса мән берілген-ді. Әрине, мұндай талап-тілектің жүзеге 
асырылуы отарлық жағдайда жүзеге асыру мүмкін бола қоймады. Дегенмен де жәдидтердің ағартушылық 

әрекеті сол тұста отарлық биліктің қарсылығына қарамастан бәсеңдей қоймады. Түркістан өлкесінде және 

далалық облыстарда ашылған жәдидтік мектептер мен медреселердің саны жыл өткен сайын арта түсті. 

Үкіметтің ұйғарымымен империяның шет аймақтарында ашылған орыс-түзем мектептерінің оқушылары 
арасында жәдидтік әдістегі мектептерге ауысу үрдісі белең ала түсті. 

 Жәдидтік әдістегі мектептер үлгісімен оқу орындарын ашу ісіне ХХ ғасыр басында қазақ, қырғыз, 

өзбек халықтарының белсенді азаматтары да тартылды. Түркістан өлкесінде, қазақтан шыққан алғашқы 
кәсіпкерлердің бірі Маман Қалқабайұлының Тұрысбек, Сейітбаттал, Есенқұл есімді балаларының 

«Мамания» медресесін, қырғыз манабы Шабдан Жантаевтың «Шабдания» медресесін ашса, өзбек 

халқының М. Бехбудий, М. Қарий, А. Авлоний сияқты ағартушылары бірнеше жәдидтік үлгідегі оқу 

орындарының ашылуына түрткі болды [15, 137-б.] .  
 Жетісудағы «Мамания» мен «Шабдания» медреселерінің оқу бағдарламасы Уфадағы «Ғалие» 

медресесінікіне сәйкестендірілді. Бұл медреселерде татар мұғалімдерімен қатар қазақ мұғалімдері де 

ұстаздық етті. «Маманияда» Қазандағы Апанаев медресесін және Каирдағы әл-Қаһир университетінде 
білім алған Ғ. Мұсағалиев, «Шабдания» медресесінде Орал облысына қарасты Темір уезінің қазағы Н. 

Молдағазин сабақ берді [16, 46-п.]. Мұның өзі жәдидтік қозғалыс арнасына қазақтардың да тартылып, бұл 

қозғалыстың алдына қойған мақсатын жүзеге асыруға араласқанын айғақтайды. 
 Жәдидтік әдістегі мектептер мен медреселерде Ы. Гаспыралы, Х. Мақсуди, Х. Атласов, З. Уәлиди, М. 

Бегиев т.б. қайракерлер тарапынан жазылған оқулықтар тартылды. Сонымен бірге татар халқының ХІХ 

ғасырдағы көрнекті ойшылы Ш. Маржанидің түркі халықтарының тарихына қатысты жазылған 

«Мустафад әл-әхбар» атты шығармасы да оқу құралы ретінде кеңінен тартылды.  
 Қазақ балалары білім алатын жәдидтік әдістегі мектептерде А. Байтұрсыновтың «Оқу құралы» 

пайдаланылды. Осы «Оқу құралының» үлгісімен 1912 жыл қырғыз қайраткері И. Арабаев қазақ 

ағртушысы Х. Сәрсекеевпен бірге Уфадағы «Шарқ» баспаханасынан «Әліппе, яки төте оқу» атты оқулық 
шығарды [17, 170-б.]. 

 Осылайша, ағартушылықтағы жәдидшілдік 1917 жылғы саяси өзгерістерге дейінгі кезеңде түркі-

мұсылман халықтары арасында орын алған әлеуметтік-саяси және мәдени үдерісте ерекше құбылыс 
ретінде бой көрсетті. Сонымен қатар ұлттық білім беру ісінің қалыптасуына негіз қалады. 
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БІЗ – ҰЛЫ  ДАЛА  ЕЛІМІЗ! 

 

Ғани Абылайұлы Меңілбаев  

Абай атындағы ҚазҰПУ, Сорбона-Қазақстан институты, халықаралық қатынастар кафедрасы, т.ғ.к., 

доцент, тарих және қоғамдық ғылымдар академиясының академигі, Алматы 
 

2016 жылы еліміз үшін өзгеше мәні бар тарихи жыл болды. Өйткені, 2016 жылы еліміз Қазақ 

хандығының 550 жылдығын атап өту барысына дайындық қызу жүрді. Әрине мерекені атап өту бар 

да,оны мемелекеттік сананы көтеруге пайдалану бар.Бұл тұрғыдан келгенде,Қазақ хандығының 550 
жылдық тойын лайықты түрде атап өту ұлттық таным-тарихымызды терең зерделеп,сол арқылы 

халықтың отаншылдық рухын шыңдаумен бірге, Қазақ елінің әлемдік қауымдастықтағы беделін 

бекемдеп, тәуелсіздігін нығайта түсуге ықпал жасай- тындығы даусыз. Қазақта «Тарихыңды білмесең, 
келешегіңді болжай алмай-сың» деген нақыл сөз бар.2016 жылғы 2 шілдеде Ақордада өткен жалпы- 

ұлттық жетекші телеарналардың өкілдерімен кездесуінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның бейресми 

символдық атауының маңызына тоқтала келе, « Әдетте, Жапония - күншығыс елі, Кореяны- таңғы шық 

елі, Нидерландияны- қызғалдақтар отаны, Қытайды- аспанасты елі деп жатамыз.Қазақстанға да осындай 
атаулы бренд жетпейді. Біз- Ұлы даланың перзенттеріміз. Біздің бабаларымыз осы далада өмір сүріп, 

көкке табынған.Тәңір дегеніміздің өзі - Көк аспан. Біздің туымыздың көк түсті бояуының астарында да 

осындай сыр бар. Бірегей көк түс- еліміздің бірлігінің белгісі.Ендеше, бізге неге өзіміздің Ұлы дала еліміз 
деп атамасқа»,- деген ой- толғанымын жеткізген еді.Елбасының бұл сөздері-халық арасында үлкен 

серпіліс тудырып, әсіресе педагог-мұғалімдердің жұмыс- ына оң ықпал еткен ойтүрткі болғанын айта 

кету керек.Соңғы кезде халық өзінің өткеніне үңіліп, даму жолындағы тарихи оқиғаларға деген 
қызығушылығы арта түсіп отырғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл неліктен ? Мұны ең алдымен 

қоғамдағы патриоттық сезімдердің өсе түсуімен түсіндіруге болады. Яғни, осы патриоттық сезімдердің 

өсуімен бұрынғы идеологиялық таптаурын түсіндірмелерден арылып,Қазақ мемлекеттігінің құрылуының 

шынайы картинасын білуге, соны қалпына келтіруге деген әділетті ұмтылысынан туындап отырған 
жағдай. Қазақ халқының тарихы туралы сөз болғанда, ол Қазақ хандығының тікелей байланысып 

жатқанын шын мәнінде оның тарихы тың тереңге кетеді. Қалай дегенде де, қазақ деген халықтың кемшін 

3-4 мың жылдық тарихы барын дәлелдейтін деректер аз емес. Сондықтан тарихты шыққан тегімізден 
таратқан дұрыс болар. Осы тұрғыда шетелдік мұрағаттардағы мәліметтер арқылы-ақ қазақ тарихын 

жазуға болады дейтіндер бар . Қытайдың, парсының, орыстың ғалымдары қазақ тарихы туралы дерек 

келтіріп, жазды делік. Олар қазақтың тарихын жазайын деп жазды ма? Әрине, жоқ. Осы тұрғыдан 
алғанда,мемлекетте тарихшылар өз заманының талабына, саясатына сәйкестендіріп зерттеп келді. 

Мұрағаттардағы мәліметтер Қазақстанның шынайы тарихын жазуға жеткіліксіз. Тарихты зерттеу кезінде, 

қазір кім қай елге бармасын, ХV- XVII ғасырдан арғы кезеңдерге бара алмайды. Қандай да бір деректер 

тапқанның өзінде оның шынайылығына еш сенім жоқ. Өйткені олар сол елдің мүддесіне қарай, 
идеологиялық тұрғыдан жазылған. Осы уақытқа дейін біз тарихта орыс және батыс ғалымдарының 

жазбаларын пайдаланып келдік. Шын мәніндегі тарихты әр халық өзі жазуы керек. Олар бұрын тарихты 

орыстық көзқарас, батыстық көзқарас дүниетаным тұрғысынан жазса, енді біз өзіміздің көзқарасымыз 
бойынша Тәуелсіздік тұрғысынан қарап төл тарихымызды жазуымыз керек. Қазақстан территориясында 

б.ж.с.бұрынғы VI-I ғ.ғ.аралығында өмір сүрген сақтар мен ғұндардың дәуіріне байланысты тарихи-

археологиялық деректердің негізінде зерттеліп,анықталып келеді.Осы ретте айта кету керек, бұл 

анықтаулардың да кейде шартты болып келетінін ешкім жоққа шығара алмайды. Өйткені, ілкі тарихқа 
көзіміз жетпесе де, сақ, ғұн,үйсін, қаңлы дәуірінен бергі кезеңде қазіргі Қазақстан аумағын мекен еткен 

халықтар түп қопарыла басқа жаққа жер ауып кетпегені,шығысы Алтай мен батысы Атырауға дейінгі 

ұлан байтақ кеңістікті ен жайлаған байырғы жұрт, яғни күн келбетті қазақтар мен басқа да түркі текті 
халықтар-осы сақтар мен ғұндардың, үйсіндер мен қаңлылардың ұрпақтары екенін тарихшылар әлдеқа- 

шан мойындаған. Одан арғы тарихқа көз жіберсек, археологиялық деректер қаз- ақ жерінде бұдан бір 

миллион жыл бұрын адамзат баласы мекендегенін дәдел- деп отыр. Бұдан шығатын қорытынды, адам 
баласы алғаш пайда болған заман- нан бері байтақ Тұран даласын адамзат баласы мекендеп келеді. Бұл не 

деген сөз ? Ендеше,бүгін қазақ атанып отырған халық сол көне дәуірдегі адамдардың бүгінгі жалғасқан 

ұрпағы емес деп кім айта алады? Ешкім де. Әр халықтың тарихын, тегін тану үшін тарих, археология 

және физикалық антропология ғылымдарымен қатар, генетика ғылымының да берері мол.  
 Антраполог ғалым Оразақ Смағұлов ақсақалымыз осыдан 4 мың жыл бұрынғы Қазақстан аймағын 

мекендеген тайпалардың қаңқа сүйектері мен қазіргі қазақ -тардың қаңқа сүйектерін салыстыра келіп, 

олардың антропологиялық, генетика- лық байланыстарын анықтаған.Осы жұмыстарының нәтижесін 
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Қытай, Жапония, Үндістан, Түркия, Германия, Ұлыбританияда, АҚШ-та өткен 15 халықаралық 

симпозиумдарда мәртебелі сарапшылардың талқысына ұсынып, баяндамалар жасаған. Сөйтіп, қазақ 
халқы өз елінде, өз жерінде тұрып жатқанына 40 ғасыр өткендігін, яғни 4 мың жыл болғандығын ғылыми 

негізде дәлелдеп берген. 

 Қазақ халқының 5 мың жылдық тарихын археологиялық қазба жұмыстары арқылы дәлелдеуіміз 
керек. «Шетелдік деректерге ғана арқа сүйеп қазақтың тарихын жазуға болмайды. Ол осы жерде сан 

ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан халықтың биологиялық, лингвистикалық және тағы басқа да 

осындай бірегей ұлттық ерекшелігінің негізінде жазылуы тиіс. Қазақ жерінде осыдан 4 мың жыл бұрын 

өмір сүрген адамдардың бет-бейнесі қазіргі таңда халықтың 30 пайызында сақталып қалған. Олардың қан 
жүйесі, тісі, бет-пішіні тектік жағынан өте ұқсас. Тіпті 5 мың жылдық 5-6 сүйек табылып отыр, олар 

нашар сақталған. Дегенмен, осындай артефактілерді көбейтсек, қазақтың 5 мың жыл- дық тарихын толық 

дәлелдеп шығуға болады», - дейді тарих ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі Оразақ Смағұлов.  
Ғалымның айтуынша, қытайлар өз ұлтын дәріптеп, «Қытай өркениетінің 5 жыл жылдық тарихы бар. 

Ол біртұтас және бөлінбейді» деп жазып қояды. Қазақ сияқты биологиялық, лингвистикалық жағынан 

біртұтас халық әлемде өте аз. 

Өйткені қазақтың өзіне ғана тән морфология-физиологиялық ерекшеліктері бар. Генетикалық жағынан 
да қазақ - жеке статусы бар халық. Кешенді ғылыми зерт- теудің арқасында біз бұған көз жеткіздік. 

Демек, қазақтың өзіндік биология- лық-антропологиялық тарихы бар және ол 4 мың жылдан астам 

этномәдени дәуірді қамтиды. 
 Қазіргі қазақтардың бейнесінде көне европойдық және кірмелік жасаған моң- ғолойд элементтері 

қатар келеді. Сондықтан бүгінгі әлемдік антропологиялық жүйелеуде қазақтарды үлкен европойд пен 

моңғолойдтың жігіне қояды. Адамзат негізінде үш расаға бөлінеді. 4 мың жыл бұрынғы ата-бабамыз таза 
европойд болған, б.д.д. V ғасырда шығыстан азиаттектес, моңғолойд тектес халықтар кірмелік жасаған. 

Оның мөлшері 10-15 пайыздай болған. Түрік дәуір- інде VII-IX ғасырларда шығыстан келген 

тайпалардың әсері көбірек болып, 50 пайызға дейін жеткен. Шыңғыс ханның шапқыншылығында 

олардың генетика- лық, антропогиялық әсері 20 пайыздан аспаған. Бүгінгі қазақтардың моңғолойд 
элементі басым болып тұрғаны осы жиынтықтың нәтижесі.Сонда қорытынды-ласақ, қазіргі қазақтың 70 

пайызы моңғолойдтық раса, ал қалған 30 пайызы бұдан 4 мың жыл бұрын өмір сүрген бабалары мыздың 

морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері. 
Қазақ халқы және оның тегі антропологиялық тұрғыдан 4 мың жыл жасап келе жатқан біртұтас, 

бөлуге келмейтін антропологиялық ұжым, гомогендік популя- ция, яғни биологиялық, генетикалық 

ұлттық бірлікте. Сонымен қатар бүгінгі қазақ тілінде диалекті де жоқ. Әлемде пайдаланатын арнайы 
биометрикалық әдістемелер бар. Қан құрамы, не тері бедері, тіс құрылысы, жалпы, бар жағынан үш 

жүздің бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ, яғни түбі бір қазақ екені- мізді ғылыми тұрғыдан 

алғаш дәлелденді . Ендеше, біздің ру-руға, жүзге немесе «біз қазақ деген ұлт болмай тұрып жаралғанбыз» 

деп бөлінуіміз еш негізсіз, тіпті асқан ақымақтық. Қазақ үшке бөлінуі үшін XV ғасырдан бастап сол 
кездегі құрылымы бойынша 300-400 жыл өмір сүруі керек. Сонда ғана рулар мен жүз- дердің арасында 

айырмашылық пайда болуы мүмкін.Антраполог ғалым Оразақ Смағұлов бұл зерттеуінің нәтижесі жайлы 

ғылыми жаңалығын халықаралық дәрежеде Жапония, Үндістан, Қытай, Түркия, Италия т.б.елдерінде 
ашық мәлім- деген, әлем ғалымдары бір ауыз қарсы дәйек келтіре алмай, ғылыми ақиқатты бірауыздан 

мойындаған. Яғни қазақ деген халықтың өмір сүріп келе жатқанына антропологиялық тұрғыдан кемі 40 

ғасыр болғанын оларға осы ғылыми жаңа-лық арқылы мойындаған.. 

 Сондықтан, біздің тарихымыз кеңес үкіметінде жазылғандай, бертінде бастал- ған жоқ, 
тарихымыздың тамыры тереңде жатыр. Әлем алдында біз мұны талай рет паш еттік. Егер осы Қазақ 

хандығының құрылуын мемлекеттіліктің дамуы тұрғысынан қарастыратын болсақ,онда ол жалпылама 

түрде жаңа жоғарыда сөз еткен Қазақстанның ішкі тармағындағы сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, ерте орта ғасыр- 
дағы Түрік, Батыс Түрік, Түргеш, Қарлұқ, Оғыз, Қимақ, Қыпшақ, Қарахан, одан кейінгі Алтын Орда, Ақ 

Орда мемлекеттер тарихымен тікелей байланысты. Бұл саяси құрылымдардың атаулары әртүрлі 

болғанымен оларға ортақ нәрсе бір аймақ пен сол жерде өмір сүрген ру-тайпалар және тайпалық 
бірлестіктердің тегі мен мәні, мәдениеті мен шаруашылығы, діни- рухани жағынан ортақтығы тұтасып 

жатты. Бұл күнде ғылым саласында кім күштірек болса, сол әлсізді таптап, көзге ілгісі келмей, жоққа 

шығарып кете беретін күн өтті. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «1465 жылы сұлтандар Керей мен 

Жәнібек алғаш рет хандық құрып, біздің тарихымыз қазақ мемлекеттілігін осы кезден бастайды. Мүмкін, 
бұл термин біздің қазіргі түсінігіміздегі, бүгінгі шекарамыздағы бүкіл әлемге танымал және беделді 

болғанымыздай мемлекет бола алмаған да шығар. Бірақ, сол замандағы басқа барлық мемлекеттер туралы 

да осылай айтуға болады. Ең маңыздысы, сол кезде мемлекетіміздің негізі қаланғандығы, ал біздердің ата-
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бабалар ұлы істерін жалғастырғанымыз » деген еді. Мырза Мұхамед хайдар Дулати Қазақ хандығының 

құрылған уақытын хижраның 870 жылына (1465-1466 жж.) жатқызады. Қазақтың алғашқы ханы болып 
Керей жарияланды (1458-1473 жж.). Одан кейін қазақ ханы болып Жәнібек сайланды (1473-1480 жж.). 

Қазақ хандығы - бүгінгі Қазақстан Республикасы мен көрші аймақтардың территориясында 1465-1847 

жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Қазақ хандығы Еділден Жайыққа дейінгі территорияны, 
Сырдария мен Амудария өзендерінің аралығын, Хорасан жерін қамтыған. Қазақ хандығы- ның 

мемлекеттік құрылымы дала демократиясына негізделген монархияға негіз- делген. Мемлекет басшысы - 

хандар саяси билік жүргізетін. Олар төре тұқымы- нан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау негізінде 

сайланатын.Қазақ хандығы- ның тұңғыш ханы -Керей, соңғы ханы - Кенесары Қасымұлы. XVI-XVII 
ғғ.қазақ хандығы нығайып,оның шекарасы едәуір ұлғая түсті. Өз тұсында «жерді бірік- тіру» процесін 

жедел жүзеге асырып, көзге түскен хандардың бірі Жәнібектің ұлы Қасым. Қасым ханның (1511-1523 

жж.) тұсында қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы нығая түсті. Ол билік құрған 
жылдары қазақ хал- қының қазіргі мекен тұрағы қалыптасты. Бірсыпыра қалалар қосылды, солтүс- тікте 

Қасым ханның қол астындағы қазақтардың жайлауы Ұлытаудан асты. Оңтүстік-шығыста оған Жетісудың 

көп бөлігі (Шу, Талас, Қаратал, Іле өлкелері) қарады. Қасым ханның тұсында Орта Азия,Еділ бойы, 

Сібірмен сауда және елшілік байланыс жасалды. Орыс мемлекетімен байланыс болды. Ұлы князь III- 
Василий (1505-1533) билік құрған кездегі Мәскеу мемлекеті еді. Батыс Еуропа да қазақ хандығын осы 

кезде танып білді.«Қасым ханның қасқа жолы» деген әдет-ғұрып ережелері негізінде қазақ заңдары 

жасалынды. 
 XVI ғ. 2- ж. әлсіреген хандықты біріктіруде Қасым ханның баласы Хақназар (1538-1580 жж.) өз үлесін 

қосты. Ноғай Ордасындағы алауыздықты сәтті пайда- ланған ол, Жайық өзенінің сол жағындағы жерді 

қосып алды. Оның тұсында Жетісу мен Тянь-Шаньды басып алуды көздеген Моғол ханы Абд- Рашидке 
қарсы ұтымды күрес жүргізілді. Хақназар өзара тартыста өзбек ханы Абдулла- ны қолдау арқылы Сыр 

бойындағы қалаларды (Сауран, Түркістан) өзіне бағындырды. 

Қасым ханның баласы Хақназар хан (1538-1580) тұсында Қазақ хандығы қайта бірігіп, дами түсті. Ол 

хандық билікті нығайтуға және күшейтуге қажырлы қайрат жұмсады. Өзінен бұрын бытыраңқы жағдайға 
түскен Қазақ хандығын қайта біріктірді. Хақназар қазақ-қырғыз одағын одан әрі нығайтты, сол заман- 

ның тарихи деректерінде оны «қазақтар мен қырғыздардың патшасы» деп атады. Ол осы қазақ-қырғыз 

одағына сүйене отырып, Моғолстан хандарының Жетісу мен Ыстықкөл алабын жаулап алу әрекетіне 
тойтарыс берді. Хақназар хандық құрған кезде Қазақ хандығының сыртқы жағдайында аса ірі тарихи 

оқиғалар болып жатты. Мемлекеттің солтүстігінде Ресей өз иеліктерін қазақ даласына едәуір жылжытты. 

Қазан мен Астраханьды басып алғаннан кейін Еділ өзенінің барлық аңғары Ресейдің қол астына кірді. 
Башқұрт және Сібір хандық- тары Ресей құрамына енгеннен кейін, ноғайлар Қазақ хандығының 

солтүстік-шығысына ығыса бастады. Олар Еділден Ертіске дейінгі аралықта көшіп-қонып жүрді. 

Башқұрттар мен Сібір татарлары да қазақ жерлеріне енуін тоқтатпады. Сырдарияның төменгі ағысына 

қарақалпақтар келе бастады. 
Еділ мен Жайық арасындағы өңірді мекендеген Ноғай Ордасы ыдырай бастады. Ноғай одағы ыдырап, 

ауыр дағдарысқа тап болды. Оған қарасты көшпелі тайпа- лардың бір бөлегі Қазақ хандығына келіп 

қосылды. Хақназар Ноғай Ордасының көп ұлысын (бұлардың көбі қазақтың Кіші жүзі - алшын одағына 
енген тайпа- лар) өзіне қаратып алды. Тарихи деректерде Хақназарды «қазақтар мен ноғай- лардың ханы» 

деп атаған. Сөйтіп, ХҮІ ғасырдың 60-жылдары Ноғай Ордасы ыдырап, бұрын оған қараған қазақ 

тайпалары және олардың этникалық террито- риясы Қазақ хандығына бірікті.Осы тұста есте ұстайтын бір 

нәрсе, осынау далалық құрылымдардың атауы негізінен билеуші әулеттерді шығарып отырған тайпалар 
атауларымен байланысты болып келсе, ал Қазақ хандығы тұсында алғаш рет қазақ халқының құрамына 

енген тайпалардың бірінің емес, барлық тайпаларға ортақ болатын символдық атаумен атала бастады. Бұл 

не деген сөз? Яғни, Қазақ хандығының дүниеге келуі бір тайпаның мүддесі тұрғысынан емес, елдікке бет 
бұруы, ұлт болып ұйысу тұрғысынан туындаған жағдайдың нәтиже- сі болатын.Сонымен бірге, бұл 

құрылым Орталық Азияда жаңа этноқауымдас- тықтың атауымен немесе жаңа ұлттық этностың пайда 

болуына қатысты пайда болғанын көрсетеді. Қазақ хандығы Ұлы Дала тарихының өте күрделі де ауыр 
кезеңінде пайда болған саяси құрылым. Көрнекті ақын Жұбан Молдағалиев айтпақшы: «Қазақ халқы мың 

өліп, мың тірілді». Осы уақыт аралығында Жоңғарлармен жан алысып, жан берісті, орыстардың 

бодандық бұғауына түсті, қаншама қайғы-қасіреттібастан өткерді, қанды қырғынға, аштыққа ұшырады. 

Бірақ, ата-баба аманатқа қалдырған кең-байтақ жерінен, тілінен,рухынан айрыл- май бүгінгі күнге жетті. 
Ия, біз Ұлы Дала еліміз! Біздің бабаларымыздың, олардың ежелгі жұрты, өсіп-өнген Отаны осы жер.Оны 

сонау қадым заманнан бері жерімізге келіп зерттеген саяхатшылар мен жиһангездердің жазып қалдыр- 

ған жәдігерлері дәлелдейді.Оған ұлан-байтақ жерімізден жаңадан ашылып жатқан археологиялық 
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ескерткіштер анық дәлел.Бабалар мұратын жалғастырып, ел аманатын арқалап келе жатқан Ұлт 

көшбасшысы, Елбасшымыз Н.Ә.Назар - баевтың: « Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан Ұлы 
Дала елі деп, ал бабаларымызды Ұлы даланың ұрпақтары деп атаған.Біз солардың жалғасымыз. Ұлы 

Даланың мұрагеріміз.Осынау кең байтақ Ұлы даланың көгінде халқымыз- дың бақ жұлдызы болып Жаңа 

Қазақстан дүниеге келді. Біздің Қазақстанымыз- ұлы істердің ұйытқысы болған Ұлы Дала Елі! Бұл- біздің 
тағдырымыз! Бұл- таңдауымыз! »- деген сөзі әрбір қазақтың жүрегін тебірентері сөзсіз. Өте орын- ды, 

халықтың жүрегінен жол тапқан ой деуге болады. Егемендіктің аты – егемендік. Бұл халқымызға 

Құдайдың берген бір сыйы. Бұл – басқа қонған бақ. Бірақ қолымызға бұл «бақыт құсы» үлкен 

қиындықтармен жетті.« Егемендік Құдай алақанға салған бір нәзік зат. Егер оны қатты ұстасаң- ыздар, 
сындырып аласыздар, бос ұстасаңыздар, түсіріп аласыздар» - деп шетел- де тұратын қандас баурларымыз 

айтқан. Өте дұрыс айтылған пікір. Келешекте қазақтың ұл-қыздары еркіндікте өмір сүру үшін, осы жерге 

иелік ету үшін, тәу- елсіздікті еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бағалай білуіміз керек. Әр 
азаматтың тілегі осы болу керек. Екі көрші - Қытай және Ресеймен тереземіз тең болу үшін, біріншіден, 

білім болу керек, екіншіден, біз сол білімді еңбекпен өмірге енгізуіміз керек. Ия, біз Ұлы Дала еліміз! 

Мұны біз мақтан етеміз! Ұлы Дала елінің келбетіне қарай отырып мерейленеміз. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 

1 Қаржаубай Сартқожаұлы Байырғы түрік жазуының генезисі. Астана 2007. 

2 Т.Жанұзақ . Қазақ ономастикасы /атаулар сыры-3/ Алматы 2007. 
3 Р.Г.Кузеев. Происхождение Башкирского народа. Москва, 1974. 

4 Өмірәлі Панзарбек. Сюньюй мен Хунну, Ашина мен Ашидэ, қимақ - қыпшақтардың этногенезі. 

Шымкент, 2005. 5.Бутанаев В.Я. Происхождение хакасских родов и фамилий.  Абакан,1994 .  
6 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 

численности. СПб., 1897.  

7 Махмұд әл-Қашқаридың « Дивани Лұғат ат-Түрік » Алматы , 2005. 

8 Мырзатай Жолдасбеков, Қаржаубай Сартқожаұлы « Орхон ескерткіштерінің толық атласы » 
Астана 2005 .  

9 Самашев З., Базылхан Н., Самашев С., Көне түрік таңбалары. Алматы 2010.  

10 Оразақ Смағұлов. Қазақтың 4 мың жылдық тарихын әлем ғалымдары мойындағанмен, өз еліміз 
түсінбей-ақ қойды. ( Интернет деректерінен.)  

 

ДРЕВНЯЯ  КНИГА  ЖИЗНИ:  ИСТОРИЧЕСКОЕ  ПОЗНАНИЕ  КУЛЬТУРЫ 
 

Минбаева С.М. 

к.п.н., доцент, магистр истории Калабаева А.К. 

Казахская академия спорта и туризма, 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Аннотация 
Цель статьи – показать необходимость изучения исторических традиций, благодаря которым студенты 

смогут овладеть опытом развития цивилизации, всеми ценностями общечеловеческой культуры, 

одновременно ощутить самобытность Казахстана. 

Ключевые слова: образование, молодежь, история, традиции, культура 

 

Новое столетие развивается в координатах стремительных перемен, резкого ускорения исторического 

времени в координатах глобализации. В то же время объективная оценка исторического прошлого 
необходима для позитивной трансляции социального и культурного опыта от старшего поколения к 

молодому поколению и формирования правильных ценностных ориентиров относительно собственной 

этнической истории и культуры, влияющих на мировоззрение молодёжи. В прошлом можно найти ответ 
на любой вопрос, возникающий в настоящем. «История, – отмечает Н.М.Чуринов, – во многом 

компенсирует нравственный инфантилизм и духовную безродность. Она прекрасное и незаменимое 

средство воспитания патриотизма, духовной высоты и подлинной культуры».  

Смысл исторического процесса заключается в многообразии форм организации человечества, которое 
кристаллизуя через время и сохраняя все самое ценное в нашей духовности и истории, возвращает 

утраченные символы и знания, забытые традиции и события. 
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Изучение исторического развития народа – это глубокое и правильное понимание эволюций 

восхождения этносов, относящихся к древнейшей цивилизации степной зоны Евразии. Процессы 
исторического развития невозможно расчленить на историю отдельных племен и народов Великой степи 

и невозможно совместить их с прошлым, какой-либо одной современной нации. Народы Евразии в 

течение многих веков имели общую историю и общую по происхождению культуру, ставшую их общим 
наследием. Они создали новую своеобразную самобытную культуру, занявшую свое место в мировой 

культуре того времени. 

Великая степь, произвольно раскинувшаяся на просторах Евразии, имеет свою древнюю книгу жизни. 

Если присмотримся к жизнеописанию человечества , то окажется, что степняки вписали в нее немало 
знаменательных страниц, достойных изучения, восхищения и подражания [1]. 

Основатели идеи евразийства Н.Трубецкой, Л. Карсавин, А.В.Флоровский, Г.Вернадский, А.Гумилев, 

стержневым направлением этой идеи считали создание «евразийского культурного пространства», тогда 
как наш Президент делает акцент на то, что «евразийство – это эффективная интеграция независимых и 

суверенных государств через рычаги экономического и культурного влияния» [2]. 

Казахстанская культура – наследница тюркско-номадической и русско-европейской цивилизации, 

синтеза западновосточной полиэтнической, политической и социо-культурной общности, объединяющей 
национально-патриотическую идею «евразизм». 

Важную роль в исторических судьбах казахов играло их взаимоотношение с соседними народами, 

этнокультурные контакты как с оседло-земледельческими, так и с кочевыми этносами Средней и 
Центральной Азии, Западной Сибири и Восточной Европы [3]. 

Всякая культура синтетична. Эта характеристика относится и к казахской культуре, которой 

проходилось взаимодействовать с Западом и Востоком, образуя как бы мост от первой ко второй. Само 
формирование казахстанского государства и этноса определило уникальность политической, 

экономической и культурной истории Казахстана. 

Необходимость обращения к истории – прошлому своего рода, племени, народа – была осознана еще 

на ранних ступенях развития общества. В героическом эпосе, сказаниях утверждался культ предков, 
закреплялись традиции знать и чтить прошлое своей общности, следовать ее обычаям как нормам 

отношения к труду, природе, вещам, к людям. 

Ценностные ориентации в казахской традиционной культуре наиболее объективно, целостно и 
показательно выражаются в этнических ценностях, например понимание Человека самое емкое понятие в 

традиции казахов: «Сен Адам болдың» - «Ты стал Человеком». Человек становится Личностью, 

представителем этноса, познавая свой язык, культуру, получая элементы традиционного и социального 
воспитания и самоидентифицируя себя. Такие жизненные понятия как «ана» – мать, «әке» – отец, 

«шаңырак» – дом, «жол» – путь, «ру мен тайпа» – род и племя, «құт» – душа, благополучие, успех 

являются основой ментальности и мировоззрения [4]. 

Искусство древних кочевников Казахстана очаровывает и современного человека. Их главным 
компонентом является своеобразная изобразительная форма, называемая в науке «звериным стилем». 

Этот стиль сложился в VII – VI вв. до н.э. у племен Средней Азии и Казахстана, Сибири и Юго-

Восточной Европы. Определяющая его тема – изо-бражения зверей и животных. Кинжал – акинак 
«золотого человека» выполнен в классическом зверином стиле. Искусство «звериного стиля» носило 

культовый характер. 

Исторический процесс во многом определяется географическими условиями, что и создает 

неповторимый облик каждой цивилизации. Многие исследователи считают, что с конца I тыс. д.н.э. 
оживление международных отношений связано с активизацией торговых связей на караванных путях, 

связавших страны от Тихого океана до Средиземного моря и получивших в науке название Великий 

Шелковый путь. Великий путь был инструментом экономической и интеллектуальной интеграции, 
способствовал взаимодействию и взаимообогащению культур: и сакское искусство, и появление 

функционирования в Шелковом пути подтверждают синкретизм духовной и материальной культуры, 

генетическую общность этнополитической организации кочевых и оседлых народов Евразии. Развиваясь 
на стыке двух цивилизаций, Казахстан испытал такое экономическое, политическое и духовное влияние 

Востока и Запада, какое не могла испытать ни одна страна Европы. 

Мудрой является мысль о том, что история учит даже тех, кто у нее не хочет учиться. Изучение 

культуры способствует развитию личности, формированию гражданственности, сохранению и 
упрочению общечеловеческих ценностных ориентаций, помогает развитию нового мышления, ведущим 

принципом которого является общепланетарный гуманизм. «Нельзя учитывать бурного роста 

национального самосознания, которое ищет ответа на многие современные вопросы в далекой истории 
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своих народов. «Обращение к корням» таит в себе благотворные возможности возрождения и 

совершенствования духовности» [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основные моменты русско-китайских противостояний в Семиречьи в первой 
половине ХІХ века и его значение в жизни местного населения. 

 

Annotation 

Main moments russian-chinese oppositions is considered In article in Semirechii in the first half ХІХ age and 
his(its) importance in lifes of the local population. 

 

ХІХ ғасырдың І жартысында патша үкіметінің алдында капиталистік қатынастарға түскен Ресей 
экономикасына, яғни өнеркәсібі мен саудасына шикізат көздерін табу үшін жаңа отар елдер иелену 

мақсаты тұрды. Осы мәселені жүзеге асырмақ болған патша үкіметі орта ғасырлық даму деңгейінде 

тұрған қазақ даласы мен Орталық Азия мемлекеттерін жаулауға көшеді. Осыған дейін патшалы Ресей 
қазақ даласының батысы мен шығысын және солтүстігін бағындырып, ендігі кезекте оңтүстік өңіріне 

басып кірудің дайындық шараларына кіріседі. Жалпы алғанда қазақ даласының оңтүстігі Ресей 

империясының стратегиялық саясатында бірнеше себептерге байланысты маңызды орын алды. 

Біріншіден, Оңтүстік Қазақстан табиғат байлықтары мен мал өнімдеріне бай өлке ретнде патша үкіметі 
мен орыс буржуазиясын қызықтырды. Осы шикізат көздері шарықтап дамып келе жатқан Ресей 

манафактурасын қамтамасыз ете алды. Екіншіден, патшалы Ресей үкіметі Оңтүстік Қазақстаннан шикізат 

көздерін алып қана қоймай, қолайлы және «қауіпсіз» сауда жолдарын жасауға тырысты. Ал қазақтың 
оңтүстік өңірі болса сауда керуен жолдарының торабында жатқандықтан, Шығыс Түркістан мен Орталық 

Азияның саудасына ықпал жасауына мүмкіндік берді  1, 92 б. Үшіншіден, бұл өлке Орталық Азия, 

Ауғанстан, Шығыс Түркістан және Үндістан сияқты елдерге басып кіретін «қақпа» еді. Өлкенің 

стратегиялық маңызын И.Завилишин өз еңбегінде былай деп ашады: «Бұл жерден Қоқан мен Батыс 

Қытай ғана емес, ағылшындардың Үндістаны да қашық емес» 2, с.130. Орыстың келесі бір дерегінде 

былай делінеді: «Бұл өлке Үндістанға есік ашып береді» 3, с.33. 

Патша үкіметінің бүкіл Азияны өз иелігіне айналдыруды І Петр жасап кетеді. Қазақ даласын Шығысқа 

басып кіретін «алтын қақпа» деп баға берген орыс патшасы, өзінің басқыншылық жоспарын 
мұрагерлеріне өсиет ретінде қалдырады. Осыған байланысты Макшеев өз еңбегінде былай деп жазады: 

«Император мұрагерлеріне Шығысты түпкілікті жаулау туралы жоспар құрып кетеді. Олар осы жоспар 

бойынша Шығысқа қарай үш бағытпен қимылдады: Шығыстағы Түркістаннан Үндістанға, оңтүстіктегі 

Кавказдан Персияға және Азиялық Түркияға» 4, с.47. І Петрдің өсиетіне лайық қимылдаған орыс 

патшалары барлық күшін империяның шекарасын кеңейтуге және отар елдерді көбірек иеленуге 
жұмсайды. Осы мақсатты көздеген Ресей империясы Еуропаның ірі мемлекеттерімен отар үшін күресуге 

бел байлайды. Әсіресе, І Павелдің кезінде патша үкіметінің отарлық саясаты кең көлемде талданып, оның 

негізгі бағыттары айқындалады. Сарай министрі М.В. Ростопчин патшаның тапсырмасы бойынша Ресей 
империясының сыртқы саясатын анықтайтын бағдарламаның жоспарын дайындайды. Оның жоспарында 
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империяның көлемін ұлғайтудың бағыттары көрсетіліп, Англия, Франция, Австрия және Пруссия сияқты 

мемлекеттердің күш-қуатын әлсірету жолдарына болжам жасалып, Үндістанды бағындыру үшін қазақ 

даласы арқылы әскери экспедиция жөнелту және Осман империясын бөлшектеу қарастырылады 5, с.159-

161. М.В.Ростопчиннің жасаған жоспарын І Павел 1800 жылдың 2 қазанында бекітеді. Кейін Азия 

департаментідегі Орта Азиялық бөлім бастығының Ұлы князьға жазған мәлімдемесінен осы жоспардің 
ізін көре аламыз. Баяндамада былай делінген: «Солтүстік Батыс және оңтүстіктегі Европа елдерінің 

жасаған тосқауылдары орыс халқына басқа жолдарды іздеуге мәжбүрледі. Сондықтан олардың еншісіне 

Азия ғана тиді. Орыстар бұл жерге барлық бағыттар бойынша бас салып ұмтылды. Оған апаратын жол 
бұрыннан үш бағыттан тұратын: Кавказ арқылы Оңтүстікке, Солтүстік-Шығыстағы қазақ даласы арқылы 

Үндістанға және Шығыста Сібірден Ұлы мұхитқа және Қытайға» 6, с.12. Патша үкіметінің аталған 

жолдармен қимылдауы Еуропаның ең алып империясы Англияның мүддесіне нұқсан келтіріп, орыс-

ағылшын қатынасын мүлдем шиеленістіріп жібереді. Екі империяның бір-біріне бәсекеге түсуіне 

Англияның Үндістанды отар елге айналдыруында жатқан еді. Өйткені Үндістанның байлығы І Петрдің 
кезінен бастап-ақ патша үкіметін қызықтырып қана қоймай, оны жаулап алуға итермеледі. «Біздің 

шығыстағы қозғалысымыздың басты мақсаты,-делінді сол кезеңде жазылған еңбекте- Үндістанға 

ұмтылысымыз болып табылады және біздің Орта Азиядағы барлық қимылымыз бен міндетіміздің түпкі 

мақсаты-Үндістан» 6, с.25. Патша өкіметі Үндістанға иелік жасап, онда ағылшындардың мүддесіне 

соққы берумен қатар, шығыстағы мұхитқа шығып, Азияның бүкіл шикізатын су жолымен тасымалдауды 
көздеді. «Біздің үкіметіміздің Батыс және Қиыр Шығыстағы теңіз күштерінің құрылысын аяқтамай 

жатып, Түркістан мақтасы үшін Үнді мұхитында флот құруға деген ұмтылысы шектен шыққан қадам 

болды», - деп жазады Н.Павлов 7, с.235. Жалпы алғанда Ресей империясының Үндістанға соншама 

ұмтылуының негізгі себептері, біріншіден, Шығыстағы теңіз жолына шығуына, екіншіден, Европадағы 

бәсекелесі Англияны Шығыста тізе бүктіруге, үшіншіден, бүкіл Шығысқа өз бақылауын орнатуға 
мүмкіндік берді. Осы мақсатқа жылдам жетуді ойлаған Бламберг, Торнау, Хрулев сияқты әскери 

шенеуніктер патшаның алдына Үндістанды жаулау туралы бірнеше жобаларын ұсынады. Сол жобаларда 

Үндістанға апаратын жолдың бойында жатқан Оңтүстік Қазақстанға үлкен мән беріледі 8, с.104-114. 

Сонымен Ресейдің сол кездегі Европадағы қарсыласы болған алып империя Англияның алдын орап, 

Орталық Азия мемлекеттері мен Шығыс Түркістанға жақындауы Оңтүстік Қазақстанды бағындырудан 
тұрды. Осыған байланысты Шығыс елдерімен байланыс жасап, оларға қарсы белсенді әрекет жасау үшін 

патша өкіметі 1819 жылы Сыртқы істер министрлігінің жанынан арнайы Азиялық департамент құрады. 

Сол жылы департаменттің құрамында Азиялық комитет ашылып, тікелей Орталық Азия мен Қытай, 

соның ішінде Қазақстанға қатысты мәселелермен айналысады 9, с.217. Патша өкіметі бұл комитетке 

Ресей империясының билігін мойындамаған немесе бағынғысы келмеген оңтүстіктегі қазақ руларын 
дипломатиялық әдістермен, болмаса қарудың күшімен жаулап алуды міндет етіп қояды. Саяси 

бытыраңқылық, ішкі руаралық жанжалдар және күрделі сыртқы әсерлердің салдарынан әлсіреген қазақ 

руларына өз билігін орнатуда Ресейге жеңілірек болатынына көздері жетсе де, патша үкіметі баяу және 
өте сақ қимылдайды. Ал патша үкіметінің еркін қимылдауына мүмкіндік бермеген саяси жағдайларға 

келетін болсақ, біріншісі, ХVІІІ ғасырдың аяғында жоңғар хандығын жойып, өз мекендеріне қазақ 

руларының қайта қоныстануына рұқсат беріп, оларды бағыныштылықта ұстағысы келген Қытайдың 

жергілікті әкімшілік орындары болса, екіншісі, 1814 жылы қазақтарға қарайтын Ташкентті басып алу 
арқылы, Оңтүстік Қазақстанның басым бөлігін өз билігіне алған Қоқан хандығы тұрса, үшіншісі, Сырдың 

төменгі ағысын мекендеген қазақ руларына ықпалын жүргізіп, қазақтармен бірге орыстардың 

отаршылдық саясатына қарсы біртұтас майдан құруға ұмтылған Хиуа хандығы еді. Аталған үш 
мемлекеттің Оңтүстік Қазақстандағы ықпалы Ресей империясының стратегиялық маңызы бар өлкеге 

басып кіруіне кедергі жасады. Сондықтан патша үкіметінің қазақтың оңтүстік бөлігін отарлауда өте 

күрделі мәселелерді шешуді қажет етті. Осы мәселелерді шешуді көздеген патша үкіметі алдымен қазақ 
даласының оңтүстігіне екі бағыт бойынша кіруге ұмтылады. Бірінші бағыты Сібір шептерінен Жетісуға 

орнығу болса, екіншісі Орынбор жақтан Сыр бойын басып алғысы келді. Бірақ патша үкіметінің Жетісуға 

жасаған алғашқы қадамы үлкен сәтсіздікпен аяқталды. Өйткені Қытай патша өкіметіне қарсы қазақ 

жерлерінің тәуелсіз болғанын қалап, Азияға төніп келе жатқан Ресей империясы мен Шығыс Түркістанға 
беделі күшті Қоқан хандығының ортасында орналасқан Жетісуды аралық жер (буферная зона) жасағысы 

келді 10, с.33. Сондықтан Аягөзге дейінгі жерлерді өз меншігі деп есептеген және сол жерде мекендеген 

Ұлы жүз қазақтарынан алым жинап тұрған Қытай мемлекеті бұл жерлерді орыстардың иелігіне 

оңайлықпен бермейтін еді 11, с.412. Ал Ресей империясы қанша жерден күш қуаты Қытайдан артық 

болса да оған қарсы ашықтан ашық жауласуға бата алмады. Себебі орыстардың негізгі әскери күштері 

Европада жүріп жатқан «Қасиетті одақ (1815-1848)» соғысына қатысып жатты. Бірақ осыған қарамастан 
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патша үкіметі қытайлықтардың аңдысын байқау үшін шағын әскери топты жіберуге шешім қабылдайды. 

Яғни 1824 жылы 24 желтоқсанда жалайырлардың аға сұлтаны Сүйік Абылайхановтың үй салып бер деген 
өтінішін сылтауратқан патша үкіметі мүмкіндік болса Ұлы жүз қазақтарына Ресейдың үстемдігін орнату 

және ондағы саяси жағдаймен танысу, барлау жұмыстарын жүргізіп, әрі қытайлықтарға бейбіт саясат 

ұстайтындықтарын көрсету мақсатында подполковник Шубин бастаған 2 зеңбірегі бар 120 казакты 

мәлімет жинауға аттандырады 12, 3 п. Сүйік Абылайхановтың Қаратал бойындағы қонысына 

Ф.К.Шубин әскері 1825 жылы 9-шілдеде келіп жетеді. Әскердің негізгі бөлігі Ұлы жүз қазақтарының 
қонысында қалып, хорунжий Т.В.Нюхалов пен дәрігер Ф.К.Зибберштейн бастаған тобы Ыстықкөл маңын 

мекендеген қырғыздарға кетіп, ыңғайлы керуен жолдары туралы мәлімет алуға жіберіледі [13, с. 469].  

Әскери экспедицияның бастығы Шубинге ең маңызды тапсырма жүктеледі. Шубиннің міндетіне 
шамасы келгенше Жетісу өлкесіндегі сауда жолдарына байланысты анық мәліметтер алу, әсіресе, қазақ 

және қырғыз руларының үстімен Кашмирге баруға бола ма, сонымен қатар басқа да Азия елдеріне 

баратын керуен жолдары туралы толық мәліметтерді жинақтау кірді 14, 27-28 п. Жетісу өлкесіне 

аттанған Шубиннің әскери экспедициясы Ұлы жүз қазақтарын жаулаудағы ең алғашқы отарлау қадамы 

болып есептелді. Жетісу өлкесіне басып кірген орыс әскерлерінің іс-қимылдары Абылай сұлтан Әділұлы 
арқылы Қытай императорына да жетеді. Император болса патша үкіметіне елші жасақтап, оған былай деп 

жарлық шығарады: «Бұйрық етілді. Цин Сян баяндады. Орыстар біздің территорияға өз бетінше кіруде 

және үй тұрғызуда. Мәселені анықтау үшін Ресейге жарлық жіберуді сұрайды. Орыстар кісінің айтқанына 

көнбейді және батыл келеді. Қазір Қараталда өз беттерінше үй салып жатыр, қазақтардан малдан салық 
алады. Абылай өз хатында айтқандай, орыстардың басшыларына барған, ол тауарларын берген және су 

мен шалғыны мол Қараталды қала салуға және жер өңдеуге алуды қалайтындарын жеткізген» [15, с. 149]. 

Осыған байланысты Қытай өкіметі патша өкіметінен Жетісу жерінен кетуді талап етіп, Сүйік 
Абылайхановқа салған ағаш үйді және орыс әскерлері тұратын уақытша баспаналарды жермен-жексен 

етуді бұйырады. Орыс әскерінің негізгі күші жоғарыда көрсетілгендей Европадағы соғыста жүргендіктен, 

патша өкіметі Қытаймен қақтығысудан қорқады да, оның барлық талаптарын екі етпей орындап, 1826 

жылы Қараталдан Шубиннің 120 казагын кейін қайтарады 16, с.38. Орыс әскерлері Ұлы жүз жерінен 

кеткеннен кейін Қытай императоры Аблай сұлтанға Қытай мемлекетін сыйлағаны үшін сый-сияпат 
жібереді [17, с. 352]. Жалпы алғанда Ресей империясының Жетісу өлкесін басып алудағы алғашқы 

жоспарының сәтсіздігі бірнеше себептерден тұрды: 

1) Ресей отаршыларын Ұлы жүз қазақтары толығымен қолдамай, оның сұлтандары мен билері Қытай 
өкіметіне қарай бағыт ұстады; 

2) Жетісу Сібір шебінен ұзақта жатты және өлкеде орыс әскерінің тірек орындары болмады; 

3) Ресейде І Александрдің өлімі мен декабристер көтерілісі және 1815-1848 жылдардағы Европадағы 

соғыс. 
Сонымен Қытай патша үкіметінің Жетісу өлкесіне бекінбек болған жоспарының орындалуын уақытша 

болса да тоқтатты. 

 
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 Махаева А. Қазақ - қырғыз саяси байланыстарының тарихы (ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысы – ХХ 

ғасырдың бас кезі ). – Алматы: «Ценные бумаги», 2007.  
2 Завилишин И. Описание Западной Сибири. Т.3. СПб., 1867.-145 с. 

Михайлов М. Область Сибирских киргизов и Семипалатинск. СПб., 1867.-154 с. 

3 Михайлов М. Область Сибирских киргизов и Семипалатинск. СПб., 1867.-154 с.  

4 Макшеев А.И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движение в него русских. СПб., 
1890. - 380 с. 

5 Колониальния политика и национально освободительное движение (Из новой и новейшей истории 

Балкан, Ближнего и Среднего Востока).- Кишинев: Кишиневский Государственный университет, 1965. - 
364 с. 

6 Снесарев А.Е. Индия как главный фактор в Средне-Азиатском вопросе. СПб., 1906. - 173 с. 

7 Павлов Н. История Туркестана. Ташкент, 1910. - 273 с. 
8 Рожкова М.К. Эконимческие связи России со Средней Азией (40-60 годы ХІХ века).- Москва: изд АН 

СССР, 1963.-238 с. 

9 Киняпин А.С. Блиев М.М. Дегаев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике Россий.- Москва: 

МГУ, 1984.-328 с. 
10 Далаева Т.Т. Побудительные мотивы и последствия военно-колониальных акций царизма в Южном 

Казахстане и Семиречье (40-60 гг. ХІХ в). -Дисс. канд. истор. наук.- Алматы, 1998. -145 с.  



268 

11 Броневский. Записки о киргизах Средней Орды. СПб., 1830. 

12 ҚРОММ. 338-қ., 1-т., 445-іс. 
13 Путевые записки лекаря Зибберштейна // Исторический архив. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – 

С. 223-258.  

14 РФООММ. 3-қ., 1 т., 419-іс. 
15 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина ХҮІІІ – первая треть ХІХ в.: в 2 ч. / сост. 

К.Ш. Хафизова, В.А. Моисеев. – Алма-Ата: Наука, 1989. – Ч. 2. – 227 с.  

16 Румянцев П.П. Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и 

землеползования в Семиреченской области. Т.1. Лепсинский уезд. Вып І. СПб., 1911.-633 с 
17 Валиханов Ч.Ч. Дневник поездки на Иссык-куль // Собр. соч.: в 5 т. - Алма-Ата: Қазақ Совет 

энциклопедиясы, 1984. – Т.1. – С. 306-357. 

 

1900-1940  ЖЫЛДАРДАҒЫ  ШЫҒЫС  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ОҚУ  ОРЫНДАРЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУ  АЛҒЫШАРТТАРЫ  МЕН  БІЛІМ  БЕРУ  ІСІНІҢ  ДАМУЫ 

 

М.М. Муратказин  
т.ғ.к., Тарих және құқық институты, Абай атындағы ҚазҰПУ 

Алматы қ. 

 
Жиырмасыншы ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда арнаулы орта және жоғарғы білімді 

ұлттық мамандарға сұраныс күшейді. Бұл тұста қазақ халқының сауатсыздығын жою міндеті 

республикадағы ең өзекті мәселелердің бірі болатын.  
Экономикасы, мәдениеті өркен жайған еліміздің шырайлы – шығыс аймағының өткені, бүгіні, 

келешегі туралы, қалалық білім беру мәселерінің жетістікті және олқы жақтарын салыстыра отырып, 

зерттеу мақаламызға негіз болып отыр.  

Бүгінгі күнде Шығыс Қазақстан қалалары тарихынан көшелерге есімі берілген білім берудің 
қалыптасу мен даму жолында еңбек еткен ардагерлер қызметінен алынған материалдарды саралай 

отырып, олардың ағарту саласы қызметін қиын да күрделі кезеңде дамыта білгендігінен аталған 

аймақтағы қалалар да өз тарихында білім берудің күрделі жолынан өткендігін көрсетеді [1, 4 б.]. 
Патша үкіметі кезеңінде білім беру жүйесі тоқырау сипатында болған еді. Аталған уақытта білім 

берудің талапқа сай мектеп мекемелері, оқу құралдары мен жабдықтары және оқытушылары жетіспеді. 

Қазан төңкерісінен кейінгі қалыптасқан ірі саяси - шаруашылықты бетбұрыстар халықтың мәдени 
дамуының жоғарлауын талап етті. Партия мен өкімет мәдени қайта құруларды жүзеге асыра отырып, 

қараңғылық пен сауатсыздықты жоюды алға қойды. Мәдени дамуға қол жеткізудің басты табысы – 

халыққа білім беруді дамыту болды. Халыққа білім берудің мәселелерін шешуде Шығыс Қазақстандағы 

кеңес үкіметі көптеген қиыншылықтарды басынан өткізді [2, 5-7 бб.]. 
Революциядан кейін халықтың кедейленген топтары балаларына білім беру тегін жүйеге көшіріле 

бастаған. Сонымен қатар мемлекет бұл жылдары мектептерге жеткілікті көлемде қаржы бөле алмады. 

Елде ақ гвардияшылармен қақтығыс әлі де болса түбегейлі басылмаған еді және партия мен үкімет 
халықтың мәдени деңгейін көтерумен социализмді құру бөліп қарастыруға болмайтын мәселе деп түсінді.  

Өскемен қаласында кейбір кезеңдерде яғни 1920-130 жж. білім беру төменгі деңгейде болды. Тіпті 

жалпы сауаттандыру мәселесі де дұрыс жолға қойылмады. Сапалы педагог кадрларды қала халқына білім 

беру үшін даярлау барысында қаланың және уездің мұғалімдерінің арасынан топ құрды. Олардың 
қатарында әсіресе ауылдық қазақ мектептерінің мұғалімдері болды. Оларды Семей қаласына үш айлық 

педагогикалық курстарға жіберді және мектептен тыс білім беру секциясы құрылды. Халық үйінің 

жанында қалалық кітапхана жұмыс істеді [3, 12-14 бб].  
 Оқулықтар мен оқулыққа көмекші құралдарының жетіспеушілігі оқытудың біршама әдістерін 

қолдануды талап етті. Материалдық қиыншылықтар мектептердің үнемі қысқарып отыруына себепші 

болды. 1921-1922 оқу жылындағы Өскемен қалалық халыққа білім беру орталығының есебі бойынша: «... 
қалалық мектептер алдыңғы оқу жылына қарағанда 13-тен 8-ге дейін қысқартылды. Оған негізгі түрткі 

болған мәселелер тұрақты мектеп мекеме орындарының болмауы және жөндеуден өткізетін қаржының 

жетіспеушілігі».  

Өскеменде 1930 жылдарға дейін бірнеше ғылыми зерттеу институттары жұмыс істейді. Сирек 
кездесетін мәдениет мұрасында он кітапша болып, бұдан 43 жыл бұрын араб әрпімен Ташкент қаласында 

басылған оқулықтар Өскемен қаласының музейінде сақталған. Аталған оқулықтар алғашқы кезеңде сол 

мектептер үшін оқулық ретінде пайдаланылып келді. 
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Қазан ревоюциясы мәдени революцияның жүзеге асу мүмкіндіктеріне жол ашты. 1920 жылы П.П. 

Бажовтың негіздеуі бойынша қалада Алтайлық шаруалар университеті ашылды. 1921 жылы Варовский 
атындағы педагогикалық техникум ашылды [4].  

Өскемен қаласында білім беру төменгі деңгейде болды. Тіпті жалпы сауаттандыру мәселесі де дұрыс 

жолға қойылмады. Сапалы педагог кадрларды қала халқына білім беру үшін даярлау барысында қаланың 
және уездің мұғалімдерінің арасынан топ құрды. Олардың қатарында әсіресе ауылдық қазақ 

мектептерінің мұғалімдері болды. Оларды Семей қаласына үш айлық педагогикалық курстарға жіберді 

және мектептен тыс білім беру секциясы құрылды. Халық үйінің жанында қалалық кітапхана жұмыс 

істеді [5].  
Қазақстанда 1920-1940 жылдарындағы жүзеге асырылған мәдени шаралардың бірі халыққа білім беру 

мәселесі маңызды орын алды. Халыққа білім беру саласында жүзеге асырылған негізгі шаралардың бірі 

халықтың сауатсыздығын жою үшін күрес болды. 1930 жылы қазақ АССР орталық атқару комитеті 
сауатсыздықты міндетті түрде жою туралы декрет қабылдады. Декрет бойынша әрбір сауатты адам 

бірден аз емес адамның сауатсыздығын жоюға міндетті болады. Сауатсыздықты жою үшін әрбір ауылда, 

мемлекеттерде сауат ашу мектебі, үйірмелер орнады.  

Оқулықтар мен оқулыққа көмекші құралдарының жетіспеушілігі оқытудың біршама әдістерін 
қолдануды талап етті. Материалдық қиыншылықтар мектептердің үнемі қысқарып отыруына себепші 

болды. 1921-1922 оқу жылындағы Өскемен қалалық халыққа білім беру орталығының есебі бойынша: «... 

қалалық мекетептер алдыңғы оқу жылына қарағанда 13 – тен 8 - ге дейін қысқартылды. Оған негізгі 
түрткі болған мәселелер тұрақты мектеп мекеме орындарының болмауы және жөндеудеуден өткізетін 

қаржының жетіспеушілігі».  

Кенді Алтайдың орталығы - Өскеменнің өзіне тән есею, өркендеу тарихы бар. 1930 жылдарға дейін 
бірнеше ғылыми зерттеу институттары жұмыс істейді. Сирек кездесетін мәдениет мұрасында он кітапша 

болып, бұдан 43 жыл бұрын араб әрпімен Ташкент қаласында басылған оқулықтар Өскемен қаласының 

музейінде сақталған. Аталған оулықтар алғашқы кезеңде сол мектептер үшін оқулық ретінде 

пайдаланылып келді. 
1923-24 оқу жылында Өскемен қаласында тұңғыш рет қазақ балалары үшін жетіжылдақ мектеп 

ашылған болатын. Бұдан кейін Өскемен уезінің басқа жерлерінде де осы типті мектептер ашыла бастаған. 

[2, 4 б.].  
Қазан ревоюциясы мәдени революцияның жүзеге асу мүмкіндіктеріне жол ашты. 1920 жылы П.П. 

Бажовтың негіздеуі бойынша қалада Алтайлық шаруалар университеті ашылды. 1921 жылы Варовский 

атындағы педагогикалық техникум ашылды [6, 14-15 б.].  
 1923-24 жылдары Өскемен уезінде 246 мұғалім сабақ берді. Олардың 5 - жоғарғы оқу орынын 

бітіргендер еді. 175 маман арнайы педагогикалық білім алған. Олардың 71 пайызы арнайы педагогикалық 

курстарда білім алған [7, 46 б.]. 1929 жылға дейін қалада бір екінші баспалдақты А.В. Луначарский 

атындағы мектепте балалар оқытылды. Онда балалар негізінен ақылы оқытылды. Кейіннен кедей 
балаларының 60 % мектепте ақысыз оқытылды. 1930 жылы жалпыға білім беру талаптары бойынша 

бастауыш білім беру ақысыз болып ауыстырылды. Осы жылдары қалада мұғалімдер мектептегі 

жұмыстан тыс сауатсыздықпен күрес жұмыстарын атқарып отырды.1934жылы Өскеменде орта 
жастағылар сауаттандыру мен барлық мүмкіндіктегі кешкі білім беруге тартылды. 

1922 жылдың 4-желтоқсанында ІУ-губерниялық съездің шешімі бойынша Халыққа білім берудің 

практикалық институты мен 9 айлық қаақ педагогикалық курсының базасында Семей мұғалімдер 

даярлайтын қазақ техникумына айнылдарылды. Оның директоры Қазақстандағы халыкка білім берудің 
көрнекті ұйымдастырушысы, тамаша педагог А.З.Сәтпаев еді. Алғашқы жылы техникумның 12 

оқытушысы, 100 оқушысы болды. Болашақ мұғалімдерді іс жүзінде дайындау мақсатымен техникумда 1-

дәрежелі мектеп ашылды. Маманданған ұлттық кадрдың жетіспеуінен сабақ көпшілігінде орыс тілінде 
жүргізілді. Жоғары педагогикалық білімдері бар Ленинград университетінің студенттері М.О. Әуезов, 

Т.А. Кошкина, М.Ф. Виноходов, Ш.Көкімбаев осы кезеңде өздерінің педагогикалық және ғылыми 

қызметтерін бастаған болатын. Сонымен қатар Н.Н. Белослюдов, Мінән Тұрғамбаев, Әміржан Ситдықов, 
кейіннен республика мектебінің еңбек сіңірген ұстазы, педагогика ғылымның кандидаты атағын иеленген 

И.Я. Малахов, Қалиақпар Төребаев, О.Н. Рутковский, Т.И. Лялюков, Ф.Д. Шныров, В.Н. Рябов, Ғафур 

Ғадуллин сынды белгілі педагогтар дәріс берді. 

Семей педтехникумының шәкірттері кейіннен көрнекті ғалым, партия және Кеңес қызметкерлері 
болып, республиканың мәдениет пен халық шаруашылығын дамытуда орасан зор үлес қосты. Олардың 

қатарында филология ғылымының докторы, професор, Қазақ ССР Ғылым Академиясының академигі 

Ә.Х.Марғұлан, көрнекті ғалым, тіл маманы, қазақ диалекгологиясы бойынша ғылым кандидаты, Совет 
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Одағының батырлары - Айтықов, В.А. Шулятников, педагог-социалситік еңбек ерлері- Ж.Шайжүнісов, 

М.Носова, Д.М. Парий, КСРО-ның корреспондент-мұшесі, республика білім беру министрі, Алтынсарин 
атындағы тылыми зерттеу институтының директоры, педагогика ғылымының докторы - Әбдіхамит 

Сембаев, Ішкі істер министрі, милиция генерал-лейтенанты Ш.Қабылбаев сынды азаматтар оқыған. 

Техникум оқушыларының ғылыми творчестволық ізденістерін дамытуда Мүхтар Әуезовтың сіңірген 
еңбегі зор. Кеңестік кезеңнің алғашқы жылдары Семей өңірінің тұңғыш фольклорын жинаушы және 

зерттеушісі болды. Ол осы мақсатында 1925 жылы Семей халыкқа білім беру бөлімінің методикалық 

кеңесінде педтехникум оқушыларын жазғы каникулдарында қазақ халқының тарихын құрастыру, 

халықтың ауыз . әдебиеті бойынша деректер жиыстыру үшін пайдалану жөнінде ұсыныс жасайды 1922-
1923 жылдары Семейдің қазақ педагогикалық техникумында даярлық курстармен қоса есептегенде 400-ге 

жуық оқушы оқыды. 1925 жылы техникумның 11 тұңғыш түлегі бітіріп шықты. 

1930 жылы 9-қараша Семейде орталау және орта мектептерге арналған мұғалімдерге арналған кешкі 
педагогикалық институт ашылды /286/. Институтта " қоғамтану, тіл-әдебиет бөлімдері болды. Сол 

кезеңдегі білікті, жоғары білімді педагогикалық кадрмен" қамтамасыз ету қиындығынан институт 

оқытушыларының 30% ғана жоғары білімді болды. Институттың тұрақты ғимараты болмауынан, дәріс 

бөлмелері мен оқулық жетіспеуі сияқты қиыншылықгар көп болды. 1932 жылға дейін оқу мерзімі 4 жыл, 
сол жылдың 15-мамырынан бастап 3 жылдыққа көшірілді. 

1932 жылы Семей облысындағы жоғары оқу орны болып есептелінген Семей қаласындағы 

Бүкілодақгық геология комитетінің шешімі негізінде геологиялық барлау комитеті құрылды. Алайда 
инстнтут көп өмір сүре алмады, материалдық базаның, ғылыми педагогикалық кадрлардың жетіспеуіне 

байланысты Семей геологиялық барлау институты Алматыға көшірілді; [8].  

1936 жылы 10 қаңтарда қала халқының 450 адамы сауатсыздықты жою орындарында білім алды. Бір 
ай өткеннен кейін олардың саны 700 – ден асты. Жалпы қалада білім берудің салыстырмалы деңгейін 

төмендегі кесте сараптайды. 

 

1936-1937 оқу жылдарында Өскемен қаласында жұмыс істеген 12 мектеп 

 

№ Мектеп атауы Мектептегі сын 

сыныптар 

Оқушылар 

1 Ушанов атындағы Орта мектеп 28 1064 

2 Ж. Жабаев атындағы қазақ орта мектебі 8 294 

3 В.Ленин атындағы орта мектеп 20 811 

4  Бастауыш негіздегі білім беру мектебі 4 176 

5 № 2 Бастауыш мектеп 2 12 

6 № 3 Бастауыш мектеп  10 436 

7 № 4 Бастауыш мектеп 10 410 

8 № 5 Бастауыш мектеп 8 354 

9 № 9 Бастауыш мектеп 6 264 

10 № 10 Бастауыш мектеп 4 168 

11  Октябрьдің Х жылдығы атындағы 

бастауыш мектеп  

4 191 

12 Бастауыш татар мектебі 4 86 

Бар- 
лығы 

Қала бойынша жалпы 12 мектеп 108 4256 

 

Жоғарыда аталған Ушанов атындағы орта мектеп 1936 жылы алғашқы он жылдық түлектер шығарды. 

Осы түлектер Луначарский атындағы педтехникумның 1930 жылы алғашқы бірінші курсына 
қабылданды. 1937 жылға дейін педучилищелер педтехникумдар деп аталған. Осы атлаған кезеңде орта 

білімді тек техникумдар ғана берді. Келісім шарт бойынша мектептегі жұмыс үшін көмек ретінде қалам, 

дәптер және т.б. оқу құралдары аз көлемде болса да берілген. Алғашқы кзеңде қазақ мектептеріне қазақ 
тіліндегі мұғалімдер жетіспеді. Оларды орыс тілді мектептердегі қазақ тілін білетін мұғалімдер 

алмастырды. Бұндай қиыншылықтарға қарамастан халыққа білім беру мәселесі өзіне жол сала білді.  

1937 жылы Өскеменде кешкі мектептер ашыла бастаған. Кешкі мектепте сол жылы 130 адам 

оқытылды. Ол негізінен кейінгі № 1 мектеп ғимараты мекемесінде орналасты. Білім беру мен 
сауатсыздықты Ұлы Отан соғысы біраз кешеуілдетті. Қалада 1943 жылы кооперативтік техникум 

ашылды. 1945 жылы тамыз айында агромектептің негізінде ауылшаруашылық техникум ашылды. Қалада 
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оқытушы кадрлар жетіспеушілігі орын алмаса да, кітап пен оқу құралдары жетіспеді. Оқытушылар көбіне 

жау тылынан азат етілгендер яғни сырттан келгендер қатары еді. Алайда мұғалімдер мен жергілікті 
ағартушы өкілдер ұжымы бұл қиындықты да жеңе білді.  

 Қорытындылай келе, тарихымызда бұрын біржақты қарастырылып келген XX ғасырдың 20-40 

жылдарындағы Шығыс Қазақстандағы оқу орындарының қалыптасуы мен даму жолын, әрі оның 
әлеуметтік-саяси сипаты бойынша жаңа тарихи көзқарас тұрғысынан бағаланды және қоғамның рухани 

негізі ретінде ұлттық білім беру, халық-ағарту жүйесін қалыптастыруда зиялы қауымның 

ұйымдастырушылық, педагогикалық-шығармашылық қызметтерімен танысып, сипаттама берілді. 

Шығыс Қазақстан жеріндегі ұйымдастырылған алғашқы білім беру желілерінің қалыптасуы және даму 
тарихына зерттеу жүргізілді. 
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Аңдатпа 
Мақалада тарихи зерттеулердің жаңа технологиялық құралдарының бірі - Айтылған тарих әдісінің 

тиімділігі жөнінде талдау жасалынады. Айтылған тарих ғылыми-зерттеу орталығының жүргізген 

жобаларының мысалында (жаңа бағыттың теориясы мен практикасын) жан-жақты талдауға алынады.  
Кілт сөздер: Айтылған тарих, тарихи сұхбат, аудио-видео жазбалары, мұрағат, деректік қор, сұхбат 

паспорты 

 

ХXI ғасыр – технологиялық ақпараттық қоғам ғасыры. Бүгінде білім алушылар орасан зор ақпараттық 
кеңістіктің субьектісіне айналып отыр, сондықтан да олар электрондық-сандық әлемнің тұтқынына 

айналмауы тиіс керісінше жаңа мәліметтерді тиімді пайдалануға дағдыланғаны жөн болмақ.  

Мақаладақоғам тарихын танып білудің, Айтылған тарих сияқты тың әдіс-құралы жөнінде 
баяндалады.Отан тарихы методологиясында енді ғана бой көтеріп келе жатқан «айтылған тарих» әдісі 

ғылымның танымдық көкжиегін кеңейте түспек...  

Айтылған тарих бойынша деректік қор құру - тарихи сұхбат негізінде іске асырылады. Сол себепті 
тарихшы мамандардың ғылыми-зерттеу сұхбатын жүргізуге машықтанғаны жөн.  

Өйткені ғылымның бұл саласы магистранттарды жаңа технологияны игеруге, шығармашылыққа 

баулиды, яғни, оларда танымдық біліктілік (ақпараттарды қолдану, сараптау, сыни қорыту, салыстыру, 

шынайылығын анықтау т.б); коммуникативтік біліктілік (жастардың әр түрлі әлеуметтік-мәдени ортада 
қарым-қатынас орната білу); ақпараттық біліктілік (алынған материалдарды компьютерлік модельдеу мен 

талдауға) қалыптасады.  
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 Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін эссе, баяндама, презентация, фильмдер даярлау арқылы 

қорыта алады.  
 Сонымен «Айтылған тарих» деген не? Тарих ғылымының зерттеу технологиясы дамыған сайын, оның 

терминдік аппараты да жаңаруда. Соған сәйкес «Айтылған тарих» ұғымы отан тарихы ғылымының 

терминдік қорына еніп, бүгінде ғылыми айналымға еніп кетті. Айтылған тарих бағыты - тарихи оқиғаны, 
көзкөрген куәгерлердің көрсетулері негізінде талдауға алуды көздейді. Басқаша айтқанда кәсіби 

тарихшының сұхбат жүргізуі арқылы алынатын мәліметтерді аудио-видео жазбаларға түсіріп, оны 

құжаттандырып, мұрағатқа тапсыруды көздейді, ал бұл өз кезегінде тарихи сұхбат арқылы алынатын 

деректік қор құру дегенді білдіреді. Айтылған тарих зерттеу бағыты - тарихи сұхбаттарды мұрағаттаумен 
ғана шектелмейді, сонымен қатар оны (тарихи сұхбат материалдарын) ғылыми айналымға тартуды, сол 

арқылы тарихи кезең жөнінде жаңа қорытулар, тұжырымдар жасауды алға тартады. Міне, мұндай 

тарихты «жанды тарих» деп те атаймыз. Қазіргі уақытта студенттерге, магистранттарға аудитория ішінде 
ғана білім беру жеткіліксіз. Өмірмен тікелей байланыста оқытуды көздейтін Айтылған тарих бағытының 

ерекшелігі, ол - зерттеушісін болған оқиға аясына тез баурап алуында. Бұл - білім алушылар үшін де, 

зерттеушілер үшін де пайдалы болмақ.  

 Екі ұрпақ арасындағы диалог, айтылған тарихтың негізгі технологиялық принциптерінің арнасында 
орындалады. Сырттан қарағанда екі адамның жәй ғана сөйлесіп отырғанына ұқсағанымен ұзаққа 

созылған, мол ақпаратты сұхбат пәнаралық тоғыстағы үлкен өнерді игергенде ғана іске аспақ. Айтылған 

тарих бағытын игеруде тек теориялық білім алу жеткіліксіз, ол практика қатар жүргізілгенде оң нәтижесін 
бермек. Сондықтан магистранттарға, студент жастарға айтылған тарих бағытында деректік қор құру, оны 

құжаттау, сосын алынған сұхбат материалдарын қорытып түсіндіру технологиясын теория жүзінде ғана 

емес, практика негізінде баулып, үйрету қажет. Айтылған тарих шет ел тәжірибесінде ертерек басталып, 
қолға алынған құрал. Бүгінде батыста айтылған тарих бойынша ірі ғылыми-зерттеу орталықтары үздіксіз 

жұмыс істеуде. Тәжірибесі мол ғылыми-зерттеу орталықтары түрлі әлеуметтік топ өкілдерінен 

биографиялық, тақырыптық мазмұнда сұхбаттар жинап, мұрағат қорын байытуда. Қордаланған мұндай 

жаңа дерекқоры болашақ ұрпақтың, ғалымдардың, тарих сүйер қауымның қажетін өтері сөзсіз. Алайда 
батыс елдеріндегі тарихшылары арасында бүгінге дейін теминнің дефинициялық мәселесі бірізділікке 

түспеген. Өйткені «Оral history» «ауызша тарих» деген ұғымды білдіреді. Ал «ауызша тарих» пен қазіргі 

«айтылған тарих» мазмұны жағынан екі түрлі ұғымдар. Басқаша айтқанда ауызша тарих – фольклор, 
айтылған тарих - ғылыми-зерттеу құралы, әдіс, ғылыми бағыт болып табылады. (Дефиниция мәселесі 

жөнінде «Айтылған тарих» оқу құралынан толығырақ таныса аласыз. Алматы, «Қаратау» 2015, 240 б.).  

Айтылған тарихтың тақырыптары. Зерттеудің бұл әдісі әсіресе өткен советтік кезеңдегі қоғамды – 
ХХ ғ. 30-40 жж мен ХХІ ғасыр аралығындағы кезеңді, яғни, сол заманда өмір сүрген, қазіргі уақытта көзі 

тірі куәгерлер, көзкөргендер арқылы зерттеп тануға оңтайлы. Әрине, ақын (А.С. Пушкин) айтқандай 

өткен кезеңді еске алу мейлі ол сүреңдеу болса да рахат сезімдерді оятады демекші, советтік қоғамда өмір 

сүрген кісілердің естеліктерінде жағымды жәйттердің басым болуы әбден ықтимал, дегенмен, олар 
баяндаған фактілердің арасында сол қоғамды жаңа қырынан танып-білуге көмектесетін детальдар бәрібір 

кездесіп қалады.  

Өткен советтік қоғам тарихын зерттеп білу жоғары оқу орындарындағы кәсіби мамандардың бүгін 
қандай қоғамда өмір сүріп жатқандықтарын тура түсіну үшін қажет.  

Сол себепті студенттер өткен және бүгінгі өмірдің өзара сабақтастық байланысын түсініп өскенде ғана 

өз ортасына баға бере алатын болып өседі және қоғамды дамытуға үлес қоса алатын қабілетті, жасампаз, 

интеллектуал тұлға деңгейіне көтеріле алады. Білім алушылар университет қабырғасында, кітапхана, 
архивтердегі материалдармен шектеліп қалмай, шынайы өмірлік процестердің ортасында жүргені дұрыс, 

тарихты куәгерлердің «жанды дауысын» ести отырып танығаны жөн. Аға буынмен бетпе-бет сөйлесу, 

олардың өткен заманы, ондағы оқиғалар мен жеке тұлғаларға байланысты айтқан ойлары мен жасаған 
тұжырымдары жас адамға өткен тарих жөнінде түсінік және талғам қалыптастыруға көмектесетін болады.  

Айтылған тарих арқылы адамдардың өмір сүру жағдайлары, еңбектегі, демалыс күндеріндегі өмірі 

(тұрмысы, тамақтану рационы, емделу әдістері, әлеуметтік бейімделуі, өмір сүру дағдылары т.б.) 
зерттеуге алынады, сонымен қатар, билік механизмін, оның «кішкентай» адам өміріне ықпалы мен әсерін 

анықтауға мүмкіндік береді, яғни, айтылған тарих ол - қоғамда өзіндік орны бар, бірақ, көлеңкеде 

«атаусыз», «үнсіз» қалып қойған қарапайым халықтың тарихы. Сондай-ақ, белгілі дәрежеде советтік 

типтегі қоғамның күнделікті тыныс-тіршілігінің тарихы десе де болады.  
Студенттерге айтылған тарихпен айналысу олардың ізденістік-шығармашылық дағдыларын 

қалыптастыру үшін де маңызды.: пәнаралық байланыста жұмыс істей отырып, олар қоғамтанудың 

журналистика, психология, әлеуметтану сияқты салаларына жақындай түсіп, бойларын үйретеді. 
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Сонымен қатар ұжымдық деңгейде және жеке жұмыс істеу мәдениетін игеруге дағдыланады. Осымен бір 

мезгілде білім алушылардың ішкі «Менінің» оянуына оңтайлы жағдай туындайды.  
Айтылған тарих жобасының қажеттілігі жөнінде.Айтылған тарих жобалары жекелеген адамдардың 

тарихи мұра қорын құру үшін, оны толықтырып отыру үшін қажет. Осындай жолмен өткенді болашақ 

ұрпаққа жеткізе аламыз. Ал мұндай жинақталған қор:  
- біріншіден, ғалымдарға, қоғамға пайдалы. Олар мәселе төңірегіндегі негізгі ақпараттық дерек 

материалдарын Айтылған тарих қорынан ала алатын болады;  

- екіншіден, сұхбат материалдары болашақ ұрпаққа тарихи мұра болып қалады.  

 Тарихшылар үшін өткеннен қалған іздің бәрі құнды, қажет. Мейлі заттай болсын, мейлі ауызша 
алынған ақпараттар болсын. Ал «жанды тарих» көрсетулері тарихшы үшін таптырмас қымбат қазына. 

Тарихи оқиғаның куәгерлерінен мәлімет алу және оны қорыту архивтік құжаттармен жұмыс істеуден 

әлдеқайда тиімді, сонымен бір мезгілде әлдеқайда ауыр десек қателеспейміз. Себебі, «жанды деректер» 
немесе респонденттер сізді қызықтырған мәселе төңірегінде жаңа ақпараттар бере алады, ал бірақ та ол, 

сұхбатты жүргізген тарихшының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты болмақ. Мұрағаттағы деректер 

сізді қалай адастырса, түрліше ойларға жетелесе, міне айтылған тарих деректерін талдау ісі де сондай 

күрделі сыни, сараптау, талдау ж.б ғылыми әдістерді қажет етеді. Сондықтан айтылған ақпараттарының 
шынайылығын анықтау кәсіби тарихшыға жүктелетін міндет. Айтылған тарих дерекқоры ғалымдар 

жұмыстарының сәтті, әрі сапалы орындалуында өзіндік ықпалы зор. 

Айтылған тарих жобасы:  
-  Мәдени ұйымдар; 

-  білім беру мекемелері; 

-  әулеттік топтың өкілдері; 
-  өкімет орындарының тапсырысымен;  

-  кәсіби қауымдастықтар; 

-  тарихи оқиғаның куәгерлері үшін қажеттілік тудыруы мүмкін. 

 Ел ішінен тарихи сұхбат арқылы архивте, мерзімді баспа материалдарында ж.б дереккөздерінде 
кездеспейтін тың, жаңа мәліметтер жинақтауға болады. Советтік жүйеде өмірге келген құжаттар халық 

өмірін толыққанды ашуда дәрменсіз. «Е-е-е соғыс жылдары еді ғой, елдің бәрі де қиналды...» делінетін 

заман куәгерлерінің сол көнбіс мінезі бүгінге дейін қалған. Жеке адамдардың тарихи жады сұхбатқа 
кеткен аз уақыт ішінде бір елдің бүтіндей тарихынан ақпарат береді. Сол аз уақыт ішінде санада зор 

сілкіністер тудырады. Зерттеушісін өз заманына бірден баурап алады. Сондай өмір оқиғаларынан бірінде: 

«- Мен 4-ші класта оқып жүр едім, мамыр айында, бір милиция кіріп келді де, «Әй! халық жауының 
баласын неге оқытып жүрсің, ал сен шық кластан», - деп, - мектептен шығарып жіберді [2], - делінген 

Мүтәліп Ережепбаевтың (1926 ж.т.) әңгімесінен, елде орын алған советтік биліктің 30-40 

жылдарындағы суық саясатының ызғарын сезіне аламыз.  

 Айтылған тарих әдісі негізімен алынған мына дерекке назар аударайық. Мұнда тылдағы әйел-ана 
әңгімесі беріледі. Әйел адамдар күнделікті өмір тарихын детальды түрде көрсетуде үлкен шебер иесі. 

Соғыс жылдарының қайғы мен мұңға толы бейнесін тыл ардагерлерінің бірі - Шомаева Райхан (1915 ж.т.) 

өз өмірінің тәжірибесі арнасында: «- Бригадир қызметіндегілер соғыстан қайтқан бірлі-жарым ер 
азаматтардан және басым бөлігі әйелдерден болатын. Олар жас қыздар мен келіншектерді кәдімгі 

тұтқындағы адамдай түрлі жұмыстарға жегіп қоятын [2], - дейді.  

Міне, осыған ұқсас деректерді көптеп келтіре беруге болады...  

Дерекқорын пайдалану мүмкіндіктері. Тарихи сұхбат материалдарын білім беру мақсатында, зерттеу 
ісінде және жарнама мақсатында пайдалануға болады. Ол деректерді: 

-  Веб-сайттарда; 

-  жинақ кітаптарда; 
-  салтанатты жиындар мен мерейтойларда (отбасылық тарих мақсатында); 

-  бұқаралық құралдарда; 

-  кітаптар мен деректік фильмдерде пайдалану мүмкіндіктері бар [4]. 
 Айтылған тарих деректерінің артықшылықтары.Кәсіби тарихшылар үшін өткенді тануда түпнұсқа 

деректер: архив құжаттары, газеттер, күнделіктер, хаттар, суреттер, естеліктер ж.б. материалдар. Ал бірақ 

айтылған тарих ақпараттарының жазба дереккөздерінен бірнеше артықшылықтары бар. Тарихи сұхбатта 

ешқандай жазба деректерде кездеспейтін ақпараттарға қол жеткізу мүмкіндігі бар. Ресми құжаттардан 
қарапайым адамдардың өмірі жөнінде ақпараттар таба алмайсың, онда басым көпшілік жағдайда 

саясаткерлердің, белсенділердің, қоғам көшбасшыларының есімдері жазылады. Сондықтан тұлғатанулық 

зерттеу істерінде тек қана жазба деректеріне сүйену жеткіліксіз болмақ. Тұлғаның табиғи-мінезін ашуда, 
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күнделікті өмірін, жан дүниесін тануда бұл жансыз деректік қор дәрменсіз. Ал «жанды тарих» сапарына 

шықсаңыз тарихи заманның кейіпкерлері өткен өмір құрылымын тамаша көрсетіп бере алады. Соған 
сәйкес Айтылған тарих ғылыми зерттеу орталығының жүргізген «Менің ғылымдағы өмірім» атты жобада 

академик Р.Сыздықова өз өмірінен тарихи әңгімелер айтады. Онда:  

«...Алға поселкасында үнемі нан жетпей қалатын. Кезекте тұрамыз. Кезекке түннен тұрамыз.  
Қара суық. Үстімізде жөнді киім жоқ. Отыз-қырық адамбыз. Қараңғы түскенде бір кішкентай бала, 

шамамен 6-7-лерге келмеген болу керек, жүгіреді, жылайды, кәдімгідей даусын шығарып, бір уақытта 

тұрып: «Адам деген тоңады екен», – деп дауыстап жылады. Осы сөз құлағымнан әлі күнге дейін 

кетпейді. Алты жасар бала философиялық жаңалық ашты. Бала жүгіргенде жылынатынын сезе ме, 
ұзап кетпей, біздерді айналып жүгіреді, жылайды еңкілдеп ... 

Мен егер жазушы болсам, кітаптың атын «Адам деген тоңады екен!» деп қойып, сол соғыстың 

кезіндегі жоқ-жұқа, бала-шаға, қатын-қалаштардың көрген күнін жазар едім [3], - делінген оқиғалық 
құбылыста кейіпкерлердің барлық іс-қимылы, ортасы, қайғысы толық қамтылады. Міне осы сияқты 

мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. Ал бұл тарихи оқиғаны, әңгіме айтушының сол сәттегі 

тебіренісін, дауысын, өткенін еске алып мұңға батқан жүзін көре тыңдау зерттеушіні эмоциясыз 

қалдыруы мүмкін емес. Ал тарих ғылымының қызметі – зерттеушіні, оқырманды, кейінгі ұрпақтарды 
отанының жүріп өткен өміріне үлкен құрметпен қарауға үйрету немесе отансүйгіштікті бойына дарыту, 

тарихи танымдық сананы қалыптастыру, халықты мемлекеттік бірегейлікке ұйыту. Мұндай ақпараттар 

архивтік ресми құжаттарда көрсетілмейді.  
Айтылған тарих ол - халықтың еркін дауысы. Сондықтан аға ұрпақ дауысы мен тәжірибелеріне үлкен 

құрметпен қарап, мұқият аудио-видео таспаларға жазып, олардың бүгінгі көзқарастары жөнінде айтатын 

ойларын жинау қажет іс болмақ. Сол арқылы біздің болашағымыз бой түзейтін болады. Тарихи 
сабақтастық тізбегі орнайды. Мемлекеттік бірегейлік сана нығаяды.  

Айтылған тарих көпқырлы мәселелерге үңілуге үйретеді. Мысалы тіл білімі, химия ғылымы 

мамандарымен жұмыс істеу барысында ғылымның тарихын, тілдік ерекшеліктерін, ғалымдардың 

ғылымдағы өмірімен таныса отырып, өз қоржынымызға да жаңа ғылыми терминдер қостық, сол сияқты 
малшылардың, егіншілердің, кеншілердің еңбектегі ғұмырын зерттеу жаңа терминдерді игеруге жетеледі. 

Міне сол себепті, «Тарих үшін күрес» еңбегінің авторы француз тарихшысы Люсьен Февр «тарихшылар, 

географ болыңыздар! Құқықтанушы, әлеуметтанушы, психолог... болыңыздар!» деп ұран тастауы тегін 
емес еді. 

Міне осыларды есепке ала отырып, айтылған тарихтың танымдық, тәрбиелік қызметі зор деп білеміз. 

Сол себепті республикамыздың отаншыл азаматын тәрбиелеуде бұл жаңа технологияны игеру аса қажет 
әрі маңызды болмақ.  

 Қорыта айтқанда «айтылған тарихтың» білім алушыларға берері не? 

-  Айтылған тарих пән ретінде тек магистрант-студент жастарының ғана емес, жалпы қоғамның 

тарихқа деген қызығушылығын арттыратын бірден-бір құрал. Әрбір азамат өзінің өмірлік тәжірибесінің 
ғылым үшін маңыздылығын сезінетін болады, сол арқылы жеке тұлғаның азаматтық санасының 

қалыптасуына жағымды ықпал жасалынады;  

-  айтылған тарих өңір тарихы жөнінде түрлі фактілік материалдар жинауға, өңір және оның адамдары 
жөнінде аңыз-әңгімелер, биографиялық материалдар қорын жасап оларды жариялауға, сол арқылы 

назардан тыс қалған дереккөздерін ғылыми айналымға қосуға мүмкіндік береді; 

-  магистранттар мен студенттер ғылыми-зерттеу ісіне қойылатын талаптарға сүйене отырып, мәселені 

зерттеуші-ғалым ретінде қарастыру мүмкіндігіне ие болады; 
-  магистранттар мен студенттер бойында отаншылдық, мемлекетшілдік сияқты қасиеттерді 

қалыптастыруға және отан тарихы сабағын шынайы өмірмен байланыста оқуға мүмкіндік туады.  
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Аңдатпа 
Мақала жоғары оқу орындарындағы ғылыми ізденістердің маңызын, ғылыми мектептер қалыптастыру 

дәстүрін қарастырады. Абай университетінің тек жоғары білімді педагог кадрлар даярлайтын оқу орны 

ғана емес қоғамда ғылыми ізденістерді өрістететін ғылыми орталық екенін көрсетеді.Автор шәкірттері 
арқылы өз ғылыми мектептерін қалыптастырған қабырғалы ірі ғалымдар туралы мәлімет береді.Қазіргі 

жоғары оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу орталықтарының мақсат-міндеттеріне тоқталады. Солардың 

қатарында «Айтылған тарих» орталығының университетте атқарып отырған жұмыстарына талдау 

жасалып, бағамдалады. Тарихи зерттеулердің отандық тарихнамадағы жаңа әдістері, тарих деректерінің 
цифрлық технологиялар замандағы ерекшелігі талданады. Осы ретте жеке деректердің ұжымдық және 

салалық тарихты, ғылыми мектептер тарихын зерттеудегі ролі сарапталады. 

Кілт сөздер: Қазақстан, ғылыми мектептер, жеке деректер, естеліктер, сұқбаттар 
 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті педагог кадрлар даярлайтын жетекші 

жоғары оқу орны ретінде 90 жыл бойыелімізге қызмет етіп келеді. Сонау 1928 жылдың 1 
қазанындаАлматы қаласында университет мәртебесін алған оқу орнының ашылу салтанаты өткені 

белгілі. Сол салтанатта қазақтың ұлы ғалымы және мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы білім мен 

ғылымның қазақ елінің тағдырындағы алатын орнын«ұлтты басқа жұртқа тәуелділіктен құтқаратын, оны 

басқа мәдениеттермен тең ете алатын жалғыз жол ол мәдениет, білім мен ғылым жолы» деп атап 
көрсетеді[1]. 

Осынау 90 жылдың ішінде Абай университеті тек жоғары білімді педагог кадрлар даярлайтын оқу ор-

ны ғана емес қоғамда ғылыми ізденістерді өрістететін ғылыми орталыққа да айналды.Өзіндік дәстүрі, көп 
буынды жалғастырушылары бар ғылыми мектептерін қалыптастырған қабырғалы ірі ғалымдар дәріс 

берді. Көптеген педагог-ғалымдар ғылыми ізденістерін оқу процесімен қатар жүргізді. Себебі, оқытудың 

жаңа әдістері ғылыммен тығыз байланыста пайда болады.  
Сондай ғалым ретінде де, ұстаз ретінде өз ғылыми мектебін қалыптастырған университеттің танымал 

ұстазы - Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев. Отан тарихы ғылымында болып жатқан методологиялық 

өзгерістерді жетілдіре түсу жолында оның ұсынысы бойынша 2012 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетінің жанынан «Айтылған тарих» ғылыми зерттеу орталығы ұйымдастырылды. 
Орталықтың ұйымдастырылуы «жаңа әлеуметтік тарих» аясындағы айтылған тарих және күнделікті 

тарих аталатын бағыттарды өрістету арқылы зерттеудің тың технологиялық әдіс-құралдарына жол ашу 

болып табылды. 
М. Қойгелдиев орталықтың негізгі міндеттерінің бірі ретінде өңір тарихын, тұлғалар тағдырын 

халыққа таныту және тарату деп қарастырады. Осы мақсатта еліміздің түрлі аймақтарында ғылыми 

конференциялар өткізу туралы ұсыныс түсіріп, оларды өткізуге жетекшілік жасады. Астана, Алматы, 

Орал, Ақтөбе, Арқалық, Өскемен, Қарағанды, Талдықорған, Балқаш Шымкент және Қызылорда 
қалаларында, Алматы облысының Жамбыл, Көксу, Ескелді, Райымбек және Панфилов (Жаркент) 

аудандарында, Жамбыл облысының Мойынқұм, Шу аудандарында, Қызылорда облысының Жаңақорған 

ауданында және Алматы қаласының Алатау ауданындағы «Шаңырақ» ықшамауданында экспедициялар 
шығарып, зерттеу жұмыстарын жүргізді.  

Осы атқарылған ғылыми жұмыстардың нәтижесінде 2012 жылы «Қазақстан қоғамының әлеуметтік 

тарихы (ХХ ғ.). Тарих айту дәстүрі. І-шығарылым: Алматы облысының Көксу, Ескелді және Панфилов 
аудандары тұрғындарының жадында сақталған тарихтан (ауызша тарих)» атты ғылыми кітап 

жарияланды. «Алғашқы. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тарихынан (оқу орнын бітірушілер мен 

оқытушыларының еңбектері мен естеліктерінде)» атты ғылыми кітап (2013) жарық көрді. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі А. Байтұрсынов атындағы Тіл білім институты, А.Бектұров 
атындағы Химия ғылымдары институты мен Д.Сокольский атындағы Органикалық катализ және 

электрохимия институтының ғалымдарының ғылыми лабороториясына және тағдырына арналған «Менің 

ғылымдағы өмірім. Ғалымдармен 21 сұхбат» атты ғылыми басылым (2014) және т.б. жарияланды.  
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Орталық атқарып отырған көп ізденістерінің бірі кешегі кеңестік қоғам туралы біржақты емес, 

объективті түсінік қалыптастыру, осы қатарда ғалымдар тағдыры арқылы отандық ғылымның 
ақтаңдақтарын ашу, оның кешегісін бүтіндеу және болашағын болжау, елдік мүдденің ғылымдағы орнын 

айқындау міндеті болып табылады. 

Тарих деректерінің жаңа сапалық түрін қалыптастыру жұмысын «Айтылған тарих» орталығы жүргізу 
үстінде.  

Жеке деректер – күнделіктер, хаттар, мемуарлар және естеліктерден тұратын жазба деректердің түрі. 

Бұл деректердің өзіндік ерекшеліктеріне, субъективтілігіне көңіл бөлу қажет. Солардың қатарында, 

естеліктер өткен оқиғаны тізбектеп шығу ғана емес, бұл жеке тұлғаның өмірі мен заманы туралы сыры, 
толғанысы, ақталуы, ой бөлісуі. Естеліктердің субъективтілігі оның тарих дерегі ретіндегі маңызын 

арттыра түседі. Себебі олар сол заманның «рухын», көңіл-күйін танып-білуге көмектесетін бірден-бір 

құрал. Әсіресе, ресми құжаттарда кездеспейтін ақпаратты алуға, ғылым қайраткерлерінің өмірі мен 
қызметі туралы белгісіз мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда мұндай жеке 

деректерді айтылған тарих саласы сапалы түрде жинақтауға және ғылыми айналымға енгізуге жол ашады. 

Бұл заман куәгерлерініңестеліктері мен дауыстарын жинаудың, сақтаудың және талдаудың жаңа әдісі. 

Естеліктерді аудио-таспаларға жазудан бастап, цифрлық технологияларды қатар қолдануға қол жеткізеді. 
Айтылған тарих зерттеудің жаңа сапалық процесін білдіреді. Ол жеке деректерге, осы ретте жеке 

сұқбатқа негізделеді және жеке адамның өмір тәжірибесін, оның мазмұнын және байланысын қалай 

түсінетінін ашып көрсетеді. Ауызша тарих жаңа түпнұсқалық деректер қатарына жататын тарихи 
құжаттар аудио- және/немесе видеожазбалар жасайды және олар зерттеулерді жалғастыруға мұрындық 

болады. 

Бұл жөнінен шетелдік зерттеушілердің мол тәжірибесі бар. Атап айтсақ, Америка және Европа ауызша 
тарих зерттеушілері тарихи зерттеулердің көптеген салаларында мұндай тың деректердің атқаратын ролін 

орынды жоғары бағалайтынын көрсеттік. Олар Роберт Хармс, Кристофер Сторм-Кларк және т.б. Ауызша 

деректердің аса бағалы екендігін Аллан Невинс те көпке танымал еңбегі арқылы дәлелдеді. Ол Генри 

Фордтың өмірбаяны арқылы автомобиль саласының қалыптасу барысын, оның ерекшеліктерін, осындай 
ірі жаңашылдардың жұмыс істеу тәсілдерін керемет ашқан деп ойлаймыз.Невинстің бұл туындысын 

«әлеуметтік-салалық биография» деп бағалаған белгілі ғалымдар айтылған деректер басқа құжаттармен 

салыстырғанда Фордтың өмір тәжірибесін айшықтап көрсетті деп есептейді[2]. 
Отандық тарихнаманың қазіргі бағыты айтылған тарихты шетелдік тәжірибелерді қорытып және 

ұлттық тарихтану дәстүрін ұштастырып қолданысқа алу деп білеміз. Және де сол тәжірибе көрсетіп 

отырғандай жеке тұлғалар өмірін, ұжымдық (ғылым салалары ішілік) өмірді зерттеуде бұл бағыт 
маңызды нәтижелер береді. 

Естеліктер жинаудың бір түрі – сұқбат. Сұқбат алумен қатар сұқбаттарды жариялау да маңызды. 

Сұқбат алушы мен берушінің диалогы түрінде, яғни сұрақ-жауап формасында болатыны аян. Мұндай 

жарияланымдардың ақпараттық кеңістікте алуан түрлісі бар. Көп кездесетін түрлері - түпнұсқалық 
материалдар түрінде жарияланғандары, екіншісі редакцияланған материалдар түріндегі жарияланымдар. 

Зерттеушілер бұл екеуінің де өзіндік кемшіліктері мен жетістіктері бар екенін көрсетеді.  

Біріншісіне, түпнұсқалық-сұқбат диалогтарды жариялауға тоқталсақ. Жарияланымның ғалымдар мен 
зерттеушілерге бағытталған түрі транскрибацияланған мәтіннің түпнұсқамен максималды түрде жақын 

болып келеді, яғни өзгеріссіз жасалатын жарияланымдар десек болады. Мұндай нұсқаларда оригиналға 

тән тарихи, лингвистикалық, психологиялық және антропологиялық мәліметтер кешендігі, тұтастығы 

сақталады. Бұл - оның артықшылығы. Ал оның кемшілігі, мұндай мәтіндерді қабылдау қиындығы бар. 
Артық сөздер, дыбыстар, тақырыптан ауытқу, түсініксіз сөйлеу, ақпарат берушінің диалектілерді 

қолдануы т.с.с. Сол себепті қазіргі күні мәтінмен қатар, аудио-видео жазбалар да қатар беріледі. 

Екіншісі, сұқбаттардың үзінділері, яғни редакцияланған, қысқартылған сұқбаттар және іріктелген 
үзінді сұқбат немесе қысқа сұқбат. Мұндай айтылған тарих материалдарының жинақтары негізінен 

көпшілік аудиторияға арналып жарияланады. Бұл үзінділер толық сұқбаттардың мазмұнды деп іріктелген 

бөліктері ғана болып табылады. Аталмыш нұсқадағы басылымдар мәтін мазмұнын қабылдауды 
жеңілдетеді. Мұндай жарияланымдар белгілі тақырып төңірегіндегі сұрақтар мен олардың жауаптары 

ретінде басылады. Және де осы сұрақтар өзге де сұқбат берушілерге қайталанып қойылып отырады. 

Сонымен қатар әңгіменің жүру ауанына, жағдайына қарап сұрақтағы ойдың тұжырымдалуы өзгеріп 

отыруы мүмкін. Сұқбат үзінділерін жариялау дегеніміз тек оларды қысқарту немесе редакциялау ғана 
емес, тақырыпқа қатысты сұқбат бөліктерін белгілі бір тәртіппен іріктеп жинақтауды да қамтиды. 

Әсіресе, этнографтар мен фольклористер осындай тәсілді кең қолданады. Жиналған барлық 

материалдарды тақырыптарға шашып тастап, сосын бір тақырып немесе ой төңірегінде айтылғандарды 
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әңгіменің басында, ортасында не соңында орналасқанына қарамай мазмұндық сипатына қарай сұрыптап 

біріктіреді. Мысалы, егер респондент балалық шағы туралы әңгімесінің басында айтып, сосын басқа 
тақырыпқа ауысып, ортасында балалық шағы туралы әңгімеге қайта ойысса және т.с.с., оның балалық 

шағы туралы барлық айтқандары модельденіп біріктіріледі. 

Көптеген қазіргі жарияланып жүрген естеліктер жинағы осы ұстаныммен іріктеліп жүр. Оған шетелдік 
және отандық осындай жарияланымдардан мысал келтіруге болады. Ресейдің Европа университеті 

Йоенсуу университетімен біріккен 2000-2003 жылдардағы дала экспедициясының материалдарын, яғни 

сұқбаттарын үзінділерге бөліп, тақырыптарға біріктіріп жариялады. Тақырыптық сұқбаттар үзінділері 

диалог формасында берілді.[3] 
Бірқатар зерттеушілер жарияланымның мұндай тәсілін «жергілікті ауызша дәстүрмен» 

байланыстырады. Не болмаса оны «жергілікті тұрғындардың ауызша репертуары» деп те атайды. Яғни, 

бір өңірдің адамдарының ортақ тағдыры мен ортақ өмір жолы бар. Олардың осы тарихи тағдырларының 
негізгі кезеңдері және оның мазмұны жарияланымның да тақырыбын және құрылымын анықтайды. 

Мысалы, жаңа жерге қоныс аударылғандарға ортақ тақырыптар көші-қон тарихы, жаңа жерді игеру және 

жаңа жағдайға бейімделу барысы, олардың бір-бірімен және жергіліктілермен қарым-қатынасы, 

әлеуметтік қызмет көрсету және рухани мәселелер және т.с.с. Мәселен, Карелия тұрғындарының 
айтылған деректері бойынша жарық көрген жинақ. [4] 

Сонымен, жеке деректерде тұлғаның өзін танып-білуі (бірегейлігі), өмірлік тәжірибесі, жеке 

қасиеттері, көзқарастары, басынан өткен оқиғалары, қоршаған ортасы мен қоғамдағы оқиғаларға қарым-
қатынасы анықталады. Жеке деректер ұжымдық өмірді, яғни ғылыми мектептер мен салалық ғылым 

бағыттарының қалыптасуын сол сала өкілдерінің өздерінің куәлік етуімен және жылдар өте келе сол 

оқиғаларға, әрекеттерге берген бағалары үшін де құнды тарихи дерек деп білеміз. 
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 Одним из направлений модернизации современного казахстанского образования является 
модернизация системы оценки уровня и качества освоения обучающимися учебных программ. Однако 

реализация данного направления неизменно ставит перед педагогами вопросы объективного оценивания 

учебных достижений. В Республике Казахстан успешно реализовывается Концепция внедрения системы 
критериального оценивания учебных достижений учащихся Автономной Организации Образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». Использование критериального оценивания позволяет: оценивать 

три группы образовательных результатов: предметные, личностные, метапредметные (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); осуществлять системно-
деятельностный подход к оценке образовательных достижений; реализовывать инновационное 

содержание современных УМК по истории и предметам гуманитарного цикла; определять в динамике 

степень соответствия целей, поставленных перед учеником и достигнутых результатов; создавать условия 

https://www.egemen.kz/article/166139-elimizdinh-alghashqy-zhoghary-oqu-ornyna-90-zhyl
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для организации индивидуальной и групповой коррекционной работы; создавать психологически 

комфортную образовательную среду, способствующую повышению уровней учебной мотивации. 
Технология критериального оценивания предполагает оценивание, основанное на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными образовательными критериями. Данные критерии заранее 

известны всем участникам образовательного процесса (учащимся, администрации школы, родителями) и 
соответствуют целям и содержанию образования /1/. 

 Для реализации технологии критериального оценивания на уроках истории и обществознания 

преподавателю необходимо разработать: 

рубрики (обусловлены целями обучения и содержательно наполняются критериями, раскрывающими 

данную рубрику); 

критерии (определяются задачами обучения и представляют собой перечень различных видов 
деятельности учащегося, которую он осуществляет в ходе работы и должен в совершенстве освоить); 

дескрипторы (описывают уровни достижения учащегося по каждому критерию (последовательно 

показывают все шаги учащегося по достижению наилучшего результата) и оцениваются определенным 

количеством баллов: чем выше достижение – тем больше балл по данному критерию). Приведем пример: 
 

Таблица 1. Пример оценочной рубрики для оценивания выполнения учащимися заданий с 

текстовыми источниками 

 

Критерии Дескрипторы Уровень достижения 

Атрибуция 

источника 

Учащийся не определяет авторство источника 

Учащийся определяет авторство источника 
Учащийся определяет авторство, место и время 

создания 

Учащийся определяет авторство, место и время 

создания, цели создания и степень его 
достоверности 

0 баллов 

 
1 балл 

 

3 балла 

 
5 баллов 

Понимание смысла 

источника 

Учащийся демонстрирует отсутствие понимания 

общего смысла источника 
Учащийся понимает отдельные положения 

источника 

Учащийся понимает как отдельные положения, так 

и общий контекст 
Учащийся различает в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

объяснения 
Учащийся использует принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа при 

работе с источником 

0 баллов 

 
1 балл 

 

2 балла 

 
3 балла 

 

 
 

4 балла 

Применение 

контекстных знаний 

 

Учащийся демонстрирует отсутствие конкретного 

ответа, размытость и формальность предъявляемого 

содержания 
Учащийся демонстрирует недостаточный уровень 

знания фактов, событий, дат, персоналий 

Учащийся правильно и в полном объеме указывает 

контекстные знания при анализе содержания 
источника 

0 баллов 

 

 
 

1 балл 

 

 
2 балла 

 Максимальный балл  11 баллов 
 
Для выведения пятибалльной отметки может быть использована интегральная формула с учётом 

процента успешности по всем критериям по определённой шкале (0–49% – «2»; 50–69% – «3»; 70–89% – 

«4»; 90–100% – «5») [1, с.77]. Если по первому критерию максимальный балл (как видно из таблицы) – 5 

баллов, по второму критерию – 4 балла, по третьему критерию – 2 балла, то максимальный балл по всем 
критериям – 11 баллов. Следовательно, используя шкалу перевода, приведенную выше, отметка «5» 

выставляется, если ученик набрал 9,9 – 11 баллов, «4» - 7,7 – 9,8 баллов, «3» - 5,5 – 7,59 баллов, «2» - 0-

5,39 баллов. 
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Новая для Казахстана система критериального оценивания будет направлена на развитие 
обучающегося, повышение его интереса и мотивации к обучению. Этого можно достичь, если установить 
ясные и измеримые критерии оценивания, понятные каждому обучающемуся и его родителям. С 
помощью четко выработанных критериев оценивания и учитель, и обучающийся будут понимать: на 

какой стадии обучения обучающийся находится? куда он стремится в своем обучении? что необходимо 
сделать, чтобы помочь ему достичь ожидаемых результатов обучения?  

Таким образом, целью критериального оценивания является получение объективной информации о 
результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и предоставление всем 
заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного процесса.  

Задачи системы критериального оценивания представляются следующим образом:  
1.Расширение возможности и функции оценивания в учебном процессе.  
2. Создание условий для постоянного самосовершенствования обучающихся посредством 

установления регулярной обратной связи.  
3. Содействие формированию единых стандартов, качественных механизмов и инструментов 

оценивания.  
4. Предоставление объективной, непрерывной и достоверной информации:  

– обучающимся о качестве их обучения; – учителям о прогрессе обучающихся;  
– родителям о степени достижения результатов обучения;  
– органам управления о качестве предоставляемых образовательных услуг/2/.  
Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле способов выставления текущих и 

итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. Она также является 
средством диагностики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный контакт между 
учителем, учеником и родителями. Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой 
конкретной работы) дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат 
выполнения учебного задания, а оценивание по любому показателю - это определение степени 
приближения учащегося к данной цели. При критериальном оценивании, большое внимание уделяется 
тому, что оценивание проводится за каждое задание. Каждое задание оценивается по сумме баллов за 
каждый правильно выполненный проверяемый элемент. Критериальное оценивание выполняет функцию 

обратной связи, когда учащиеся получают информацию о своих успехах и неудачах. 
 На сегодняшний день выделяют следующие формы критериального оценивания, применимые на 

уроках истории и предметах гуманитарного цикла, это: общественный договор – обязательное условие 
при использовании технологий критериального оценивания. Общественный договор следует применять в 
начале учебного года на первых уроках при этом учитель и ученики договариваются, по каким критериям 
будут оцениваться работы учащихся в этом учебном году; в начале четверти или полугодия учитель 
договаривается с учениками о том, когда будут проводиться итоговые работы по каждой теме, каковы 
формы этих работ (тест, эссе, исследование) и по каким именно критериям они будут оцениваться; 
наконец, каждая работа также может оцениваться на основании ряда критериев и инструкций к ним, 
которые также вырабатываются в ходе общественного договора. Далее следует работа над ошибками, 
которая применяется именно при критериальном оценивании.Также используется применение 
промежуточного оценивания небольших самостоятельных работ, которое показывает, насколько успешно 

обучающийся освоил изученный материал конкретной темы. Данный метод выполняет функцию 
обратной связи, когда обучающийся получаеоеинформацию о своих успехах и неудачах.  

 Следует подчеркнуть, что в данном случае у обучающихся есть время до итоговой работы, чтобы 
улучшить то, что в промежуточной работе оказалось выполненным недостаточно хорошо. Таким 
образом, мы видим, что получив оценку за промежуточную работу, обучающийся имеет представление о 
том, что надо сделать, чтобы повысить свою оценку за итоговую работу. При критериальном оценивании 
учитываются результаты только итоговых работ. 

Самооценивание. Понятность для учащегося оснований оценивания, которое достигается при 
использовании рубрик, делает возможным самостоятельное оценивание учеником своей работы. Важно, 
чтобы самооценивание предшествовало предъявлению оценок учителем. 

 Методом самооценки может стать заполнение в течение урока следующей таблицы, которая 
демонстрирует устойчивое развитие во время урока . /3/.  

Прибавление, а не уменьшение. Для преподавателя привычной является ситуация, когда оценивание 
осуществляется в два шага, то есть работа сначала условно оценивается в пять баллов, которые потом 
начинают снижаться (минус за каждую обнаруженную ошибку). В критериальном же оценивании уровни 
достижений, даже самые незначительные, соответствуют каждому баллу. Таким образом, оценивание 
осуществляется только с прибавлением.  
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Сравнение с самим собой. При критериальном оценивании нет условий для сравнения себя с другими. 

Ты успешен по одному критерию, а я – по другому. Такие ярлыки, как «отличник», «троечник», 
«хорошист», отпадают сами собой, зато появляются дополнительные возможности оценивать и 

наращивать свои достижения по тому или иному критерию. 

 Критериальное оценивание не предполагает отказа от цифровой, формальной отметки, от балльной 
системы. Важно только, чтобы каждый балл был содержательно наполнен и им обозначался конкретный 

уровень достижений. Итоговое оценивание- по каждому из критериев выводится итоговый балл, затем 

итоговые баллы критериев суммируются, и через специальную переводную шкалу трансформируется в 5 

–балльную. 
Критериальное оценивание подразумевает ряд установок: оцениваться с помощью отметки может 

только работа учащегося, а не его личность; работа учащегося сравнивается не непосредственно с 

работами других учеников, а с эталоном (образом отлично выполненной работы); эталон известен 
учащимся заранее; разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся может сам 

определить свой уровень достижения и определить свою отметку.  

Для формирования умения самоопределяться и рефлексировать разработана рейтинговая карта оценки 

по истории и обществознанию: 
 

Таблица 2. Рейтинговая карта оценки по истории и обществознанию 

 

Виды работ Баллы Примечание 

1. Контрольная работа 

 

2. Исторический диктант 
 

3. Сообщение, доклад 

4. Презентация, проект, реферат 

5. Выполнение творческого задания 
из учебника (проблемный вопрос, 

задание) 

6. Выполнение задания типа С 
7. Написание эссе, сочинения-

рассуждения 

8. Составление кроссвордов 
9. Составление собственных 

заданий для одноклассников 

10. Составление схем, таблиц по 

теме 
11. Написание конспекта 

12. Составление сложного плана, 

тезисов. 
13. Исследования (социологические 

опросы, исследование практических 

ситуаций, описание результатов) 
14. Ведение портфолио по предмету 

15. Представление дополнительной 

информации по теме 

16. Участие в олимпиаде по 
предмету 

- школьный этап (участие и места) 

- районный этап (призёры) 
- областной этап (призёры) 

Итого баллов: 
-планируемые баллы 

- полученные баллы 

От 3 до 5б. 

 

От 3 до 10 б. 
 

До 16 б. 

До 20 б. 

 
До 5 б. 

 

До 10 б. 
До 10 б. 

 

До 5 б. 
1 б. за каждое 

 

До 5 б. 

До 5 б. 
 

До 5 б. 

До 10 б. 
 

До 10 б. 

До 5 б. 
1 – 7 б. 

 

15 - 20 б. 

 
30 - 40 б. 

При неудовлетворительном результате 

вычитается 2 б 

При неудовлетворительном результате 
вычитается от 2 б. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что технологии критериального оценивания снижают 

субъективность выставления отметки, обеспечивают педагога и обучающегося механизмами, которые 
одинаково эффективно работают как при оценивании, так и при самооценивании и являются важнейшим 

компонентом образовательного процесса в контексте реформирования современного казахстанского 

образования. 
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С.Ж.  АСФЕНДИЯРОВТЫҢ  ОТАРШЫЛДЫҚ  ТАРИХТЫ 

ЗЕРТТЕУГЕ  ҚОСҚАН  ҮЛЕСІ 

 

Нұрпейіс Талдыбек Әліұлы 
Сорбонна-Қазақстан институтының 

«Халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы, 

тарих ғылымдарының кандидаты 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ең алғашқы ректоры болған С.Ж.Асфендияровтың қазақ 

халқының тарихын, оның ішінде қазақ даласын Ресей империясының талап-тонау арқылы жүргізген 
озбыр оташылдық саясатының қалай жүзеге асырғандығын 1920-1930 жылдардағы қоғамдық өмірде 

болған қиыншылықтарға қарамастан табандылықпен қалай зерттеу жүргізгендігі жөнінде айтылады. 

Кілт сөздер: Қазақстан, Ресей империясы, отаршылдық саясат, қазақ халқы, ұлт-азаттық көтеріліс, 
күштеп ұжымдастыру,Алаш қайраткерлері, бостандық, тәуелсіздік 

 

Биыл Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 90-жылдық мерейтойы аталып өтіп жатқан тұста, осы 
университеттің алғашқы ректоры және ұйымдастырушысы болған қазақтың ардақты ұлы, қоғам және 

мемлекет қайраткері, талантты ғалым, педагог, әрі жазушы, Қазақстанда ғылым мен білім беру ісінің 

білгірі және шебер ұйымдастырушы С.Ж. Асфендияров туралы айтылар шындық, ашылар ақиқат әлі де 

болса алдағы күндердің үлесінде деп ойлаймын. 
Ғұлама ғалымның өмірі мен қоғамдық қызметі туралы көптеген ғылыми, ғылыми-публицистикалық 

еңбектер жарық көріп, зерттеушілер бұл мәселеге жан-жақты тоқталып өтті. Мен өз мақаламда бір туар 

ғалымның Қазақстан тарихын зерттеуге қосқан үлесіне қысқаша тоқталып өткім келеді. Көпшілікке 
мәлім, қазақ халқы өткен ғасырдың 20-50 жылдарында небір ауыртпалық пен қиын-қыстау кезеңді 

басынан кешірді. Сонау 1731 ж. басталған ақ патшалардың алдауы мен арбауына арқа сүйеген қанқұйлы 

да қатыгездік пен жүргізілген отаршылдық саясаттың қанды шеңгелінен құтылдық па деген қазақ 

халқының үміті ақталмай, 1920 жылдардан бастап қызыл патша Сталин мен оның Қазақстандағы солақай 
саясаткері Голощекин сияқтылардың қараңғы қапасында қамалғаны бәрімізге белгілі. Қазақ халқы 

жаппай қырылудың сорақысын 1920-30 жылдары бастан кешірді. 1921 жылғы аштықта бір миллионнан 

аса, күштеп ұжымдастырудың нәтижесінде болған аштықта екі миллиондай қазақ аштан қырылып, тағы 
бір миллиондайы басқа елдерге бас сауғалап қаңғырып кетті. Күштеп ұжымдастыру жолымен әдейі, 

қасақана ұйымдастырылған аштықтан Кеңестер Одағы бойынша он миллионнан аса адам қырылса, оның 

ең көбі қазақтар болды да, біздің кейін украиндықтар еді... 
1897 жылы Бүкілресейлік бірінші халық санағы бойынша қазақтар 4 (төрт) миллионнан асып, 

өзбектердің алдында тұрған еді. 1916 жылы қазақ халқының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов «... 

иншалла, алты миллионнан астық!»,- деп қуана жария етіп еді. 

Соғыс уақыты емес, бейбіт заманда, айналасы он шақты жылдың ішінде халықтың жартысынан көбі 
шыбындай қырылып, үштен екісін айырылып қалу трагедиясын қазақтан басқа әлемдегі ешбір халық 

басынан кешірмеген шығар. 

Кез-келген халықтың биікке самғап ұшырар екі қанаты бар. Ол –халықтың ана тілі мен төл тарихы. 
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Бұл екеуінсіз халық топшысы сынған құстай, төрт мүшесінен айырылған мүгедек жандай күйге түседі. 

Қазақ халқының хал-күйі бұдан да ауыр жағдайда еді. Міне, осындай қатерлі дерттен қалжыраған 
халықты құтқару мәселесі 1920-30 жылдары қарынның қамын емес, халықтың қамын ойлаған қазақ 

зиялыларының шарадай басын шақшадай етті. Қазақтың осыншама ауыр күйге түсуінің басты себебі 

щұрайлы жайылымдық жерінен, күнделікті күнкөріс көзі болып отырған малынан айырылып қалу екенін 
сол кездің зиялылары дөп басып анықтай алды десек артық айтқандық болмас еді.  

Тарихы жоқ халықтың болашағы жоқ екенін терең түсінген қазақ оқымыстылары мен қоғам және 

мемлекет қайраткерлерінің барлығы дерлік істеген кәсібі мен мамандықтарының санқилылығына және 

азаттық үшін жүргізілген саяси күрес баррикадасының қарама-қарсы екі жағында тұрғандығында 
қарамастан ел тарихын зерттеу мәселесіне ең жоғары дәрежеде мән берді. Қазақ халқының ғасырлар 

қойнауынан алатын тамыры терең тарихы бар екенін, ешбір халықтан кем емес өзіне тән өркениетті 

мәдениеті болғандығын, Қазақстан территориясында ежелгі дүниеде де, орта ғасырларда да басқа жұрт 
санасқан, мойындаған, бас ұрған мемлекеттер өмір сүргендігін және ең бастысы, осыншама үлкен 

аймақтың иесі басқа емес қазақ халқы екендігін бұлтартпас деректермен дәлелдейтін тарихи еңбектер 

жазу сол кездегі ұлтжанды зиялылардың басты міндетіндей болды. 

Сондықтан да Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш қайраткерлерінің, коммунистік 
партия мен совет мемлекеті басшылығында болған Т.Рұсқұлов, С.Сәдуақасов, О.Жандосов, Т.Шонанұлы, 

Г.Сафаров сынды қоғам қайраткерлерінің тарихы терең зерттеп, тарихпен тәрбиелеу арқылы халықты 

азатыққа жеткізу мақсатындағы істеген әрекеттерін заңды құбылыс деп айтуға болады. Қазақ халқының 
тарихын шынайы түрде зерттеген қазақ зиялыларының көш басында мамандығы бойынша әскери дәрігер 

С.Ж. Асфендияров тұрды десек қателеспейміз. Басқаларға қарағанда тарих саласында терең зерттеу 

жүргізіп, өндіртіп еңбек жазуына оның сол кездегі атқарған мемлекеттік және қоғамдық қызметі мен 
ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындарында басшылық жасауы да көп жағдай жасап, мол мүмкіндік 

туғызды. 

Дарынды ғалым, көп қырлы талант иесі С.Ж. Асфендияров қазақ азаматтары арасынан шыққан 

тұңғыш тарих ғылымының профессоры дәрежесіне жетті, бұл атақты 1927 ж. Мәскеу университетінде 
алды. Сол жылы ол Н. Н. Нариманов атындағы Мәскеудегі шығыстану институтының директорлығына 

тағайындалды. Ол жаңа түркі алфавиті Бүкілодақтық орталық комитеті президиумының секретары 

міндетін атқара жүріп ел тарихына байланысты тарихи деректер жинауға көп күш жұмсады. Ел тарихын 
зерттеумен шындап айналысуы 1928 жылы Қазақстан үкіметінің шақыруымен Алматыға келіп, 

Қазақстанның тұңғыш жоғары оқу орны Қазақ мемлекеттік университетінің (Қазіргі Абай атындағы 

ҚазҰПУ) ректоры болған (1928-1931жж.) күндерден басталды. Ғалым Қазақстан тарихын зерттеуге 
өмірінің соңғы он жылын тұтастай арнады деуге болады. 

Жалпы алғанда, 1920 жылдардың аяғы 30 жылдардың басына қарай Қазақстан тарихын зерттеуде 

ілгерілеу байқалды. Дегенмен де, зерттеушілердің еңбектері жаңа және академик Р.Б. Сүлейменов тілімен 

айтқанда, ең жаңа дәуірдің күрделі де, зәру мәселелеріне ғана арналды. Ал С.Ж. Асфендияровтың зерттеу 
еңбектері болса қазақ тарихын ежелгі дүниеден бері қарай мүмкіндігінше тұтастай алып зерттеді. 

«Большевик Казахстана» деген журналда Қазақстан тарихын тұтастай алып зерттеу жөніндегі 

мақсатын ғалым, «Қазақтар тарихының кейбір негізгі мәселелері» деген мақаласында 1933 жылы былай 
деп жазды: «Біз мәселені тұтасынан тұңғыш рет қойып отырмыз, қазақтардың тарихын құрауға біз 

тұңғыш рет кірісіп отырмыз». 

С.Ж. Асфендияровтың Қазақстан тарихын зерттеуде үлкен әрі тер төгетін жұмысқа кіріскенін 

«Советская этнография» журналы да былай деп қуана хабарлады: « ... профессор С.Ж. Асфендияровтың 
басшылығымен КНШИНК-тің (Қазақтың ұлттық мәдениеті ғылыми-зерттеу институтының) тарих 

секциясына СССР Ғылым академиясы Қазақ бөлімшесінің тарих секторымен және Қазақстан Орталық 

архивімен бірлесе отырып, алғашқы деректерді пайдалануды негізге алып, Қазақстан тарихына 
байланысты жұмысты қызу бастан кетті».  

Осыған қарағанда С.Ж. Асфендияров - Қазақстан Ғылым академиясының да негізін салушылардың 

бірі деп толық айтуға болады. 1932 жылы КСРО Ғылым Академиясының Қазақстандағы базасы (кейін- 
филиал) құрылған кезде С.Ж. Асфендияров академиктер А.Н. Самойлович, Б.А.Келлермен қатар 

Президиум мүшелігіне кірді, әрі төрағаның орынбасары болды. Ол тікелей тарихи-археологиялық 

комиссиясы, қазақ сөздігі комиссиясын басқарды, сонымен қатар ұлт мәдениетін ғылыми-зерттеу 

инститтутының тарих секторының меңгерушісі болды.  
Қазақ халқының тұңғыш тарихшы, профессорының ғылымға қосқан үлесі өте өнімді және Қазақстан 

тарихымен тікелей байланысты болды. Қыруар қоғамдық және мемлекеттік міндеттерді атқара жүріп, 

көлемді еңбектер жазып үлгерді.Ол «Қазақтар тарихының очерктері» деген оқулығын қазақ тілінде 
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әзірледі (Қызылорда ,1935 ж). «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» (орыс тілінде, 

Алматы,1936 ж) атты монографиясын, бірқатар тарихи очерктер мен мерекелік басылымдардың 
тарауларынан жазды. 1934-1937 жж.ол республика газеттері мен журналдары беттерінде республикалық 

революцияға дейінгі және кеңес дәуіріндегі тарихының сан-салалы мәселелеріне байланысты 

қызғылықты мақалалар мен хабарлар жариялады, тарихи еңбектер мен проблемаларды редакциялауға 
және талқылауға қатысып отырды. 

С.Ж. Асфендияровтың ең маңызды да көлемді еңбегі «Қазақстан тарихы» деп аталатын монографиясы 

мен професссор П.Кунте екеуінің редакциялауымен шыққан «Прошлое Казахстана в источниках и 

материалах» деген екі томдық құжаттар жинағы. 
Ғалымның көптеген тарихи еңбектеріндегі, әсіресе Қазақстан тарихы бойынша қорытындылаушы 

еңбегіндегі басты проблема қазақтың этногенезі болатын. Бүгінгі таңда С.Ж. Асфендияров 

қағидаларының біразын, мәселен, қазақтың шығу тегі, қазақ жүздері мен қазақ халқының пайда болуы 
туралы дұрыс тұжырымдарын тарих ғылымының даму барысында тарихшы қауым пайдаланып келеді. 

Ғалымның төмендегі қағидалары: 

 1.Қазақ халқының қалыптасуы-ұзақ процесс, оның басталуы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің 

құрылуымен тұспа-тұс келеді деген тұжырымының дұрыстығын бүгінгі көне Қазақстан туралы 
археологиялық біліміміздің молығуына байланысты этногенездің бастапқы дәуірінің кәдімгідей 

айқындала түсуі дәлелдей түседі.  

 2. Бұл процестің ұлғаюы өндіргіш күштердің дамуымен күрделене түседі. 
 3. Қазақ халқының түпкілікті әрі жан-жақты нығаюы қазақ ұлтының қалыптасуымен байланысты 

деген қағидалары бүгінгі күні өзінің дұрыстығын дәлелдеп отыр. Аз уақытта бәрін айту мүмкін емес... 

Профессор С.Ж. Асфендияров өз заманында теориялық-методологиялық дүние-танымы кең, ғылыми 
көзқарастары мен концепциялары толысқан ғалым болған. Ол ағылшын, француз, неміс және бірнеше 

шығыс тілдерін еркін меңгеріп, әлем тарихы проблемаларын терең білген, біліктілігімен өз тұстастарын 

таңқалдырған ғұлама. Мысалы, оның ислам тарихы, көшпелі халықтар проблемаларына байланысты 

еңбектері мен айтқан ой-пікірлері жоғары ғылыми дәрежеде болғанын айтуымыз қажет деп есептеймін. 
Профессор С.Ж. Асфендияровтың Қазақстан тарихының профессионалды түрдегі негізін қалаушы 

екендігін және оны орта мектептермен жоғары оқу орындарында оқытуды алғашқы қолға алушы екенін 

баса атауымыз керек. «Қазақстан тарихының очерктері» мектептерде оқыту үшін жазылып, оның 
бағдарламасы да дайындалған еді. Тарихшы да, тарихшының еңбектері де қамалып, тоталитарлық дәуірде 

қысымшылық көру салдарынан оның идеясы да іске аспай қалды.  

Ғұлама ғалым 1937 жылы арнайы ұйымдастырылған жаламен заңсыз тұтқындалып, 49-ға толған 
мүшел жасында мерт болды. С.Ж.Асфендияровтан кейін тарих профессоры әрі тарих ғылымының 

докторы дәрежесіне жеткен талантты тарихшы, қайсар ғалым Е .Бекмаханов болды. С.Ж. Асфендияров 

жазықсыз жазаға тартылып, мерт болған соң, Қазақстан тарихы араға 20 жыл салып, 1958-1959 оқу 

жылында КСРО тарихының бір бөлігі есебінде мектеп бағдарламасына ене бастады. Тек Қазақстан 
Тәуелсіздік алып, дербес мемлекет статусын алғаннан кейін, 1992 жылдан бастап Қазақстан тарихы пән 

ретінде оқытыла бастады. 

С.Ж. Асфендияровтың арманы орындалды дей отырып, кейінгі тарихшы ғалымдар мен тарихты 
оқытушылар ғұлама ғалымның әлі де болса орындалмай қалған ізгі армандары мен ойлаған ойларын 

жүзеге асырады деп сенім білдіруге болады.  

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  1867-1868  жж.  РЕФОРМАЛАР  БОЙЫНША  ОРЫС 

ОТАРШЫЛДЫҒЫНЫҢ  СОРАҚЫ  САЯСАТЫ 

 

Нұрпейіс Талдыбек Әліұлы 
Сорбонна-Қазақстан институтының 

«Халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы, 

тарих ғылымдарының кандидаты 
 

Аңдатпа 

Автор бұл мақаласында Ресей патша үкіметінің Қазақстанда жүргізген әкімшілдік-сот 

реформаларының отаршылдық сипаты туралы әңгіме қозғайды. 1867-1868 жылдардағы рефомалардың 
Қазақстанның Ресей империясына әскери күшпен бағындырылғаннан кейінгі отаршылдық сипаттағы 

әрекеттерінің аса қатігездікпен жүзеге асырылғандығын тарихи фактілермен дәлелдейді. 
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284 

Қазақстанның Ресейге қосылуы ХVIII ғасырдың отызыншы жылдарында басталып, ХІХ ғасырдың 

екінші жартысында аяқталды. Қазақ жүздерінің Ресейге Қосылуы әркелкі болды. «Кіші жүздің көп бөлігі 
мен Орта жүз қазақтары Ресейге өз еркімен қосылды» деп 1993 жылы шыққан Қазақстан тарихының 

очерктерінде жазылған еді. Бұл авторлар ұжымы шығарған еңбектің мұндай қорытындысымен келісуге 

болмайды. Қазақстанның Ресейге қосылу процессі бастапқыдан күштеп қосылғандығын көптеген мұрағат 
құжаттары мен осы кезге дейін келіп жеткен тарихи әдебиеттер дәлелдейді. Орта жүз қазақтары мен 

Қазақстанның оңтүстігі тікелей әскери күштің көмегімен патшалық империяның отарына айналды. Орта 

Азия мен Қазақстанды тез арада бағындыруға Ресей империясы мүдделі болды, өйткені бұл аймаққа 

Британ империясы көз аларта бастаған болатын. Бүгін көріп отырғанымыздай, қазақ жері Европа мен 
Азияның қақ ортасында орналасқан аса маңызды стратегиялық-географиялық аймақ. Сол себепті ірі 

империялар Қазақстан секілді ірі шикізат көздеріне бай, географиялық жағынын ыңғайлы орналаласқан 

кең-байтақ өлкеге аса қызығушылық туғызды. Патша өкіметі әскери іс-шаралармен бірге әкімшілік 
реформалар да енгізді. Бұл қазақ мемлекеттігіне үлкен соққы болды. 1822 жылы Орта жүзде, 1824 жылы 

Кіші жүзде хандық билік жойылды. ХV ғасырдың ортасында пайда болған қазақ хандығының басқару 

жүйесіне орыстардың әкімшілік-саяси реформасы күйрете соққы берді. Ресейдің ішкі аймақтарынын 

переселендер (жері жоқ орыстың босқын шаруалары) келіп, көшпелі қазақтар суы жоқ, шұрайсыз 
жерлерге ығыстырылды. Шексіз билікке ие болған Ресей империясы қоғамдық өмірдің барлық 

салаларына отаршылдық принциптерді енгізді.  

Патша соттық-әкімшілік билікті жергілікті отаршылдық жүйеге жинақтап берді. Ресей өкіметі өткізген 
реформалар сәтті іске асып, өз жемісін көп күткізбеді. Қазақстан Ресейдің отарына айналды, тегін шикізат 

көзі болып табылды. Қазақ жерінде бір-біріне бағынбайтын үш генерал-губернаторлықтар пайда болды. 

Олардың шексіз билігі қарапайым халықтың өсіп-өркендеуіне кері әсерін тигізді. Осы туралы отарлық 
саясаттың белсенді мүшесі, Түркістан генерал-губернаторы Романовский былай деп жазды: 

«Бастапқыдан-ақ қазақтар Сібір және Орынбор генерал-губернаторларының иелігіндегі меншікке 

айналды. Бұл генерал-губернаторлар жергілікті халықты ешбір ойламады. Басқару ісінде бір-бірімен 

санаспады, әркім өз білгенін істеді. Дала өлкесін басқаруда қазақтардың мүддесі мүлдем ескерілмеді»(1). 
Қазақ жерін әскери губернаторлыққа бөлу қазақ халқын барлық хұқықтарынан айырды. Отарлық қанау 

күннен күнге күшейді.  

«Орынбор мен Сібір генералдары білгендерін істеуде. Тонау, өртеу, зорлау секілді іс-әрекеттер біздің 
отрядтардың күнделікті сауығына айналуда. Мұндай қылмыстары үшін ешкім жауап бермеуде. Тонап 

алған олжаларын Крыловтың «Аңға шыққан арыстан» атты мысалындағыдай бөлісуде. Шыдамы 

таусылған Азиялықтар орыстарға ала көзденіп, үлкен тобырларға бірігуде. Осы сәтте біз император 
патшамызға хат жазып, далада тәртіп орнатуға ат салысамыз. Тонаушылардың ішінен көзге түскендеріне 

сыйлық беріп, марапаттаймыз. Мұндай көргенсіздіктен кейін, мына мақал аузыңа түседі: «Патша – 

алыста, құдай – биікте» деп жазды генерал Н.Ф. Казаков(2). 

Патшалық Ресейдің отарлық озбырлығына шыдай алмаған қазақ жұртшылығы бас көтеріп, ұлт-
азаттық күреске шықты. Шенеуніктердің зорлығы мен озбырлығы көшіп келген переселендер мен 

жергілікті қазақтар арасында өшпенділік тудырды, ұлт-аралық араздық пайда болды. Дала халқы бұл 

реформаларға үлкен үміт артты. Бірақ, үміт ақталмады, патшалық Ресей қазақ жеріне әкімшілік-
полициялық жүйені көшіріп әкелді. Жетекші билік лауазымында әскери шендегі орыс шенеуніктері 

отырды. Жуас халықты біржақты басқару үшін болыстар мен ауылнайларды қазақтардан «сайлады». 

Мұндай «сайлаулар» туралы қазақтың ұлы ақыны Абай да өлең жолдарын жазған:  

«Болыс болдым, мінеки,  
Бар малымды шығындап. 

Түйеде қоң, атта жал, 

Қалмады елге тығындап» 
Қазақ жеріне Ресейдің ішкі аудандарында іріктелген әскери бөлімдер жіберілді. Кең далаға келген 

орыс-казак әскерлері ойына келгенін істеді. Тонау, өртеу, зорлау және пара алудың шегі болмады.  

«Келген орыстар жергілікті халықтарды мал есебінде көрді.  
Ей, өкірген Азия,  

Сұрауы жоқ мекенсің,  

Байлығың болып тұрса да –  

Қаңырап бір күн кетерсің, - деген өлең жолдары көпшіліктің аузында жүрді. Мұнда, қатардағы 
полиция қызметкері еш қысылмастан пара алды, ақшасы жоқтың әйелін тартып алудан да тайсалмады. 

Қарсылық көрсеткендер соққыға жығылды, өлтірілді. Мұндай қылмыстар үшін ешкім заң алдында жауап 

бермеді»(3). 
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«Мұнда ертегідегі секілді, байлық көзіңді ашып-жұмғанша қолыңа өзі келеді. Қазақтардың жерін 

тартып алу еш қиындық туғызбады. Орыстардың жауыздығында шек болмады» - деп күйінді автор(4). 
Міне, Ресей патшалығының отарлық саясатының сипаты осындай болды. Қазақтар ата-мекен 

қоныстарынын ығыстырылды. Пара мен сыйақы адамгерщілік принциптерін жоққа шығарды. 

Орыстардың озбырлығына шыдамағандарды орыстың зеңбірегі мен найзасы «тәубесіне» келтірді. 
Жергілікті халықтан шыққан болыстар, ауылнайлар, тілмаштар мен билер, сұлтандар мен шенеуніктер 

орыс отарлық саясатының қол-шоқпарына айналды. Бәрі сатылды, бәрі сатып алынды. Бой көтерген 

қалаларда әскери казармалар қаптап тұрды, қару асынған орыс-казактар өздерін еркін сезінді. Орыс 

ауылдары мен казак станицалары (қоныстары) ең шұрайлы жерден орын тепті. Осы жерде сол қилы 
кезеңнің замандасы ұлы Абайдың өлең жолдары тағы да аузыңа түседі: 

«Қалаң елім, қазағым, қайран жұртым,  

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың...» 
Өркениетті Европаға бет түзеген Ресей империясының отарлық сорақы саясатының сипаты осындай 

болды. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік-соттық реформаларының «жемісі» қазақ еліне кезекті қасірет 

алып келді. Қазақ ұлты мен мемлекетінің дамуына кедергі болды.  

1867-1868 жылдардағы реформа бойынша жаңа сот жүйесі қалыптасты. Құрылған әскери-соттық 
комиссия мен уезд соттары жалпы империялық заңнамамен жұмыс істеді. 

Сонымен қатар ауылдарда билер соты сақталды, Сырдария облысында қазылар соты да болды. Дау-

дамайды шешуде билер атадан қалған жолға және шариғатқа жүгінсе, қазылар тек шариғат жолымен 
соттайтын болды. Жаңа реформа бойынша сотта облыстық басқарма өкілдері шешуші дауысты иеленді. 

Сатқындық, өкіметке қарсы көтеріліс, пошта мен қазына тасымалына шабуыл, телеграфты қирату, 

лауазым иесін өлтіргені үшін жергілікті халық әскери сотқа тартылды. Ресей діни билігін күшейту 
мақсатында әскери соттың көмегімен «христиан дінін қабылдаушыларды тонағаны және өлтіргені» үшін 

қатаң жазаға тартты. Төмендегі қылмыстары үшін қазақтар Ресей империясының қылмыстық кодексі 

бойынша жауапқа тартылды: «адам өлтіру, тонау, барымта, керуенді тонау, басқа елге қашып кету, өрт 

қою, жалған ақша жасау, қазына мүлігін ұрлау, лауазым иелеріне қарсы қылмыс және т.б.». «Уақытша 
ережеде» жазылғандай, облыстық басқарма қылмыстық және азаматтық сот құзырын өз қолында ұстады, 

әскери сот қарастырмайтын қылмыстық істердің шешімін өзі шығара алатын еді. Облыстық басқарма 

уезд соттарының үстінен түскен щағымды да қарастыратын болды.(5) Жалпы сот алқасында соттың 
төрағалық қызметін әскери губернатордың өзі атқарды, ал егер ол жоқ болса, вице-губернатор оны 

ауыстырды. Уездерде жалпы империялық заңнамаға сүйеніп, соттар тергеуші қызметін де атқарды. Уезд 

соты қомақты жеке меншікті тәркілеуге және ұзақ мерзімге абақтыға жабуға хұқығы болмады. Уезд 
соттарын генерал-губернатордың ұсынысымен әділет министрі бекітті. Уезд соттары 100 сомға дейін 

айып салып, азаматтық істерді қарастырумен шектелді, ал облыстық басқарма соты 2000 сомға дейін 

айып сала алатын еді. Патша өкіметі төменгі әкімшілік және сот жүйесін күшейтуді естен шығармады. 

1886 жылы 12 маусымда Қазақстанның барлық жерінде бітістіруші (мировой) соттар институты жұмыс 
істей бастады. Бұл институт 1864 жылы 20 қарашада Ресейде жарық көрген жалпы империялық заңнамаға 

сай жұмыс атқарды. Бітістіруші сотар барлық уездерде орын алды. Олар округтік соттарға бағынды, ұсақ 

қылмысты істерді қарастырды. Азаматтық істерді қарастыруда бітістіруші соттардың хұқығы кеңірек әрі 
ауқымдырақ болды. Тергеу ұйымдары мен прокурорлық қадағалау күшейе түсті. 

Қазақстанда ХХ ғасырдың басында сот мекемелерін қайта құру шаралары белең алды. 1898 жылы 2 

маусымда патша өкіметі «Дала өлкесінде сот ісін ұйымдастыру» заңын жарыққа шығарды. Бұл заң 

бойынша аймақтық (округтік) соттар жұмыс істей бастады. Аймақтық соттың басты ерекшелігі – ол 
бірнеше адамнан тұратын сот алқасынан құралды (суд присяжных). Торғай, Орал облыстық аймақтық 

соттар Саратов сот палатасына, Ақмола, Семей облыстарының аймақтық соттары – Омбы, Жетісу және 

Сырдария облыстарының аймақтық соттары – Ташкент, Бөкей хандығының аймақтық соты Астрахань 
сот палатасына бағынды.  

1867-1868 жылдары әр болыстықта 4-тен 8-ге дейін билер сайланды. Билер негізінен бай-

шонжарлардың қатарынан іріктелді. Билерді әскери губернатор бекітті. Билер мен қазылар соты отарлық 
сот билігінің ең төменгі тармағы есептелді.Оларға белгілі жалақы белгіленбеді. Сол себепті билер мен 

қазылар «кінәлі» деп тапқан жақтан айып-пұл өндіріп, күнін көрді. «Айып-пұл – жалпы соманың оннан 

бірінен аспау керек. Егер жеке бастың ар-ожданына кір келтірілсе – салт – дәстүрге жүгініп, айып салыну 

керек».  

Жалпы билер құны 300-500 сом аралығындағы даулы істерді қарастырды (сол кезде бір жылқының 
орта бағасы 20 сомды құрады). Бұл мәселелер «Уақытша ереженің» 146, 154, 155 баптарында 
қарастырылды. (6) Билер отарлық биліктің шырмауынан аса алмады. Олардыың таңбалық белгілері мен 
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мөрлері, қалаларда, уезд бастықтарының кеңсесінде жасалды. Майор шеніндегі уезд бастықтары мөрлер 
мен таңбалар дайын болған күннің өзінде оларды билерге беруге асықпады. Билер таңбалар мен мөрлерін 
үстеме ақыға сатып алуға мәжбүр болды, өйткені, билерге таңба мен мөрсіз қылмыстық істі қарастыруға 
хұқығы болмады. Таңба мен мөрлер қоладан жасалып, ішкі істер министрлігі бекітті. (7) Егер, би өз 

лауазымынан айырылса, онда мөрді өзінің орнына келген биге беруге міндетті еді.  
«Уақытша ереже» бойынша болыстар қажет деп тапса, билердің съезін шақыртуға хұқығы болды. 

Жиналыстың мерзімі мен орнын болыс белгіледі. Мұндай жиналыс қылмысты және азаматтық істердің 
тым көбейіп кетуіне байланысты өткізілді. Жоғарыда айтылғандай, қарастырылатын істің жалпы сомасы 
300 сомнан артпауы қажет еді. Егер, съезге сайланған билердің саны 50 пайызға жетпесе, бұл съезд заңды 
болып есептелмеді, шешімдерінің күші болмады. Ірі сомадағы (500 сомнан асса) қылмыстық істерді уезд 
бастығы қарастырды.  

1867-1868 жылдардағы реформалар Қазақстанды дамып келе жатқан каписталистік Ресейдің тегін 
шикізат көзіне айналдырды. Реформа отарлық билікті жан-жақты күшейтті. Ұсақ билікке ие болған қазақ 
ауылының ауқаттылары патшалық Ресейдің нағыз іркілмес тірегіне айналды, айтқанынан шықпайтын 
шабарманы болып табылды.  

 1867-1868 жылдардағы реформаларда салық саясаты да ауқымды қарастырылды. Түркістан генерал-

губернаторылығында әр түтіннен (шаңырақтан) екі сом жетпіс тиын алынса, Орынбор және Батыс Сібір 
генерал губернаторығының әр отбасы үш сом салық төледі. Сырдария облысының отырықшы диқандары 
алған өнімнің оннан бірін салық ретінде төлеуге міндетті еді.(8) Хан Шерғазы Айшуақов пен сұлтан 
Баймұхамет Айшуақов, Ахмет пен Арслан Жантөриндер және басқа Кенесары көтерілісін басуға 
қатысқан жанұялар салық төлеуден босатылды. Сонымен бірге, қарапайым қазақ халқы басқа да салық 
пен төлемдерден бас көтере алмады. Болыстар мен ауылнайларға, пошта қызмекерлерін қаржыландыруға, 
ауылға келген шенеуніктерді бағып-қағуға, әскери бөлімдерді тамақпен қамтамасыз етуге қосымша төлем 
төлеп отырды. Жалданып жұмыс істейтін кедей қазақтар «төлқұжат» салығын төледі. Қазақ шаруалары 
мен малшылары қазына мен мешітке арналған үшір мен пітір салығын да ұмытпады. «Қара шығын» деген 
салықты, аяқ асты болған келеңсіз жағдайға арналған төлемді де қазақтардан өндірді. 

Жиылған қаржыны есепке алу үшін кіріс-шығыс кассалары құрылды. Есепшілер кірген кіріс пен 
шыққан шығысты мұқият есептеді. Патша өкіметі жиналатын салықтар мен төлемдерге айрықша көңіл 

бөлді. Егер, болыстар мен ауылнайлар руластарына жаны ашып, түтін санын аз көрсететін болса, оларға 
екі есе айып-пұл салынды. Жиналған салықтың он пайызы жергілікті шенеуніктердің (болыс, ауылнай) 
еншісінде қалды.  

Тақыр кедейлер «Ереже» бойынша салықтан босатылды, бұл тек қағаз жүзінде қалды. Салықтың 
мөлшерін көбейтуге тырысқан болыстар өз тізімдерінде тақыр кедейлердің санын өте аз көрсетті немесе 
мүлдем көрсетпеді.  

«Ережеде» қазақ халқы әскерге шақырудан босатылды, бұл дегеніміз – ақ патшаның қазақ халқына 
деген сенімсіздігі еді. Ерекше көзге түскен қазақтың би болыстарына мақтау қағаздары, бодандарға 
арналған ордендер, медальдар, арнайы шапандар берілді.  

Реформа бойынша мұсылман дініне де шектеу қойылды. Мешіт пен медреселер, мектептер есепке 
алынды. Оларда оқытылатын пәндерді мұқият тексеруден өткізді. Әр болыстықта молданың саны бірден 
аспауы керек болды. Молдалар мен имамдарды әскери губернатордың өзі тағайындады.  

«Ереже» бойынша тек бір ғана бастауыш мектеп ашуға рұқсат берілді. Қазақ балаларына орыс 
мектептерінде тегін немесе аз ақшаға мүмкіндік туды. Бұл мектептерде империяның саясатын қолдайтын 
тілмаштар мен ұсақ кеңсе қызметкерлері дайындалды. Жергілікті халық өкілдерінің ұрпақтары алдыңғы 
қатарлы білім алу үшін міндетті түрде орыс мектептерін бітіруі тиіс болды. Шалғайдағы ауылдарда молда 
мектебіне барған бала діни білімнен бастауыш ілім алды. Әр уезд қаласында бір емхана болды. Онда бір 
дәрігер мен бір мед.бикеге орын бөлінді. Жаппай жұқпалы ауру шыққан кезде бұл медициналық мекеме 
еш көмек көрсете алмады. Қорыта айтқанда, бүкіл қазақ жері әскери басқыншылық жолмен толықтай 
Ресей империясына тәуелді болды. Бүкіл елде полициялық шенеуніктік жүйе күшейді. Болыстар мен 
ауылнайлардың билігі күшейіп, заманы орнады. Олардың меншігіне рулық меншікте болған жайлаулар 
мен қыстаулар өтті. «Жайлаулар мен шұрайлы жерлер болыстардың қарамағынгда болсын» деп «Ереже» 
болыстық биліктің қолтығынан демеді. (9) 

Енді болыстар мен ауылнайлар кең-байтақ қазақ жерінің шексіз билеушісіне айналды. Болыстар 

халықты тізімге алып, салық мөлшерін анықтады. Салық мөлшері бірнеше мың жылқысы бар бай мен 
бір-екі ірі-қарасы бар малшы кедейге бірдей болды.  

Қазақтардағы билер сотын зерттеуші (аты-жөні белгісіз) былай деп жазды. «Қазақтың билер соты 
әділетсіз әрі сатылғыш. Соттық шенді ақшаға сатып алған би келешекте өз қаражатын алдына келген 
кісілерден өндіріп алады. Қара халық әділдік іздеп, әбігерге түсуде»(10) 
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Сөйтіп, 1867-1868 жылдардағы реформалар Қазақстанда әскери отарлық жүйені толығымен орнатты, 

қазақ халқын саяси-әлеуметтік хұқықтарынан түбегейлі айырды. Әкімшілік соттық жүйе отаршылдардың 
билігін күшейтті. Қазақтың ірі бай-шонжарлары патша өкіметіне арқа сүйеп, отарлау процесін тездетті.  
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Аңдатпа 

Мақалада Сыздық Кенесарыұлының Ташкент қаласын қорғаудағы әскери шеберлігі нақтылы 
деректермен көрсетілген. ХІХ ғасырдың ортасында Ташкент қаласы 4 бөліктен тұрды. Әрбір бөлік 

кварталдарға бөлінді. Бұл кезде қала толықтай дуалмен қоршалып, 12 қақпасы болды. Көшпенділер 

Ташкентті 12 қақпалы деп те атаған. 1864 жылы Черняев әскері Шымкент пен Ташкент аралығындағы 
Қазығұрт тауында, Келес өзенінің бойындағы Шарапхана, Талдыбұлақ, Тұрбат, Шарбұлақ маңайында 

сұлтан Сыздық бастаған жергілікті халықтың қарсыласуына тап болады. Сонымен қатар, Сыздық 

сұлтанның орыс әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасау тактикасын архивтік құжаттармен дәйектеген.  
Түйін сөздер: Сыздық Кенесарұлы, Қоқан хандығы, Әлімқұл, Черняев, Шымкент, Ташкент, отарлау 

 

ХІХ ғасырдың І жартысында Ресей экономикасының жаңа капиталистік жолға түсуі, өнеркәсібі мен 

саудасының өрлеуі жаңа өнім өткізетін рынокқа және шикізат көзі болып табылатын аймақтарға 
қажеттілікті туғызды. Бұл мәселені патша өкіметі Қазақстан мен Орта Азия елдерін отарлау арқылы 

шешпек болды. Ресей үшін қазақ елін өз отарына айналдырудағы басты мақсат елдің табиғи 

байлықтарын, арзан жұмыс күшін, арзан шикізаттын қажетіне пайдалану, неғұрлым мол пайда табу 
болды. Патша өкіметі Түркия, Иран, Орта Азия және Қытаймен байланыс жасап, оларға қарсы белсенді 

әрекет жасау үшін 1819 жылы Сыртқы істер министрлігінің жанынан арнайы Азиялық департамент 

құрады. Сол жылы департаменттің құрамында Азиялық комитет өз жұмысын бастап, тікелей Орта Азия, 

Қазақстан және Қытайға байланысты мәселелерді қарастырумен айналысады [1].  
Ал, бұл кезде Орта Азияда саяси және әскери күші жағынан Қоқан хандығы мықты болатын. ХVІІІ 

ғасырдың соңында Ферғанада көшпелі тайпалар оның ішінде қыпшақ тайпалары саяси күші жағынан 

басым еді. Ферғана жазығының батысында билікті Нарбота-би басып алады. Оның ісін жалғастырушы 
ұлы Әлім-хан Ферғана феодалдық мемлекетінің негізін құрды. Сонымен қатар Нарботабидің ордасының 

орнында жаңа қала Қоқан бой көтеріп астанасына айналды [2, с. 25-30.]. 1709 – 1876 жылдары өмір 

сүрген Қоқан хандығының қалыптасу кезеңі 1709 -1804 жылдар аралығын қамтиды.  
Жоңғар шапқыншылығы тоқтатылғаннан кейін Ташкент аймағын қазақ төрелері басқарып тұрды. 

Ташкент қаласы мен оның төңірегіндегі жерді Абылай хан өзінің туыстары басқаратын қазақ руларына: 

дулат, ысты, сіргелі, ошақты қоңырат, найман және т.б. бөліп берген еді. Бір-біріне тәуелсіз төрт 

қыстақтан құралған Ташкенттің Раджаббек басқарған Бесағаш деген бөлігін ыстылар, Мұхамед 
Ибраһимбек басында тұрған Көкшені – қоңыраттар, Жошы әулетінен шыққан өкіл басқарған Сибзарды – 

жаныстар, Бабахан төре қарамағындағы Шейхантаурды сіргелі, ошақты рулары алса, наймандар 

Шыназды иеленді [3, 64-б.]. Қоқан билеушілері 1709 жылдан 1805 жылға дейін өздерін би деп атап келсе, 
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1805 жылы Әлімбек өзін ханмын деп жариялап, соған орай ол басқарған мемлекет те Қоқан хандығы деп 

атала бастады. 
ХІХ ғасыр басында яғни 1808 жылы Әлімбек бірнеше әскери жорықтан кейін Ташкент қаласын басып 

алып, оған қарасты жерлерді Қоқан хандығының құрамына қосты. Ташкент иелігі маңызды сауда жолы 

бойында орналасты. Н.Т. Небольсиннің мәліметіне қарағанда, Шымкенттен Ташкентке дейінгі жол сол 
тұстағы халықаралық керуен жолының ең бір маңызды бөлігін құраған [4, с. 117.]. 

Ташкент қаласы осы кезде алты қақпадан тұрды. Қаланың оңтүстік бөлігінде Бесағаш-дарбазасы, 

Терсерек-дарбазасы, Самарқан-дарбазасы (Самарқан-Ферғана жолында); ал шығыс бөлігінде-

Шайхантаур-дарбазасы, батысында-Көкше-дарбазасы және солтүстігінде-Тахтакүс, Қапқа, Тарсахан 
қақпалары арқылы Түркістан, Шымкентке жол кететін [2, с. 26. ]. Ташкент Орта Азиядағы ірі қала 

саналып ХІХ ғасыр басында мұнда 40 мыңнан астам адам тұрды. ХІХ ғасырдың 20-шы жылдарында 

Ташкент маңайынан Орда бекінісі салынды. Отызыншы жылдары бекініс қаламен қосылып, қаланың 
жаңа қабырғасын құрады. Бұл аймақта қашқарлық мұсылмандар тұрды. ХІХ ғасырдың басында дербес 

мемлекет ретіндегі Қоқан хандығының шекарасы солтүстігінде қазіргі Қазақстанның оңтүстік 

шекараларымен шектесіп, Бішкек, Тоқмақ, Әулиеата, Шымкент, Түркістан шебін құрады; батысында 

Жизақ, Пешогар, Ұратөбе, Зомин бекінісі шебі болды; оңтүстікте – Зеравшан аңғары және Шахрисабз 
иелігімен, Қаратегін, Куляб, Бадахшанмен, ал шығысында Қытаймен шектесті, Қашқарға Қытайдан гөрі 

Қоқан ықпалы басымырақ болды.  

ХІХ ғасырдың 40-50-ші жылдары Ташкент қаласы 4 бөліктен тұрды: 1) Шайхантаур қаланың 
солтүстік-шығыс бөлігі, 2) Бесағаш оңтүстік бөлігі, 3) Көкше батыс бөлігі, 4) Сибзар солтүстік-батысы. 

Әрбір бөлік кварталдарға бөлінді. Бұл кезде қала толықтай дуалмен қоршалып, 12 қақпасы болды. 

Көшпенділер Ташкентті 12 қақпалы деп те атаған. Қақпалар аты былайша аталды: Бесағаш, Қаймос, 
Жолбарыс, Қоқан, Қашқар, Лабзак, Қарасарай, Сагуран, Жағатай, Көкше, Самарқан, Қашан [5, с. 172.].  

Ресей империясы Оңтүстік Қазақстанды толық отарлауға кіріскен кезде қоқан хандығында саяси 

өзгерістер болып жатқан еді. 1863 жылы көктемде Қоқан хандығындағы билік қырғыз-қыпшақтар мен 

қырғыздардың қолына өтті. 1863 жылдың 9 маусымында қырғыз-қыпшақ Әлімқұл молданың ұсынуымен 
Мәллә ханның ұлы Сұлтансейіт таққа отырғызылды. Құдияр хан қайтадан Бұхар ханын паналайды. 

Сұлтансейіттің жастығына байланысты хандықтағы билікті қолына алған Әлімқұл аталық «Әмірләшкәр» 

атағын алды. Сұлтансейіт хан (1863-1865) билігі кезінде Әлімқұл мемлекеттегі билікті өз қолына алып, 
әскери, қаржы істерін реттеуге, халықтың басын біріктіріп, орыс жаулап алушылығына қарсы шараларды 

жүзеге асырды. Әлімқұл бұрынғы билікке қарсы шыққан бірсыпыра рубасыларына кешірім жасап, 

өткенге салауат жариялады. Барлық түркі-мұсылман халқын ортақ жауға қарсы күресуге шақырды. 
Қазақтар мен қырғыздардың өз жағына шығуын қамтамасыз ету үшін салық саясатына өзгерістер енгізді. 

Хандықтың сыртқы саясатын реттеуге де бірқатар қадамдар жасалды. Әлімқұлдың елшілері Түркияға, 

Англияға, Қытай мен Ауғанстанға аттанды. Қоқан елшілеріне Ресей империясына қарсы күресте әскери 

көмек беруге Түркия уәде берді 
1863 жылдың тамызында Ташкент хәкімі болып қыпшақтарды қолдаған өзбек Шадман қожа 

тағайындалады, Әулиеатадан Атабек датқа шақыртылып алынып, орнына Рүстембектің ағасы Шадыбек 

датқа отырғызылды. Осы мезгілде Шабдан қожа мен Мыңбай құсбегі бастаған қоқан әскері қазақтар мен 
қырғыздарға 1000 түйе және азық-түлік әкелуге бұйрық береді. Сонымен бірге қырғыз манаптары мен 

қазақ билеушілерін Шымкентке келіп, өздеріне жолығуларын талап етеді [3, 209.].  

1863 жылғы 23 қаңтарда Петербургте Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлары А.П.Безак 

пен А.О.Дюгамельдің қатысуымен өткізілген кеңейтілген отырыста Сырдария мен Сібір шептері 
арасындағы жерлерді мұқият зерттеу туралы шешім қабылдайды. Оны бір аптадан кейін патша бекітеді. 

Сырдарияның «Перовскі фортынан» жоғарғы ағысын зерттеу А.И. Бутаковқа, ал Орынбор корпусының 

бастығы подполковник М.Г. Черняевқа Жөлектен Түркістан қаласына дейінгі аралықты, подполковник 
Дерьхенің отряды Әулиеатаға, ал штаб капитаны Н.И. Проценконың отряды Нарын өзені аңғарымен 

Қашқарға барлау үшін жіберіледі. Осы отрядтардың барлау мәліметтері негізінде, 1863 жылдыњ аяғына 

қарай әскери министр Д.А.Милютин Сібір шебі мен Орынбор шебінің аралығын қосу туралы даярланған 
жобаны патшанығ бекітуіне ұсынады. 1863 жылы 20 желтоқсанында Орта Азиядағы ресми іс-қимыл 

бағдарламасын патша бекітеді [6, с.163.]. 

Орта Азия хандықтарының ішінде Ресейдің жаулаушылық соғысына қарсылық көрсеткен Қоқан 

хандығының регенті қыпшақ Әлімқұл болды. Бұл кезде Әлімқұлды қолдаушылардың бірі Сыздық сұлтан 
Шымкент бекінісін қорғауда ерлік жасаған еді. 

1964 жылғы 20 шілдеде Черняев әскері Шымкент бекінісіне шабуыл жасайды. Ал Әлімқұл қала 

қорғанысын күшейтіп, Сыздық сұлтан мен Мыңбайға екі мың сарбаз беріп, қорғаннан тысқары Қошқар 
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ата тарапынан орыс әскеріне ашық шабуылға шығуына бұйрық береді. Оларға біз керней тартқанда 

шабуылға шығыңдар деп ескертеді. Черняев әскерін бекініске жақын әкеліп, зеңбіректен қорғанға қарай 
оқ ата бастайды. Әлімқұл қорғанның ішінде тұрып, зеңбіректен қарсы оқ атады, осы уақытта орыс әскері 

Черняевтің бұйрығымен мылтықты жүре атып, бекініске жақындай түседі. Әлімқұл орыс әскерін 

бекініске жақындатып алып оқпен қарсы алып, оларға тосқауыл жасады. Дәл осы кезде ашық ұрысқа 
Сыздық пен Мыңбай бастаған әскер араласып, орыс әскерін үлкен шығынға ұшыратты. Шайқаста 

Черняев әскерінің құрамында болған капитан Г.Сярковский 1891 жылғы өзінің естелігінде «Көпке 

созылған атысулардан нәтиже шықпады. Қаланы басып алу мүмкіншілігін сезген қолбасшымыз амалсыз 

шегінуімізге бұйрық берді» - деп жазды [7, c. 372-373.]. 
Шымкентке жасалған алғашқы шабуылда орыс әскерінің зеңбіректерінің оғының алысқа ұшуы мен 

дәл тиюі, қоқандық зеңбіректерге қарағанда төмен еді. Бқл кезде Қоқан әскері соңғы үлгідегі ағылшын 

зеңбіректеріне қол жеткізген болатын. Шымкентке жасаған алғашқы шабуылда нәтижеге жетпеген 
генерал Черняев Әулиеатаға қарай шегінеді. 

Әлімқұл Шымкент қаласындағы жеңіс күнінің ертесінде әскер басшыларымен болған кеңесте 

тәуелсіздік үшін күрес жолында қаза тапқандарға дұға оқып, келесі шайқастың үлкен болатынын ескерте 

отырып, қорғанысты нығайту мүмкіншілігін қарастырып, әскер басыларға нақты нұсқауларын берді. 
Шымкент бекінісін қорғау Ташкенттің бектербегі Мырза Ахметке тапсырылды. Ал сұлтан Сыздыққа 

Шымкент пен Ташкент аралығындағы бекіністерді нығайту мен жаңа күштерді топтастыру міндеттері 

жүктелді. Әлімқұлдың өзі үлкен күштерді жинау мақсатында Қоқанға кетеді. Сондай-ақ ол Бұхар, Хиуа 
хандықтарын біріктіру арқылы Ресейге қарсы соғыс Одағын құруға күш салды. Ағылшын үкіметінің де 

басты көздеген мақсаты Қоқан, Бұхар және Хиуа хандықтарын біріккен одағы құрылып, Ресей 

империясына қарсы тұрса, онда өздерінің Ауғанстан мен Индиядағы биліктеріне қауіпті болмайтынын 
сезді. Егер бұл одақ құрылса, Ресей мен Ағылшын отарларының аралығындағы сенімді қабырға болады 

деп есептеді [8, с.213.]. Бірақ Ресей империясы мұндай одақтың құрылуына мүмкіндік тудырмады.  

Шымкентті орыс әскері басып алардың алдында Қоқан хандығының өз ішінде екі саяси топ құрылады. 

Біріншісі қыпшақ партиясы орыс отарлауына қарсы тұрса, ал екінші сарт партиясы орыстармен бейбіт 
келісімге келіп, экономикалық және саяси байланысты нығайтуға күш салған сауда қолөнершілер еді [9, 

с.76.]. 

Осындай саяси қайшылықтарды жансыздар (тыңшылар) арқылы білген Черняев барлық күштерін 
топтап, Әлімқұлдың қайтып келуіне дейін Шымкентті басып алу жоспарын жасайды. 1864 жылдың 19 

қыркүйегінде Черняев әскері мен подполковник Лерхе бастаған екі отряд Шымкент түбінде қосылып, 

жергілікті жердің жағдайын барлап алғаннан кейін, 20 қыркүйекке қараған түні қалаға шабуыл жасау 
үшін батареялар тұрғызуға кірісті. Черняевтің қалаға жасаған алғашқы артиллериялық шабуылы 

нәтижесіз болды. Қаланың дуалының қатты болуы және қоқан әскеріні қарсылығының күшті болуы 

Черняев әскерін абыржытты. 

Осы абыржыту қоқан әскерін жігерлендіре түсіп, ашық айқасқа көшті. Міне осы жағдайды 
подполковник Лерхе дер сезінді пайдалана білді. Лерхе капитан Сярковскийді өз тобымен дуалдың сол 

жағымен жылжытуға, ал капитан Мрочекқа оң жағымен жедел қала қақпасына қарай жылжуға бұйрық 

береді. Лерхе қалған әскермен тіке қала қақпасына қарай шабуылдады. Осылайша Лерхе ашық айқасқа 
шыққан қоқан әскерін өкшелей отырып, бекініс қақпасына жеткен олар қала қақпасын алып, қалаға басып 

кіреді. Черняев Лерхеге көмекке 2 рота мен артиллериялық взводты қосымша жібереді. Қоқандықтардың 

абыржуын пайдаланған Черняев өз отрядымен қаланың қамалына басып кіреді. Қала халқын аяусыз 

қырғынға ұшыратқан Черняев әскері қаланы толықтай басып алды. Орыс әскерінің Шымкентті басып 
алуы кезінде 6 адамы қаза тауып, 41 адамы жараланады [9, с. 202.]. 

Ресми деректерде Шымкент бекінісі 22 қыркүйекте орыс отаршыларының қолына өткендігі айтылады. 

Шымкентті басып алуын Черняев Орта Азияға ашылған қақпа деп есептеді. Шымкентті алғаны үшін 
генерал-майор Черняевты 3 дәрежелі әулие Георги орденімен, подполковник Лерхенің шені полковникке 

көтеріліп, ол 4 дәрежелі әулие Георги орденімен, полковник Кочаловқа генерал-майор шені, поручик 

Макаровқа алтын қылыш, поручик Тумановты 4 дәрежелі әулие Владимир орденімен марапаттайды. Ал 
қалған төменгі шендегілерге 1 сомнан күміс ақша берілді [9, с. 133.]. 

Шымкентті басып алған жеңісіне шабыттанған Черняев ендігі кезекте Ташкентті басып алуға 

ұмтылды. Черняев 1864 жылғы 27 қыркүйекте 8 жаяу әскер ротасы және 1 жүздік казак, 12 зеңбірекпен 

қаруланған, жалпы саны 1550 әскермен сондай-ақ 400 қазақ жасағымен Шымкенттен Ташкентке қарай 
жылжиды. Бұл кезде Ташкентте 100 000 халық тұратын. Қала дуалмен қоршалған болатын [9, с. 207.]. 

Черняев әскері Шымкент пен Ташкент аралығындағы Қазығұрт тауында, Келес өзенінің бойындағы 

Шарапхана, Талды бұлақ, Тұрбат, Шарбұлақ маңайында сұлтан Сыздық бастаған жергілікті халықтың 
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қарсыласуына тап болады. Әсіресе Ташкенттің солтүстік шығысындағы «Черняевка» (Жібек Жолы») деп 

аталған жерлердегі шайқастар, Ташкент маңындағы табан тірескен Сыздық пен Құралбай датқа мен 
Бұзғынтөбе бойындағы шайқастың нәтижелері генерал Черняевтің алға жылжуын мүмкіндік бермеді. 

Осылайша Черняев Ташкентке жасаған шабуылы нәтижесіз болып, 4 қазанда Шымкентке қарай шегінеді. 

Шайқас кезінде Черняев 125 жуық әскерінен айырылады. Соның ішінде подполковник Обух та болды [10, 
с.121.]. 

1864 жылдың 1 қазанынан 4-не дейін Ташкентті қоршауға алған Черняев бұл жолы да жалған ақпарат 

беріп, Ташкент түбінде орыстардан 18 адам ғана өлді деп орталыққа мәлімдеме түсіреді [11, 145-б.].  

1865 жылы Сұлтансейіт ханды ақ киізге салып, Ташкентте қайта хан көтергенде қазақтан Сыздық 
сұлтан Кенесарыұлы, Арслан төре Күшікұлы және қырғыз өкілдері қатысқан [12, с. 165.]. 1865 жылы 

мамыр айында генерал Черняев басшылығындағы патша әскерлері үлкен дайындықтан кейін, Ташкент 

қаласын басып алу үшін келіп, қаланы қоршауға алады. Ең үлкен шайқастың бірі Сарытөбеде болды. 
Әлімқұл бұл жерде ауыр жарадар болып, көп кешікпей қайтыс болады. Сыздық сұлтан оны қадірлеп 

Шайхантаур мазарына қойдырады. Ташкентті қорғау басшылығына Сыздық тағайындалады. Ол Ташкент 

қаласының бас қазысы молло Сәлімбек пен Хаким-Ходжа және тағы да басқа басшылармен кеңес 

өткізеді. Ташкент қаласының он екі қақпаларын топырақпен бекітуді тапсырады. Арыстанбек, Бекбау 
датқаларға қаланың қақпаларын нығайту міндеттерін жүктейді. Үш күн, үш түн орыс әскерлерінің 

шабуылдарына тойтарыс беріп отырды. Төртінші күні генерал Черняв қала қақпасына жақын жерлерден 

оқ боратты. Генерал Черняев Ташкенттіктердің табандылықпен қарсыласуына таң қалып, «Әлімқұл 
қайтыс болған болса, бұл қарсыласуды кім басқарды?» – деп таңданғанда, «Әлімқұлдың орнына Сыздық 

сұлтан басшылық жасауда» - деген хабарды естиді. Сонда ол «Бұл қолбасшы Әлімқұлдан да күшті екен» - 

деп, оның қорғану әдісіне мән берген. Ташкент қаласының қорғанысының ұзындығы 24 шақырым болып, 
оның 200 мың халқы бар еді. Жаудан қорғануға 30 мың кісі қатысты [13, с.35.]. 

22 мамыр күнгі шайқас қаланың сусыз қалуы мен азық-түліктің жетіспеуінен жағдайды ауырлатып 

жіберді. Бірақ қала халқы бұған мойымай берік қорғанысты күшейте түсті. Мұны Сыздықтың тапқыр 

басқаруымен байланыстыруға болады. Ішкі өзара билік үшін күрес ақыры Ташкентті орыстар қолына 
өтуіне әкеліп соқтырды. Сыздық сұлтан Бұхар хандығының жеріне кетеді. 

Сыздықтың Шымкентті, Ташкентті қорғау ерліктерін жырға қосқан Майлықожа ақын: 

 
«Қоқан қорықты ұрысты көре-көре 

 Әр кілтін қорғанның бере-бере, 

Иқанның бір ұрысында ерлік қылды, 
Баласы Кене ханның Сыздық төре 

Хандығы Әлімқұлдың кие болды, 

Сыздықтың сол ерлігі жүйе болды. 

Орыс барып Ташкенді алар жылы 
Қайтқан баққа бес-алты ай ие болды» [14, 36-б.]. 

 

Қорыта айтқанда ұзақ жылдар бойы Ресей империясының отарлық саясатына қарсы күрескен Сыздық 
сұлтанның тәуелсіздік үшін күресі еліміздің егемендік алуымен орындалды.  
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Қазақстан тарихы кафедрасы, 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Аңдатпа 

Мақалада 1916 жылғы көтерілістің сипатына қатысты П.Галузо, Т.Рысқұлов, М.Қозыбаев, М.Шоқай, 
С.Ж.Асфендияров, В.Шестаков, Абдулқадир Инан, Т.Жүргеновтердің көзқарастары және көтерілістің 

барысына қатысты теориялық тұжырымдардың аспектілері талданады. 

Кілт сөздер: көтеріліс, ұлт-азаттық қозғалыс, революция, реквизиция, салық 
 

Кеңестік білім беру жүйесінде 1916 жылғы көтерілістің сипатына баға беруде таптық көзқарас 

тұрғысынан жазылған зерттеулерге басымдылық берілсе, қазіргі кезде көтеріліске қатысты барлық 

шыққан зерттеулерді оқудың және оқытудың мүмкіндігі көбірек. 1916 жылғы көтерілістің сипаты 
зерттеушілердің арасында әр түрлі бағаланды: бүлік, стихиялық көтеріліс, ұлт-азаттық қозғалыс, 

ревоюция, соғыс. 1916 жылғы көтерілісті алғаш революция деп бағалаған П.Галузо болатын; «1916 

жылғы көтеріліс және 1917 жылғы революция Орта Азиядағы Ресей билігінің қарама-қайшылығының 
шешімін талап етті. Мұның жалғыз шешімі революция болатын. 1916 жылғы көтеріліс сәтсіз жасалған 

революция болды. Бірақ бұл көтеріліс алдыңғы қақтығыс болатын-деп жазды[1,29-б]. Т.Рысқұлов 1916 

жылғы көтерілісті «үлкен саяси төңкеріске негіз болған ұлт-азаттық қозғалыс»-деп көрсетті [2, 117-б].  
«1916 жыл ХХ ғасыр тарихында ерекше орын алады. Ал ол болса ақпан, одан қалды қазан 

төңкерістерінің көлеңкесінде қалып келді. Сөз жоқ ол империалистік соғыспен байланысты, бірақ ақпан 

төңкерісімен тең құбылыс. 1916 жылғы ұлттық қозғалыс 1917 жылғы ақпан төңкерісін тездеткен құбылыс 

ұлт-азаттық революция»-деп бағалады академик М.Қозыбаев[3, 130-б, 144-б]. Жоғарыда айтылған 
пікірлер 1916 жылғы көтерілістің ақпан революциясына алғышарт жасағандығын және бірін-бірі 

жалғастырған қозғалыстар болғандығын көрсетеді. Осы жерде мынадай сұрақ туындайды бірінші 

дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы көтеріліс болмаған жағдайда ақпан революциясы болар ма еді?- деген. 
ХХ ғасырдың басындағы патша өкіметінің отарлаушылық саясатының күшеюі халықтың көтерілсін 

сөзсіз туғызар еді. Бұған дәлел ретінде 1892 жылғы Ташкенттегі тырысқақ бүлігі, 1898 жылғы Андижан 

көтерілісіне халықтың қолдау көрсетуі және әрбір жекелеген аймақтарда болыстарда болып жатқан 

бүліктер дәлел бола алады. Мүмкін уақыты жағынан 1916 жылғы көтеріліс бірнеше жылға кешігіп болар 
ма еді, бірақ бұл сөзсіз болатын көтеріліс еді. Көтеріліс әрине кейін ревлоюцияны туғызар еді.  

Көтерілістің сипатына баға беруде көтерілістегі ауыл тұрғындарының басым болуына байланысты 

шаруалардың стихиялық қозғалысы болды- деп айтылатын пікірлер де бар[4, 288-б] 
Көтеріліс сипатына өз бағасын бергендердің бірі- Мұстафа Шоқай болды. Ол көтерілісті ұлттық 

қозғалыс, ұлттық төңкеріс, орыстыққа қарсы бағытталды деп жазды: Оның 1916 жылғы көтерілістің 15 

жылдығына арналған « 1916 жылғы ұлттық қозғалыс хақында большевиктер өтірігі» мақаласында «1916 
жылғы қозғалыс жалпы ұлттық бас көтеру еді» дегеннен басқа басқа бір бөтен жауап бола алмас. Себебі 

онда таптық күрес рухынан із де жоқ еді. Ондай болуы мүмкін де емес болатын»-деп жазды[5, 288-б]. 

Таптық күрес ұлттық өндіріс орныққан, саяси, әлеуметтік және экономикалық мүддесі бір-біріне қарама-

қарсы келген ұлттық буржуазия мен ұлттық пролетар таптары бар ұлттық тәуелсіз мемлекеттерде ғана 
болуы мүмкін. Мұндай орта патшалық Россия заманында Түркістанда жоқ еді. Сол себепті онда 

тұрғылықты түркістандықтар арасында тап күресінің болу мүмкіндігі де жоқ болатын»[5, 289-б]. 
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 «1916 жылғы қозғалыс Түркістан ұлт төңкерісінің бірінші қадамы еді, сондай-ақ, ол орыстық пен 

Россияға қарсы еді[5, 293-б]. Отарлардағы жалпы ұлттық төңкеріс әрекетін ұлттық пролетар табы 
төңкерісіне айналдыру үшін Ленин қағидасы бойынша «ол ұлттық ішінде таптық құрылыс пен күрестің 

пісіп жетілуі керек». Ал бұл Түркістанда жоқ еді. Екіншіден, «езілген және езген ұлттардың пролетар 

таптары арасында достық пен бауырластық қарым-қатынас орнаған болуы керек» болатын. Бұл жағдай 
Түркістанда не патшалық заманда, не Лениннің көзі тірі кезінде болмаған. Жұртымыз-Түркістан ұлттық 

пролетарларының арасында жақындық, достық мүмкіндігі еш жоқ және бола алмас. 

Большевик өтірігі Лениннің төңкеріс хақындағы теориясын да өреcкел бұзып отыр. 1916 жылғы 

қозғалыс Түркістанның Россия мен жалпы орыстыққа қарсы ұлттық бас көтеру еді. Бұл ақиқатты жасыра 
алу орыс большевиктеріне бүгінге шейін мүмкін болмаған әрі ешқашан мүмкін болмайтын бір нәрсе»- 

деп жазды М.Шоқай[5, 293-б]. 

 «Большевик пердесі артынан түркістандық рухы көрініп тұратын Тұрар Рысқұлов ғана емес, 16 
жылғы көтерілісті зерттеуші орыс большевик қаламгерлерінің өзі де бұл қозғалыстың Россия мен орысқа 

қарсы жалпы ұлттық әрекет болғандығын терістей алмаған»-деп көрсетеді М.Шоқай[5,289-б]. 1916 

жылғы көтерілістің таптық сипатын мүлдем жоққа шығарады, көтерілісті Ресейдің отарлаушылық 

саясатынан, орыстыққа қарсы бағытталған ұлттық қозғалыс деп бағалады.  
Сонымен бірге М.Шоқай көрсеткендей көтеріліс кезіндегі қазақ, қырғыз, өзбек, түрікмен 

халықтарының орыстарға қарсы өшпенділіктері болғанын жоққа шығара алмаймыз, яғни бұл көтеріліс 

барысындағы селоларды, казак станицаларын өртеу әрекеттерінен анық байқалады. Ресей енгізген 
әкімшілік билік жүйеге қарсылық және өз жерлерінің орыс, казактар қолына өтуінен туындаған қарсылық 

болатын. 1916 жылы 29 қарашада Әулиеата уезі бастығының көмекшісі былай деп жазды: «Мамыр 

айының аяғында түземдіктердің арасында олардың жұмысқа алынатыны жөнінде қауесет тарады. Орыс 
тұрғындарының мұсылмандарға көзқарасы суық. Кейбір шаруалар мұсылмандарды келекелеп, 

кейбіреулері мұсылмандар жұмысқа адам бермесе, олардың жерін тартып алып орыстарға беретінін 

жеткізді, бірақ олардың ешқайсысы да көтеріліс болады деп ойламады[6,107-б]». Орыстарға 

қарсылықтың күшеюін осындай жекелеген орыс, казактардың кейбір әрекеттері өршіте түсіргенін ерекше 
атап өту қажет. Жалпы архив қорларында жоғарыдағыдай мазмұндағы хаттар жиі кездеседі. 

С.Ж.Асфендияров 1916 жылғы көтеріліс жалпы халықтық соғыс болды деп көрсетеді. Шестаков 

көтерілісшілер бұл оқиғаны «соғыс» деп атады деп көрсетеді[7, 267-б]. Көтеріліс кезінде ұйым болды ма? 
деген сұрақ қояды. Қару-жарақ болды ма?. Болды, оны Қытайдан алдырды, Прежевалскі маңындағы 

транспортқа шабуыл жасағанда қолға түсірді, полиция, орыс тұрғындарын қарусыздандырғанда қолға 

түсірді. Жазалушы әскер 360 түтінді қолға түсіргенде оларда 100-гу жуық мылтық болған[7, 267-б].  
1917 жылы ақпанда А.Г.Сандецкий бір мәліметінде Сәдіман, Өтейін және тағы да басқа қазақтардың 

ірі көлемде жиналған ақшаға Бұхарадан қару-жарақ сатып алу үшін кеткенін жазады[8,624-б]. Зайсан уезі 

Көкпекті қазақтарының Қытайдан қару-жарақ алдырғаны жөнінде хабарланады. Жетісу облысындағы 

қазақтардың Қытайдан, Закаспий облысындағы түрікмендердің Персиядан қару-жарақ сатып алып 
отырғаны туралы нақты мәліметтер бар. 

Темірбек Жүргенов 1926 жылы 30 қыркүйек «Еңбекші Қазақ» басылымында жарияланған «1916 

жылғы қазақ көтерілісінде қала мен ауыл арасындағы наразылық» деген мақаласында «1916 жылғы қазақ 
көтерілісі, дұрысында ауылдың қалаға қарсы көтерілісі еді. Ауыл қалаға қарсы неге көтерілді? 1916 

жылғы қазақ көтерілісі ұлт көтерілісі еді. Өйткені жоғарыда айтылған наразылықты тудырған үкімет 

озбырлығы, капитал құлдығы бүкіл қазақ еліне батты, бүкіл қазақ елі зорлық көрді. Әрине, үкімет 

озбырлығы, капитал ауырмашылығы әсіресе аз руға батыңқырады. Осы күйінде қазақ даласына 
еуропаның отаршылдық саясаты келіп жетті[2, 333-б]-деп көрсетеді. Темірбек Жүргенов ауыл халқы 

арқылы көшпелі халықтың қаладағы әкімшілік, шаруашылық, құқықтық жүйе бойынша шоғырланған 

мекемелерге наразылығын, жалған «өркениет» ұғымын жамылған жүйеге қарсылығын көрсетеді.  
1916 жылғы көтерілісті жаңа қырынан бағалаудағы айтылатын пікірдің бірі, мемлекеттілікті қайта 

қалына келтіру мақсатында жүрді деп айтылатын тұжырым. Мұндай пікірге өзбек ғалымдары көп 

жүгінеді; «Жалпы халықтық қозғалыс, тұрғындардың барлық өкілдерін қамтыды, жалпы ұлт азаттығы, 
ұлттың мемлекеттілігін қайта қалпына келтіру мақсатында жүрді, бұл әсіресе Жызақ оқиғасында 

байқалады-деп көрсетеді[9,11-б] 

Көтерілістің басталуына түрткі болған жастарды реквизициялауды кейінге қалдыру жолдарын 

іздестіру мақсатында компромистік саясатқа жүгінді. Көтеріліске дейін ақсақалдар және т.б. зиялы 
тұлғалардың патшаға шағым айту, ақша жинап беру арқылы қара жұмысқа алуды уақыты жағынан 

кейінге қалдыру, немесе мүлдем тоқтату жөніндегі келісімдерге баруға әрекеттер жасады. 1916 жылғы 25 

шілдедегі мәліметтерде қазақтарды реквизиялауды тоқтату жөнінде арнайы Бөкей Ордасынан депутация 
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аттанғаны туралы деректер бар. Бұл депутация құрамында Торғын бөлігінен Ғабдулла Мұқашев, Талов 

бөлігінен Жұмғалы Қарғалов, Саратов сот Палатасының көмекшісі Батырқайыр Ниязов, Уақытша 
Кеңестің қызметкері Меңдіханов болды және Бірінші, екінші округтен де депутация аттануда деп 

жазылады[8,564-565-б]. Кейін Бақтыгерей Құлмановты Астрахан губерниясының территориясынан айдап 

жіберді. Оған себеп болған жағдай 8 шілдедегі хан Ордасында Астрахан губернаторынан қазақтар атынан 
әр түрлі жеңілдіктер жасау жөніндегі өтініші болатын[10,92-б]. Бақтыгерей Құлманов Санкт-Петербург 

университетінің түлегі, Мемлекеттік Думаның депутаты, болашақ Алашорда үкіметінің мүшесі болатын. 

Батырқайыр Ниязов та Санкт-Петербург университетінің заң факультетінің түлегі болашақ Алашорда 

үкіметінің мүшелігіне кандидат болды. 
Торғай уезінде ақсақалдар ақша жинап, аудармашы Сейім Қабақов пен атқамінер Байжан 

Тоққоджинді аттандырды. Патша әкімшілігі ақсақалдар мен болыснайларға қысым көрсетіп ақсақалдар 

қамауға алынды. Делегаттар Петроградтан кері қайтарылды[11,78-б]. 
 Мұндай оқиғалар түрікмен халқының арасында да болды. 1916 жылы 23 шілдеде Геок-Тепе аулының 

тұрғыны Анна Бердоғылының мәліметіне сүйенсек: «Шора қала тұрғыны Аманқұл, Аққошқар тұрғыны 

Уммат, Яраджа тұрғыны Сахат Мұрат молда және Анна Бердоғлы Асхабадта ханша Гюл-Жамалмен 

кездескен. Гюл-Жамал Закапий облысындағы түрікмендерді реквизициялаудан босату үшін ақша жинап, 
кейін жиналған ақшамен облыс бастығының рұқсатымен Петроградқа баруы тиіс болған. Анна Бердоғлы 

әрбір түтіннен 2 руб 50 тиынаннан жинадық. Жоғарыда аталған түрікмендермен біріге отырып Асхабад 

уезінен 1200 рубль ақша жинап та қойдық деп жазады[12,45-б]. Кейбір деректер түрікмендердің Гюл-
Жамалға 1 миллион ақша жинағаны жөнінде де мәліметтер келтіріледі. Қазақ, түрікмендердің көтеріліс 

басталмастан бұрын мұндай әрекеттерге баруын халықтың арасындағы кейбір топтардың істі басқа 

жолдармен шешу жолдарын іздестіргенін көрсетеді.  
 Көтерілістің басталуының себептеріне қатысты да әртүрлі пікір қайшылықтары бар. «Ұлттық 

аймақтардағы азық-түлік дағдарысы ұлтаралық шиеленісті күшейтті. Салықтың өсуі, майдан қажеті үшін 

мүлік пен малды реквизициялау, жер иеленудегі, жер пайдаланудағы шектеушілік, әкімшілік, құқықтық 

және конфессиялық басқару тұрғындардың наразылығын туғызды»- деп көрсетеді [4,288-б]. 
Көтерілістің басталуына түрткі болған әрекет ретінде адам құқын шектеуге қатысты қабылданған 

Жарғының баптары ІY Мемлекеттің Думаның Кеңесінде ерекше аталады. «Куропаткиннің келуіне дейін-

ақ өлке басшылығы әртүрлі әрекеттермен халықтың наразылығын туғызды. Тұрғындардың алғашқы 
наразылығы басталған тұста Түркістан билігі барлық түземдіктерге әкімшіліктің рұқсатынсыз темір 

жолда жүру құқына тиым салды. Арнайы шыққан жарлық бойынша түземдіктер барлық офицерлер мен 

әр түрлі әкмшіліктің шенеуліктеріне кездескен сәтте құрмет көрсету міндеттілігі туралы бап 
қабылданды.Түркістан әкімшілігі жарлық арқылы орыс билігінің ықпалын көтеріміз деп ойлады, бірақ 

бұл жарлық барлық шенеуліктерге түземдік халыққа озбырлық жасауға мүмкіндік берді, түземдіктер мен 

шенеуліктердің арасындағы жағдайды одан әрі ушықты[10,90-б]. 

1916 жылы Пішпектегі адвокат болған Г.И.Бройдо Ташкент Сот Палатасының прокурорына берген 
есебінде көтерілісті әкімшіліктің арандатушылық әрекет нәтиежесінен туды, аймақтағы қырғыздарды 

қырып аймақты отарлау үшін жерлерді босату қажет болды-деп көрсетеді[7,83-б]. А.В.Шестаков 

көтерілістің 10 жылдығына байланысты жазған мақаласында Г.И.Бройдоның пікірін 
жалғастырушылардың бірі Т.Рысқұлов болды деп, көтерілісті басу арқылы шекаралық аймақтарға ірі жер 

иелерін иеленіп, міне осы жерден Персия, Ауғаныстан, Қытайға жүруді жоспарлады деп көрсете отырып, 

олардың пікірлерін сынға алады[7, 242-243б].  

«Басты соғыс майданы әскери жағынан күйреп жатқанда жаңа жерлерді жаулау туралы және арандату 
әрекеті арқылы көтерілісті ұйымдастыру бұл нағыз ақымақтық болған болар еді-деп көрсетеді [7, 243б]. 

Белгілі башқұрт ғалымы Абдулқадир Инан «Түркістандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» 

мақаласында 1916 жылғы көтеріліс, шын мәнінде «Азияда бес түрік» кітабының ішінде болған Жетісу 
қырғыздары арасында басталды. Кейін бұл азаттық қозғалысқа Самарқанның өзбектері, Арал маңындағы 

қарқалпақтар, Каспий төңірегіндегі түрікмендер мен кең даланы мекен еткен қазақтар қосылды»-деп 

көрсетеді[2, 116-б].Көтерілістің алғаш қай жерден басталғанына қатысты пікір қайшылықтары бар. 
Ғалымдар көтеріліс кезінде рулардың өз арасында бірігу үрдісі жүрді деп көрсетеді.1867-1868, 1886-

1891 жылғы реформалардың мақсаты қазақ руларының ыдырату мақсатын ұстанған еді. Көтеріліс 

кезіндегі тұтас рулардың көтеріліс барысында бірігуі реформа енгізген жүйенің әлсіздігін көрсетті.  

С.Ж.Асфендияров 1916 жылы көтеріліс барысында қазақтардың рулық принциппен бірігу әрекеті 
байқалды, ру аралық қақтығыстар тоқтады, қыпшақтар мен арғындар бірікті –деп көрсетеді[11,79-б ]. 

Ұйымдасуы жағынан рулық принцип қабылданды, бір ру бір ханның қол астына жиналды[11,79-б ]. 

Амангелді Торғайға жан-жағынан шабуыл жасауға келісті, арғындар солтүстіктен, қыпшақтар 
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шығысынан. Ол өз іс-әрекетінде толық келісім жүргізуге қол жеткізе алмады, арғындар шабуылын 

кешіктіріп бастады-деп жазады С.Ж.Асфендияров [11,80-б]. 
Көтеріліс барысында патша өкіметі көтерілісшілерге аяшылық жасамады. Мұны Куропаткин, 

Фольбауымының хаттарындағы жазалаушы әскердің әрекеттеріне қатысты берілген есептерінде 

көрсетіледі. 1916 жылы тамыз айында хорунжий Александров Верный уезіндегі алғаш көтеріліске 
қатысқан Ботпай болысының 3 ауылын жойып жіберген[8,662-б]. 

Мысалы, Зайсан уезіне аттандырылған жазалау әскері ауыл тұрғындарының әскерге бой ұсынып 

барлық талаптарын орындай бастағанына қарамастан казактар қазақтарды соққыға жығып малын, дүние-

мүлкін тәркілеп, әйелдерін зорлаған, 10 жуық қазақты өлтірген. Экспедиция бастығы Болдышевтің 
әркеттері қазақтардың ғана емес жергілікті әкімшіліктің өзін де шошындырған. Қазақтардың көбі 

жазықсыз болды, кейін прокурордың шешімімен босатылды. Халық балаларын Болдышевтің атымен 

айтып қорқытатын болған[10,92-б].  
1916 жылғы көтерілістегі талас тудырып жүрген мәселенің бірі қанша халықтың қырылғандығы 

туралы мәселе. Қырғыз ғалымдары С.Т.Табышалиев, К.У.Усенбаев, Г.К.Кронград 1916 жылы 

Қырғызстанның тек солтүстік бөлігіндегі қырылған қырғыздардың саны 100 мың деп[13,203-б], ал 

Ш.Батырбаева 38.291 адам[14,1-б]-деп көрсетеді. Жалпы қырғыз ғалымдарының арасында қырылған 
халықтың санының көрсеткіші 40 мыңнан 250 мыңға дейінгі көрсеткішке жетеді. 

Тимурұлы Жас Түркістан басылымының 1931 жылы ноябрь, 24 санындағы «Түркістанда 1916 жылғы 

қозғалыс» деген мақласында Жетісу облысының Верный, Жаркент, Пішпек, Қаракөл (Прежевалскі), 
Лепсі уездерін келтіре отырып көтерілістен кейін 1917 жылы қаңтарда тұрғындардың жалпы саны 

270.632 адамға кеміген деп көрсетеді. [15, 297-б].  

В.Шестаков Т.Рысқұловтың мәліметіне сүйене отырып Жетісу облысы бойынша 1916-1918 жылдары 
182.255 түтін болған. Кему 29, 12% құрайды. Егер әрбір түтін санына 5,1 жан басынан есептегенде -

273.322 адамға кеміген болып шығады-деп көрсетеді[7, 266-б]. А.И.Құдайбергенованың мәліметіне 

сүйенсек, қазақтардың саны 1916-1917 жылы 446 мың адамға кеміп, халықтың 4/1 жойылған деген 

мәлімет береді[16, 102-б]. Әрине көтеріліс кезіндегі қырылған халықтың жалпы саны және әрбір 
облыстағы көрсеткіш деңгейін көрсету, көтеріліс барысына қатысты кейбір мәселелерді анықтай түсуге 

мүмкіндік береді деп ойлаймыз.  
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Аңдатпа 
Мақалада қазақ халқының ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы 1916 жылғыұлт-азаттық көтерілісі 

мәселелері, оның шығу себептері барысы, салдары, сол кезеңдегі қалыптасқан тарихи жағдайлар 

айтылған тарих бағытындағы естелік-әңгімелерде көрсетілген деректер негізінде талданады 
Кілт сөздер: Айтылған тарих, 1916 жыл,ұлттық бірегейлік, естелік, дерек, Түркістан, Жетісу, 

көтеріліс, архив 

 

Қазақ халқының ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрестерінің бірі1916 жыл ұлт-азаттық 
көтеріліс болып табылады. Оның өңірлеріндегі ошақтарына қатысты түрлі мазмұндағы айтылған тарих 

материалдары дерек ретінде әлі күнге дейін кең түрде ғылыми айналымға тартыла қойған жоқ. Ал оған 

қатысқан, оны көзімен көріп куә болған адамдардың айтқан естелік-әңгімелері мәселеге жаңа көзқарас 
тұрғысынан қарауға қажет тың мәліметтер береді. Бұл деректерді талдай отырып, көтерілістің басталуы, 

барысы, шығу себептері, оның басшылары, қазақ зиялыларының көтеріліс тұсындағы қызметі мен 

ұстанымдарына, отарлық жүйенің көтерілісті басуға қатысты жүргізген жазалау шаралары, көтерілістің 
жеңілу себептері, нәтижесі мен салдары жөнінде басқа дерек көздерінде жоқ ақпараттарды алуға болады.  

1916 жылғы көтеріліс туралы айтылған тарих деректері көтеріліске тікелей қатысқан және оны көзімен 

көрген куәгерлердің естелік-әңгімелерінде жақсы сақталған. Көтеріліс туралы естелік-әңгімелер мен 

өлең-жырларды жинақтау барысында оны жазып алған ұлт зиялылары қазіргі кездегі айтылған тарих 
бағытында ғылыми ұйымдастырылған сұхбаттарға қойылатын талаптарға ұқсас ақпарат беруші туралы 

мүмкін болғанша толық мағлұматтар беруге тырысқан. Сонымен қатар олар жинақталған материалдарды 

мұрағаттандыру ісін де ұмытпаған. Өйткені ол жиналған материалдардың біршамасы еліміздің 
мұрағаттарында жақсы сақталған. Мысалы, Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекттік архивінің, 

Қазақстан Республикасы Президенті архивінің, Ұлттық кітапхана, Орталық ғылыми кітапхананың 

қолжазбалар қорларында ел арасындағы заман куәгерлерінен олардың айтуы арқылы жазып алынған 
естелік-деректер бар.Ал ол деректерді ғылыми тұрғыдан талдау барысында жазба деректерде кездесе 

бермейтін тың ақпараттар алып көтеріліс тарихын жаңа мазмұн мен сипатта баяндауға болады.  

Көтерілістің алғышарттарын, басталуы мен барысын, салдарын түсіндіру жеке адамдардың естелік-

әңгімелерінде, сондай-ақ сол тұста айтылған қанатты сөздер мен өлең-жырларға, дастандарға негізделген 
үлгілерінде кездеседі. Аталған дерек түрлерінің маңыздылығы өте зор. Бұл деректер көтеріліс жайында 

адамдардың есінде (жадында) қалыптасқан деректер. Мұндай деректік топтамалар сол заманда 

қалыптасқан тарихи жағдайларды баяндауға бағытталған. Сонымен қатар көтеріліске қатысты айтылған 
тарих материалдарында көтерілістің басшылары, олардың бітім-болмысы, сол кезеңдегі халықтың 

тұрмыс-тіршілігі, орыс өкіметінің өлкеде жүргізген саясаты жөнінде де құнды деректерден хабардар 

етеді. Сондықтан, ата-бабамыздың 1916 жылғы ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағыкүресінің тарихын 

айтылған тарих материалдары негізінде зерттеу – бұл мәселені бүгінгі көзқарас тұрғысынан қарау ісін 
жеңілдетеді.  

1916 жылғы көтерілістің негізгі шығу себептерінің бірі жер мәселесі болатын. Көтеріліс қарсаңында 

патша үкіметі ұзақ жылдар бойы жүзеге асырған отарлық саясатының барысында орыс шаруалары мен 
казак-орыстар үшін қазақ жерлерін зорлықпен тартып алып, құнарлы егіндігінен, шұрайлы 

шабындығынан айырып мал шаруашылығымен айнылыстатын көшпелі халықты тау-тасты және 

шөлейтті жерлерге ығыстырды. Тек 1906-1914 жылдар аралығында Жетісудағы қазақтар мен 
қырғыздардан өңдеуге пайдалы, ең құнарлы 2 миллион 703 мың десятина, ал 1914 жылы басталған 

Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғашқы үш жылында Жетісу өңіріндегі қазақтардан 1800 мың десятина 

жер тартып алынған[1, 12 б.]. 

Осы айтылған оқиғаларды көзімен көріп, куә болған жетісулық ақын Асан Барманбекұлы патшалық 
Ресейдің отарлық саясатының қасіретті нәтижесін өз аймағының мысалында былай деп өлеңге қосады:  
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«Күннен – күнге Албаным, 

Заманың сенің тарылды. 
Өр көкірек кең қоныс, 

Дәуірің сенің қалған-ды. 

Кең қоныстан айырылып, 
Ұшып кетер жерің жоқ. 

Қанатың сынып қалған-ды. 

Екі көзің телміріп, 

Мойныңа шынжыр салған-ды.» - деп ата қоныс, құт мекенінен айрылып, бодандықтың қамытын киген 
халықтың ауыр жағдайын бейнелейді[2, 8 б.]. 

1916 жылғы көтерілістің шығуына себеп болған мәселелердің қатарында алым-салықтың көбеюі, 

соғысқа қажет халықтан алынған түрлі соғыс салықтары еді. Соғыстың алғашқы үш жылында Түркістан 
өлкесінен өте көп мөлшерде мақта мен мақта майы, 474 мың балық, 299 мың пұт сабын, 70 мың жылқы, 

13 мыңға жуық түйе, 38 пұт мың шаршы кез киіз, 441 киіз үй соғыс қажетіне жинап алынған[3, 41 б.]. 

Соғысқа қажетті деп саналған мұндай материалдық игіліктер халықтың еркінен тыс, күштеп алынған 

болатын. Халықтың мойнына ауыртпалық түсіріп жиналған бұл жағдайлар көтеріліске байланысты 
айтылған тарих естеліктерінде де кездеседі. Ол жайында 1885 жылы туылған, Кеген ауданы Қызылту 

колхозының мүшесі Алдаберген Қойшыбеков өзінің 1916 жылғы көтеріліс туралы айтқан естелігінде: 

«Мен болсам Жәйшібек Бектеновтың атын, су жұмысын істейтін малайы, інім Батырхан қойын жайған 
малайы. Сонда «31 жас, 19 жастағы балаларды солдатқа алады» дегенді естідім. Алдабергеннің жасы 31 

де, Батырхан жасы 19-да болып шықтық. Сонда естуім көтеріліс алдында еріксіз, халықтың аттарын ала 

бастаған. Оның артынан кешікпей солдат аламыз деген хабар естілді»-дейді[4, 7 п.]. 
Ал келесі бір естелік айтушы Жазылбек Серікбайұлы (Алматы облысы, Кеген ауданы, Өкірген 

селолық советі, Жаңа Тоған колхозының мүшесі) өз естелік-әңгімесін былай деп тарқатады: «Патшаның 

герман тартысы басталғаннан қалың бұқарадан алған алымы: 1) 15-жылдың қысында әскерге деп түтінге 

бірден байпақ алды. 
2) Кассіге құйма ақша құямыз деп болыс басына мың сомнан ақша жидырып алды. 

3) Ағашты жерге тұяқты мал ұстатпаймыз деп тұяқ басына 25 тиыннан ақша жидырып алды. 

4) 16-жыл апрель, май айларында герман фронтындағы әскерге керек деп киізі жаңа, ағашы жаңа, 
болыс басына 9-дан үй салып, болыстар арқылы Жалаңашқа жидырып алды.»[4, 4 п.].  

Көтерілістің шығуына түрткі болған 1916 жылғы 25 маусымында Ресей империясына қарасты 

«бұратана» халықтардан соғыс жүріп жатқан аудандардағы тылдың қара жұмыстарына адам алу туралы 
шыққан жарлығы еді. Патша жарлығы бойынша Орта Азия мен Қазақстаннан 19 бен 43 жастың 

аралығындағы азаматтар алынуға тиісті болды. Патша жарлығына қарсы көтеріліс Орта Азия мен 

Қазақстанның барлық аудандарында бір мезгілде 1916 жылғы шілде айының алғашқы күндерінде 

басталды. Бұл қарсылық өлкенің әртүрлі аудандарында стихиялық бас көтерулерден ұйымдасқан қарулы 
көтеріліске барып ұласты.  

Көтерілістің басталуы мен барысына қатысты, тылдың қара жұмысына алынатын жас жігіттердің 

тізімінің жасалуына байланысты да естеліктерде жақсы тарихи фактілер айтылады. Ол жөнінде 
Алдаберген Қойшыбековтың айтқан әңгімесінде былай баяндалады: «Сол хабармен Албан Ұзақ 

батырдың ауылына жиналып, ақ боз бие сойып, Сұлтанәлі Кекіловты хан көтеріп, июнь айының ішінде 

Қарқара жәрменкесінің күн шығыс жағындағы жуан төбеге жиналды. ....Сонда халықтың алдынан 

ұлықтың 2-3 жасауылы шығып, халықты: «орталарынан 3-4 кісіні ұлыққа жіберіп хабар аласыз деп 
тоқтатқан». Сонда халық ортасынан Дәркенбайұлы Айтбай, Жансерікұлы Тұрлықожа, Қанайұлы 

Серікбайлар ұлыққа жауап берген. Көпшілік халық қандай жауап береді екен деп Ковлев ұлықтың 

кеңсесіне барған. Сонда ұлық жасауылын шығарып, халықты қайтадан қуып, тоқтатып, өңкей 
болыстарды ғана алып қалған. Әр болыстың бұқаралары өз кеңсесіне барып, болыс не жауап айтып келеді 

екен де тосып отырған. ....Сонда мен, Алдаберген, Ауғанбай болыстың кеңсесіндегі жиналып отырған 

кісінің ішінде отырғанымда, болыс Ауғанбай мені 19 жас 31 жастағы солдатқа аламын деп жазған 
іспескесін алып кел деген. Сонда мен барып песірден іспескені бер десем, былдырап ұрысып, іспескені 

маған ұстата берген. Сонда мен іспескені бір айырып, песірді бетке ұрып, қалғанын далаға алып шығып, 

быт-шыт қылып айырып тастадым. Сонда халық шулап: «Құдай құтқарса, құтылдық!» деп атқа мініп, 

ауыл-ауылға сүйіншілеп кете берген»-деп көрсетеді. Ал көтеріліске шыққан халықтың қару-жарағы 
жөнінде ол кісі «Сондағы халықтың құралдары: орақтан ағашқа саптаған найза, айбалта, аздаған пестон 

мылтық т.т. уақ құралдар...»-дейді[4, 5 п.]. 
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25 маусымдағы жарлық елге тарағанда Жетісудағы Қарқара өңірінің халқы игі-жақсыларының 

басшылығымен Қарқара жәрмеңкесінің күн шығыс жағындағы Ереуіл төбеге жиналып 1916 жылғы 25 
маусым жарлығына қатысты мәселені талқыға салған болатын. Бұл туралы жиынға қатысқан 

көтерілісшілердің бірі Жазылбек Серікбайұлы айтқан естелікте: - «....Сол жиналыста барлық болыстар да 

болды. Жиналған сол жиналыстағы көпшілікке болыс Рақымбай Сұлтанқұлұлы сөз бастады: - Ұлық 
болыстарға бұйырған еді. Бүгінгі күні Албан руының барлық бастықтарымен қара бұқараларының басын 

қосып, патшаның сұраған адамдары жөнінде жауап бересіздер деген еді. Бұған көпшілік не айтасыздар, – 

деді. Сол жерде Ұзақ Саурықұлы жауап айтты: 

Біз бала бере алмаймыз. Сен не дейсің – деді ? 
Жоғарыдағы аталғандар бір дауыспен «біз бала бермейміз» - деп шу ете түсті....» - деп көрсетеді          

[4, 6 п.].  

Естелікте айтылған деректертерге қарағанда осы талқылаудан кейін жиынның шешімімен бірнеше 
адам жәрмеңкеде орналасқан патша әкімшілінің өңірдегі кеңсесіне барып, ондағы отаршыл жүйенің өкілі 

ел ішінде «Ақжелке» аталып кеткен ұлықпенкездеседі. Кездесу барысында ұлықтың қойған талабына 

кездесуге барған беделді тұлғалардың бірі Серікбай Қанайұлы былай деген: - «....Сонда Серікбай 

Қанайұлы жауап айтты: Көпшілік кеңесті, көпшіліктің жауабы мынау – біздер ақ патшаға қарағалы 50 – 
55 жыл шамасында болған екен. Содан бері патша оқу; өнер үйретпеді. Не әскер қызметіне алып, әскер 

білімін үйретпеді. Қараңғы, білімсіз болдық. Құр қол ұрысқа тас сына ма? Патшаның сұраған рабочиын 

бере алмаймыз – деді. Патша біздерді тәрбиелейді дейсің, біздер үшін салдырған мектебі, әртүрлі өнер – 
білім орындары қайсы?...»[4, 7 п.].  

Қарқара көтерілісінің басшылары Ұзақ Саурықұлы, Серікбай Қанайұлы, Жәмеңке Мәмбетұлы т.б., өз 

пікірлерін ашық айтып, наразылық білдіріп, халықты патша жарлығын орындамауға шақырып, 
көтеріліске шығуға үндеген еді. Жәмеңке Мәмбетұлы: - «...Берсек бала өледі, бермесек шал өледі. Бала 

өлгенше шал өлсін, патша жарлығын орындамаймыз....» - деп ел мүддесі үшін ерлікпен жауына қасқайып 

қарсы тұрды. Осындай тұлғаны отаршыл жүйенің жазалаушы жендеттері түрмеге түскен жерінде «у» 

беріп, ал онымен бірге түрмеде болған басқа адамдарды түрменің терезесінен оқ атып өлтірген. Ол 
туралы Жазылбек Серікбайұлының айтқан естелігінде: «Аз күннен кейін Қарақол абақтысында «Жәмеңке 

Мәмбетұлы қаза болды» - десті. Оның артында 2 күннен кейін Қарақол қамау үйіндегі Албанның басты 

адамдарын қамау үйдің терезесінен атып, қырып тастапты. Қарқара қамау үйіндегі: Байсүгүрұлы, 
Қанайұлы, Қойшыбек ұлдарын Жаркентке айдап бара жатып Ақшоқының қайқысындағы жазықта бұл 

үшеуін де атып тастапты»-деп баяндалады[4, 7 п.]. 

Осы жағдай Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліске қатысып, көтерілісті басуға келген жазалаушы 
әскердің қысымына шыдамай көрші Қытай жеріне ауа көшіп босқыншылыққа ұшыраған елмен бірге 

қиын-қыстау кезеңді басынан кешкен молда Қойшыбай Қосалыұлының сол заманды бейнелеп өлең 

сипатында айтқан естелік «Мұң зарында» - «.... Қырылды Қарақолдың түрмесінде 

Бастығы Жәмеңке, Ұзақ кемеңгерім. 
Далада көр киімсіз, бекер қалды 

Маңдайын күн шалмаған өңкей ерім» - деген болған жағдайларға қатысты өз ұстанымын білдіреді. 

Сондай-ақ көтеріліс тұсында қалыптасқан ауыр жағдайды, болашаққа үміт артқан арман-тілегінде өлеңде 
былай баяндайды [5, 4-6 пп.]. 

1916 көтеріліске байланысты Досболов Қасқабас деген кісінің айтқан естелігі де назар аударарлық. Ол 

кісі 1916 жылдың оқиғаларын естен кетпейтін оқиғалар қатарына жатқызып, өзіндік ой-тұжырымдар 

жасап былай деп бастайды: - «Оқиға. Оқиға деп адамзаттың ес біліп, етек жапқаннан кейінгі көргенінің 
барлығын ойлаймын өзімше. Сол оқиғаның ішінде естен кетпейтіні 1916 жылғы көрген оқиға. Естен 

кетпейді деген себебім мынау:Асы деген жайлау болады. Асыны-Бақай, Түрген, Қызылбөрік, Сөгеті – 

деген төрт болыс ел жайлайтын. Жайлауға келген соң бие байлап, қымыз ішіп, жігіттер бестен-оннан атқа 
мініп ел қыдырып, ойын-күлкіменен күннің батқанын білмей кешке үйлеріне келіп дамылдайды. Той-

думан, ат шабыс, сайыс, күрес – бұл тамашалар күніне әр жерде басталады»-деп 1916 жылдың 

қарсаңындағы халықтың күнделікті әлеуметтік өмірін, патша жарлығы мен оның орындалу барысы 
туралы әңгімелей келіп болған оқиғаларды ары қарай өрбітіп, патша чиновниктері мен халықтың 

арасында болған, т.б. жағдайларды сипаттайдыЕстелікте жазалаушы әскермен болған қақтығыс жайлы, 

олардың істеген қатыгездігі туралы: «....Олар орыстармен шайқаста күштері жетпей барлығы қашыпты, 

өлсем біреуін жастана өлейін деп, бір солдаттың белінен ұстап алып аудара бастағанда солдат қылышпен 
қолын шаба берген екен, сүйектен түк жоқ, қарнын оқ тесіп кетіпті. Әрең дегенде келіп отырғаны екен. 

Сол кісілердің ішіндегі Сейдімхан дегеннің 7 жерінен найза тесіпті. Келгеннің барлығы жаралылар, 

олардың айтысына қарағанда бір шайқаста 47 адам қаза болыпты. ....Болған жайдың хабарын естісек біраз 
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адам қаза болыпты, қасына 15 кісідей ертіп Ибақ солдаттың артынан қуып, қапыда оққа ұшады, 

қалғандары атысады. Ішінен сол атысқа қатысқан Байсейітті шешесімен бірге басын таспен мыжып 
кетіпті.»-деп өзі қатысқа, көзімен көріп куәсі болған тарихи оқиғаларды баяндайды[6]. 

Естеліктен қазақ қоғамындағы белгілі бір тақырыпқа, тарихи оқиғаға байланысты айтылған тарихтың 

өзіндік бір үлгісін көруге болады.Мұндай естеліктер 1916 жылғы көтеріліс туралы құжаттық деректерде 
кездесе бермейтін тың тарихи фактілер береді және ол тақырыпты бүгінгі таңдағы қоғамдық 

сұраныстарға сай зерттеуге септігін тигізері хақ.  

1916 жылғы көтеріліс қазан айының аяғында, қараша айының басында қатаң түрде басып-жаншылды. 

Көтеріліс кезінде қажып-қалжырап, қиналған халық, енді туған өлкелерінде “барар жер, басар тауы” 
қалмаған соң Батыс Қытайға жеріне кетуге мәжбүр болды. Әрине, ол жақта оларды “құшақ жая” қарсы 

алған ешкім жоқ. Керісінше “тозған қазды, топтанған қарға жейді” дегендей олардың патша 

жендеттерімен қалған мал-мүлкі жергілікті халықтың өкілдері, Қытайдың үкімет орындары тарапынан 
тонауға түсіп, тартып алынған болатын. Туған жер, ескен өлкесінен амалсыздан тастап зар илеп қашуға 

мәжбүр болған Қарқара өңірінің жергілікті халқы Қытай жерінен де береке таппай, көздерінен қанды 

жасы сорғалап жүріп елге қайтуды армандаған еді. Осындай аласапыран, аумалы-төкпелі заманда 

халқының көңіл-күйін деп басатын ақын-жыраулардың көкірегіне небір запыран жыр-өлеңдер 
құйылатыны белгілі. Осы оқиғалардың куәгері молда Қойшыбай Қосалыұлының сол заманды бейнелеген 

«Мұң зарындағы» мына бір өлеңінен анық байқауға болады:  

«...Шақырған бері жүр деп бір адам жоқ 
Жылаймын кемсеңдетіп иегімді. 

Қайта айналып келетін заман қайда 

Дәулет құс қолымдағы жіберілді. 
Біздің жұрт баяғыдай бола ма екен... 

Бірігіп Қарқараға қонар ма екен... 

.....Басында әуре бізді қылмасашы 

Сұм дүние опасы жоқ, боқтан сасық. 
Ел жұртым, көк майсалы кен Қарқара 

Бұл күнде бір көруге болдым асық»-ашына зарлап өлеңге қосқан еді[4, 8 п.]. 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихы басқа да әртүрлі әлеуметтік-саяси құбылыстармен 
байланысты болған және соған қатысты айтылған тарих материалдары түрлі мазмұнда болып келеді. 

Олардың барлығы айтылған тарихи деректердің ерекше сипаты болып табылады. Әсіресе, айтылған 

әңгіме-естеліктердің тарихи факті ретінде тарих айтушының тарапынан оқиғаның баяндалуы, тіркеуші 
тарапынан оны тіркеп рәсімдеу үрдісі жүргізілгені байқалады. 

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске қатысты тарих айту дәстүрінде берілген 

мәліметтерді баяндау үрдісінде тарих айтушылар өзіндік тәсілдерді пайдаланған. Мысалы, болған 

оқиғаны қара өлеңге, дастан немесе естеліктерге айналдырып айту тәсілін қолданады. Өлеңмен өрілген 
тарихи мәтіндер арасында қара сөз сақталса да, оны мүмкіндігінше қарапайым сөз үлгісіне немесе белгілі 

нұсқадағы айтылған дерек түріне айналдырады. Мәселен, көтеріліс тарихын өлең жолдарымен 

бейнелеген айтылған тарих материалдарындағы мына бір ерекшеліктерге назар аударайық. «Елге хат» 
деген өлеңде: «Бақтыбайға жазып берген Нұғман хаты. Екеуі де Қапал уезі, Сарытау болысынан майданға 

алынған жігіттер»-делінген. Бұл өлең тіркелген жинақтың мазмұнында «Нұғман Сартайға жазып берген 

хаты (1916 жыл туралы)» деп көрсетілген. Сол кезде аттанған жігіттердің көңіл-күйі хатта былайша 

сипатталған: 
Ағамыз сәлем айттым Зәкірбайға, 

Бұрынғы Жетісуың бізге қайда? 

Алысқа сапар тартып біздер кеттік, 
Құлдилап түскендей боп терең сайға.  

Тағы да сәлем жаздым Есембайға,  

Кез болдым заманымда мұндай жайға.  
Осы кеткен боз баланы ойлап тұрсам, 

Бағасы жетпей кетті жалғыз тайға, - деп, одан әрі қара жұмыстан алып қала алмағаны үшін 

туыстарына өкпесін білдіре баяндағаны байқалады[7, 358 б.]. Сондай-ақ, «1916 жылы окопке алынған 

жігіт жыры» деген өлеңінде: 
Күшті ағайын алалап,  

Шығарып бердің бір бізді, 

Сыртымнан тіркеп өштікпен,  
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Іспескіге кіргізді.  

Аталасым ағайын  
Туғандығын ұмытып,  

Сары солдатқа ұрғызды.  

Мойынға бұғау салдырып,  
Туған елді шулатып, 

Туған елді қалдырды..., - деп қара жұмысқа алынатындардың тізімін жасауда жол берілген 

әділетсіздіктерді, ауқатты топ өкілдерінің өз жақындарын қара жұмысқа жібермей алып қалып, 

қарапайым адамдардың, кедей-кепшіктің балаларын тізімге кіргізіп жібергеніне өкінішін білдіріп былай 
дейді: 

Есебін тапқан ауқатты,  

Бай баласы мырзалар  
Күлгендей болды табалап,  

Момынның жасы-кәрісі  

Тізімге түскен алалап 

Ар-ұятын ұмытып  
Ауылнай, болыс, билердің  

Бұзылған діні қарасы,  

Қыршын жасты қолынан  
Қосақтап ұстап бергенде,  

Кеңейді ме жеріңіз?  

Алды-артыңа қарашы?...[7, 356-357 бб.]. 
Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске қатысты айтылған тарих материалдары арасында 

осы мазмұндас өлеңдер көптеп кездеседі. Олардың басым көпшілігінде патша жарлығын жүзеге асыру 

барысында қазақ ауылдарында орын алған әділетсіздіктер, малы бар ауқатты адамдар балаларын, аға-

інісін пара беріп алып қалып, ондай мүмкіндігі жоқ адамдар ғана тізімге ілініп, соғыс тылындағы қара 
жұмысқа жіберілгені баяндалған. 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс туралы айтқан естелік-әңгімелерді жазып алып жинауға қатысқан 

зиялыларымыз туралы да құнды тарихи деректерді кездестіреміз. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың 1916 
жылғы көтеріліс мәселелеріне арналған «Қилы заман» повесінің жазылуы жөнінде қоғам қайраткері 

Ыдырыс Көшкіновтің інісі Әуезхан Көшкінов көтерілістің 10 жылдығына орай 1926 жылы болған 

жағдайларды өз көзімен көрген куәгер ретінде былай суреттейді: «Сол жылы ел Қарқара жазығына 
жиналды. Жиынға Ыдырыспен бірге Ораз Жандосов келді. Ереуілтөбені үйгенде мен он төрттемін. 

Төбеге үйілетін тастарды көпшілікпен бірге Ораз бен Ыдырыстың өздері де тасыған еді... Ораз бен 

Ыдырыс біздің ауылда, Шырғанақтың бойындағы ақбоз үйде жатты. Ыдырысқа жеке үй тігілген еді. Мен 

сол үйге қымыз тасып беріп жүрдім. Әртістер, өнерлі адамдар қатарында Әміре Қашаубаев, Елубай 
Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Құрманбек Жандарбеков, Иса Байзақов жүрді. Ал Ілияс Жансүгіров пен 

Мұхтар Әуезов бұлардан кейінірек келді. Жергілікті азамат Сәрсенбай Бейсембетов келген қонақтармен 

бірге жүрді. Сол кезде Әубәкір Солтанбекұлы 1916 жылғы көтеріліс жөнінде Мұхаңа бірталай әңгіме 
айтып берген болатын. Ал, сол әңгімелер заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтың «Қилы заман» повесінің 

жазылуына арқау болды»-деп көрсетеді[8, 10 б.]. 

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске қатысты айтылған тарих материалдарын 

пәнаралық тұрғыдан кешенді түрде қарастыру әдебиеттану, мәдениеттану, психология салаларының 
мамандары үшін де маңызды болып табылады. 

Қорыта айтқанда, 1916 жылғы ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күреске қатысты айтылған тарих 

материалдарындерек ретінде пайдаланужергілікті халықтың жадында сақталған сол кездегі әлеуметтік-
мәдени экономикалық, діни, қоғамдық-саяси өміріндегі, тұрмыстық, т.б. жағдайларды дұрыс түсініп, 

ғылыми объективті баға беруге өзіндік септігін тигізеді деп білеміз.  
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Аңдатпа 

Мақалада Түркістан өлкесіндегі 1916 жылғы көтерілістің тарихи маңыздылығы қарастырылады. 
Өлкеге ауып келген босқындар алты аймаққа Іле, Тарбағатай, Алтай, Қашқар, Байынғұлыға орналасады. 

Синьцзяндағы қытай басшылығы өз тараптарынан ауып келген босқындардан өлкені тазалау үшін барлық 

жағдайларды пайдаланғаны қамтылады. Жергілікті басқарушы органдар ауып келген аш босқындарды 
тамақпен қамтамасыз етіп, оларды шекараға дейін шығарып салғаны туралы қарастырылады. Ресейден 

ауып келген босқындарды сәтті шығарып салғандары үшін аудан әкімдері марапатталғаны туралы 

қамтылады.  

Кілт сөздер: Көтеріліс, босқындар, Түркістан, Синьцзянь, аймақ, өлке, атқарушы орган 

 

1916 жылы 25 маусым күнгі «бұратана» ер азаматтарды тыл жұмысына «реквзициялау туралы» 

патшаның 25 маусым күнгі жарлығының түрткі болуымен шілде айында басталған толқулар тамызда 
Орталық Азияның басым бөлігін қамтыған қарулы көтеріліске ұласты. Патшалық Ресей бірінші 

дүниежүзілік соғыс майдандарында әскери қимылдар жүргізіп жатқанына қарамастан көтерілісті басуға 

қаруланған жазалаушы отрядтар шығарып, Түркістан өлкесінде әскери жағдай жариялады. 
Көтеріліске қатысушылар мен оған қолдау көрсетушілерді жазалау қанды қырғынға ұласып, жергілікті 

халық өкілдерін көршілес елдерге өтіп кетуге мәжбүр етті. Мұндай жағдай басқа өңірлерге қарағанда 

Жетісуда айқын аңғарылды.  

95 рота, 24 казак жүздігінен тұратын, 16 зеңбірегі мен 47 пулеметі бар жазалаушы отрядтар 
Жетісудағы қазақтар мен қырғыздардың 94 ауылын ойрандап, 5377 үйін өртеп, 1905 адамын өлтіріп, 684-

ін жаралап, 1105 адамын тұтқынға алды [1, с.290-297]. Мұнымен қоса патша өкіметі шенеуніктері 

тарапынан қолдау мен қорғауға ие болған орыс қоныс аударушылары қарулы топтар құрып, қазақ пен 
қырғызды қырып жатты. Кінәлі ме, жоқ па деп қарап жатпай атып кету, өлтіріп тастау, тіпті, бала-

шағасымен қырып жіберу жиі орын алуына орай бас сауғалаған 300 мыңға жуық адамды құрайтын 

жетісулық қазақтар мен қырғыздар Қытай жеріне асты. Соның нәтижесінде 1916 жылдың соңына қарай 

қазақтардың үлес салмағы Жаркент уезінде 73%-ға, Лепсі уезінде 47%-ға, Верный уезінде 45%-ға азайды 
[2, с. 162]. Кейбір болыстықтарда қазақ түтіндерінің саны бірнеше есеге кеміп кетті. Мәселен, Верный 

уезіне қарасты Қызылбөрік болыстығындағы 1129 түтіннен 263 ғана қалып, түтін саны 4 еседен астамға 

қысқарды [3, 6 п.]. 
 Орталық Азияда көтерілістің орын алуы Ресейдің халықаралық беделіне белгілі дәрежеде өз нұқсанын 

тигізді. Көтеріліс басталған кезде Үрімжідегі қытайлық азаматтар арасында Ресей бірінші дүниежүзілік 

соғыста жеңіліс тауып жатқандықтан қазақтарды мобилизациялауда деген пікір қалыптасып, Ресейдің 
консулдығы қызметкерлеріне менсінбей қараушылық белең алды [4, с. 265]. Бұл жағдайды Жетісудан 

ағылған босқындардың Қытай жеріне келуі күрделендіре түсті. 

Қытайға қазақтар мен қырғыздар ғана емес, майданның қара жұмысына шақырылған дүнгендер де 

өтіп кетті. 1916 жылғы шілденің ортасына қарай тыл жұмысына шақырылған дүнгендердің біразы өз 
туыстарымен бірге Ақсу мен Құлжа жаққа өтіп, қытайлық дүнгендер арасына қосылған еді. Соған орай 

Құлжадағы Ресей консулы Л.Г. Бродянский Жетісу облысының әскери губернаторы М.А. Фольбаумға 

дүнгендердің Қытайға қашуы қазақтар мен қырғыздарға үлгі болады деп дабыл қаққан еді [5, 109 п.]. 



301 

Ресей консулының хабарлауынша, Құлжа өңірінде алғашқы қазақ босқындары 1916 жылғы тамыз 

айының ортасында пайда болған. 3 мың түтінді құрайтын бұл босқындарды бастапқыда жергілікті 
қытайлық әкімшілік елдің ішкі тыныштығына теріс әсер етуі мүмкін деп, оларды кері көшіріп жібергісі 

келді [6, 19 п.].  

Қытай билігі Шыңжаңға Ресей иелігі аумағынан бас сауғалап барғандарды «босқындар» деп емес, 
«қашқындар» ретінде қабылдап, оларға қайырымдылық көмек жасаудан құтылуды көздеді. Шекарадан 

өтіп кеткендерді қуып шығуға әрекеттенді. Бірақ мұндай шараны шекара әскері күшінің әлсіздігіне 

байланысты атқара алмайтынын және оны қарумен шешудің тиімсіздігін Қытай билігі ескерді [7, 213 б. ]. 

Сонымен қатар босқындарды қайтаруды шұғыл түрде жүзеге асыру Шыңжаңдағы мұсылман 
халықтарының наразылығын туғызатындығын, оның соңы көтеріліске ұласып кетуі де ықтимал екенін 

назардан тыс қалдырмады [4, с. 270].  

Өз кезегінде Жетісу облысының әскери губернаторы Құлжадағы Ресей консулдығы арқылы қазақ 
босқындарын кері қайтуға шақырды. Ол өз мәлімдемесінде қайта оралған қазақтарға жаза 

қолданылмайтындығы жөнінде кепілдік беретінін де айтқан-ды [6, 20 п.]. Бірақ әскери губернатордың 

мұндай ұсынысын қазақ босқындары Жетісуда қанды қырғын жалғасып жатқанына байланысты 

қабылдамады. 
Қазақ босқындары патша өкіметінің жазалаушы отрядтары мен қарулы орыс қоныс 

аударушыларының халықты қыруды күшейе түскені жөнінде жаңа босқындар легі арқылы хабардар 

болып отырды. Мұндай қорқынышты хабарлардан шошынған босқындар Қытай азаматтығын алу 
жөнінде Шыңжаңдағы билік орындарына өтініштер білдіре бастады [6, 54 п.]. 

Жазалаушы отрядтардың қысымымен қазақ-қырғыз босқындары көп жағдайда Қытай шекарасын 

бұзып өткен. Сондай-ақ қытайлықтардың шекара маңына шоғырланған қазақтар мен қырғыздарды өткізіп 
жіберу үшін төлем ретінде 9 жорға, 9 арғымақ, 10 мың сом және 12 жамбы алған кездері де болған [8, с. 

86-87]. 

 Қытай жеріне қашып келген босқындардың өзін орыс әскерлері шекарадан өтіп барып жазалауға 

ұмтылды. Сондай сәтте Тарбағатай өңіріне босып барған қазақтарды қытайлық қазақтар өз арасына қосып 
алып, орыс жазалаушы отрядтары жете алмайтындай, шекарадан қашықтау жерлерге көшіп кетіп 

отырды. Тарбағатайдағы қытайлық қазақтар жергілікті әкімшілікке өздерінің бұл әрекеттерін бүркемелеп, 

жиі көшу себептерін жердің жұтаңдығымен байланыстырды [7, 210 б.]. Мұның астарын аңғарған Қытай 
билігі Бейжіңдегі ресейлік елшілікке патша өкіметінің жазалаушы отрядтары «бүлікшілердің» соңына 

түсіп, Шыңжаңға өтіп кетпеуі керек деген шарт қойды [9, с. 307]. 

Қазақ-қырғыз босқындарының Шыңжаңдағы қандастары тарапынан қолдауға ие болуынан сескенген 
патша өкіметі Қытай билігінен «бүлікшілердің» басшыларын ұстап беруді талап етуін және орыс 

жазалаушы отрядының Шыңжаңға енуіне рұқсат сұрауын үдете түсті.  

Шыңжаңдағы Қытай әкімшілігін ондағы әскердің санынан босқындар санының артып кетуі 

толғандырмай қоймады. Осыған қарамастан Қытай билігі орыс әскерлерінің Шыңжаңға еніп, босқындар 
арасында жазалау шараларын жалғастыруына қарсылық білдірді. Мұндай шараның жүзеге асырылуынан 

қытайлықтар да жапа шегеді деп, босқындар мәселесін бейбіт түрде шешуге кірісті [8, с. 88]. Осы мәселе 

бойынша Іле аймағының әкімі Яң Фичян Құлжадағы Ресей консулына жолығып, оған бас сауғалап келген 
қазақ босқындарын адамгершілік принциптері тұрғысынан орыс әскерлерінің қолына тапсыра 

алмайтынын ашық мәлімдей отырып, патша өкіметінің Жетісудағы отарлық әкімшілігінің қазақ 

босқындарын қуғындуын, жазалауын доғаруы керектігін талап етті [7, 211 б.]. 

Қазақ және қырғыз босқындарының Шыңжаңға барып орналасуын патша өкіметі Қытайдың 
«арандатушылық бағыттағы жымысқы әрекетімен» байланыстырып, Қытай азаматтарының Ресейге 

келуіне уақытша тыйым салды. Бұл шарадан Ресей иеліктеріне келіп сауда жасайтын қытайлық көпестер 

зиян көре бастады. Қытай өкіметі осыған қарамастан босқындарды Ресейге кері қайтару ісін қолға алуға 
асығыстық танытпады. Шығыс Түркістандағы Қытай әкімшілігі шенеуніктерінің арасында босқындармен 

жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысқандар да болды. Ондай шенеунітер босқындарға белгі дәрежеде 

көмек ұйымдастырды және оларға қарақшылық жасап жүргендерден қорғану үшін біраз қару таратып та 
берді [4, с. 267].  

 Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін Шыңжаңдағы мұсылман тұрғындар арасында 

Түркияға ілтипат танытушылық белең алып, Қашқардағы мешіттерде оқылған намаздар кезінде түрік 

каруының жеңіске жетуі тіленетін [9, с. 308]. Қалыптасқан осындай жағдайда Шыңжаңдағы елді 
мекендерде Осман империясы түріктерінің бой көрсетуі патша өкіметін бей-жай қалдырмады. Ресей 

консулдықтарының хабарлауына қарағанда, түрік азаматтары Қашғарда, Құлжада, Кучарда, Үрімжіде, 

Жаркентте және Хотанда байқалған. Патша өкіметі Шыңжаңға келген түрік азаматтары «Иттихад вә 
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тәррәки» ұйымының мүшелері ретінде қазақ-қырғыз босқындарын жергілікті түркі-мұсылман халықтары-

мен бірге Ресейге және оның оның соғыстағы одақтастарына қарсы үгіттеуі мүмкін деп сезіктенді. Түрік 
азаматтарының әрбір қадамын, іс-әрекетінің астарын айқындауды патша өкіметі Шыңжаңдағы 

консулдықтарына тапсырды. Осыған байланысты Ресей консулдығының кызметкерлері Англияның 

консулдығы қызметкерлерімен бірлесіп, Қытай билік орындарына шағым түсіру арқылы, түрік 
азаматтарының бірқатарын германдық тыңшылар ретінде Шыңжаңнан кетіруге қол жеткізді [6, 53 п.].  

Османдық түріктердің қазақ-қырғыз босқындарына ықпалы болуы мүмкін деген патша өкіметінің кү-

дігі негізсіз емес тұғын. Өйткені 1916 жылдың тамыз айының соңына қарай Мұзарт арқылы Қытай шека-

расынан өтпек болған босқындар шоғырын казактар жүздігінің қоршауынан Шыңжаңда жүрген 4 түрік 
азаматының құрған жасағы аман алып шыққаны отарлық билік орындарына мәлім еді [10,126 б.]. Бұл тү-

рік азаматтары 1915 жылы Кавказдағы соғыс майданында әскери тұтқын ретінде қолға түсіріліп, Қапалға 

жіберілген болатын [11, 1 п.]. Олар кейіннен, көтеріліс кезінде Қапалдан қашып шығып, Құлжаға өтіп, 
ондағы Мұсабаев деген ұйғырдың көмегімен босқындарға қолдау көрсетуге ниет танытқан [10, 125 б.].  

Жетісудан эмиграцияға кетушілер легінің жуық арада бәсеңдей қоймайтындығын ескерген қытайлық 

билік 1916 жылдың қыркүйек айынан Шыңжаңға босқындардың енуіне тосқауыл қою шараларына 

кірісті. Мұны жүзеге асыра алмаған әскери шенеуніктер жазаланатын да болды. Мәселен, Файзабад 
гарнизонының бастығы Жетісу қазақтарының шекарадан өтіп кетуіне жол бергені үшін Қашғар титайы 

тарапынан қатаң сөгіс алды [6, 30 п.].  

Қытай билігінің мұндай шараларына қарамастан, Жетісудан қазан- қараша айларында шекарадан өтуге 
талапынған қазақтар мен қырғыздардың саны арта түсті. Қытайлық әскерилердің тосқауыл қойғанын 

аңғарған босқындар, шекараның тау шатқалдарындағы осал тұстары арқылы Шыңжаңға өтіп кетіп жатты. 

Мұндай босқындарды кері қуып шығуға Шыңжаңдағы қытайлық қазақтар мен қырғыздардың өз 
қандастарының тағдырына алаңдаушылық танытуы кедергі келтірді [6, 6 п.]. 

Қазан-қараша айларында тау шатқалдары арқылы Қытайға өтіп жатқан босқындарға жазалаушы 

отрядтардың қуғындауының екпін алуымен қатар, ауа райының суып кетуі өзіндік қиындықтар туғызды. 

Босқындар үсікке шалдықты. Олар айдап шыққан малдың біразы тау шатқалдарын қар басып қалуынан, 
шөптің тапшылығынан қырылды [12, 190 п.]. 

 «Бүлікшілердің» Шыңжаңға өтуіне жол бермеу үшін патша өкіметі шекара маңына тосқауыл 

отрядтарын қоюды да жүзеге асырды. Мұндай тосқауыл отрядтары пулеметпен және зеңбірекпен 
атқылап, көптеген босқындар легінің жолын кесті. Соған орай Мұзарт арқылы шекарадан өтуге 

талпынған босқындардың біразы Қытай жеріне жете алмай қалды. Бұл босқындар кері қайтуға 

жазалаушы отрядтың қырғынынан үрейленіп, қысты тау шатқалдарында өткерді. Мұзартта қалған 
босқындардың 2 мыңға жуық адамы аштықтан және суықтан өлді [10, 125 б.]. 

 Қазақ-қырғыз босқындары жазалаушы отрядтардың тонауынан және жолда қырылған малының аман 

қалғанын Қытай жеріне айдап барғанда сондағы қалмақтардан құрылған қарақшылар тобына тағы 

тоналды [13, 2 п.]. 
Қытайға бас сауғалап барған босқындар Шыңжаңның алты аймағына – Іле, Тарбағатай, Алтай, 

Қашқар, Ақсу және Байынғұлын аймақтарына шашырай орналасты. Оның ішінде босқындар ең көп бар-

ған аймақтар Іле мен Тарбағатай болды. Шамамен 200 мыңдай босқын Іле аймағын паналады [7, 221 б.].  
 Босқындардың қатарында мал-мүлкінен айырылғандардың саны тым көп еді. Ондай босқындарға 

Қытай жерінде босқыншылықтың тақсіретін тартуға тура келді. Өз жерінде жазалаушы отрядтардың 

ойранын бастан өткеріп, Шыңжаға жеткен қазақ-қырғыз босқындарының ауыр жағдайға душар болғаны 

жайлы М. Дулатов былай деп жазған-ды: «Жаяу, үй-күйсіз Қытай жеріне жеткенде қар жауды, қыс түсті. 
Онда жаны ашитын жан таба алмай, қара басты. Аштан өліп бара жатқан соң қалмақ, қытайларға бала-

шағаларын сата бастады. Адам базары ашылып, баланың құны бір шелек бидайға шықты. Бой жеткен 

қыздарын, жас келіншектерін қаны қара қалмақтар алып кетті. Аш-жалаңаш, аузына не түссе, соны жеп, 
қайда болса, сонда жатып, неше түрлі дертке ұшырап тағы қырылды. Бақытсыз сорлылардың мұң-зарын, 

көз жасын естір құлақ, көрер көз болмады. Туған жер, өскен ел, кешегі бастан кешкен қызық дәурен 

көздерінен бұл-бұл ұшты. Мыңды айдап, жүзді сапырып шалқыған байлар бір үзім нанға зар болды. 
Әлпештеп өсірген балалары телміріп, көрінгеннің көзіне қарап, мойнына дорба салып қайыршы болып 

кетті. Бай-кедей, жас-кәрі, жақсы-жаман айырмасы бітіп, бәрі бірдей сорлы болды. Бәрі бірдей мұңлы 

болды. Атадан ұл, анадан қыз, жардан жар айырылды. Жүрек қанға, көз жасқа толды» [14, 3 б.].  

1916 жылы желтоқсанда «бүлікшілердің басшыларын» ұстау мақсатында Шыңжаңның аумағына ену-
ге қол жеткізген жазалаушы отряд қазақ-қырғыз босқындарының мүшкіл хәліне куә болды. Казак жүздігі-

нен тұратын бұл отрядтың басшысы, старшина Бычков аптасына екі күн – дүйсенбі және бейсенбі күнде-

рі болатын базарда аштық қырсауына іліккен босқындардың қыздарын ғана емес, ұл балаларын да сатып 
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жатқанын өз көзімен көрді. Ол Жетісу облыстық әскери губернаторына берген мәлімдемесінде: «Үштұр-

пандағы біздің қазақ, қырғыздардың кедейлігіне таң қалмасқа шара жоқ. Мұндай жағдайда олар көктемге 
қарай барлық малынан ажырап, өздері де сүзек пен қарқұлақ ауруларынан өліп бітеді» [15, 291 б.], – деп 

жазды.  

Ашыққан босқындарға қытайлық қандастары мен діндестері қамқорлық танытып, оларға азық-түлік 
таратып беріп тұрды. Бірақ мұндай қамқорлық саны жағынан тым көп босқындардың жағдайын түзете 

алмағандықтан елді мекендерде қайыр сұраушылар малайлыққа жалданушылар қаптап жүрді                 

[10, 127-128 б.]. 

Тамақ іздеп төңіректі шарлап кетуші босқындардың көбеюі Шыңжаңдағы билік орындарын 
әбігерлікке түсірді. Үштұрпандағы әскери мекеме тарапынан босқындарды Ресей иелігі аумағына қайтару 

керек немесе оларға үкіметтік деңгейде көмек көрсету қажет деген мазмұндағы пікір білдіріле бастады. 

Тарбағатайдағы шекара күзетінің басшылығы қазақ «қашқындарын» тамақтандыру «бүлікшілерді» 
қамқорлыққа алумен бірдей, ал оларды қырып тастау дипломатиялық дауға қалдыратынын айтып, 

үкіметтен бұл мәселе бойынша нақтылы нұсқау сұраған еді. Бұған қайтарылған үкіметтің жауабында 

былай делініп көрсетілді: «Ресей қазақтарының Қытай жеріне қашып келуі – орыстардың оларды 

қырғындауынан бой тасалау екен. Егер оларға әскер жұмсап шабуыл жұмсайтын болсақ, онда олар барар 
жер таппай тәуекелшілікке басып, жеріміздің тас-талқанын шығаруы сөзсіз. ... Оның үстіне Ресейге 

келген қазақтар көп, біздің Тарбағатайдағы әскеріміз аз, оларға шабуыл жасалған күннің өзінде, олардан 

басым түсіп жеңіске жете қоюымыз неғайбыл. Онда мемлекетіміздің абыройына нұқсан келтіреміз, 
сондай-ақ соғыстың соңын тоқтату қиынға соғады. Сондықтан бейбіт жолмен Ресей қазақтарын кері 

қайтарып жіберу – ұтымды саясат болады деп ойлаймыз. Қысқасы, Ресей қазақтарын бағуға да, қыруға да 

болмайды. Оларды кері қайтарудан басқа шара жоқ. Жағдайға қарап жұмыс істеңдер» [7, 214-215 б.].  
 Қытай билігі босқындарға Ресей үкіметі кешірім жарияламайынша, оларды кері қайтару мүмкін емес 

екенін ескеріп, бұл мәселе бойынша 1917 жылдың бас кезінен бастап, Ресей елшілігімен келіссөздер 

жүргізуді қолға алды. Сонымен бірге босқындардың толық тізімін алу бағытындаы шараларды жүргізіп, 

босқындардың қандай шарттар бойынша Ресей иелігіне қайта оралғысы келетіндіктерін айқындауға 
тырысты [4, с. 270]. 

 Түркістан генерал-губернаторы А.Н. Куропаткин босқындарды елге қайтару үшін олардың 

біріншіден, өздерімен бірге алып кеткен орыс тұтқындарын қайтаруы тиістігін, екіншіден, қолдарындағы 
қаруларды жасырмай, түгелдей тапсыруы керектігін, үшіншіден, «бүлікке» бастаған басшыларын ұстап 

беруі қажеттігін, төртіншіден, жасаған «бүліктері» үшін өкініштерін білдіріп, тыл жұмысына 

«реквизициялау туралы» патша жарлығының барлық талаптарын орындауға міндеттенуін, бесіншіден, 
бұрын пайдалануында болған жерлердің «орыс қаны төгілгені үшін» қазыналық қорға алынып 

қойылатындығына көнуін қалады [16, с. 684]. Ресей үкіметі бұл шарттарды орындатуға мәжбүрлеу істі 

асқындыратынын ескеріп, алдымен қайтуға ниет танытқан босқындардың қолдарындағы қаруларды 

жинап, «бүлікшілердің» басшыларын тұтқындап алу керектігі жөнінде ұйғарым жасады. Қытай билігі 
Ресей тарапынан «бүлікшілердің» басшысы ретінде ұсынылған тізімдегі 54 адамды ұстап беру 

босқындардың кері оралуына кедергі келтіреді және мұны жүзеге асыру қақтығыс тудыруы мүмкін деген 

пікірде болды. Бірақ Ресей шенеуніктерінің талап етуімен Қытай билігі 54 адамның бәрін емес, оның 12-
сін ұстауға келісім берді. Сөйтіп, 1917 жылдың 7 ақпан күні старшина Бычковтың жазалаушы отряды 

Ақсудағы босқындар арасынан қазақтардан Б. Исабековті, қырғыздардан Ә. Әлібековті, А. Мусинді, Б. 

Боранбаевты тұтқынға алды [15, 189-190 п.]. 

 Осындай шаралардың жүзеге асырылуымен патша өкіметі Шыңжаңдағы босқындардың кері 
оралуына Ресей шекарасының ашық екенін мәлімдеді. Бірақ патша өкіметі Қытай билігі талап еткендей 

«қашқындарға» кешірім жариялап, оларға елге оралғанда жаза қолданбайтындығына кепілдік бермеді. 

Бұл өз кезегінде босқындардың кері оралуға құлшыныс таныта қоймауына алып келді. Соған байланысты 
Шыңжаңдағы Қытай билік орындары «қашқындар» арасында Ресейге оралуды насихаттаған жұмыстар 

жүргізе бастады. Мәселен, Ақсудағы 2 мыңдай адамды құрайтын қазақ босқындары Ресей иелігіне 

оралудан бас тартқанда, олардың арасында жергілікті әкімшілік өкілдері насихат жұмыстарын жүргізді. 
 Насихат жұмыстарының жүргізілгеніне қарамастан, Ақсудағы «қашқындар» өздерінің кедейленгеніне 

байланысты кері орала алмайтындығын, әрі патша өкіметінің жазалау шараларынан сескенетіндітерін 

айтып, әлі де Қытай жерінде қала беруді қалайтындықтарын білдірген [4, с. 272]. 

 Қазақ босқындары бұрын сатып жіберген ұл-қыздарының тағдырына алаңдап, кері оралуға құлық 
танытпады. Олар өздерінің саудаға түскен ұл-қыздарын билік орындары қайтарып әперсе, оралуға даяр 

екенін білдіріп жатты. Бұл талапты орындауға Шыңжаңдағы билік орындары шартты түрде уәде берді. 
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 Қытай билігі бейбіт түрде Шыңжаңды босқындардан тазартуды мақсат етіп қойып, оған қол жеткізу 

үшін барлық амалды қолданды. Жергілікті әкімшілік орындар аш босқындарға шамалы болса да азық-
түлік беріп, оларды шекараға дейін шығарып салып тұрды. Ресейден келген босқындарды шығарып салу 

ісін жақсы атқарған аудан әкімдеріне үкімет сыйлық беріп марапаттады [7, 218-219 б.].  

 Тамақ беріп, шығарып салудың жолға қойылуы босқындардың шекараға жетуін едәуір жеңілдетті. 
Бірақ босқындарды кері қайтару қыстың күні жүргізілуі көп қиындықтар туғызды. Суықтан 

босқындардың жас өспірімдері арасында өлім-жітім көбейді, егде тартқан және ауру босқындар жол-

жөнекей көз жұмып, көмусіз қалып жатты [10, 129-130 б.]. 

 Босқындардың алғашқы легінің атамекенге оралуы аса қайғылы жүрді. Бұл кезде патша өкіметінің 
Жетісудағы отарлық әкімшілігі Жер шаруашылығы министрлігімен бірлесіп босқыншылыққа ұшыраған 

қазақтар мен қырғыздардың жерінің бәрі қоныс аударушылар пайдасына алынуы тиіс деген шешім 

қабылдап, Жетісуда таза орыс ауданын құруды ойластырып қойған еді [18, с. 274-275]. Сондықтан да 
қоныс аударушылар босқындардың Жетісуға оралуын қаламай, оларды шекарадан өткен сәтте қарумен 

«қарсы алып», қанды қырғынды қайта жалғастырды. Мұндай жағдай босқындардың оралуына зор кедергі 

келтірді. 

 Шыңжаңдағы босқындардың өз жеріне оралу үдерісі тежеліп қалғалы тұрған шақта оған 1917 жылғы 
Ақпан революциясының нәтижесінде патша өкіметінің құлауы және Уақытша үкіметтің 1916 жылғы 

көтеріліске қатысушыларға 7 наурыз күні кешірім жариялауы серпін берді [19, 11 п.].  

 1917 жылдың көктемінен бастап босқындардың елге оралуы жиілей түсті. Уақытша үкіметтің 
Түркістан комитеті мүшесі М. Тынышбаевтың мағлұматынша, шілдеге дейін өз жеріне шұбырып жеткен 

босқындардың саны 69 мың адамды құраған. Сол мерзімге шейін Қытай жеріндегі аштықтан, түрлі 

аурулардан және оралған кезінде қоныс аударушы орыс шаруалары құрған қарулы топтың қолынан 83 
мың босқын қаза тапты [20]. 

 Небір қиындықтарды бастан кешкен босқындар атамекенге жеткеннен кейін жаңа тауқыметке тап 

болды. Босқындар бұрындары өздері орналасқан жердің қоныс аударушылар қолына өтіп кеткенін 

аңғарумен қатар, азық-түлік тапшылығынан қайтадан аштыққа ұрына бастады. Оның үстіне қоныс 
аударушылардан құралған қарулы топтардың қырғынға ұшыратуды доғара қоймауы жағдайды 

ауырлатып жіберді.  
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Әбділдә - Алапар әулие туралы аңыздар 

Бекқожаның екі үлының бірінің аты Омар қожа. Омар қожаның үлы Әбділдэ (Абдулла). Әбділдәнің 

әулиелік кереметтері көп болыпты. Әбділдэ эулиенің лақаб аты Әбділдэ - Алапар. Алапар сөзі Әбділдэнің 

өзіне тэн эулиелік кереметін пашететін (айғақтайтын) үғым ретінде қолданылады.  
Әбділлэ қожаның әулиелік кереметі туралы аңыздар көп болған. Солардың бірін Күлән апамыз айтып 

берген екен. Бір күні Сатымсайда түрғанда кешегі сойған бір малдың етін түздап, ас үйдің ішіне ілінген 

бақанға өзі жайған екен. Таңертең жинап алайын деп кірсе бақанға жайылған ет жоқ. Содан болған 
оқиғаны көрші түратын қайнысы Алапарға айтады (қазақтың салты бойынша қайнысының атын атамай 

Алапар деуші еді). Алапар әулие домбырасын қолға алып ішегін дыңғырлатып біраз отырыпты. Ара-

арасында «Алып кел, алып кел» деп дауыстапты. Сэлден кейін Күлэн анамызға "үйіңе қайта бер" депті. 
Үйге келсе үрланған ет бақанда жаюлы түрғанын көрген. Күлән анамыз етті үрлады деп күдіктенген 

эйелдің есімін жиі айтып отыратын... Бүл оқиға Әбділдэ қожаның эулиелік кереметі туралы әңгіменің 

бірі. Әбділдэ қожа жоғалғанды табатын, ауруы меңдегенді емдейтін тағы басқа эулиелік кереметтері көп 

болған екен. Сондай кереметтердің келесі белгісі Әбділдә қожаның эулиелік керемет иесі екендігін 
білдіретін «Жарғыш, Кескіш» деген лақаб аты болыпты. Әбділдэ қожа бас бармағымен сүқ саусағын бір-

біріне тигізіп, шыр еткізіп шертіп қалып оң қолын белгілі бағытқа қарай сермегенде жолында кездескенді 

тіліп түсіретін, жарып жіберетін, қақ айыратын қасиеті туралы айтады.  
Бірде Әбділлә қожа жолаушылап келе жатып бір үйге қүдайы қонақ болыпты. Үй иесі келген қонақты 

жақтырмай «Қаңғыған қожа қайдан келіп еді» десе керек.Үй иесінің ішінен айтқан бүл сөзін қас 

қабағынан түсінген Әбділдә-Алапар саусағын сырт еткізіп сыртқа сілтеп көрпешеге жантая кетіпті. 
Сыртқа шыққан үй иесі үй алдында иіріліп жатқан малдың арасынан семіз біреуінің қарны пышақ 

кескендей тілініп, ішек-қарны сыртқа төгіліп түрғанын керіпті.Сырттай таныса да жылы қабылдамай 

түрған үй иесі қойын сойып, қонағын күтіп қолын қусырып шығарып салған екен. Әулиенің жарғыш, 

тілгіш қасиеттеріне иланбағандарға «өзіңе көрсетейінбе, элдемалыңакөрсетейінбе?» деп, кереметін көзбе-
көз көрсеткен дейді. Барып отырған үйдің иесіне "қорадағы малыңа ен салдым" деп саусағын шертіп 

қалыпты. Үй иесі мен соны естіп отырғандар қораға барып қараса бір малдың құлағы пышақпен 

кескендей ен саларлық тұсынан кесіліп, қан ағып түрғанын көріпті. Үй иесі «Қожеке батаңды бер, ен 
салынған мал енді сенікі» деп Қожаның батасын алып, малын жетектетіп жіберген. Мүндай оқиғалар көп 

болған екен. 

17-18 жастағы кезінде перінің қызы ғашық болып үйқыда жатқанында бір топ нөкерлерімен көкке 

көтеріп алып кетіпті. Көтеріп алып барған жері Қап тауы екен. Әбділдә қожаның қызметке енді араласқан 
шағы еді. Кеңсесі қүлыптанып, темір жэшіктегі мөрінің екілті қалтасында кеткен. Сол кеткеннен бір 

жылға жуық уақыт өтіп, туып өскен жерінде ата-аналары мен ағайындары жиналып жылдық асын 

бермекші болып жатқанда пері қызметшілері елге қайта әкеліп тастаған екен. Бір жылдай перінің 
қызымен ойын сауық қүрып уақыттың қалай өткенін сезбеген. Перінің қызы Қарашаш сүлу Әбділдэ 

қожаға «мың бір түндегідей» ғашық болыпты. Қарашаштың әкесі перілердің патшасы еді. Патша қызына 

«Перілердің адамдармен некелесуіне болмайды» деп рұқсат бермепті. Қожаны қайтаратын уақытта оған 
сиқырлы екі нэрсе сыйлаған екен. Бірі ит -аты Алапар жэне бірі - оң қолына қылыш тэрізді қасиет 

дарытқан. Бүл екеуі де адамдардың көзіне көрінбейді. Әбділдэ қожаның Алапары барлық берген 

бүйрықты бүлжытпай орындайды және ешбір жанға көрінбейді. Саусақтарын сыртылдатып, оң қолын 

сермегенде алмастай кесіп, жарып тіліп түсетін кереметі болған деседі. Құлымбет атамның айтуы 
бойынша Әбділдэ - Абдулла 1905 ж. Қызылорда облысында туылып, 1957 ж. қайтыс болған. Қайтыс 

болған жері Ащыкөл ауылы. Қабірі Қара көсе мазарында. Абдулла қожа дүниеден өткенде үш жерде 

мазары қазылған, Шыназ ауданы қожалар ауылы Молотовта, екінші мазары қоңыраттың киікші руы 
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отыратын Үмтылыста, ал үшіншісі Қара көсе мазары. Үш жерде де бір күнде бір-біріне айтылмай мазар 

қазылған. Әкесінің өсиеті бойынша Қара көсе мазарынан топырақ бұйырған. 

«Әулие адам» 

Атамның бір әңгімесінде ауылымызда Әулие адамның өткені, ол кісінің өзіне тән Құдай тарапынан 

берілген ерекшелігі туралы көп есіттім. Сол адам менің жеті атамның бірі Сыдық ата болғаны маған 
өзгеше мақтаныш . Сыдық ата- әулие адам болған, атамыз 17 жыл Ташкентте медреседе араб тілінде білім 

алған. Кезінде өте күшті молда болған. Адамдарды жылан шаққан кезде Сыдық ата емдейді екен. 

Емдеуден алдын бір кесе май ішіп, күш топтап емдеген екен. Өте көп адамдарды емдеген атам ауыл 

арасында Әулие атағына ие болып танылған екен. 
Сыдық атамыздың перзенттері дүниеден озып кетеберген, сосын «Заркен ата» құс қонбас әулие деген 

жерге барып, үш күн сыйынып, үшінші күн түсіне аян берген «Сізге ұл перзент атадық деп». 57 жасында 

атамыз ұл перзент көрген. Есімін көп жасасын, өмірі ұзақ болсын деп Турғаналі қойған 

Қызана ауылы жайлы аңыз 

1-вариант 

 Осыдан бірнеше ғасыр бұрын Сырдария өзені тасып, арнасын сымай қауып төнеді. Сол кезде өзеннің 

ағасымен бір бесік ағып келе жатыр екен. Бесікте сәбидің жылаған дауысы есітіліпті. Өзен жағалауында 
кой бағып жүрген бір бой жеткен қыз сәбиді ьесікте ағып келе жатқанын көреді. Тасып жатқан судан 

қорықпай жүзіп барып бесікті судан алып шығады. Бесіктегы сәби ұл перзент екен. Сол баланы 

бойжеткен өзі тәрбиелеп өсіріп, бар өмірін сәбиге арнап, тұрмысқа да шықпайды. Перзенті уақыт өте ер 
жетеді.Ұлын үйлентіріп , үйлі-жайлы етіп, немерелі болады.Сол уақыттан бастап олар жасайтын ауыл бұл 

ауылды "Қызана" деп атай бастапты. 

 2- вариант 
 Тағы бір аңызда былай деп баяндалады.Баяғы заманда бұл ауылда өте сымбатты ,ай десе аузыб ар, 

күн десе көзі бар әдемі көрікті бір бойжеткен жасаған екен. Соо қызға екі кр дігіт ғашық болыпты. Екі 

байдың баласы қызға таласып-тартысыпты. Ерегіс екі топтың арасында қан төгілетіндей жағдайға 

барыпты.Сонда қыз "Егер мені шын сүйсеңдер тыныш қойыңдар, мен екеуіңеде тұрмысқа шықпай 
жалғыз өтемін",-депті. Кыз өз үәдесінде тұрыпты. Бір жетім қалған баланы асырап алып бвр өмірін сол 

ьалаға арнапты. Үйлендіріп үйлі-боранды етіп немерелі болыпты. Сондықтан бұл ауылды " Қызана" деп 

атап кеткен екен. 

Домалақ ана 

Домалақ ана Бәйдібек бидің үшінші әйелі.Бәйдібек Қарашаұлы 1356-1419 жылдары ғұмыр кешіршен 

және батыр қазақтың атақты биі ханы болған екен. Қараша балалары: Бабыралы, Майқы, Төбей, Кейкі, 
Бақтияр, Бәйдібек болған екен.Бәйдібек би әулие, абыз батыр болған екен.Бәйдібек Ақсақ Темір мен 

(1336-1405) жылы замандас, тұыстас, қызметтес болған.Бәйдібек би үш жасында әке-шешеден жастай 

жетім қалып кетер екен, себебі жауынгерден қайтыс болар екен.Бәйдібек Шынтас байдың үйінде қызмете 

болып жылқыларын бағады екен.Бір күні Шынтас байдың үйіндегі жылқылары жоғалып қалады. Сонда 
Шынтас бай Бәйдібекке жылқыларды тауып алып кел деп жолға атанады.Сонда түс көреді Бәйдібек ақ 

кеимді, ақсақалды атаны көрер екен.Ол айтады сен жылқыларды Шу өзенің жағасынан табасың сенің 

басыңа бақ-дәулет қансын әумин дейді.Ертемен бір адамның үйіне барады ол болған жайды түгелмен 
айтып береді ол адам әулие Баба түкті Шашты Азиз болады ол қалтасындағы бар ақшасын 

береді.Түсімдегі әлие ата Баба түкті Шашты Азиз екен ғо депті.Бәдібек Шу өзенен жылқларды 

табады.Шынтас бай әйелі ұл тапқандай қуанады.Бір күні Қоян жылында қыс қатты келіп жылқылары 

жұтай бастайды екен.Сонда бай сасқалақтап не қылуыны білмей үйір-үйір жылқыларын жылқышлардан 
ақылдасады екен.Бір жылқышы олардың барлығын сатып,ысығанда, қайтадан сатып аласыз депті.Екінші 

жылқышы оларды адамдарға бөліп береміз.Күн жылығанан соң бәрін жиып аламыз депті.Байға еш 

қайсысының пікірі жақпапты.Бәйдібек айтыпты оларды Мойынқұм деген жерге алып бару керек.Ол 
жерде қыс жылы келеді депті.Байға жағып түсіпті.Бәйдібек өзімен бірге он жылқышыны алып кетіпті.Ол 

жерден аман есен жылқыларды қыстан шыарған екен.Бәйдібектің ақлдылығымен. 

Атам айтуынша Мақтым Ағзам софы Қожа Ахмет Яссауидің Гауһар деген қызынан тараған ұрпақ 
екен.Мақтым Ағзамның ұлы Әли Сыман батыр АқсақТемір әскер басы боп қызмет еткен екен.Әли Сыман 

Уәйіс ханның апасы Нұрбикеге үйленеді.Нұрбикеден Нұрила (болашақ Домалақ ана) туады екен.Әли 

Сыман батыр өзінің қолбасшысы Ақсақ Темірмен бірге жорықа шығып сол жерде мерт болады.Анасы 

Нұрбикені жылан шағып өлтіреді.Жастайыннан жетім қалған Нұрила Мақтым Ағзам мен әйелі Зұхра 
екеуі тәрбиелеиді екен.Домалақ ана жастайынан білім алып зерек оқитын болады.Мақтым Ағзам Домалақ 

ана сегіз жасында болғанында түс көреді екен.Түсінде Қожа Ахмет Яссауи бабасы айяан береді.Сенің 

жалғызғана қызыңа әулиелік дарып бақ қонады.Кім оның білегінен ұстаса соған бер қызыңды деп айтады 
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Әумин диді екен. Домалақ ананың жасы он төртке келгенде ол құдықа барып сол құдықа түсіп кетеді 

сонда елден бұрын Бәйдібек би жетіп келеді.Сонда оның білегінен ұстап құдықтан шығарады.Мақтым 
Ағзам сені қалай құтқарды дегенде.Менің білегімнен тартып шығарды депті.Содан соң бір жылдаг соң 

Бәйдібеке тұрмысқа шығады.Бәйдібектің Сары бәйбішесінің қолына түседі.Бірінші ынтымақ жасап 

жүреді.Кеиін түрткілеи бастап күндейді.Бәйдібек би Ташкентке кеткенде жас келіншекті отынға 
жұмсайды.Оны көрші әйелге апар деген екен.Оны сабайды, ұрады.Бұл ісет хабар тапқан Бәйдібек 

Домалақ ананы бөлек отау тігіп береді.Домалақ ананың ай-күні жетеді.Ол ұл тауады оның есміні 

Тілеуберді қояды.Туған-туыстары келеді құтты болсынға келіп кеткеден соң Сары бәйбіше 

келеді.Домалақ анаға сен барып малдарыңды жайластырып кел сен келгеніңше мен балаңа қарап турамын 
деп айтады.Домалақ ана келсе баласы шыңғырып жатқан болады.Сары бәйбіше балаң жылауық екен 

осындай шала жансар бала туасың ба? нанысап депті.Бұл біздің от ағасынан емес қойшы-қолаңнан гой 

шамасы деп долданып шығып кетеді.Домалақ ана дереу Жантас дегенағаны шақрады олардың алдына бір 
тәуіп әкеледі Домалақ анаға балаңды қулатып қойдыңба? Жоқ әлде бөтен адам болдыма дегенде.Домалақ 

ана сонда үйде үлкен енем бар еді депті.Тезде тасбақаның сүйегін алап келіңдер деп айтады. 

Жәрдемшілері дереу алыпкеледі.Кейіншелік баласының есімі Жарықшақ болып кетеді.Ол есейгенен соң 

әкесі Домалақ ана екеуіні Ташкентке алып кетеді.Ол жерде Жарықшақ білім алады.Ол өте зерек бала 
болып өседі.Сары бәйбіше қылғаны жұмысы үшін Бәйдібек би оны төркініне кеткізбекші болады сонда 

Домалақ анадан кешірім сұрайды.Домалақ ана мейрімді,кешірімді,қайрымды ана кешіреді. 

Бір күні Бәйдібек Ташкентке кекеткеде Домалақ ананың алдына қырғыз адамы Қара Қайдар көп 
жітерімен келіпБәйдібек би жоғында жылқыларын алып кетпекші болады. Домалақ анадан сусын 

сурайды.Ол қымыз береді.Сусын бергенің үшін рахмет деп өзіңе бір жылқыны таңдапал депті сонда 

Домалақ ана Сары құлыным берікелдегенде жылқынық айғры шығып Домалақ ананың алдына 
барады.Олар таң қалып тезде көзден жоғалады.Бәдібектің сегіз ұлы ертесіне келгенде жылқлар қаы 

дегенде оларды алып кетті.Ол жерге бармаңдар олар көп өздері келеді жылқылар деп айтады.Олар 

айтқанынан қатпайды кетіп қалады.Бәдібекте соладеп айтады олда кетеді.Бәйдібек барса сегіз ұлының 

сүйектері шашылып жатқан болады.Сол жерді "Сегіз сарының белгісі" деп аталып кетеді.Домалақ ананың 
аулына алып барады.Домалақ ана айғыр аты байлап жатқан кезде айғыр тебініп шыңғрады,сонда 

жылқылардың қулағна шалынып бәрі шет шетке қашып ауылға келеді адамдар қорқып кетеді шаң 

тозаңнан сонымен жылқылар келеді.Бәйдібек би 63 жасында дүниеден өтеді.Домалақ ана түсінде 
Бәйдібеті көреді.Бұл түсін Жарықшақа айтып береді.Балам мені әкең шақырып жатыр, мені әкенің 

иазарына алып бар егерде иен жолда қайтыс болсам, мәйтімді сүйремеңдер,сол жерге белгі етіп 

қойыңдар,егерде әкеңгің мазарында өлсем,әкеңнің алдына көмңдер дегенде, жоқ ана олайдемең деп 
айтады Тілеуберді.Ол Бәйдібектң мазарына барып,жүз қолын жуып,намазын оқып,болғанан соң 78-

жасында қайтыс болады. 

Батыр ата жайлы аңыз. 

Бұл аңыз қазіргі Ташкент облысы Жаңажол ауданына қарасты Ескі Қауыншы деген жерде жасап өткен 
Батыр ата жайлы. Батыр ата әулие кісі болған екен. Ол сол уақытта мал шаруашылығымен айналысар 

екен. Ол әр күні шаруаны, өрісті дарияның арғы жағалауына алып баратын болыпты. Оның әулиелігі 

соншама ол өрісті айдағанда дарияны кесіп өтеді екен. Батыр ата дарияға жақындағанда дария қақ екіге 
бөлініп Батыр ата өрісті айдап болганынша дария қосылмай тұратын болыпты. Бұл оқиға күніне 2 рет 

қайталанады екен. Бұған дарияның ашуы шығып " Сені тірі кезіңде ештеңе жасай алмаспын, бірақ 

өлгеніңде сенен өз ақымды аламын" деген екен.  

 Батыр ата қартайып, дүниеден озар алдында балаларына " Мені ең биік , су келсе алалмастай жерге 
жерлеңдер"-депті. Балдары сөзсіз әкесінің айтқанын жасапты. 

 Күндердің күнінде Батыр ата жерленген жердің бір бөлігін су алып жатыпты. Сол кезде Батыр ата 

жатқан жерден " Арқан салыңдар "- деген үн шығыпты. Бұл үнді естіген адамдар дарияға арқан салған кез 
дария суы қайтыпты. Қазіргі күнде сол қайтқан дарияны "Қалған шыршық" деп атайды. Ал сол жерді 

Арқан салды деп атаған. Қазірде Батыр ата жеоленген жер сол жерде тұр. 

 Қырық қыз бұлағы жайлы аңыз. 

 Аңыз бойынша баяғыда бір патшаның қызы болыпты. Ол жанында қашанда қырық қызды ертіп 
жүруші екен. Жастайынан бірге өскен қыздар бір-бірімен өте жақын және бауырмал болыпты. 
 Күндердің күнінде елге жау шапқыншылық жасапты. Барлық адамдарды қырып жайыпты. Тек патша 
қызымен қырық қызды өлтірмей елдеріне алып кетпекші болыпты. Сол елдің маңайында дария да бар 
екен. Патша қызы мен әлгі қырық қыз жауға берілмейміз, құл болмаймыз деп өздерін сол дарияға 
тастапты. Уақыт өте ол дария құрып орнынан қырық бұлақ пайда болыпты. Қазіргі күнде де ол бұлақтар 
бар. Адамдар оны киелі бұлақ деп біледі және ол денсаулықты тіктейді деген әңгімелер де бар. Ол 
бұлақтардың әр қайсысы түрлі дертке шипа деп біледі жергілікті халық. Адамдардың айтуы бойынша 
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қырық бұлақ сол қырық қыздың көз жасынан пайда болыпты. Ол жерге қазір зиярат ету үшін, дертіне 
шипа іздеп баратындар көп. Әр бұлақтың өзіндік қасиеті бар деп сенде жұртшылық. Мысалы, біреуі- 
бақыт бұлағы, біреуі- көз дертін емдейтін бұлақ, біреуі- перзент бұлағы екен. Бұлақ маңайында жасаушы 
жергілікті халық түнде бұлақ жақтан қыздардың жылаған дауысы келеді дейді және түнде ол жерге ешкім 

баруға болмайды дейді. 
КӨК БҰЛАҚ АТА 

Бул жердің пайда болуы аңыздарға қарағанда.Мухаммет с.а.у пайғамбарымыздың бір досы және куйеу 
баласы болыпты. Сол жылдары соғыстар болып жатқан дәуір еді, шамамен 9 ғасырда болып өткен 
жағдай. Екі сахабамыз жаулардан қашып келе жатқанда,жолдан адасып қалыпты сусыз адырда қалып 
кетіпті,енді куніміз бітті деген бір сәтте,пайғамбарымыздың досы атынің бір туяының ізінен су шығыпты. 
Сол су олардың өмірін сақтап қалыпты. 

 Жаулардың патшасы егер пайғамбардың дысының басын кімде кім маған алып келсе, сол адамға 
жарым мемлекетімді беремін деп жарилапты. Муны есіткен әскерлер пайғамбардың досыны іздеуге 
аттаныпты,жол жүріп соңында екеуінде тауыпты. Пайғамбардың досыны аман алып қалу мақсатында 
пайғамбардың куиеу баласы, пайғамбардың досы менмін деп алдапты. Жаудың әскерлері пайғамбардың 
куйеу баласының басын алып кетіпті. 

Муны көрген пайғамбардың досы еліне оралып өзіне әскер жйып жауларды жеңеді. Сол аттың 
туяғанан шыққан су Көк булақ ата булағы қазірге шеиін жетіп келген. Бұл булақ әр турлі кеселдіктерге 
шипа. Оны қырық кун ниет қылып ішкен адам барлық дертінен арылады. 

Булақтың уш көзі бар ушеуіде көк тусте. Казіргі кунде сол суды ішкен адамдар кеселдеріне шипа 
тауып жатыр. Екі ақ қан кеселдігіне де шипа болған. 

Жоғарыда айтқан аңыз шынба өтірікпе, бул маған қаранғы. Бырақ сол булақтың суын ішіп 
кеселдігінен арылғанын көрдім. 

ҚАРАТҰҚЫМ ЕЛІНІҢ БЕСТЕНТЕК АУЫЛЫ ТУРАЛЫ АҢЫЗ 

Ежелде жоғарғы Қаратұқым елінен бес аға-іні шығыпты. Олардың жасаған құтырықты жұмыстарынан 
тойған ауыл ақсақалдары аға-інілердіауылдан қуып салады. Бес аға-іні Жұдырық руы мекендеген төменгі 
жұдырық ауылың жанына барып отау тігіп, үйленіп, солжерде отырықшы болып, жасап қалады. Аға-іні 
отау тіккен орынның артынан ежелгі Шыршық өзенінің ағысы – Қарасу арығы, алдынан базарға алып 

барушы жолда жайласқан. Бес аға-іні орналасқан жердің жанынан үлкен базарға алып барушы жол өткен 
екен. Жолдың жағасына бес аға-іні бір үлкен отау тігіп,үлкен қазан қойып, тамақ пісіріп, базарға кетіп 
жатқан адамдар мен саудагерлерді қонаққа шақырып, тамаққа тойдырып, қымыз іштіріп, мас болған 
қонақтарды өлгідей төбелеп, бар ақшасын тонап, есекке теріс отырғызып жолына қайта салып жібереді 
екен. Бұл жағдайдан хабардан болған адамдар аға-інілердің жасаған тентектіктеріне наразы болып, 
халықты жиып жаңағылардың жанына барады. Бес аға-інілерде батырлардың ұрпағы болғанба, барлық 
қонақтарға қымыз құйып беріп, бәрін мас қылып, оларды да өлгідей төбелеп, барлық ақшасын тартып 
алып, жөніне жіберіп салады. Содан бері бес аға-іні жасайтын ауылдың атын«Бестентек» деп атап кеткен 
деседі. 

ШАНЫШҚЫЛЫ БЕРДІҚОЖА БАТЫР ТУРАЛЫ 

Тарихта Жұдырық руынан атақты, жаужүрек Бердіқожа атты батыр өткенін атам сәби кезімізде бізге 
әңгімелеп отырушы еді, бірақ неліктен батырдың есімі Бердіқожа екеніне мүлдем қызығып көрмеген 

екенмін. Ауылымыздың жасы 100ге таяп қалған қарт атамнан соны қызығып сұрап көрсем мынандай бір 
әңгімені маған айтып берді. 

Батырдың бойы ерекше зор, өзінің құралпыс замандастарынан денелі болған. Ең иықты, жаурынды, 
денесінде артық еті жоқ, бұлшық еттері шиыршық атқан. Жастайынан садақ пен суық қаруларды 
мейлінше меңгерген. Мойны жуан әрі ұзын келген. Мңдайы кең, Бас сүйегі тастай қатты болыпты. Көзі 
өткір, шашы қалың болған екен.  

Бұл батыр Қожалар әулетінен болмаса да неліктен Бердіқожа деп есім берілгенінің себебіне тоқталар 
болсақ. XVI ғасырда қазіргі Өзбекстан жеріндегі Ташкент облысы Паркент ауданында жайласқан 
Жұдырық ауылында Қасқабай атты бір бай адам өтіпті. Ол кісінің төрт түлік малы: Қой-ешкі, аттары 
жылқы-сиырлары қорадан босалып, жайылымға шыққанда, малының басы киелі Шыршық өзенінің 
құйылысындағы жайлауға жеткенде, падасының соңғы басы ауылдағы қорадан шығады екен. Осы 
байлығына сеніп Қасқабай әр жылы Меккеге Сапарға аттанады екен. Сапардан қайтқанда әйелі ұл тапқан 

болады оны көріп бай,қуаныштан жарыла жаздап, елге той жасап, дастарқан жайып, қажылық сапарға 
барғанда ұлым дүниеге келді деп, ұлына Әжіқожа деп есім қойыпты. Қасқа бай тағы да қажылық 
сапардан қайтса әйелі босанып тағы ұл тауыпты, бай тағы да елге дастарқан жайып екенші ұлына 
Бердіқожа деп ат қойыпты. Ал соңғы кенже ұлына Әліқожа деп есім беріпті.  
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ҚАҢЛЫ ЕЛІНІҢ КИЕЛІ ҚАРАҒАШ ӘУЛИЕСІ ТУРАЛЫ АҢЫЗ 

Ежелде қаңлы елінің бір тармағы еңке қаңлылар орналасқан Қазіргі Өзбекстан Республикасы Ташкент 
облысы Жоғары Шыршық ауданы Бесбала ауылы бар. 

Сол ауылда ежелгі әрі киелі бір әулие жерленген зират жер бар екен. Бұл зираттың пайда болу 

тарихына, ол туралы аңызға құлақ бұрып, назар аударатын болсақ. Еңке қаңлы жұрты енді жаңа қонысқа 
қонған кез екен. Жаңа ауыл атанып, елді осы шөбі шүйгін жерге ертіп келген, жаңа туын тігіп, ел 

атанғанда, бес ержігіт бала елге басшылық етіп жұртты артынан ертіп алып келеді. Сөйтіп елдің, ауылдың 

аты «Бесбала» атанып кеткен деседі. Енді сол Бесбала ауылындағы Қарағаш әулиеге тоқталар болсақ, 

қазір ауылдағы мазардың ортасында бір төбешік дөңкейіп көрініп тұрады. Ауыл тұрғындарының 
айтуынша, бұл төбешікке бес бала жерленген деген сөзді естідім. Ежелде Бесбала елі жайласқан ауылдың 

жанынан жасы сексенге таяп қалған әулие – кеселдерді дауалайтын, сырқаты бар аурулардың дауасын 

табатын киелі Танта баба тұлпарына отырып, Меккеге аттанып кете жатып, ауыл жағасындағы үлкен 
қарағаштың түбіне шаршап барып, демалайын деп отырып солжерде жан береді. Ауылдың тұрғындары 

Танта бабаны солжердегі бес ағайынды жатқан жердің жанына жерлейді. Содан бері осы алты адам 

жатқан ел киелі әулие атанады. Ауылдағы көреген шалдардың айтуынша, «Ежелде ауылдың алып 

батырлары, көкпаршылары, көкпарға аттанар кезінде әулиеге барып сиынып келеді екен, әулиенің 
киелілігі соншалық, көкпаршылар әулиеге бір шақырым қалғанда аттарынан түсіп, жаяу әулиеге кіріп 

келеді екен. Бұл әулиеге алыс-алыстардан адамдар зират етуге келеді, талай сырқаттанған ауру адамдар 

сырқатына дауа тауып, түзеліп кеткенін есітіп, тағы да бұл киелі жерге келетін адамдардың саны жылдан-
жылға асып келуде. Қазіргі әулиенің көрінісі, төбешікте әулиелердің мейіті жанында екі қарағаш 

жайқалып өсіп тұр. Сиынуға не зиратқа келген адамдар сол қарағаш ағашының шақтарына ниет тілеп, 

қызыл, ақ шүберек орап,төбешіктің түбіне шам жағып, үшрет сыпырғымен сыпырып айналып шығады. 
Ақ ниетпен келген адамның әрине ниеті қабыл болады екен.  

Ескендір қорғаны 

Ескендір Зұлқарнайын Сақ еліне басып кірген кезде, Гурмуғ деп аталатын төбелікте, қорған болған. 

Ол қорғанды Ескендір ешқандай айламен ала-алмайды. Қорған тұрғындары барынша айқасып, жауға 
берілмейді. 

Қорған жанына барған Ескендірге, қорғандағылар бір тас атады. Оның мәнісін түсіну үшін Ескендір, 

өз ақылшыларын, данагөйлерін жинайды. Ақылшылардың кеңесі бойынша тасты таразыңа қояды, бірақ 
тас бәрінен ауыр бола береді. Тасты тек қана, сол жердің, бір уыс топырағы ғана басады. Оның мәнісі, 

жер, бір уыс топырақ бәрінен қадірлі, асыл екенін білдірді. Бұл даналыққа, парасатқа таң қалған Ескендір, 

қорғанға өз атын беріп тимей өтіп кетеді. 
Қазіргі күнде бұл жер, Бостандық ауданында жайласқан, қазіргі күнге дейін атауы өзгермей 

«Искандер», – деп атап келінеді. 

«Ақсақ ата» аңызы, немесе Ақ көңірдек  

Сіргелі руы жайыда 
Жоң,ар шапқыншылығы кезеңінде, қанша ма тыныш жатқан қазақ ауылдарын қан-қақсатып, 

басқыншылықпенен қырып жібергенін білеміз. 

Сол уақытта жаңа түскен бір келіншек, өз төркініне қыдырып барады. Ол келін болып түскен елңнен 
кеткен кезде, елді жоңғар шауыпғ бірін қоймай қырып салады. Ол ел Ақ көңірдек Сіргелі руы блады. 

Төркіндеп кеткен жас келіннің, қарнындағы әлі дүниеге келменген, жас нәресте ғана аман қалады. 

Нәресте үлкейген соң, болған жәйттің барлығынан хабар табады. Ол жігіт өз ата мекеніне қайта оралып, 

сол жерді өзіне мекен етеді. Тек-түбімен жоғалып кеткен Ақ кқңірдек Сіргелі руын қайта қалыптастыра 
бастайды. Ел арасында ол кісіні Ақсақ ата деп, атап кетіпті. Қазіргі күндегі Ақ көңірдек Сіргелі руы сол 

кісіден тараған-быс.  

Бұл атқа байланысты жер атауыда бар, Қазіргі күнде ол мекен Бостандық ауданына қарасты Ақсақ ата 
тауы. Ақ көңірдек Сіргелі руынан тараған жұрт, қазіргі күнде де бұл елді мекнді зират қылып тұрады. 

«Әжі көл» аңызы 

(Баба Түкті Шашты Әзіз) 
Бұл көл шын мәнінде киелі саналады. Оның қасиеттілігі, киелілігі сонда: Ол көл ешқашан құрымайды, 

тіпті ешқандай өзен келіп құймасада. 

Ол көл пайда болған кезде, ол жерде әулие кісі болған. Ол кісі өз парызын өтеу мақсатында, қажылық 

сапарға аттанады. Көл орнындағы жерге, бір түйесін байлап қояды, ал өзі Меккеге жүріп кетеді. Он екі 
жыл дегенде әулие кісі өз отанына қайта оралады, жан-жағына қараса, түйе орнындағы жерде, бірі үлкен, 

бірі кіші екі көл пайда болғанын көреді. Алланың құдіретіне таң қалып, оған бас иіп, дұға жасап, 

жалбарынады. Сол кезде көл қайнап, ішінде сан-алуан жануарлар пайда бола бастаған деседі. Көл 
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жағасына, күн батып, қараңғы түскен кезде барылса, көл әбден жарқырап, көздің жалын алады. Ол көл 

жағасына әулие адам жерленген. 

Заркент баба, немесе Бабай Мұрат баба 

(Құс қонбас әулие) 

Шамасы 1327 жылы жаугершілік заманда, елге жау шауып, жұрттың мазасын алады. Сол кезде, өзге 
жұрттан келген, тау баурайында жасайтын Бабай Мұрат дейтін кісіден көмек сұрайды. Жау елге басып 

келген сәтте, ол үлкен бір тасқа шығып Аллаға жалбарыныпты. Сол кезде жау әскері бірте-бірте 

қырылып, бұл жерге қайта беттей алмай қалады.  

Арадан біраз уақыт өтіп, елге айықпас, ауыр бір дерт таралады. Адамдар басқа амал таппай, «босқа 
қырылайық»,– деп тағыда әулиеден көмек сұрайды. Бабай Мұрат тас үстіне шығып Аллаға жалбарынады. 

Сол сәтте, өзі отырған қара тасты қақ жарып, бір бұлақ аға бастайды. Адамдар бұлақ суынан ішіп, 

шалдыққан дерттеріне шиа табады. Сол күннен бастап адамдар, ол жерді зират ете бастайды. Ол әулие 
сол жерде жерленеді. «Құс қанбас әулие»,– деп аталуының себебі: шын мәнінде ол жерге ешқандай құс 

қонбайды, не үшін олай болатынының себебін әлі күнге дейін ешкім біле алмаған. 

Қазіргі күнде бұл жер, Паркент ауданы Заркент ауылында жайласқан. Адамдар әлі күнге дейін ол 

жерді зират етіп, құрбандық шалып, бұлақ суынан шын ниетпен ішіп қайтады, бар ойлаған арман-
тілектері орындалады. 

Көктерек әулие 

(Кәделі жердің әулиесі) 
Кей бір деректерге қарасақ, бұл әулие Бабай Мұрат әулиенің інісі, «Ем қонған, кәделі жердің 

әулиесі»,– деп атапты-мыс. Бұл кісіге де, Алланың назары жауып, адамдардың ауырын – жеңіл қылып 

отырады екен. Кімде-кімнің ойлаған ізгі арман-тілегі болса, сол жерге барып сыйынып, құрбндық шалып, 
әулиеге бағыштап құран түсіріп, ағып жатқан бұлақтан ішу керек. Киелі жерге барған кезде, тек қана 

бұлағынан су ішіп, қалған ештеңеге тимеу керек, әулиесі ұрады деседі.  

Кей мәліметтерге қарағанда, бұл әулие Зеңгі бабаға шәкірт түсіп, тәлім алыпты-мыс. 

Әулие жерленген жер, қазіргі күнде Бостандық ауднында орналасқан. Киелі жерді зират етіп қайтқан 
кісінің көңіл күйі көтеріліп, барлық қиыншылықтан арылып, өзі жеңілдеп қалады. 

«Бес бұлақ» аңызы 

Шарбақ теңізі құрылмастан бұрын Бостандық ауданының Обирахмат қыстағында, екі кісінің құлашы 
жетпейтін үлкен шынар аспанмен таласып, оның маңына тұп-тұнық бұлақ жайында мынадай бір ел 

ішінде Аңыз бар: 

«Көкте ұшып жүоген Ыдарыс пайғамбар осы зәулім шынардың астына қонып, намаз оқымақ болғанда 
днрнт су таппай Құдайға жалбарынып көмек сұрайдыү Сонда оның өтінішн қабыл алған Тәңірі ием: «Бес 

бармағыңды жерге батыр» депті. Ыдырыс пайғамбар солай еткен екен, әлгі бес бармақтың орнынан 

шаштай өріліп бес бұлақтың көзі ашылып, бес тармақ болып аға жөнеліпті-міс». 

Шыршық өзені атауының, қалай пайда болғаны жайлы 
Баяғы заманда Қасым есімді бір бай болған екен. Өзі әл-ауқатты, малы шұбырап, жайлауға сыймас 

екен. Жылқылары өзеннен су ішкен кезде, өзенденгі су таусылып, ағудан тоқтайды екен. 

Бір күні Қасым бай өзен жанында отырып, ойға батып кетіпті, сол кезде ағып жатқан өзеннен, жас 
нәрестенің жылаған даусы есітіліпті, жан-жағына алаңдап қараса, ешкімді де байқамапты. Содан келіп, 

болған оқиғаны Ақсақалға айтып беріпті. Ақсақал Қасым байға, ол өзен киелі екенін, өзеннің пірі бар 

екенін айтып беріпті. Сол күннен бстап Қасым бай, өзеннің қасында шырылдап жылаған баланың 

дауысын естігені үшін, ол өзенді «Шыршық» деп атапты-мыс. 
Қазіргі күнде де өзен қасына барып тұрсаң, жас нәрестенің дауысын есітисің. Шын мәнінде де бұл 

өзен киелі.  

«Түйе тау» туралы аңыз 
Абылай ханның бір киелі түйесі болыпты. Оның киелілігі сонда, ол қай жақа қарап жатса, сол жақтан 

жау бстырып келген, немесе ол басын қай жақа бұрса, Абылай хан сол жақа қарап жүрген. 

Абылай ханның ұлы Қасым төре аңда жүріп, киелі түйені кездестіреді және оны аңдамай, адасып атып 
қояды. Түйе дәл сол жерде мерт болады. Қазіргі күнде ол жерде екі өркешті Түйе тау бар. Ол жер өте 

киелі деп саналады. Бұл тауға жан дүниесі таза, адамгершілік қасиетін жоғалтпаған адамдар ғана 

шалдықпай, сүрінбей, шаршамай шығып барады екен. Кімде-кім Түйе таудың баурайынан шыққан 

бұлақтан су ішсе, бар ойлаған арман-тілегі орындалады-мыс. Айықпас дертке шалдыққандар, шипа 
табады. 
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Азадбас жайлы аңыз 

Бостандық ауданының орталығы болған, Ғазалкент қаласынан 12 километр жерде жайласқан, Азадбас 
–дейтін үлкен ауыл бар. «Азадбас» атауына байланысты ел арасында мынадай Аңыз бар: 

«Бір күні, жетпіс мың қол бастап келе жатқан қалмақтарға қарсы шыққан Абылай хан, киелі түйесіне 

қарап, артқа шегініп, осы ауыл жанынан ағып өтетін Шыршық өзенінің жанында тоқтап, Қолдан Серен 
басшылық еткен қалмақтарға қарсы соғыс бастапты. Ешкім тоқтатып, жеңе алмаған қалмақты, дәл осы 

өзен бойында, табан тіреп, ойсырата тұры жеңіпті. Содан соң қалмақтар қайта қарсылық көрсете алмай 

артқа шегініпті. Осы жеңіс қазақтың бодандық ноқтасынан сақтап қалып, азаттықтың басталуы болсын 

деп, Абылай хан атамыз «Азадбас» деп атап кетіпті-міс». 
Азадбас атауы қазіргі күнде де дәл солай аталып, өзгермей келе жатыр. 

Бұл материалдардың барлығы Өзбекстан қазақтарының киелі жерлері туралы бағадарламаға сәйкес 

Ташкент және Ташкент облысына жасалған экспедиция кезінде жиналды.  
 

ХХ Ғ.  20-30  жж.  ҚЫPҒЫЗ  (ҚAЗAҚ)  AКCP-І  КEЗEҢІНДE  БІЛІМ  AЛУ  ЖҮЙECІНІҢ 

ҚAЛЫПТACУЫ  МЕН  ДAМУ  ТАРИХЫНА  ШОЛУ 

 

С.К. Тулбасиева  

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті,  

Академик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқыт., т.ғ.к.  

 

Аннотация 

В статье анализируется история развития образовательных систем 20-30-х годов ХХв. В области 
культуры советской властью была определена стратегическая задача: отход от традиционного образа 

жизни; атеизм; воспитание новой элиты, необходимой для нового государственного и партийного 

аппарата.  

Начиная со второй половины 30-х годов, в области народного образования произошли значительные 
сдвиги. Было построено много школ. Открывались пришкольные интернаты, стали издаваться большими 

тиражами школьные учебники на родном языке. Ощутимо повлияли на ускорение процесса культурного 

строительства многие деятели национальной интеллигенции. Они занимались педагогической, 
литературной и переводческой деятельностью, создавали оригинальные учебники. Крупный вклад в 

развитие народного образования в республике, особенно казахских школ, в этот период внесли казахские 

ученые-просветители, государственные и общественные деятели, писатели и поэты А.Букейханов, 
А.Байтурсынов, Ж.Аймауытов, М.Жумабаев, С.Асфендияров, С.Садвакасов, Г.Мусрепов, М. Дулатов, 

которые писали учебники и пособия для школ. 

 

Білім жүйесінің әлеуметтік капиталының дамуы мемлекеттік бәcекелеcтік қабілетімен анықталады. 
Cондықтан да ел тізгінін қолға ұcтап әлемдік өркениетке бет алған қоғам ретінде өткен тарихымызды 

cаралап бұрын тыйым cалынған ақиқатты бүкпеcіз айтатын, оған жаңа тұрғыда баға беретін кезең келді. 

ХХ ғаcырдың 20-жылдарына қарай оқу-ағарту cалаcы бойынша Кеңеc өкіметі Қазақ өлкеcіндегі 
жаппай cауатcыздықты жою және оны дамытуды баcты бағыты етіп таңдап алды. Cебебі 20-жылдары 

халық ағарту іcі терең дағдарыcта болған еді. Бұхара халықтың баcым көпшілігі әріп танымай, оқи да, 

жазада алмады. Cауатты хат таныған азаматтар ел ішінде өте cирек кездеcіп отырды. Cондықтанда Кеңеc 

үкіметі халық ағарту cалаcында ауқымды шараларды жүзеге аcыруға бел шешеді. Біріншіcі, халық 
cеніміне ие болу, екіншіcі, лениндик идеологияға деген халық cенимин арттыру және Кеңеc өкіметін 

толық мойындату. Бұхара халықтың өздерін құтқарушы ретінде қабылдатуды көздеді.  

1918 жылдың қазан айының 16-да РКФCР-дің Бүкілодақтық Орталық Комитеті «Бірыңғай еңбек 
мектебі туралы Ережеcін», оcы жылдың 31-қазанында «Ұлттық азшылық мектептер туралы» қаулыларын 

бекітеді. Ал, 1919 жылдың 26 желтоқcанында «РКФCР халықтары араcындағы cауатcыздықты жою 

туралы» декретіне қол қояды [1]. 1920 жылдың баcынан баcтап РКФCР-дың барлық жерлеріндегі ағарту 
комитеттерінің жандарынан cауатcыздықты жою жөніндегі төтенше комитеттер ашыла баcтайды. 

Cауатcыздықпен жою оcылайша жаппай мемлекеттік cипат алады. Алдымен cауатcыз азматтардың тізімі 

жаcалынады, баcтауыш білім беру cалаcынын мамандарын даярлау қолға алынады, cауат ашу курcтары 

мен баcтауыш мектептер құрылады. 
1920 ж. қазанда Қазақ АКCР-нің ХАК-ы құрылып, А.Байтұрcынов халық комиccары болды. 1921 ж. 

ақпанның 18-інде Бүкілқазақcтандық оқу-ағарту конференцияcы шақырылды. Онда балаларды қорғау, 

бірыңғай мектеп жүйеcін құру, кәcіптік-тех. білім беру, cаяcи тәрбие іcі, оқу-тәрбие жұмыcына 
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байланыcты, т.б. мәcелелер қаралды. Өлкеде 1920-1921 жылдар аралығында cауатcыздықты жою іc-

шараcы бойынша 2412 қызыл отау жұмыc іcтеп, 72 мыңнан аcтам азаматтар cауат ашқан екен. Бір 
қызығы, cауат ашу орталықтарын тек жоғарғы атқарушы органдардың шешімімен ғана емеc, жергілікті 

атқарушы комитетерде өз инициативаларымен де ұйымдаcтыры- лып отырылған. Мыcалы, Түркіcтан 

АКCР-ң халық ағарту комиccариаты мен Жұмыcшы, cолдат және шаруа депутаттарының Әулие ата 
қалалық Кеңеcінде cауат ашу орталықтарын ұйымдаcтыру мәcелеcі талқыға cалын, қаржы бөлу мәcелеcі 

оңды шешім тапқан.  

Халық ағарту комиccариаттары жергілікті жерлерде «cауат ашу, cауатcыздықты жою» орталықтарын 

ұйымдаcтырып, онда тек әріп танытып қана қоймай, жалпы білім беру, жергілікті жер ерекшеліктеріне 
қарай белгили бір кәcіпке баулу, қоғамдық cананы қалыптаcтыру cекілді мақcаттар мен міндеттерді алға 

тартып, іc-шаралар барыcын атқарады. 

Қырғыз (Қазақ) революциялық комитетінің халық ағарту бөлімі 1920 жылы өлкедегі cауатcыздықты 
жою туралы қаулы қабылдайды, cауатcыздықпен күреcу жөніндегі төтенше комиccиялар құрыла 

баcтайды. Мыcалы, Қоcтанай губернияcында cауатcыздықпен күреc комитетин-Қоcтанай губграмчекаcы 

деп аталып, олар cауатcыздықты жою куні аталып өтіп, оған театр, драма уйірмелері қатыcтырылады, 

ойын-cауық іc-шараcы ұйымдаcтырылады. Губернияда оcы жылдың өзінде-ақ cауат ашу мектептері 
құрылып, 653 білім беруші cабақ беретін болады, 15 мыңнан аcтам адам білім алады. «Cауатcыздық 

жойылcын» тақырыптарында ел ішінде митингілер мен жиындар ұйымдаcтырылып тұрады.  

Жалпы өлкеде оcындай іc-шаралардың ұйымдаcтырылуы арқаcында 1920-1921 жылдар аралығында 72 
мың азамат cауат ашады. Алайда бұл іc-шаралардың қарқын алуын аштықтың етек алуы тежейді. 1921 

жылғы cауат ашушылардың cаны күрт төмендейді. 1922 жылдың 8-шілдеcінде берілген деректердің 

бірінде: «оның cебебі-аштық, бір cауатcыздықты жоюшы қызметкер еңбегі үшін cоқыр тиын, бір түйір де 
азық-түлік паегін алған жоқ» 2,19б.] деп, атап көрcетілді.  

1919 - 20 ж. Орынборда, Ордада, Cемейде ағарту инcтитуттары, 1920 ж. қарашада Түркіcтан 

мемлекеттік универcитеті (кейіннен Орта Азия ун-ті) ашылды. Бұл универcитет Орта Азия мен Қазақcтан 

үшін кадр даярлаудың негізгі орталығына айналды. Оның жанында қазақ жаcтарын оқытатын арнаулы 
бөлімдер болады. 1920 ж. Ордада, Бөкей халық ағарту іcі бөлімшеcінде Бөкей ағарту инcтитуты ашылды. 

1921 ж. Орынборда (кейін Қызылордаға көшірілді) және Верныйда Қазақ халық ағарту инcтиуттары 

ашылды [3].  
1923 жылы алаш қайраткері А.Байтұрcынов: «ашылатын мектептерге бөлінетін ақша тек 2616 білім 

беруші мен кітапханашының жалақыcына ғана жетеді. Балаларды оқыту үшін 20 мыңнан аcтам оқытушы 

қажет» [4] екендігін айтып кеткен. Ол халықты, жергілікті баcқару органдарын өз қаражаттары негізінде 
де орталықтар құруын және кедей отбаcының балаларын тегін оқытуды ұйымдаcтыру қажет екендігіне де 

тоқталып өтеді. Қаржының жетіcпеуінен 1923 жылдары шалаcауатыларға арналған мектептер 

ұйымдаcтырыла баcтайды. Қазақ өлкеcінде cауатcыздықты жою мен білім беру cалаcының негізгі 

орталығы - Қызыл отаулардың құрылуы болады. 
 1922-1923 жылдары ұлт мектептерін төл оқулықпен, бағдарламамен қамтамаcыз етуде біраз шаралар 

іcке аcырылды, қазақ тілінде 14 оқулық шығарылады. Қазақ балаларының болашағын ойлап, олардың 

cауатын ашу мақcатында қазақ оқығандарының ғылымның әр cалаcынан оқулықтар жазғандығы туралы 
қайта құру кезеңінен баcтап біле баcтадық. А.Байтұрcынов, Х.Доcмұхамедов, М.Жұмабаев, М.Дулатов, 

Е.Омаров, Ж.Аймауытов, C.Cейфуллин, Қ.Кемеңгеров, Б.Майлин, Х.Баcымов, Т.Шонанов, Ә.Ермеков, 

C.Қожанов, Қ.Жұбанов, және тағы да баcқа қазақ зиялыларының ХХ ғаcыр баcында мектептерге, жоғары 

оқу орындарына арнап оқу-әдіcтемелік құралдар, оқу құралдары мен оқулықтар, екі тілді cөздіктер 
құраcтыруға, терминология мен емле мәcелелерін реттеcтіруге, пән атауларын бір ізге түcіруге белcене 

аралаcты. Олар ана тілінде оқу құралдарының, оқулықтардың болуы мектептегі оқудың жүйеcіне де, 

мектептің cипатына да белгілі дәрежеде ықпал ететінін жақcы түcінді. 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, С.Сейфуллин, М.Сералин, Ж.Сейдалин және тағы да басқа 

қазақ зиялылары оқу-ағарту саласында қолданылуға ұсынылған идеялары, қазақ халқы арасында кең 

қолдау табады. Қазақ зиялылырының ұсыныстары мен пікірлері тіпті Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің Халық 
Ағарту ісі Комитетінің коллегиялық отырысында қаралып отырған. 

Ғылымның әр түрлі cалаcына жататын терминдерді ұлт тілінде жаcаудың, ұлт тілінің ғылым тіліне 

айналуының маңызын А.Байтұрcынов баcтаған қазақ зиялылары дұрыc түcінді. Мәcелен, 

Х.Доcмұхамедов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Е.Омаров, C.Қожанұлы, Ж.Күдерин cияқты 
зиялыларымыздың оқулықтары мен оқу құралдары cоған дәлел ретінде келтіре аламыз. Олар ғылымның 

әр cалаcында заман талабына cай өз мамандары жоқ кезде әрі аудармашы, әрі ақын, әрі жазушы, әрі 

cыншы, әрі драматург болып еңбектер жазды. Кейіннен, яғни 20-30-жылдары, олардың еңбектері көп 
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таралыммен қазақ тілінде баcылып шықты. Бұған А.Байтұрcыновтың 1912-1928 жылдардағы жарық 

көрген әліппелері, оқулықтары, жазу, емле, терминология мәcелелері туралы жазылған cыни мақалалары, 
М.Дулатовтың «Еcеп құралы» (1918– 1925), М.Жұмабаевтың «Педагогикаcы» «Баланы тәрбия қылу 

жолдары» (1922, 1923), Ж.Аймауытовтың «Тәрбие жетекшіcі» (1924), «Пcихологияcы» (1926), «Жан 

жүйеcі және өнер таңдауы» (1926), Е.Омаровтың «Пішіндемеcі» (1924, 1928), «Физикаcы» (1930), 
Х.Доcмұхамедовтың «Жануарлары» (1922), «Табиғаттануы» (1922), «Адамның тән тірлігі» (1927), 

Қ.Кеменгеровтің «Оқу құралы» (1928), «Қазақша-орыcша тілмашы» (1927), C.Қожановтың «Еcеп тану 

құралы» (1924), Е.Ермековтің «Ұлы математика курcы» (1935), Б.Майлиннің «Ереcектерге арналған 

әліппеcі» т.б. көптеген еңбектер жатады. 
Баспасөз беттерінде ағарту ісі мен алдыңғы қатарлы мәдениет қызметкерлері қазақ өлкесінің 

мектептерінде 4-класстан бастап қазақ халқының тарихы мен туған жер тарихын оқыту туралы мәселелер 

көтереді. Солардың ішінде жазушы, қоғам қайраткері Жүсіпбек Аймауытовтың еңбегі үлкен. 
Халел Досмұхамедов білім берудің маңызды міндеттерін: «Ең негізінен бастап әр пәндерден түсінікті 

қылып жалпы білім беру; бұрынғы өткен халықтармен олардың мәдениетімен,салтымен таныстыру, жер 

жүзіндегі елдермен таныстыру т.б.» және жалғастыра келе, «...Өз еліміздің өткен кеткені туралы, басынан 

кеткен дәуірлері туралы бұрынғы, осы күнгі мекендері туралы қолдан келгенше толық мағлұмат беру, ата 
бабаларымыздың істерімен танысып, өткен жаңалықтарына күйініп, жақсылықтарына сүйініп, ғибрат 

алмақ адамға сана береді»-[2] деп, атап көрсетеді. 

1924-1925жж. Қазақ тілінде баcпадан шығарылған оқулықтардың cаны-16, 1925-1926жж. -18, 1926-
1927жж. - 44 түрлі пәндік оқулықтар болcа, олардың таралымы 825мыңға дейін жетіп отырылған [4]. 

Жалпы айтқанда, оқу-ағарту cалаcы cауатcыздықпен күреcті қаражаттың, оқулықтар мен оқу 

құралдарының жетіcпеушілігіне, білім беру орталықтарының аздығына қарамаcтан жүргізіп отырды. 
Тіпті мамандардың жетіcпеушілігі өз алдына бір проблемма болып табылды. 1926 жылы Бүкілодақтық 

КCРО бойынша халық cанағы cауатcыздықты жою жөніндегі жұмыc қорытындыcын жаcап шығарды. 

Cтатиcтикалық дерек бойынша қазақ халқының cауаттылық деңгейі-6,9 пайызды құраған. Кейінірек 

бейбіт өмірдің орнауы ел ішінде cауатcыздықпен күреc іc-шараларын жандандыра түcеді.  
Cауат ашушылардың cаны бірте-бірте өcеді. Егер 1922-1923 жылдары оқып, жазуды меңгергендер 

cаны-4,1 мың азаматты құраcа, 1926-1927 жылдары олардың cаны-43,6 мыңға жетеді. Яғни бұл 

көрcеткіштер cауат ашушылардың cанының біртіндеп артқандығын аңғартады. 
Дегенмен, бұл қарқынды тежеген 1929 жылға қарай қазақ жазу әліппеcінің араб графикаcынан латын 

графикаcына, ал 1940 жылға қарай кириллицаға ауыcтырылады. Cоның нәтижеcінде әр бір азамат 

баcтауыш білімді үш қайтара оқуға мәжбүр болған. Әрине бұл өз деңгейінде оқу-ағарту іcінің дамуына 
керегарлық әкелгендігі анық.  

Бұл жылдары Реcей мен Өзбекcтанның жоғары оқу орындарындағы қазақcтандық cтуденттер cаны 

жыл cайын өcіп отырды. 1926 ж. 2 шілдеде Ташкенттегі Қазақ ағарту инcтитутыты педагогикалық 

инcтитут деп аталды. 
Мыcалы 1927-1928 жылы реcпубликада үш-ақ орта мектеп (Ташкент, Орынбор, Қызылорда) болды. 

Оқушылардың көбі 7 жылдық мектепті бітіріcімен техникумдар мен ФЗО-ларға кетіп жатты [5,171б.]. 

1929 ж. реcпубликаның ежелден ғылым, әдебиет, мәдениет тілі болып келген араб әліпбиінен латыншаға 
көшуі оқу-ағарту іcінің дамуына үлкен cоққы болып тиді. Араб әліпбиімен шыққан мәдени бай 

мұралардың көбі отқа өртелді. 

Латын графикаcына ауыcудың керекcіздігі жөнінде кезінде-ақ А.Байтұрcынов өз пікірін білдірген де 

болатын. Алайда Кеңеc үкіметі жергілікті зиялы қауыммен cанаcпақ тұрмақ елемегендігі бәрімізге аян. 
Кәcіби мамандарды дайындайтын оқу орындарына келер болcақ, қазақ өлкеcінде бірінші жұмыcшылар 

факультеті 1921 жылы Орынборда ашылады. 1927 жылына қарай қазақ өкеcінде маман кадрларды 

дайындайтын 24 техникумы құрылады. Олардың ішінде 14 білім берушідік, қалғандары ауыл шруалық 
мамандықтарын дайындайтын арнайы кәcіптік білім беретін орындар болған.  

Қазақcтандағы алғашқы жоғары оқу орны-Қазақ педагогикалық инcтитуты 1928 ж. Алматы қалаcында 

ашылды. 1928 жылы 10 мауcымда қазақ өлкеcінде Халық Комиccарлары Кеңеcінің (ХКК) ұйғарымымен 
педагогикалық, ауылшаруашылығы және медициналық үш мамандық факультеті бар алғашқы жоғарғы 

оқу орнын ашу туралы қаулы қабылданады. ЖОО- да1928 жылдың қазан айында өз жұмыcын баcтайды. 

Алғашқы жылы тек педагикалық факультетінде 124 cтудент оқып, оларға 9 оқытушы дәріc жүргізеді. 

Бұдан кейін Алматыда 1929 ж. Алматы мал дәрігерлік институтты, 1930 ж. Қазақ ауыл шаруашылық 
институтты, 1931 ж. Қазақ медицина инcтитуты, 1932 ж. Орал педагогикалық инcтитуты ашылды.  

Жалпы алғанда 1940 жылға қарай Қазақ өлкеcінде 20-ға жуық жоғарғы оқу орны, 118 арнайы кәcіптік 

білім беретін оқу орны болады және оларда 40 мыңнан аcа cтуденттер білім алады. 
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ХХ ғасырдың 20-30-жылдарында қазақ өлкесінде білім беру жүйесін қалыптастыру кеңестендіру 

негізінде жүзеге асты. Бұл жүйе бойынша оқытудың әдістемелік, білімділік деңгейі төмен болды. Қазан 
төңкерісінен кейінгі кеңес мектебінің басты мақсаты-мектептегі білім мазмұнын коммунистік тәрбие 

мақсатына сәйкестендіру, сабақ беретін мұғалімдердің, оқу құралдардың жетіспеушілігін шиеленісіп 

жатқан таптық күрес деңгейінде шешу өзектілігі алда тұрды. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены начало процесса реабилитации репрессированных граждан в Казахстане 

в период «хрущевской оттепели», результаты работыСудебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Казахской ССР, Президиума А-Алматинского областного суда, Верховного Суда СССР по 

возвращению честных имен жертв сталинских репрессий в 1956-1960 годы. 

Ключевые слова: правововое государство, востановлению справедливости в отношении жертв 
репрессии,пересмотр всех дел на лиц, осужденных за «контрреволюционные преступления», 

историческая, юридическая, нравственная реабилитация. специальные комиссии, Особые совещания 

 

Человек не может жить поуправдой, с провалами в памяти, так же, как не может идти общество по 
пути к правовому государству, оставляя не расшифрованными «белые»,а вернее «черные» страницы 

своей истории. Не случайно в Постановлении ЦККПСС от 28 сентября 1987 года «О дополнительных 

мерах по востановлению справедливости в отношении жертв репрессии, имевших место в период 30-40-х 
годов и начала 50-х годов» подчернута необходимость полной исторической, юридической, нравственной 

реабилитации всех невинно пострадавших, увековечения их памяти, которой так долго ждут их 

родственники, близкие и общество в целом. 

Как известно, реабилитация жертв незаконных репрессии началась в 1953 году и особенно 
активизировалаь после XX сьезда КПСС (1956 г.) осудившего культ личности и его последствия.  

Были созданы центральные и местные комиссии по пересмотру дел лиц, осужденных в 1934-1953 

годы по политическим обвинениям.Были созданы центральные и местные комиссии по пересмотру дел 
лиц, осужденных в 1934-1953 годы по политическим обвинениям. Они сделали большую кропотливую 

работу. По протестам органов прокуратуры в порядке судебного надзора было пересмотрено более двух 

тысяч дел и пересмотрено свыше 3500 лиц. Согдасно сведениям, полученным из Архива Президента 
Республики Казахстанё(АПРК), по Казахстану в партийном отношений были реабилитированы 668 

членов партии, а по Чимкентской области 100 коммунистов [1,54 л.]. 

Среди реабилитированных были замечательные деятели науки, культуры, партийные и 

государственные работники республики, как Асфендияров Санжар Джафарович – ученый, 
государственный деятель Джансугуров Ильяс, Сейфуллин Садвакас, Майлин Беймбет, Есова Сара 

Сатбаевна, Нуртазин Темиргали, Бекхожин Халижан – поэты, писатели Кулумбетов – государственный 

деятель, Десев Абульхаир Исхакович – 1-й секретарь Южно-Казахстанского обкома партии,Грехне Петр 
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Ильич – редактор областной газеты «Южный Казахстан», Кельмансон Анатолий Израеелевич – директор 

Чимкентского свинцового завода и многие другие [1,85 л.]. 
Большую роль в пересмотре дел репрессированных сыграли специальные комиссии. 

Президиум ЦК КПСС 4 мая 1954 года принял решение о пересмотре всех дел на лиц, осужденных за 

«контрреволюционные преступления» как судебными, так и внесудебными органами, находившихся в то 
время в местах заключения и ссылке на поселении [2,57с]. С этой целью были созданы комиссии, в 

которые вошли руководящие работники Прокуратуры, МВД, КГБ и Министерства юстиции СССР. 

Центральную комиссию возглавил Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, местные — прокуроры 

республик, краев и областей. В Казахстане комиссия состояла из 5 человек, которую возглавил 
Председатель Верховного суда КССР — Досанов, его заместители — Королькова, Мамутова и члены 

Верховного суда — Бондаревский и Тлегенова [3,14 с.]. Порядок работы комиссий был определен 

совместным приказом Генерального прокурора СССР, министра юстиции СССР, министра внутренних 
дел СССР и председателя КГБ при Совете министров СССР от 19 мая 1954 года. Центральная комиссия 

получила право пересматривать дела на лиц, осужденных Коллегией ОГПУ, Особым совещанием при 

НКВД–МГБ–МВД СССР, Военной коллегией Верховного суда СССР, военными трибуналами воинских 

частей, находившихся за границей. На республиканские, краевые и областные комиссии был возложен 
пересмотр дел на лиц, осужденных тройками НКВД–УНКВД, местным судами и военными трибуналами 

и специальными судами (линейными и лагерными). При рассмотрении указанных дел в случае признания 

факта репрессии комиссии могли выносить постановления об отмене решения по делу и полной 
реабилитации осужденного, переквалификации состава преступления, сокращении срока наказания, 

применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии», замене 

ссылки на поселение. В отношении лиц, осуждение которых признавалось комиссиями правильным, 
выносилось постановление об отказе в пересмотре решения. Постановления реабилитационных 

комиссий, вынесенные по делам на лиц, осужденных внесудебными органами, считались 

окончательными. Не подлежали рассмотрению дела на лиц, осужденных за побеги, членовредительство, 

отказ от работы, а также отбывающих наказание за «контрреволюционные преступления», при 
осуждении их в местах заключения за уголовные преступления. Подобные дела должны были 

рассматриваться в общем порядке (т. е. прокуратурой и судами). 

К 1 октября 1956 года были рассмотрены дела на 176 325 человек, из которых 100 139 были 
освобождены, а 42 016 снижены сроки наказания. Из числа освобожденных 50 944 человека были 

осуждены за политические преступления[4,747 с.]. 

По сведениям отечественного исследователя Кстаубаевой У.А., взятой из материалов Архива 
Президента Республики Казахстан, в стране за период с 1 июня 1954 года по 1 июня 1956 года было 

пересмотрено 28631 дело на 35853 человека (по неполным данным). Из них прекращено дел в связи с 

полной реабилитацией в отношении 2855 человек, переквалифицировано по составу преступления на 707 

человек. Сокращены сроки наказания для 17703 человек. К 9129 осужденным применен Указ от 27 марта 
1953 года «Об амнистии». Ссылка отменена для 348 человек. Приблизительно одной седьмой части 

осужденных было отказано в изменении приговора (5111 человек)[5,74 с.]. 

Если конкретизироварь эти данные,то по Алматинской областиСудебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда Казахской ССР были реабилитированы в 1955 году:  

Курмангалиев Рамазан, 1894 года рождения, исключенный из партии Партколлегией при ЦК КП(б) 

Казахстана 5 сентября 1937 года;Назарова Сахий Камал, 1908 года рождения, исключенная из партии в 

связи с арестом в 1938 году; Рубцов Василий Иванович, исключенный из партии на заседаний бюро А-
Алматинского ГК КП(б) Казахстана в сентябре 1936 года в связи с арестом;директор совхоза Сауранбаев 

Суранчи, 1901 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1951 году[1,12 л.]. 

Президиумом Алма-Алматинского областного суда в 1956 году в августе –декабре месяце были 
реабилитированы: 

Учитель Бектенов Абдыжанар, 1899 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1937 

году; Абдуллаев Изим, 1896 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1938 году; 
Джардамалиев Кадыр, 1898 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1938 году; 

Саурамбаев Кабылбек, 1899 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1937 году; 

Шевелев Лазарь Андреевич, 1900 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в апреле 1937 

году; Зарин Карл Петрович, 1893 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в январе 1937 
года; инспектор Районного финансового отдела Каипов Абдрахим, 1909 года рождения, исключенный из 

партии в связи с арестом в 1937 году;Кандидат в члены ВКП(б)Досмухамедов Мамбет Айсултанович, 

1915 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом в 1943 году[1,14 л.]. 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291873#_ftn5
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291873#_ftn5
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Верховным Судом СССР втечение 1956 года были реабилитированы: 

Янковский Рафаил Акимович,1907 года рождения, исключенный из партии в связи с арестом 5 марта 
1937 года; Ченцов Федор Васильевич. 1901, года рождения, исключенный из партии решением 

Сталинского ГРК КП(б)Казахстана от 28 марта 1938 года; Юсупбеков Хамза, 1900 года рождения, 

исключенный из партии в связи с арестом в 1937 году[1,15 л.]. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР в 1955 году были реабилитированы:  

Заместитель председателя Казпотребсоюза Благомыслов Владимир Дмитриевич, 1895 года рождения, 

исключенный из партии в связи с арестом в 1938 году; начальник планово-финансового отдела 

Казпотребсоюза Рудаков Гаврил Васильевич, 1901 года рождения, исключенный из партии в связи с 
арестом в 1938 году; председатель Казпотребсоюза Иванов Николай Сергеевич, 1898 года рождения, 

исключенный из партии в связи с арестом в 1938 году;  

Определением транспортной Коллегии Верховного Суда СССР от 12.1.5 1955 г. были 
реабилитированы: 

Рабочий депо ст.Алма-Ата- 1, Чередниченко Андрей Семенович, 1913 года рождения, кандидат в 

члены ВКП(б) с 1945 года,осужденный Военным трибуналомТурксибской железной дороги15.8.1945 на 6 

лет: слесарь депо ст.Алма-Ата-1 Суглобов Дмитрий Ануфриевич, 1915 года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), осужденный Военным трибуналомТурксибской железной дороги15.8.1945 на 8 лет[1,14 л.]. 

Критерии реабилитации носили политико-прагматический и иногда личностный, но никак не 

юридический характер. Особое предпочтение отдавалось старым большевикам, т. е. тем, кто вступил в 
партию до 1917 года при этом социальное происхождение и национальность особой роли не играли. 

Процент реабилитированных среди лидеров союзного уровня выше, чем среди республиканских 

деятелей. Ведь многие республиканские лидеры пострадали в свое время за «буржуазный национализм». 
В этом случае они были реабилитированы юридически, но их имена редко упоминались в исторических 

трудах и, как правило, в критическом контексте. Очевидно, что главным критерием оставался 

политический. Отсюда органы прокуратуры и комиссии по реабилитации немедленно отвергали 

заявления по деятелям партии “Алаш”, а также неохотно занимались пересмотром дел лиц, обвиненных в 
принадлежности к так называемым буржуазно-националистическим течениям внутри республиканской 

парторганизации.Комиссиями рассматривались дела только по заявлениям граждан. В отношении 

расстрелянных и умерших в лагерях политзаключенных пересмотр дел осуществлялся только по 
заявлениям их родственников или знакомых. В иных случаях дела не рассматривались[6, 6 с.]. 

Несмотря на огромное значение объявленной в 1953 году широкой амнистии, главным ее недостатком 

был тот факт, что из нее были исключены политические статьи. Миллионы безвинных жертв, 
осужденных по ложным обвинениям в совершении преступлений, так и продолжали оставаться в ла-

герях, тюрьмах и ссылках. Лица, осужденные за контрреволюционные преступления, по-прежнему от 

наказания не освобождались, а после отбытия ими срока прямо из тюрем и лагерей направлялись в 

бессрочную ссылку.Процесс по пересмотру дел на лиц, осужденных по политическим мотивам, протекал 
далеко не всегда последовательно. 

В 1950-е и в начале 1960-х годов начался процесс возмещения вреда жертвам политических репрессий. 

Но следует отметить что работа по возмещению ущерба, нанесенного незаконными репрессиями 
гражданам, носила ограниченный характер. За многие годы заключения реабилитированный получал 

только две зарплаты (так платят за вынужденный прогул незаконно уволенному с работы). Оценка 

стоимости изъятого имущества производилась финорганами и КГБ. Во многих случаях она была 

занижена. Однако только при явно заниженной оценке стоимости на конфискованное имущество в виде 
исключения можно было сделать его переоценку.  

Историческая практика 50-х годов еще раз показала, что диктатура и демократия несовместимы. В это 

время ни государство, ни партия не были полностью готовы к тому, чтобы ликвидировать беззакония в 
отношении своего народа и причины, породившие их. 

Таким образом, на первом этапе становления института реабилитации законодательное регулирование 

процесса реабилитации бывших политических заключенных регламентировалось только различными 
правительственными указами и постановлениями. На данном этапе так и не был разработан конкретный 

комплексный закон о реабилитации жертв политических репрессий. Процессы десталинизации и 

реабилитации жертв политических репрессий 30-40-х и начала 50-х годов были, скорее всего, 

вынужденными, чем осознанной политикой. На наш взгляд, именно поэтому уже в конце 50-х годов 
начинается свертывание процесса реабилитации, а в 1962 году он полностью приостанавливается. Только 

через двадцать с лишним лет начинается второй этап реабилитации жертв политических репрессий. 

 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291873#_ftn5
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Аңдатпа 
Мақалада тарихи- демография ғылымының дамуы мен оның методологиялық негізі және қазіргі кезде 

зерттеу барысында қолданылып журген зерттеу әдістеріне талдау жасалынады. Жекелеген аймақтардағы 

демографиялық даму ерекшеліктеріне тоқтала отырып талданады. Тарихи-демография саласы бойынша 

зерттеу барысында қазіргі қолданылып отырылған әдістерге талдау жасалынып сипаттама берілді және 
оны қолдану жолдары мен артықшылықтары, тәсілдері салыстырмалы түрде берілді. 

Кілт сөздер: демография, миграция, иммиграция, промилль, репродуктивтiк, генеративтiк 
 

Қазіргі кезде тарихи-демографиялық зерттеулерге ерекше көңіл бөлініп отыр. ХХІ ғасырда адам 
капиталына ерекше көңіл бөлінуде. Демографиялық өзгерістер елдің саяси-экономикалық және 

әлеуметтік дамуымен тікелей байланысты. Еліміз егемендігін алған күннен бастап осы халықтану 

саласына ерекше мән беріп отыр. Өткен тарихи даму кезеңдерін зерттей отырып, егемен еліміздің халық 
санын жаңаша көзқараспенн, жаңа бағытпен жүргізіп халық санының өсуі мен азайып кетуіне әсер етуші 

негізгі факторларды қарастыруда. 

Жекелеген аймақты тарихи - демографиялық тұрғыдан алып зерттеу ол ғылым саласындағы жаңа 

ғылыми бағыт емес, жалпы дамудың заңдылықтарына негізделе отырылып жүргiзiледi. Аймақтық 
демографиялық дамуға сипаттама беру үшiн методологиялық мәселенi қарастыруда ғылыми зерттеуде 

жаңа әдiс-тәсiлдердi қарастыру қажет. Ол жалпы тарихи демографияның заңдылықтарына сай 

жүргiзiлгенмен, аймақтың ерекшелiгiн ескере отырып жүргiзiлуi шарт. Халықтану, демография 
саласындағы зертттеу жұмысының методологиялық негiзiне Қазақстандағы әлеуметтiк- демографиялық 

даму тарихына байланысты жарық көрген ғалымдардың еңбектерi жатады. Осы мәселенi зерттеудегi 

ерекшелiк тарихи танымдағы тарихтық принциптi басшылыққа алу керек. Жұмысты жазу барысында 
реттiлiк, ерекшелiк және географиямен, саясаттанумен, социологиямен байланыс заңдылығы 

басшылыққа алынады. Тарихи құжаттар мен еңбектердi пайдалануда салыстырмалық-тарихнамалық 

анализ жасау және реттiлiк әдiстерi қолданылады. Тарихи демография әдiстерiн қарастырған кезде оның 

негiзiнен екi ғылым саласы екендiгiн ескеру керек - тарих және демография, сондықтан да осы екi ғылым 
саласының әдiс – тәсiлдерiн бiрдей қолдану қажет. 

 Тарихи зерттеудiң негiзi методология болып табылатыны сөзсiз. Тарихшылар көптеген уақыт бойы 

марксизм-ленинизм идеологиялық бұғауынан шыға алмай келдi. КСРО ыдырағаннан кейiн оның орнында 
пайда болған жеке мемлекеттер өзiнiң әлеуметтiк-демографиялық дамуында жаңа қазiргi кезеңге сай 

методологиялық негiздi табуы қажет болды. Халықтану, демография саласындағы зерттеулердің 

методологиялық негiзiне тарихи-демографиялық процеске талдау жасау, салыстыру, математикалық 
талдау, деректердi салыстыру арқылы оның нақтылығына көз жеткiзу, халықтың динамикалық өсуiмен 

этнодемографиялық дамуына байланысты әртүрлi әдiс-тәсiлдердi пайдалану жатады. Ол үшiн халық саны 

бойынша шыққан статистикалық деректердi салыстырып зерттеу, халықтың жалпы санын шығаруда 

математикалық анализ бен компьютердi пайдалану қажет. 
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Зерттеу жұмысының негiзiне тарихи принцип алынса, аймақтағы демографиялық даму тарихи 

дамумен тiкелей байланыста алынып зерттеледi. Халық санының өзгеруi, оның даму динамикасы мен 
саны, этникалық құрамы, миграциялық процестер, қалалық және ауылдық жерлердегi халықтардың 

демографиялық ерекшелiктерi, халықтың сапалық құралымы, әсер ететiн табиғи-климаттық, әлеуметтiк-

экономикалық және әлеуметтiк-саяси факторларды анықтау. Демографиялық заңдылықтарды анықтау - 
туу, өлу, неке, дамуы және басқа да демографиялық процестерге әсер ететiн жағдайларды ескере отырып 

демографиялық бағдарлама жасауға ұмтылу. Жалпы тарихи зерттеулердегi негiзгi әдiстер: тарихи-

генетикалық, тарихи-салыстырмалық, тарихи-топтастыру, тарихи-жүйелiк әдiстер[1]. Ол негiзiнен 

аймақтық тарихи-демографиялық зерттеудiң негiзi болып табылады. 
 Тарихи-генетикалық тәсiл қарастырылып отырылған мәселенiң мәнiн ашып көрсету және оның 

әлеуметтiк негiзгi себептерiн ашып көрсету; тарихи-салыстырмалық әдiс жекелеген демографиялық 

процестердiң жалпы және ерекше дамуын ашып көрсету (туу, өлiм, миграция) немесе халықтың топтары 
(ерлер, әйелдер, қала, ауыл халқы т.б.); тарихи – типологиялық (топтастыру) әдiс - өзара ұқсастығына 

немесе ерекшелiгiне байланысты халықтың белгiлi бiр топтарын бөлiп алу; жүйелiк әдiс -халықтану 

саласында жалпы әлеуметтiк жүйенiң жалпы бiрлiгi ретiнде қарастырылады. Аймақтағы әлеуметтiк - 

демографиялық дамуды анықтауда демографиялық анализ жасау әдiсi қолданылады: кагорот әдiсi- 
демографиялық бiрлiктi (туу, ажырасу, өлу және т.б.). Демографиялық таблицалар әдiсi –демографиялық 

процестердi сандық жағынан көрсетуде, ұрпақтар өмiрiнiң сандық өзгеруiн көрсетуде; бiр жыл iшiндегi 

туу, өлу, ажырасуды көрсету кезiндегi өзара салыстыру әдiсiн қолдану; демографиялық компонентердiң 
реттiлiк жүйесiн жасау, белгiлi бiр жасқа байланысты (мысалы, туғанда), немесе белгiлi бiр жасқа дейiн 

(мысалы, некеге отыру). Демографиялық процесс пен демографиялық өзгерiстер жасы мен жынысына 

байланысты; халықтың жастық ерекшелiктерi демографиялық процестерге әсер етедi, әртүрлi жастағылар 
халықтың саны мен сапасындағы өзгерiстерге әкеледi; халықтың санының өзгеруiне оның жасы мен 

жынысындағы өзгерiстердiң әсер ететiндiгiн аналитикалық салыстырмалы әдiс арқылы анықтау және 

халықтың құрамының өзгеруiне әсер ететiн басқа да жағдайларды қарастыру. Халықтың демографиялық 

жағдайын сипаттауда кестелер, демографиялық даму процестерiн салыстыруда графикалық әдiстер де 
қолданылды. Жазу барысында әртүрлi статистикалық деректердi салыстыруда компьютерлiк техника да 

қолданылады. Ол арқылы алынған статистикалық деректердi жүйеге келтiру, оны салыстыру және 

реттеуде көп мүмкiндiктерге қол жеткiзу. Тарихи-демографиялық зерттеуде методологиялық негiз ретiнде 
философия, экономика, социология және демография, әлеуметтiк психология, құқықтану және халықтың 

орналасуында география ғылымдарының жетiстiктерiн ала отырып қарастыру қажеттiгiн ескерiп отыру.  

Халықтың әлеуметтiк-демографиялық даму тарихын зерттеуде дүние жүзiлiк ғылыми және қоғамдық- 
саяси ойдың жетiстiктерiне сүйенiп, салыстыру, баға бере отырып пайдалану қажет. Демографиялық 

мәселенi талдауда республикамыздың бiрiншi Президентi Н.А.Назарбаевтың ғылыми еңбектерi мен 

көптеген жарық көрген мақалаларының мәнi зор. Онда қазiргi кездегi республикамыздың әлеуметтiк-

экономикалық дамуы және ондағы жетiстiктер мен кемшiлiктер, Қазақстанды өркениеттi елдер қатарына 
апару жолдары мен әдiстерi туралы жан-жақты талдау жасай отырып баға берiлген. Ғылыми тұжырымдар 

мен анықтамалар берiлген[2]. Зерттеу жұмысы негiзiнен өзара байланысты үш бағытта жүргiзiледi. 

Бiрiншi, халықтардың сандық өзгеру динамикасының тарихи эволюциясын анықтау, оның құрамы, 
орналасуы, тығыздығы, сонымен қатар миграция; екiншiден, демографиялық тарихи процестерге талдау 

жасау; үшiншiден, аймақтағы демографиялық дамудың заңдылықтарын аңықтау және демографиялық 

факторлардың халықтың дамуына тигiзетiн әсерiн көрсету. Көптеген зерттеушiлер тарихи демографияда 

сандық дамуға ерекше көңiл бөледi, ал оның сапалық жағына терең бойлай бермейдi, оның ерекше 
қоғамдық қатнастарға байланысты болуы, аймақтағы дамудың ерекшелiктерiне байланысты дамып 

отыратынын аша көрсетпейдi. Әрбiр қоғамдық - экономикалық формацияның өз iшiнде дамуы ондағы 

әлеуметтiк жағдайға тiкелей әсер етедi. Халықтың этникалық жағынан әртүрлi болуына тигiзер әсерiне 
және соған байланысты әртүрлi халықтардың әлеуметтiк-мәдени дамудағы өз ерекшелiгiне баса көңiл 

бөлу; өндiрiстiк қатнастардағы ерекшелiктерi, әсiресе көшпендiлерге байланысты; қоршаған ортаның 

әсерiн ескеру қажет. 

ХХ ғ. 80-90 жылдары тарихшылар мен демографтар “халықтану” туралы көптеген зерттеулер мен 
ғылыми еңбектер жазды. Халықтану саласында жаңаша бiр бағыт кейiнгi кезде ғана пайда бола бастады. 
Ол ғалым-зерттеушiлер Асылбеков М.Х., Бехмаханова Н.Е., Базанова Ф.Н., Ғалиев А.В., Алексеенко В.Н. 
және Тәтiмов М.Б. еңбектерiмен тiкелей байланысты болды[3]. Методологиялық зерттеудiң ең басты 
мақсаты “халықтануға” тарихи демографиялық тұрғыдан баға беру болып табылады. Оны бiр жақты алып 
қарастыруға болмайды, себебi халықтану кешендi түрде жан-жақты зерттеудi қажет етедi. Әрбiр 
зерттеушi оны өзi қарастырып отырған шеңбер негiзiнде ала отырып, оған өз түсiнiгiн беруге тырысады. 
Тарихи демография тұрғысында халық қоғаммен тiкелей байланыста алынып зерттеледi. Әрбiр тарихи 
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даму кезеңiнде халықтың даму тарихында белгiлi бiр өзгерiстер болып тұрады, ол қоғамдағы саяси-
экономикалық дамуға тiкелей байланысты жүредi. ХХ ғасырдан бастап негiзiнен халық санының 
өзгеруiне миграция, яғни халықтың көш-қоны тiкелей әсер етуде. Ол халықтың этникалық жағынан 
өзгеруiне тiкелей әсер етiп отырды. Халықтардың көшi-қоны деген термин (латын сөзi –migratio-көшу 

деген мағнаны бiлдiредi, яғни халықтардың бiр орыннан екiншi орынға қоныс аударуы, араласуы[4]. 
Осыған байланысты жұмысты жазу барысында халықтардың механикалық орын ауыстыруы, халықтың 
қоныстануы деген осыған балама сөздер қолданылады. 

 Көшi-қонның бiрнеше себептерi бар. Оларды топтайтындай болсақ төмендегiдей болады: 
экономикалық, әлеуметтiк, мәдени, саяси, этникалық, дiни, нәсiлдiк, әскери, демографиялық 
(жанұялардың бiрiгуi, некелiк көшi-қон), экологиялық. Осы себептердiң арасында қазiргi көшi-қонға 
тiкелей әсер ететiн ол экономикалық болып табылады. Олар жаңа жерде өздерiнiң мүмкiндiктерiн толық 
қамтамасыз ете алатындай жұмыс орындарын табуға ұмтылады[5].  

 Аймақтық халықтардың демографиялық дамуына анықтама беруде бiз туу, өлу, неке, ажырасу және 
халықтың санының өсуiне әсер ететiн жағдайларға да тоқталып өтемiз. Халықтың саны туу мен өлiмге 
тiкелей байланыста алынады. Туу-дегенде сол жыл бойғы жалпы 1000 адамға алып есептегендегi орта 
санды алады (промилль). 

 Туу репродуктивтiк (генеративтiк)- мiнез-құлыққа байланысты, яғни әлеуметтiк- тұрмыс жағдайына 
байланысты, әлеуметтiк-мәдени нормаларға сай, салт-дәстүр, қоғамдық ой нәтижелерiне байланысты 
баланы туу немесе оны туудан бас тарту, некеде немесе некесiз бала туу. Аймақтағы демографиялық 
жағдайды сипаттайтын келесi фактор ол өлiм. Жалпы қанша адамның өлгендiгiн анықтауда орта есеппен 
1000 адамға алынып есептеледi. Жалпы белгiлi бiр кезеңдегi халықтың өлiмiне сипаттама беру үшiн оның 
негiзгi себептерiн анықтау қажеттiгi туады. Олар демографиялық анықтауға байланысты екi үлкен топқа 
бөлiнедi: эндогендiк (адамның iшкi организмiне байланысты, жасына байланысты адамның iшкi 
құрылысындағы өзгерiстер) және экзогендiк (сыртқы ортаның әсерiнен)[6]. Өлiмге негiзiнен биологиялық 
емес әлеуметтiк жағдай көп әсер етiп отырды. Қазақстанда ХIХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басында 
өлiм жоғары болған, кейбiр жылдары табиғи өсуден гөрi өлiм саны жоғары болған. Негiзiнен жас балалар 
мен жастар өлiмi жоғары болған. Оның негiзгi себептерiн ғалымдар Асылбеков М.Х. пен Ғалиев А.Б. 
халықтың көпшiлiк бөлiгiнiң қайыршылықта болуы және көшпелi өмiр, дәрiгерлiк көмектiң болмауы-деп 

тұжырымдайды[7]. Жалпы халық санының өсуi туғандар мен өлгендер арасындағы сан 
айырмашылығына тiкелей байланысты. Егер туғандар саны өлгендер санынан артық болса, онда өсу 
қарқыны жоғары, ал өлгендер саны туғандар санынан артық болса керi нәтиже бередi. Табиғи жолмен 
халықтардың өсуiн промилль арқылы 1000 адамға алып есептеймiз. 

 Демографиялық жағдайға толық сипаттама беру үшiн бiз қала халқы мен ауылдық халықты жеке 
алып қарастыруымыз қажет. Сонымен қатар халықтың жасы мен жыныстық құрамын да анықтау 
қажеттiгi туады. Халықтың жасы мен жынысындағы өзгерiстер нақты аймақтағы демографиялық 
жағдайға сипаттама бере алады. Халықтану саласында ерекше орын алатын мәселе ол халықтардың 
сапалық құрамына тiкелей байланысты болады. Сапалық құрылым өте күрделi болып келедi. Оған: бiлiм 
деңгейi, мамандығына байланысты бөлiнуi, ой еңбегi мен дене еңбегiмен айналысуына байланысты 
бөлiнуi, олардың күнделiктi өмiр сүруiне байланысты және т.б[8]. Халықтың ұлттық құрылымындағы 
өзгерiстер қазiргi өмiр талабына сай болып отыр. “Халық” деген ұғымды түсiндiру кезiнде оның 

территориялық орналасуына ерекше көңiл бөлу қажет, сонымен қатар қоғамды белгiлi бiр әлеуметтiк 
организм ретiнде қарауымыз қажет. Белгiлi бiр этностың қалыптасуына оның орналасқан ортасы, 
экономикалық және әлеуметтiк дамуы әсер етедi. Екiншiден, әрбiр әлеуметтiк “организм” белгiлi бiр 
адамдардың бiрлестiгiнен тұрады, олар келешекте бiр-бiрiмен байланыста өмiр сүредi (мемлекеттiк-саяси, 
шаруашылық-экономикалық, этникалық, дiни, мәдени т.б.) өзiнiң қызметiн белгiлi бiр территориялық 
ортадағы даму сатысына байланысты жүргiзедi. Сондықтан да халықтың даму тарихын зерттеуде бiз оны 
қоғамнан, қоршаған ортасынан бөлiп алмай бiрлiкте ала отырып зерттеймiз.  

 Халықтың құрылымдық байланысы өте жан-жақты, олар әлеуметтiк-экономикалы, саяси, ұлттық, 
дiни, жанұялық және басқа да байланыстар мен қарым-қатынастар, ол халықтың iшкi мәнiн ашып 
көрсетедi. Олар үнемi бiр-бiрiмен байланысты болып дамып отырады. Осының iшiнде халықтың дамуына 
әсер ететiн үш негiзгi қозғалыс түрiн немесе халықтың дамуының үш негiзiн бөлiп алуға болады. Олар: 
әлеуметтiк қозғалыс, әртүрлi тарихи кезеңдердегi әлеуметтiк-таптық құрылыстың өзгеруiн көрсетедi; 

механикалық қозғалыс, iшкi және сыртқы миграцияға байланысты халықтың дамуындағы өзгерiстер, 
оларды орналастыруда мемлекеттiң немесе басқа да қоғамдық ұйымдардың қызметi; ішкi демографиялық 
дамуды көрсететiн табиғи даму, табиғи қозғалыс. Осыны тұтасымен алып қарағанда ғана қоғамдағы 
халықтың сандық және сапалық жағынан даму тарихына сипаттама беруге болады. 
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 Тарихи тұрғыдан халықты методологиялық жағынан зерттеу “халықтың сапасын” сипаттауды қажет 

етедi. Тарихи демография тұрғысынан оның үш негiзiн бөлiп алуға болады. Бiрiншi, халықты өзiн-өзi 
дамытатын күш ретiнде қарастыру. Онда халықтың жалпы сипаттамасын беру, оның даму динамикасы, 

туу мен өлу арасындағы дәреженiң айырмашылықты анықтау. Екiншiден, халықтың сапасын анықтау-

оның табиғи шығу тегi мен қарым-қатынасы. Олардың өндiрiстiк қатынасы мен дамуы. Үшiншi олардың 
арасындағы өзара байланыстардың болуы. Халықтың сапасы оның құрылымының пайда болуына әсер 

етедi. Халықтың даму тарихын зерттеуде оның сипаттамасын беруде мыналарға ерекше көңiл бөлiнедi: 

өзiндiк демографиялық құрылысы; әлеуметтiк құрылысы; ұлттық-этникалық құрылысы; олардың 

арасындағы өзара байланыс. Осылардың әр қайсысының дамуы, өзгеруi жалпы халықтың дамуына алып 
келетiн бiр тұтас даму жолы болып табылады. Сондықтан халықтың сапасы дегенде бiз оның тарихи 

сипаттамасын айтамыз. Халықтың әуелi санды сосын барып сапалық жағынан дамуы жүрiп отырады. 

Демографиялық қатынастар әртүрлi формаларда көрiнiс ала алады: туысқандық, әлеуметтiк нормалар, 
әртүрлi салт-дәстүрлерге байланысты - демографиялық дамуды реттеп отырады.  

 Методологиялық ерекше мәнi бар түсiнiк “әлеуметтiк құрылысы”. Көбiнесе әлеуметтiк-таптық 

сипатта алынып зерттеледi. Сондықтан да оны түсiндiруде әртүрлi сипаттамалар берiледi[9]. Әртүрлi 

әлеуметтiк топтар, ұлттар мен таптар мен адамдар арасындағы қарым-қатнастар. Осындай жағдайда ғана 
демографиялық қатнас әлеуметтiк қатнасқа айналады. Адамдардың өндiрiстiк еңбекке байланысты 

қарым-қатнаста болуы, жiктелуi. Әлеуметтiк құрылысты мұнда бiз таптар мен әлеуметтiк топтар 

арасындағы қарым-қатнас негiзiнде алып қарастырамыз. Әлеуметтiк құрылым-халықтың дамуын белгiлi 
бiр тұтас жүйе ретiнде алып қарастыруға мүмкiндiк бередi. Қоғамның даму сатысына қарамастан 

төмендегiдей әлеуметтiк құрылымдарды бөлiп алуға болады: әлеуметтiк-таптық құрылым, өзiне таптар, 

әлеуметтiк жiктер мен топтар; бiлгiр-мамандануына байланысты-әлеуметтiк-экономикалық жағынан 
еңбектiң бiржақты сипатта болмауы; әлеуметтiк-демографиялық құрылымы, халықтың әр түрлi тобынан 

тұрады: жастар, зейнеткерлер, әйелдер, ерлер, балалар; әлеуметтiк-территориялық құрылым, қала мен 

деревня арасындағы, қала халқы мен деревня халқы арасындағы айырмашылықтар. 

 Халықтың сапалық құрылымына сипаттама беруде оның ұлттық-этникалық құрылысы ерекше роль 
атқарады. Ұлттық және этникалық топтар, жергiлiктi және сырттан келген халықтарға сипаттама беруге 

мүмкiндiк туады. Ұлттық этникалық құрылымға екi фактор әсер етедi: iшкi табиғи даму және сыртқы 

әсер. Iшкi табиғи даму дегенде бiз жеке алынған ұлттық топтардың сандық және сапалық жағынан 
өзгеруi, салт-дәстүрге байланысты және демографиялық қарым-қатынаста әдет-ғұрыпқа, өмiр сүру 

жағдайына, сонымен қатар өндiрiс пен мәдени дамуына тiкелей байланысты қарастырамыз. Сонымен 

қатар қарым-қатынасқа әсер ететiн жанұялық, әлеуметтiк топтар, адамдардың территориялық қатынасы 
т.б. Ұлттық-этникалық құрылыстың өзгеруiне экономикалық, демографиялық, саяси, мiнез-құлықтық, 

жанұялық және басқа да аспектiлер әсер етедi. 

 Халықтың қалыптасып дамуында этникалық топтар арасындағы байланыс ерекше орын алады. Оның 

iшiнде әрбiр жеке этникалық топтың өз дамуы бар, екiншiден, олардың бiр тұтастығының сақталуы. 
Халықтың ұлттық этникалық құрылысының өзгеруiне сырттан әсер ететiн жағдай ол миграция. Ол 

осыған дейiнгi қалыптасқан халықтың өз iшiнде өзгерiстердiң тууына алып келсе, екiншiден, жаңа ұлттық 

сипаттың пайда болуына негiз салады. Ол негiзiнен халықтар арасындағы мәдениетпен, тiлден, салт-
дәстүр мен әдет-ғүрыпқа және күнделiктi өмiр салтына байланысты. Ұлттық - этникалық құрылыстың 

дамуының өзi жекелеген белгiлi бiр этникалық топтардың дамуына сонымен қатар әртүрлi этностар 

арасындағы қарым-қатнасты дамытады. 

 Ал 70-жылдардан бастап халықтың дамуы басқа да көптеген заңдылықтарға тiкелей байланысты 
екендiгiн баса көрсеттi, атап айтқанда: халықтың дамуының жалпы заңына, демографиялық, 

экономикалық және әлеуметтiк заңдарға[10]. Халықтың жалпы дамуына қоғамдағы қабылданған 

әлеуметтiк заңдар ерекше әсер етедi. Жалпы халықтың даму заңдылығы әлеуметтiк заңмен тiкелей 
байланыста дамиды және халықтың дамуына қоғамдағы болып жатқан өзгерiстер жалпы әсер етiп 

отырады. 

 Келесi халықтың даму тарихындағы методологиялық принцип - даму принципi. Даму негiзiнен 
философиялық ұғым, белгiлi бiр бағытпен, заңдылықпен байланысты үнемi қоғамның дамуымен қатар 

халықтың даму процесi болып отырады. Халықтың дамуы негiзiнен табиғи жолмен дамумен қатар 

әлеуметтiк дамуға тiкелей байланысты. Халық үнемi прогрессивтi жолмен дамып отырады, ол 

қарапайымнан күрделiге қарай, бiр жақтылықтан көпқырлы болып диалектикалық заңдылыққа 
байланысты дамиды. Ол халықтың тарихи қарым - қатынасынан байқалады, яғни әрбiр тарихи кезеңге 

байланысты сандық және сапалық жағынан өзгеруi оның әлеуметтiк жағдайының өзгеруiне алып келедi. 

Ең бiрiншi оның әлеуметтiк жағы әсер етедi. Әрбiр тарихи даму кезеңiнде халықты басқаруда белгiлi бiр 
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өзгерiстер болып отырады, оның әрбiр кезеңiнде өзiне тән ерекшелiктерi болады, басқару әдiсi, тәсiлi, 

құралы, жекелеген адамдардың мiнез-құлқына әсер ететiн арнайы бағытталған мекемелерi, бөлiмдерi 
болады. Таптарға бөлiнген қоғамда әрбiр таптың, оның iшiнде үстемдiк етушi таптардың мүддесiн 

қорғайтын және керек болған жағдайда күш көрсететiн құралдары болады. Осының iшiнде ерекше 

орында мемлекет тұр. Халықтың дамуын басқаруда таптық сипат алып және ол саяси қызметке айналады. 
Қорыта келгенде халықтану, демографияға байланысты зерттеулер жүргізу барысында біз теориялық - 

методологиялық әдістерді кешенді түрде бір-бірімен байланысты түрде алып отырып пайдалануымыз 

керек. 
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Түйіндеме 

Бұл мақалада Қазақстан мен Орталық Азия тарихына, соның ішінде жер-су атауларына қатысты парсы 
дереккөздерін Қазақстандық ғалымдардың аударып, ғылыми айналымға еңгізу өзектілігі қаралады. 

Ортағасырлық Қазақстан мен Орталық Азияның тарихына қатысты деректерді алғашқы болып парсы 

дереккөздерінен кездестіреміз. Қазіргі күнде дереккөздерден Қазақстан тарихына қатысты деректерді 
зерттеу өзекті болып отыр.Деректермен жұмыс жасауды студенттерді үйрету өте маңызды. 

Кілт сөздер: Дереккөз, Отандық ғалымдар, парсы дереккөздері, ортағасыр, тарих, жер-су аттары, 

Қазақстан, Орталық Азия 

 

Тарихи зерттеуде дереккөздермен жұмыс жасау өте маңызды. Себебі әр елдің тарихын зерттеу үшін 

дереккөздерге жүгінеміз. Ежелгі, ортағасырлық тарихи оқиғаларға қатысты деректерді әр түрлі 

дереккөздерден кездестіреміз. Бүгінгі күнде Қазақстанның тарихын дереккөздерден зерттеу өзекті болып 
отыр. Оқу поцессінде де тарихты дереккөздерден ізденіп, зерттеу басты мақсат болып отыр. 

Дереккөздермен жұмыс жасау көп уақыт пен күшті талап етеді, әрі өте қиын, жауапты. Деректану 

маңызды ғылым саласы болып табылады. Сол себепті студенттерді дереккөздермен жұмыс жасауды 
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үйрету қазіргі күнде маңызды болып табылады. Бүгінгі күнде дереккөздермен жұмыс жасауға отандық 

ғалымдар үлкен көңіл бөлуде. 
Ортағасырлық парсы тіліндегі дереккөздерді зерттеу жұмысы біршама уақыттан бері зерттеушілердің 

назарында. Кеңес ғалымдары да, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезде де отандық ғалымдар осы 

тақырыпты зерттеумен айналысып келеді. Ортағасырларда жазылған дереккөздерді зерттеу мәселесіне 
келетін болсақ, әр ел өздерінің мүддесі тұрғысынан зерттеумен айналысатыны тарихи шындық. 

Ортағасырларда араб, парсы, түрік, латын, грек және т.б. тілдерде тарихи-географиялық шығармалар 

жазылған. Алайда Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің жер-су атауларына қатысты ең құнды 

мәліметтер парсы дереккөздерінен табылады. Оның өзіндік себептері бар. Біріншіден, бұл мәселе парсы 
тіліндегі қолжазбалардың жазылуына нақты себеп болған оқиғаларға қатысты болып келеді. Басқаша 

айтқанда, парсы тіліндегі дереккөздердің көптеп жазылуына үлкен тарихи оқиғалар себеп болған деп 

айтуға болады. Екіншіден, шығармаларды парсы тілінде жазу дәстүрге айналып, бір жүйеге түскендіктен 
танымал бір шығарманың ізімен бірнеше шығарманың дүниеге келуіне куә боламыз. Дәлірек айтқанда бір 

жағы жалпы тарихқа жататын, бір жағы Қазақстанмен Орталық Азияға тікелей қатысты тарихи оқиғалар 

баяндалатын шығармалар жазылады. Сонымен қатар, XIII ғасырда жазылған парсы тіліндегі 

шығармалардың ізімен бірнеше құнды дереккөздер жазылады. Сондықтан осы дереккөздерді анықтау, 
жинау және зерттеу мәселесі әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ. Әсіресе, ортағасырларда 

жазылған парсы тіліндегі дереккөздердегі Қазақстанмен Орталық Азияға қатысты жер-су аттарын зерттеу 

әлі күнге дейін өзекті. Ортағасырда жазылған қолжазбалардың көбісі біздің қолымызда жоқ және оның 
көбісі біздің еліміздің қолжазбалар қорында сақталмаған. Тарихи маңызды ортағасырлық парсы тіліндегі 

қолжазбалардың біршамасы бүгінгі таңда әр түрлі тарихи жағдайларға байланысты жоғалып кетсе, 

біршамасы әлемнің танымал кітапханаларында сақталған. Осы қолжазбалардың түпнұсқаларын, тіпті 
көшірмелерін дайындау бір кездері мүмкін емес болса, бұл күндері отандық ғалымдардың атсалысуымен 

көптеген парсы тіліндегі қолжазбалардың көшірмелері елімізге әкелінді.  

XIII-XVIII ғасырдағы парсы дереккөздеріндегі Қазақстан мен Орталық Азияға қатысты деректерді 

зерттеу ХІХ ғасырдан бастау алады. Парсы дереккөздерінің кейбіреуі толық аударылса, кейбіреуінің 
үзіндісі берілсе, кейбіреуінің тек аты белгілі болса, кейбіреуі тіпті ашылмаған кітап ретінде 

кітапханалардың қорында жатыр. Қазіргі күнде парсы дереккөздерінің ішіндегі қазақ тіліне аударылғаны 

тек бір-ақ шығарма болып табылады. Ол Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарихи Рашиди» шығармасы. 
«Тарихи Рашиди» шығармасының қазақша аудармасының өзі толық ғылыми аударма болып табылмайды. 

Отандық ғалымдар парсы тіліндегі қолжазбаларды әлемнің атақты кітапханаларынан жинастырып, сол 

жақта оқып, зерттеп, библиографиялық тізімдерін жасап, кітап ретінде шығарған болатын. Парсы 
авторларының еңбектерінен қазақ тарихын зерттеушілердің алғашқылары болып Ш.Ш. Уәлиханов (1835-

1865) бастаған. Ш.Ш. Уәлиханов аз уақыт өмірінде шығыстану, тарих, этнография, география, фольклор 

бағытында көптеген зерттеулер жасап, күнделіктер мен еңбектер жазып қалдырған. Қазіргі күнде де ұлы 

ғалымды шығыстану саласы бойынша көп еңбек еткен ғалым ретінде таниды. Ш.Уәлиханов парсы және 
түрік тілдеріндегі қолжазбалармен қатар, мұрағаттық құжаттар, эпиграфиялық ескерткіштерді жинаумен 

айналысқан және сол материалдарды зерттеген. Ш.Ш. Уәлихановтың еңбектері көзі тірісінде басылымға 

шықпаса да, кейінгі уақытта қазақтың ғалымдары қолжазбаларды жинастырып, кітапханаларға өткізіп, өз 
еңбектерін жазуға да пайдаланған.  

Соғыстан кейінгі жылдары парсы дереккөздерін зерттеумен Отандық шығыстанушылар шығыс 

дереккөздерін зерттеуге бар күштерін жұмсап, тың дереккөздерді ғылыми айналымға салумен 

айналысады. Шығыс дереккөздерін зерттеуге өзіндік үлес қосқан отандық шығыстанушылардың бірі 
С.К.Ибрагимов. Жастайынан ерекше қабілетімен көзге түскен жас ғалым С.К.Ибрагимов парсы және 

түрік тілдеріндегі дереккөздерді зерттеп, ішінен қазақ тарихына қатысты деректерді тауып, ғылыми 

айналымға енгізеді. Ең үлкен жұмыстарының бірі ретінде Қазақ хандары жайлы мәліметтер кездесетін 
дереккөздерден үзінділерді аударып ғылыми түсініктер жазғандығын атап көрсетуге болады. Ғалымның 

ғылыми айналымға аудармаларымен бірге енгізген дереккөздері Бинаидің «Шайбани-наме», «Фатухат-

хани», Масуд ибн Осман Кухистанидің «Тарих-и Әбулхайыр-хани», белгісіз автордың «Тарих-и Қашқар» 
шығармалары және тағы да басқа парсытілді дереккөздер болып табылады. Алайда ғалым 

осыдереккөздерді жинақ ретінде жарыққа шығарып үлгермейді. Жинақталған материалдарды өзге де 

отандық ғалымдар басқа тың дереккөздермен толықтырып В.П. Юдин басқарған бір топ ғалымдар 

«Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв.» деген атпен басып шығарады.  
Қазақстанның шығыстану мектебінің негізін қалаған, парсы және түрік дереккөздерін зерттеп, қазақ 

халқына пайдалы деректерді аударып, ғылыми айналымға енгізген шығыстанушы-ғалым В.П. Юдиннің 

есімі әр отандық деректану еңбектерінің алғашқы беттерінде жазылады. В.П.Юдин ортағасырлық түрік 
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халықтарының тарихы туралы ақпарат беретін дереккөздерді зерттеп, орыс, қазақ, ұйғыр тілдерінде және 

кейбір шетелдік басылымға шыққан жұмыстардың ағылшынша аудармасымен 80-нен аса ғылыми жұмыс 
жазған[1, 12]. 

ҚазКСР-дің тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғау Ұйымы 1981-1987 жылдары В.П. Юдиннің 

бастауымен шығыстанушылық археографиялық экспедиция жасалып, әр түрлі қолжазбалар қорына 
барып, мәліметтер жинастырылған. Осы экспедиция тек шығыстанушы ғалымға емес қазақ халқының 

бұрыңғы тарихы үшін маңызды болатын. Осы жиналған қолжазбаларды зерттеп, библиографиялық 

көрсеткіштерді жасап, нәтижесінде үлкен еңбектің жазылуына мүмкіндік берді. Сонымен В.П. Юдин 

басшылығымен, С.К. Ибрагимовтың жасаған еңбектерін пайдалана отырып, К.А. Пищулина, Н.Н. 
Мингуловтарды тынымсыз атқарған жұмыстарымен қатар, ресейлік әріптестері О.Ф. Акимушкин мен 

М.А. Салахетдиновалармен бірігіп 1969 жылы Алматыда «Материалы по истории казахских ханств XV-

XVIII веков: (извлечения из персидских и тюркских сочинений)» атты библиографиялық кітап жарыққа 
шығады. Бұл кітапта қазақ халқының тарихы мен Қазақстанға қатысты 17 түрік және парсы 

дереккөздерінің үзінділері мен 4 вакуфты құжаттар енген. Сол парсы дереккөздерді атап өтетін болсақ, 

«Фатх-наме» шығармасынан 13 мәтіні, Әбілхайыр ханның тақтан түсіп, жаңа хан Йадгар ханның таққа 

отыруынан бастап, Түркістан, Сабран (Сауран), Отырар қалаларында болған саяси жағдайлар туралы 
жазылған үзінділерін аударған. Ал, «Шайбани-наме» еңбегінен 20 мәтіннің үзіндісін аударса, «Тарих-и 

Әбулхайыр-хани» дереккөзінің 8 мәтінінің үзіндісі аударылған. Тағы да «Тарих-и Рашиди» дереккөзінің 

бірінші дәптерінен 15 үзінді және екінші дәптерінен 7 үзінді аударылған. «Шарафнаме-ий шахи» 
дереккөзінен 13 үзінді аударылса, «Тарих-и шах Махмуд бен Мирза Фазил Чорас» дереккөзінен 6 үзінді 

аударылса, «Тарих-и Қыпшақи» шығармасынан «Бесінші династия: Атақты хакандар - шайбанидтер» 

деген мәтін аударылған және т.б. парсы авторларының еңбектерінен Қазақстан мен Орталық Азия 
тайпаларының XV-XVIII ғғ. өмірі туралы деректердің үзінділерін орыс тілінде берген[2].В.П. Юдиннің 

1960-1980 жылдары түрік тайпалары туралы деректерді парсы және түрік қолжазбаларынан зерттеп, 

көптеген мақалалар мен еңбектер жазған, бірақ олардың көбісі баспадан шықпай қалған. Араға жиырма 

жылдай салып, Юдиннің осы шығармаларын жинастырып, әрі үйінде сақталған мұрағаттағы 
еңбектерінен құрастырылып бір кітап ретінде барлық шығыстанушы ғалымдар ат салысып, кітап 

шығарған. Бұл еңбекте ғалымның өзінің атқарған жұмыстары ғана басылған[3]. В.П. Юдиннің 

«Персидские и тюркские источники по истории казахского народа XV-XVIII веков» атты мақаласында 
Муқимидың «Зафар-наме» шығармасынан қазақ халқына қатысты маңызды деректерді алғаш болып 

мысалға келтіреді.  

Бүгінгі күнде парсы дереккөздеріндегі Қазақстанға қатысты деректерді іздестіруде қыруар еңбек 
атқарып жүрген, В.П.Юдиннің шәкірті М.Х. Әбусеитованың атын ерекше атап көрсету керек. М.Х. 

Әбусеитова студент кезінен парсы дереккөздерін зерттеп, дереккөздерден үзінділер аударып, қазақ 

халқына қатысты мәліметтерді жинастырумен келеді. Ол кісі тек парсы дереккөздерін емес, сонымен 

қатар, түрік, еуропа тілдеріндегі жазбаша деректермен қатар, ауызша дереккөздерді де зерттеу үстінде. 
М.Х. Әбусеитова 1985 жылғы монографиясы мен 1998 жылы «Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII 

вв.: история, политика, дипломатия» атты жазған докторлық жұмыстарында парсы дереккөздерін 

пайдалана отырып, Қазақстан мен Орталық Азияға қатысты деректерді жазады. М.Х. Әбусеитова мен 
Ю.Г.Баранова 2001 жылы Алматы қаласында «Письменные источники по истории и культуре Казахстана 

и Центральной Азии в XIII-XVIII вв.» атты еңбектерінде 34 түрлі түркі және парсы дереккөздеріне био-

библиографиялық көрсеткіштер береді. Оның ішінде 24 шығарма парсы тіліндегі дереккөздер болып 

табылады. Кітаптың авторлары бұл еңбекте парсы тіліндегі дереккөздерге толық шолу жасап, сол 
еңбектердегі Қазақстан мен Орталық Азияға қатысты мәліметтерді айтады.  

Қазақстан мен Орталық Азия халықтарының тарихына қатысты мәліметтерді парсы дереккөздерінен 

зерттеп жүрген ғалымдардың бірі Ж.М. Тулибаева. Ж.М.Тулибаева парсы дереккөздерінің 
библиографиялық көрсеткішін көрсете отырып, үзінділерді аударып, ғылыми монография, мақалалар мен 

кітаптар жазған. Бұл кісі өз еңбегінде: хулагидтер, тимуридтер, шайбанидтер, хиуалықтар, сефевилер 

заманындағы парсы дереккөздерін дәуірлерге бөліп, ары қарай әр дереккөзге тоқталып, қазақ халқының 
тарихына қатысты мәліметтерді аударып, жазады. Ж.М. Тулибаеваның еңбегі «Персоязычные источники 

по истории казахов и Казахстана ХІІІ – ХІХ вв.» деп аталады. Бұл еңбекті автор Астана қаласындағы Л. 

Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың баспа үйінен 2006 жылы басып шығарған.  

Сонымен қатар, отандық шығыстанушылардың осы күнге дейін жинаған парсы дереккөздеріндегі 
Қазақстан мен Орталық Азияға қатысты мәліметтерді бір жүйеге келтіріп, басқа да кеңес заманындағы 

шығыстанушылардың еңбектерінен парсы авторларының еңбектерінен үзінділерді қоса, барлық парсы 

дереккөздеріне қатысты еңбектермен бес томдық «История Казахстана в персидских источниках» атты 
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жинақты Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының басшылығымен жарыққа шығады. 2004 жылы 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев бастамасымен негізгі приоритеті тарих пен мәдениет 
ескерткіштерін қалпына келтіру, реставрациялау, консервациялау және мұражайландыру болып 

табылатын «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарлама жасалып қабылданды [4]. Осы бағдарлама арқылы 

басқа да тілдегі дереккөздердегі Қазақстан тарихы туралы еңбектер жарыққа шықты. «История 
Казахстана в персидских источниках» атты бес томдық жинақты жазуға шығыстанушы 

М.Х.Әбусеитованың басшылығымен Қазақстанның ғылым саласындағы бірнеше ғалымдар көп жұмыс 

атқарады [5].  

1999 жылы Мұхаммед Хайдар Дулатидың 500 жылдығына байланысты Алматыдағы Ш.Ш. Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология Институтында «Тарих-и Рашиди» шығармасының А.Урунбаев, Р.П. 

Жалилова пен Л.М. Епифановалардың Ташкент тізімінің аудармасын және біраз толықтырулармен К.К. 

Қозыбаев пен К.А.Пищулина қайта басып шығарады. Кітап «Мирза Мухаммед Хайдар о казахах и 
казахской государственности» деген атпен жарық көрген[6, 100]. Бұл кітапқа авторлар алғысөздер жазып, 

біраз мәліметтермен толықтырады.  

Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» шығармасын парсы тілінен қазақ тіліне алғаш рет 

2003 жылы Ислам Жеменей аударады. Бұл еңбекті басып шығаруға басшылық еткен, атақты 
шығыстанушы-ғалым Ә.Дербісәлі болатын[7].«Тарихи Рашиди» шығармасы толық қазақ тіліне 

аударылған алғашқы парсы тіліндегі дереккөз болып табылады. Алайда бұл жасалған жұмысты ғылыми 

басылым ретінде әлі де толықтырулардықажет етеді. Мұхаммед Хайдар Дулатидың туындысы қазақ 
тілінде қайта 2015 жылы толықтырулар мен жөндеулермен дулатитанушы Мұхтар Қазыбек пен ф.ғ.д. 

Әбсаттар Нұралиевтің аудармасымен Алматы қаласында басылып шығады [8]. Бұл аударма М. 

Қазыбектің алғысөзі мен ескертпелері, есімдер көрсеткіші, географиялық және топографиялық атаулар 
көрсеткіші, тайпалар атауы көрсеткіштерімен толықтырылған. 

Топонимиканың ғылым ретіндегі мәртебесі туралы пікірталас ХХ ғасырдың екінші жартысында орын 

алды. Содан бері топонимикамен әр түрлі саладағы ғалымдар айналысуда. Ал, осыдан жетпіс жыл бұрын 

Қазақстанның жер-су аттары тақырыбына бірлі-жарымды мақалалар жазылған болатын және осы 
мақалаларда жер-су аттарының шығу төркіні, этимологиясы, сол кездегі баспасөзде, оқулықтарда 

жазылуы туралы сөз етілгенімен топонимика мәселесіне арналған күрделі монографиялық еңбектер 

болмады.  
Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігін алғаннан соң, география, тарих, тіл және т.б. 

ғылым салалары бойынша ғалымдар Қазақстан жеріне қатысты жер-су аттарын жаңаша көзқараспен 

зерттеуді қолға алған болатын. Сондай еңбектердің бірі ретінде Қ.Қ. Рысбергенованың «Историко-
лингвистическое исследование топонимов Южного Казахстана» деген еңбегін атауға болады. Бұл еңбекте 

Қазақстанның жер-су аттарының ежелгі атауларын қайта жаңғырту жайлы айта келіп, Оңтүстік 

Қазақстанның батыс жағындағы топонимдерге тарихи-лингвистикалық және этнолингвистикалық зерттеу 

жасаған. 
Қазақстанның жер-су аттарын зерттеуге өз үлесін қосқан А.Әбдірахманов «Қазақстан 

этнотопонимикасы», «Қазақстанның жер-су аттары», «Топонимика және этимология» атты қазақ 

халқының жеріне байланысты аса құнды еңбектер жазған. А.Әбдірахманов«Қазақстан 
этнотопонимикасы» атты еңбегінде этнотопоним, яғни ру, тайпа, халық аттарынан қойылған қазақ 

географиялық атауларды зерттеген. Автор еңбегінде парсы дереккөзі «Жами ат-тауарих» шығармасынан 

мынадай деректі келтіреді: «ХІІІғасырдың аяғы - ХІV ғасырдың басында он жыл бойы жазылған Рашид 

ад-диннің «Жами ат-тауарих» атты еңбегінде түркі тайпаларының тарихы молынан орын алған» [9, 12]. 
Автор парсы дереккөзінде түркі тайпаларының Орталық Азияда көп өмір сүргендігін және түркілердің 

сол жердегі жер-су атауларының аталуына әсері болғандығын атап көрсетеді. Ал, «Қазақстанның жер-су 

аттары» деп аталатын еңбегінде А.Әбдірахманов сегіз жүзге тарта қала, жұмысшы поселкасы, аудан 
орталығы және темір жол бекеттерінің атаулары жайлы жазған. Еңбек төрт тараудан тұрады, соның ІІІ 

тарауында Қазақстан топонимдерінің жасалуындағы негізгі кезеңдерге шолу жасаса, ІV тарауда 

Қазақстан топонимдерінің дұрыс жазылуы мен транскрипция мәселелеріне арналады.  
Қазақстанның Г.К.Қонқашпаев, Е.Қойшыбаев және Т.Жанұзақов атты ғалымдардың атқарған 

еңбектері Қазақстан және Орталық Азия топонимикасын түсінуде маңызды орын алады. Бұл ғалымдар 

байырғы түркі тайпалары өмір сүрген жер-су атауларын қайта зерттеп, мағынасын түсіндіріп, орналасу 

ерекшеліктеріне мән берген. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық қалаларын зерттеуге зор үлесін 
қосып жүрген ғалымдардың бірі археолог, тарихшы К. Байпақовты айтсақ болады. К. Байпақов 

Қазақстанның қалаларына қатысты 1986 жылы «Средневековая городская культура Южного Казахстана и 

Семиречья», 1990жылы «По следам древних городов Казахстана (Отрарский оазис)», 1992 жылы «Ұлы 
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Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан», 1994 жылы «История древнего Казахстана», 1998 жылы 

«Средневековые города Казахстана на Великом Шёлковом пути», 2000 жылы «Туркестан – очаг 
цивилизации» атты жұмыстар атқарып, еңбектер жазған. 

Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің жер-су атауларына қатысты ең құнды мәліметтер туралы 

жазылған алғашқы дереккөздер болып парсытілді авторлардың туындысы болып табылады. Сол себепті 
парсы дереккөздерін зерттеуге отандық ғалымдардың ішінде кеңес дәуірінен бері қызығушылық танытып 

келеді. Сонымен қатар, отандық ғалымдар парсы дереккөздерін классификациялап, қазақ тарихына 

қатысты мәтіндерден үзінділер аударып, әрбір дереккөзге жеке тоқталып, ғылыми сипаттамалар беріп, 

жинақтар мен еңбектер шығарған. Алайда, бұл зерттеулер тек бастамасы ғана, парсы дереккөздерінен 
үзінділер аударылғанымен де осы аудармалардың өзі көптеген зерттеушілерге ортағасырлық тарих мен 

мәдениетпен танысуға мүмкіндіктер береді.  
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ПОЛИТИКА  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ  И  ЕЕ  СИЛОВЫХ  ОРГАНОВ  В  ПРОВЕДЕНИИ 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  И  КОНФИСКАЦИИ  В  КАЗАХСТАНЕ 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению противоречивых вопросов политики советской власти в 
проведении силовой коллективизации и раскулачивании в аулах и деревнях Казахстана. Изучение сферы 

материального производства является сегодня, пожалуй, одной из самых болевых точек развития нашего 

переходного общества. Проблемы, с которьми имеет дело современность, возникли не сегодня. Она имеет 

свою предисторию, которая корнями уходит в ни такой уже далекое прошлое, а именно в период 
сталинской аграрной революции 1920-1930-х годов. Именно тогда силовым образом были разрушены 

традиционные организационно-хозяйственные и социальные структуры,на руинах которых была создана 

советская альтернатива в виде колхозов и совхозов .Структуры эпохи великого перелома испытывают 
сегодня сильнейший кризис и, посути сходят с исторической арены. 

Ключевые слова: кулачество, зажиточны, товарищество, ликвидация, фискальная политика, 

хозяйство, тройка, ОГПУ, НКВД, ЦИК, контрреволюция, крестьянство, хозяйство, выселение, 
колхозналог, полуфеодалы, полупомещики, противоречье 

 

Период «вытеснения и ограничения» эксплуататорских элементов в деревне, и последующий переход 

к политике ликвидации кулачества как класса ни по сути, ни по характеру между собой не отличались. 
Еще до провозглашения Москвой своего политического курса в казахских аулах осуществлялось силь-

нейшее давление на зажиточные и середняцкие слои населения. В 1928 году, например, началась кампа-

ния по чистке коллективных хозяйств от «социально нужных элементов», которая приняла массовый 
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характер и продолжалась вплоть до «победы социализма» в деревне. Так, партийно-советская комиссия, 

работавшая в южных районах Казахстана с 15 по 24 февраля 1928 года, из 8 колхозов, охваченных 
проверкой, «вычистила» 29 человек, которые подпали под следующие категории: «а) баи; б) лица, имею-

щие индивидуальное хозяйство; в) аткаминеры; г) муллы, старшины; д) родственники мулл». Когда 

чиновная фантазия не шла дальше этих определений, то навешивался привычный ярлык «эксплуататор» 
[1]. В марте 1929 года такая же комиссия из колхоза им. Ерназарова Темирского района Актюбинского 

округа исключила 8 баев, из Акчийской артели - 2 торговцев, артели им. Голощекина - 3 «зажиточных». 

«Из-за преобладания кулаков» были ликвидированы товарищества «Интернационал» и «Труд бедноты», 

что в Новороссийском районе того же округа, товарищества «Майское», «Красномайское», «Украинец» 
Мартукского района. Чисткой и ликвидацией были охвачены колхозы Акбулакского, Илекского и других 

районов округа [2]. 

В связи с письмом Казкрайкома ВКП(б) всем окружкомам «О чистке колхозов от кулаков и баев» от 
13 августа 1929 года [3], подобные меры приняли повсеместный характер, охватив почти все колхозы. 

Предлагаемые мероприятия по изоляции кулаков и баев «обосновались» активным сопротивлением их 

колхозному строительству, хотя оно сколько-нибудь в массовых масштабах тогда еще не имело места. 

Имущие слои деревни и аула подвергались гонениям и вне колхоза, что особенно наглядно было 
видно по фискальной политики советской власти. Почти в каждом документе о сельхозналоге подчерки-

валась необходимость «более полного выявления и обложения кулацких хозяйств в индивидуальном 

порядке» (по фактической доходности, а не по нормам) [4], что открывало простор для всяких беззаконий 
и произвола. Этому же способствовала и путаница в отношении установления критериев определения 

кулацких и байских хозяйств. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР «О признаках кулац-

ких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде» (21 мая 1929 года) к таковым 
относились все крестьянские хозяйства,  

обладавшие одним из следующих признаков: систематическое применение наемного труда, наличие 

мельницы, маслобойни, крупорушки и тому подобного промышленного предприятия, в которых 

применяется механический двигатель; систематическая сдача в наем постоянно или на сезон 
оборудованных помещений под жилье или предприятие; занятие торговлей или ростовщичеством, 

коммерческим посредничеством или наличие других нетрудовых доходов (в том числе служители 

культа). К кулацко-байским хозяйствам относили и те, у которых «размер дохода, исчисляемого при 
обложении единым сельхозналогом, превышал 300 рублей на едока и 1 500 рублей на хозяйство». 

Комиссия Молотова, занимавшаяся разработкой конкретных аспектов ликвидации кулачества, разде-

лила его на три категории. Кулаки и баи первой категории по специальному указанию наркома юстиции 
СССР от 3 февраля 1930 года подлежали немедленному аресту и заключению в концлагеря, а руководит-

ели и вдохновители контрреволюционных выступлений приговаривали к расстрелу.[5] Оперативным 

расследованием дела кулаков данной категории занимались «тройка», созданные при ОПТУ. Семьи осуж-

денных подлежали высылке в отдаленные районы [6]. 
Относящиеся к вопросу о ликвидации кулацких хозяйств документы - постановление ЦК ВКП(б) от 30 

января 1930 года и постановление ЦИК и СНК СССР, а также РСФСР от 14 февраля 1930 года были 

приняты, когда раскулачивание кулаков и баев развернулось уже повсеместно. 
В соответствии с ними ЦИК и СНК КАССР 19 февраля 1930 года приняли постановление «О меро-

приятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 

коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством» [7]. Согласно директиве сплошной коллективи-

зации отменялось действие закона о разрешении аренды земли и о применении наемного труда в едино-
личных крестьянских хозяйствах. Советским органам на местах предоставлялось право «в районах 

сплошной коллективизации... выселить и расселить кулаков, баев, полупомещиков, полуфеодалов в 

отдельные округа Казахстана и в пределах округа - в отдельные его районы, на новых, отводимых им за 
пределами колхозных хозяйств участках, с конфискацией всего имущества, за исключением оставляемой; 

им в размерах, минимально необходимых для ведения хозяйства».[8] 

Кулацко-байским хозяйствам запрещались без разрешения районых исполкомов как переселение так и 
распродажа имущества. Практическим воплощением в жизнь лозунга о ликвидации кулаков и баев 

занималась республиканская комиссия при Казкрайкоме партии, куда входили представители ЦИК и 

ОПТУ. Она рассматривала и утверждала контингент районы сплошной коллективизации и кулацко-бай-

ских хозяйств, подлежащих ликвидации, намечала районы расселения этих хозяйств. Кроме того во всех 
округах создавались оперативные тройки из представителей исполкомов и ОГПУ, секретаря окружком: 

партии. В своих действиях они руководствовались Секретной инструкцией ЦИК СССР, от 4 февраля 195 

года, в которой предписывалось следующее: «В районах сплошной коллективизации мероприятия г.: 
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ликвидации кулацких хозяйств осуществить немедленно, а в остальных районах - по мере действитель- 

ного массового развертывания коллективизации. Общее число ликвидируемых кулацких хозяйств г всем 
районам должно составлять около 3-5 процента» [9]. 

Предварительно крайкомом был утвержден список 20 районов, где должны были проводиться акци:- 

по ликвидации кулачества и байства. Сообщая об этом окружным комитетам партии, крайком в секрет-
ной телеграмме потребовал от них, чтобы в районах, не вошедших в данный список, были принят, «самые 

жесткие меры ограничения кулачества: быстрый тщательный учет всего байско-кулацкого им> - щества, 

особенно рабочего скота, средств производства; установление контроля, наблюдения». В случае 

самоликвидации хозяйств и их переселения, казкрайком требовал осуществить немедленную конфиск:- 
цию имуществ [10]. 

19 февраля 1930 года Наркомат юстиции КАССР к ранее определенным 20 районам сплошнс' 

коллективизации добавил еще два района: Иссыкский и Калининский Алма-Атинского округа [1Г 
Ликвидация кулачества и байства в Казахстане должна была завершиться досрочно - к 1 апреля 1930 годд 

т.е. на месяц раньше, чем по стране в целом [12]. 

Казкрайкомом ВКП(б) было запланировано выселить за пределы мест проживания 30 тысяч кулацки 

семей. Для их размещения в республике было определено 9 районов [13], в основном пустынные участи 
вдали от железных дорог и промышленных центров. Одним из крупных пунктов выселения казахстан-

ских кулаков также стало побережье Аральского моря. 

12 февраля 1930 года нарком земледелия Токтабаев и начальник ОГПУ Алыпанский телеграфировал] 
Кзыл-Орду о намеченных для рассселения кулаков пунктах: «Для вселения кулаков, выселяемых и 

других районов, в Вашем (т.е. Кзыл-Ординском) округе намечены: 1) для 3 000 семейств - побережг- 

Аральского моря, за исключением южной стороны; 2) районы озер Телекуль, Ащикуль вместе с системе 
реки Сарыеу вверх по течению; затем прилегающие близко к Сарысу районы, Джетыконур, низовь 

Каракенгир, Тогускен, захватывая часть Сырдарьинского округа с протяжением 400-600 километров дз 5 

000 семейств» [14]. 

В числе других, столь же отдаленных и малообустроенных, районов «кулацкой ссылки» указывали, 
«Западное побережье озера Балхаш - 2 тысяч хозяйств; побережье Каспия (Жилокосинский район 

Гурьевского округа) - 2 тысяч хозяйств; Акадырлинский, Кусмурунский, Каширлинский районы, 

побережье рек и озер Керей, Кыпчак, Денгиз (Акмолинский округ) - 5 тысяч хозяйст; Кустанайский округ 
- от Тургая до границы Актюбинского округа (в песках Турсун, Аккум, побережье Аккол, р. Жыланшык) 

- 1 500 хозяйств; от Иргиза до побережья озера Челкар (Актюбинский округ) - 1500 хозяйств; от реки 

Эмба, Сагыз и Шаган до песков Большие Барсуки (Актюбинский и Гурьевский округа) 2 тысяч хозяйств; 
районы гор Чингис, Дегелен и Мыржык (Семипалатинский и Каркаралинский округа) 2 тысяч 

хозяйство[15]. 

Комиссия по подготовке и осуществлению мер по ликвидации кулачества как класса при Казкрайкоме 

партии на своем заседании от 23 января 1930 года, обсуждала и вопрос об устройстве кулаков числен-
ностью 30 тысяч человек, высланных в Казахстан из России и Украины. Они должны были поселяться в 

тех же районах, что были определены и для казахстанских кулаков [16]. Из прибывших в республику 4 

294 спецпереселенцев были расселено в районе Аральского моря. Пункты расселения их Аральске, Кок- 
Арале, Куланды, на острове «Возрождение» и других местах были подчинены 15 и 19 комендатурам 

сперва ОПТУ, затем НКВД [17]. Каждое поселение не должно было превышать 50 хозяйств. Остров 

«Возрождение» до 1930 года был местом заключения для людей, приговоренных к расстрелу. 

Установленный «жесткий недельный срок представления конкретных сведений» об условиях передви-
жения кулаков к месту прибытия, так и распределительных пунктах, не говоря уже о пунктах поселения, 

оказался нереапьным. То же можно сказать о решении республиканской комиссии по раскулачиванию от 

23 января 1930 года, обязавшем органы ОПТУ в двухдневный срок предоставить сведения о персональ-
ном составе кулацких хозяйств, подлежащих выселению [18]. Округа в спешном порядке высылали 

республиканским партийным и советским органам сведения о раскулаченных хозяйствах. Сведения эти 

столь разноречивы, что обозначить точный контингент раскулаченных сейчас практически не представ-
ляется возможным. Опираясь на официальные сведения, известные историки Г.Дахшлейгер и 

К.Нурпеисов указывают, что к концу января 1930 года в 60 районах республики была осуществлена 

ликвидация 3 123 кулацко-байских хозяйств [19]. А.Турсунбаев же утверждает, что на 1 января 1930 года 

в тех же 60 районах республики было ликвидировано 19 163 кулацких хозяйств [20].  
Столь разительное противоречие в данных о раскулаченных хозяйствах свидетельствуют о том, что 

первоначальные «победные реляции» не соответствовали действительности. 
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Даже в марте 1930 года составлялись списки хозяйств, подлежащих раскулачиванию, определялись 

категории, районы выселения и т.п. В этой связи вызывает интерес протокол заседания комиссии Каз- 
крайкома ВКП(б) от 1 марта 1930 года, на котором рассматривался вопрос об окончательном утвержде-

нии «цифр по районам ликвидируемых кулацко-байских хозяйств по второй категории». Как следует из 

документа, всего по Казахстану было установлено 2 450 кулацких хозяйств, относимых к данной 
категории. Наибольшее число было «обнаружено» в Уральском округе, где раскулачиванию по второй 

категории подлежало 510 хозяйств [21]. Комиссия установила срок прибытия выселяемых кулацко- 

байских хозяйств на побережье Аральского моря и на станции Аральск не позднее 15-20 марта 1930 года. 

Списки кулаков, отнесенных к первой категории, составлялись непосредственно органами ОГПУ, они 
немедленно брались под арест, приговаривались к расстрелу или выселялись за пределы республики. 

Комиссия вынесла решение такого содержания: «Все остальные подлежащие ликвидации кулацко- 

байские хозяйства, за исключением отнесенных к первой категории, должны быть расселены в других 
районах этих же округов» [22]. 

Наибольшее количество кулаков было «выявлено» по третьей категории. В некоторых округах респуб-

лики контингент хозяйств всех трех категорий доходил до 10-11 процентов всех хозяйств района [23], 

вместо нормы 5-6 процентной определенной Секретной инструкцией ЦИК СССР. Например, в одном 
Кармакчинском районе Кзылординского округа было «раскулачено» и конфисковано 287 байских 

хозяйств [24], в Акбулакском районе Актюбинского округа - 150 хозяйств [25]. 

Раскулачиванию подвергались не только зажиточные, но и середняцкие, и даже бедняцкие слои, так 
называемые «подкулачники». В Таусском аулсовете Западно-Казахстанской области, к примеру, 20 

«кулаков», среди которых оказались: Медеталиев Сейткали, имевший в 1928 году 8 десятин посевов, 9 

коров, 2 лошади, 2 верблюда, 30 овец; Бияков Заки, владевший 13 десятинами, 17 коровами, 10 лошадьми, 
5 верблюдами, 45 овцами [26]. Такая же участь постигла середняков Нуринского района Карагандинской 

области Аймагамбета Омирбекова, Айдара Омарулы. 

Раскулачивание должно было продемонстрировать непреклонность властей в их стремлении подавить 

крестьянскую оппозицию. Угроза быть включенными в списки кулаков и баев нависла над всеми сельча-
нами, что толкало их целыми селами и аулами записываться в колхозы. В ходе коллективизации и 

раскулачивания органы ОГПУ параллельно активизировали свою деятельность по «разоблачению 

антисоветских элементов». Так, в одной из телеграмм ОПТУ из Сырдарьинского округа сообщалось: «В 
ходе проведения политических мер за 1929-1930 годы по линии ОПТУ привлечено к уголовной 

ответственности 122 хозяйства, осуждено судами 703 хозяйства. В 11 районах, охваченных сплошном 

коллективизацией, возбуждено уголовное дело против 827 баев и кулаков» [27]. 
В телеграмме окружной «тройки» посланный, в Казкрайком партии Кулсартов, Макин и Костенко, 

сообщалось: «Подвергнуты конфискации: в Келесском районе 250 хозяйств, Ирджарском - 180, Беловод- 

ском - 120, Караспанском - 100, Аулие-Атинском - 310, Жуалинском - 160, Туркестанском - 220, Кара- 

тасском - 205, Сайрамском - 150, Бадамском - 200, Арысском - 200 хозяйств». Кроме того в районах 
сплошной коллективизации выявлено 1 258 баев-кулаков, еще не задетых конфискацией» [28]. Если, по 

данным этой «тройки», только Сырдарьинскому округу было подвергнуто конфискации 2 095 хозяйств и 

еще 1 258 хозяйств баев-кулаков ожидало своей участи, то весьма несложно представить всю масштаб-
ность разгрома наиболее состоятельных в экономическом отношении крестьянских хозяйств. 

Работа по раскулачиванию велась не только в течение 1930 года, но и в последующий период. Только 

в одном 1931 году Актюбинский исполком на своем заседании 41 раз обсуждал вопрос о ликвидации баег 

и кулаков [29]. В местности «Саура» Мангистауского района было зарегистрировано 54 бая - кулака, из 
них 12 - лишены избирательных прав, остальные подвергнуты конфискации [30].  

В этом районе перегибы приняли такие изощренные формы, что, например, Узакбай Матанулы попал 

в список зажиточных за то, что он торговал «тезеком» (навозом), хотя он был бедняком, как говорится, не 
имевшим ни кола ни двора [31]. 

Казкрайком настойчиво добивался «очистки колхозов от байско-кулацких и других антиколхозньг. 

элементов» [32]. Масштабы раскулачивания в Казахстане пока не поддаются точной оценке, но известно 
что только в 1930-1931 годы численность крестьян, отправленных в ссылку за пределы Казахстана 

достигла 6 765 человек [33]. По всей вероятности, подавляющее большинство из них составили хозяйст-

ва, отнесенные к первой категории. 

Кампания по раскулачиваншо привела к очередным перегибам, о чем уже 18 марта 1930 года Край 
колхозсоюз информировал вышестоящие властные органы [34]. Раскулачиванию подверглось населен)» 
районов, не входивших в список сплошной коллективизации. Из-за массового недовольства, вызванног. 
перегибами, крайком партии вынужден был срочной телеграммой сообщить окружкомам о недостуг 
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ности раскулачивания середняков, а также в районах, не охваченных сплошной коллективизацией. ! 
телеграмме также указывалось: «В национальных районах сплошной коллективизации число байскг 
хозяйств, в отношении которых должны быть приняты известные меры, не должно превышать по все 
трем категориям двух - трех процентов по отношению ко всему количеству хозяйств этих районов» [35]. 

Но это предостережение осталось очередной отпиской, поскольку оно не было подкреплено никак) 
механизмом для исполнения и сводилось на нет другими документами, требовавшими усиления борьб 
против кулаков и баев. В секретном бюллетене Наркомата юстиции КАССР от 25 ноября 1930 го указы-
валось: «В условиях усиливающегося сопротивления со стороны кулаков необходимо с ними вес еще бо-
лее решительную борьбу». Объединенный пленум Казкрайкома партии и Краевой контрольн комиссии, 
состоявшийся 3-7 февраля 1931 года, потребовал принять срочные меры по чистке колхозов кулаков, баев 
и других «подрывных элементов» [36]. А в декабре 1931 года в целях оказания «конкреп помощи» 
Казкрайком партии принял решение об установлении дополнительных признаков кулац байских хозяйств 
для обложения единым сельхозналогом. Эта директива была воспршмта силовь органами, в частности, 
Наркоматом юстиции республики как результат слабого выявления кулаг байских хозяйств. 

По некоторым оценкам, в Казахстане было раскулачено свыше 3 процента, в то время как этот пок 
тель по РСФСР составлял менее 1 процентам [37]. К марту 1930 года тюрьмы Казахстана были перо 

йены. Число заключенных превысило 22 тысячи человек [38]. Поэтому в Казкрайком поступали прос «в 
целях разгрузки тюрем и экономии средств» отправить осужденных на камышитовые разработки, 
пересмотреть некоторые дела в связи с их сомнительностью [39]. До 1 июня 1930 года из тюрем б 
освобождено 12 тысяч человек, в основном середняки и бедняки [40]. 

Раскулачивание и другие виды репрессии охватили не только все слои населения, но и хозяйство и 
общественные организации крестьянства. В ходе создания новых колхозов и комбедов было ши 
развернут процесс их «чистки» от кулаков и других «нежелательных» элементов. Например, на об 
собрании бедняков-батраков Баутинского сельсовета Мангисгауский район от 5 марта 1930 года признано 
кулаками 9 человек, 11 уволено «за недобросовестное отношение к работе» [41]. 17 маягода по решению 
кедейкома (комбеда) 15-го аула из членства в колхозе были исключены: И.Калиев, Н.Кожахметов, 
М.Жумаев, О.Игисинов, Н.Тлепов, Е.Айткозиев, Ж.Козыкенов [42], которые были обвинены в том, что 
пользовались в своем хозяйстве наемным трудом. А это считалось одним из главных «классовых1 

признаков со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Тысячи казахских шаруа были осуждены за убой скота. В одной и: информаций Казкрайкома ВКП(б) 

указывалось, что «борьба со злобнь: < убоем и разбазариванием скота идет, главным образом, по лини- 
административно - судебных репрессий» [43]. В конце января 1932 года было принято известное поста-
новление ЦИК и СНК КАССР «О мерах по сохранению поголовья, борьбе с хищническим убоем и 
разбазаривание г скота», но уже задолго до него были осуждены за подобные деяния тысячи людей. Так, 
по данным Наркомюста КАССР на 20 марта 1930 года, всего по Казахстану было осуждено «за злостный 
убой скота», 1 924 человека, возложен штрафов на общую сумму 493 211 рубль. Социальный состав 
осужденных выглядел следующим образом: кулаков и баев - 1 271; зажиточных - 172; середняков - 107; 
бедняков и прочих - 26 [44]. 

В соответствии с указанным выше постановлением от 31 января 1932 года виновным за убой скота и 
«преступно-небрежное обращение со скотом» предусматривалось различные сроки уголовной ответ-

ственности. В частности кулаки, баи и частные скупщики «за незаконный убой и умышленное изувечение 
скота или иные злостные действия» подлежат уголовной ответственности по ст. 79 УК, предполагавшей 
лишение свободы до 2 лет [45]. 

Существовал и ряд других документов, в соответствии с которым крестьянина могли привлечь к 
административной и уголовной ответственности. Одним из них было печально знаменитое Постанов-
ление ЦИК и СНК от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов 
и коопераций и укреплении общественной (социалистической) собственности», которое называлось в 
народе «законом о колосках». Оно предусматривало за хищение всех упомянутых видов собственности 
высшую меру наказания - расстрел с конфискацией имущества, лишь при смягчающих обстоятельствах - 
10 лет лишения свободы с той же конфискацией. Для лиц, насилием и угрозами побуждающих колхоз-
ников выйти из колхоза, применялось заключение в концлагерь сроком от 5 до 10 лет. При этом на такие 
дела амнистия не распространялась. 

Ряд постановлений ЦИК СССР, ЦИК и СНК СССР и ЦК ВКП(б), а также постановлений и разъясне-
ний к ним Пленума Верховного Суда СССР действие закона от 7 августа вопреки его прямому смыслу 
распространяли на деяния, в которых усматривалось посягательство на общественную собственность: 
расхищение свеклы во время копки и перевозки; обман в деле учета колхозной продукции, колхозного 
труда и урожая; саботаж сельскохозяйственных работ, кража семян, «вредительское преуменьшение 
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нормы высева»; «вредительская работа по пахоте и севу, ведущая к порче полей и снижению урожая»; 
«умышленная ломка тракторов и машин и уничтожение лошадей»; «хищение и разбазаривание кормов, 
предназначенных для колхозных и совхозных лошадей; использование не по прямому назначению хлоп-
ка; злостное расхищение, разбазаривание или умышленное сокрытие подлежащего к сдаче хлопка» и т.д. 

Повседневная практика применения закона от 7 августа была поистине чудовищной. По этому закону 

во множестве случаев суду предавались лица, совершившие мелкие хищения. Некоторые лица, например, 

собирали колосья с колхозного поля после уборки урожая, этого оказалось достаточно для предания их 
суду, хотя работа колхоза на данном поле была полностью завершена. 

19 августа 1932 года Наркомат юстиции СССР на закрытом заседании коллегии, обсудив указанное 

постановление, принял решение «Об охране общественной (социалистической) собственности и укрепле-

нии колхозного строя» и предложил судам за кражу колхозного имущества приговорить обвиняемого к 
высшей мере наказания - расстрелу, а «подкулачников», под которыми имелось в виду рядовые колхоз-

ники и шаруа, к лишению свободы на срок до 10 лет [46]. 

Голощекин, опираясь на этот Закон, все неурядицы и провалы в республике пытался свалить на кула-
ков и баев, которые, по его словам, чтобы навредить социализму, становились «бригадирами, машинис-

тами, кладовщиками, счетоводами, сторожами,... пастухами» [47]. 

Сталинский закон от 7 августа 1932 года, решения ноябрьского (1932 года) Пленума ЦК ВКП(б), 
декабрьского Пленума Казкрайкома партии стали директивной основой для еще большего нажима на 

крестьянство аула и деревни. Те слои, которые сопротивлялись политике коллективизации, были объяв-

лены антисоветскими элементами, со всеми вытекающими последствиями. Отсюда резкое увеличение 

масштабов репрессий в первой половине 1933 года, хотя 21 января 1933 года решением Политбюро ЦК 
ВКП(б) Ф.Голощекин был снят с поста первого секретаря, а на его место назначен Л.И. Мирзоян. За 

январь-июнь 1933 года органы ОГПУ Казахстана арестовали 13160 человек, т.е. почти столько, сколько 

они репрессировали за весь 1931 год. В целом за первый год действия Закона от 7 августа 1932 года было 
осуждено 33 345 человек [48]. В большинстве случаев судьбы этих людей решались «тройками». За пять 

лет, с 1929 по 1933 годы, «тройкой» ОПТУ в Казахстане, по неполным данным, было принято решение в 

отношении 23 963 лиц, из них к высшей мере наказания - расстрелу было приговорено 3 386 человек, 
заключено в концлагеря на срок от 3 до 10 лет - 13 151человек [49]. Однако эти сведения следует считать 

слишком заниженными. Ведь на 7-й Всеказахстанской конференции сам Голощекин говорил, что за 1928- 

1930 годы в ходе хлебозаготовок и посевных кампаний было подвергнуто репрессиям всего 56 498 

крестьян, из которых осуждено 34 121 [50]. 
По имеющимся данным, общая численность раскулаченных крестьян по Казахстанув 1930 годы соста-

вила свыше 165 тысяч человек [51]. Если учесть, что раскулачивание и чистка колхозов от «антисовет-

ских» элементов продолжались в течение всего периода 1931-1933 годы, то общее число подвергнутых 
репрессиям было гораздо большим. И лишь после июльского (VI) Пленума Казкрайкома, вынужденно 

осудившего грубые ошибки и извращения в национальной политике, машина репрессий начала несколько 

сбавлять обороты. Однако выступление Сталина 11 января 1933 года, в котором говорилось, что кулаки 

все еще не уничтожены, что они затаились и «замаскировались», вызвало новую волну кампании по 
выявлению антисоветских элементов в лице бригадиров, кладовщиков, счетоводов и даже председателей 

колхозов. 29 августа 1933 года прокурор республики дал указание областным прокураторам усилить 

борьбу в связи с массовыми кражами зерна, «организованными кулаками и баями» [52]. В связи с этим 
«растет число» фактов «группового уголовного бандитизма», «симуляции ограбления», «мошенничест-

ва», «преступной халатности», «злоупотребления служебным положением», «растраты и подлога», 

«хищения и кражи» [53] и т.д. Виновные в совершении подобных действий и даже за «намерение» 
совершить то или иное «преступление» подвергались строгим судебным преследованиям. Кража пол-

мешка лука с колхозного поля квалифицировалась как групповой уголовный бандитизм [54]. В спецсвод- 

ке Акпобинского областного отдела ОГПУ от 15 ноября 1933 года отмечалось, например, что «хищение 

хлеба и хищнический убой скота носят массовый характер» [55]. Объектом репрессий становятся 
председатели колхозов, агрономы и зоотехники. Любые неурядицы, падеж скота от болезни, кража скота 

или нескольких колосьев пшеницы приписывались к антисоветским действиям баев и кулаков. В 

указанной сводке Акпобинского ОГПУ говорилось: «Наличие всех отмеченных выше ненормальностей в 
колхозах, способствует засоренности последних чуждым кулацко-байским и преступным элементом, 

пролезшим в руководящие звенья колхозов» [56]. В числе таких чуждых элементов называются, напри-

мер, Нурушев Балгимбай (колхоз «Октябрь» Аральского района), Балмагамбетов и Оспанов (колхоз «1 
мая» Акбулакского района), Жусупов (колхоз «Кумсайский» Аральского района), которые работали 

председателями и секретарями колхозов, но ранее были баями и подвергнуты судебным преследованиям 
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[57]. В результате донесений ОГПУ такие люди подвергались немедленным арестам. Массовая чистка 

колхозов продолжалась и в последующие годы. 
Репрессиям подвергались целые аулы. Так, в конце февраля 1934 года Актюбинским областным отде-

лом ОГПУ была выявлена «байско- хищническая группировка» в ауле № 9 Хобдинского района, а летом 

того же года раскрыта им «опасная антисоветская группировка» в 12-м аулсовете Темирского района. В 
первом случае группе «баев» в лице Жаманкулова Ж., председателя аульного совета, Утемуратова Д., 

секретаря колхоза, Султанова Г., секретаря колхоза, Жармишева А., председателя колхоза, Аймурзаева 

Н., бригадира колхоза, а также рядовых членов колхоза Сарынова Ш., Суиншалиева А., Ракова Б., были 

предъявлены обвинения: а) в массовом убое скота; б) расхищении колхозного хлеба; в) хищении 
продовольственной помощи путем составления фиктивных списков [58]. Начальник областного отдела 

ОГПУ Адамович и начальник ОПО облотдела Духович дали указание райотделу ОГПУ «группу ликвиди-

ровать, арестовать, привлечь к уголовной ответственности, с оформлением дела на тройку»[59]. 
По 12 аулсовету Адамович и Духович привлекли к уголовной ответственности сразу 29 человек [60]. 

Ими были: Туребеков И., председатель аулсовета №12, он же «руководитель группы, выходец из байско- 

торгашеской семьи»; Жалекешев У., двоюродный брат Туребекова, «аткаминер», парторг колхоза «Кум- 

сай»; Мекежанов Доскаир, «бай, брат матери отца Туребекова», колхозник; Жалекешев К., родной брат 
Жалекешева У., «аткаминер», завхоз колхоза «Кумсай»; Клышев М., «аткаминер», председатель аул- 

совета №16; Жарылгасов Боранбай, сват Туребекова, заместитель председателя аулсовета №12; 

Мирманов М., мулла и т.д. Обвинения была сформулированы следующим образом: «Следственными 
материалами по делу 12-го аулсовета установлено, что в ауле № 12 и входящих в него колхозах «Копа», 

«Кумсай», «Карасу» на протяжении ряда лет, начиная с 1931-1932 года существовала организованная из 

лжеактивистов, уголовного и байско-аткаминеровского элемента группировка, которая, пользуясь 
связями с районными руководящими работниками и получая от последних поддержку, заняла все руково-

дящие и хозяйственные участки в ауле и колхозах систематически вела хозяйство аулов и колхозов к 

экономическому упадку путем организации массового хищения хлеба, скота, кражи семян и недосевов на 

протяжении ряда последних лет и т.д.» [61]. 
Таким образом, становится ясным, что цель сталинского закона от 2 сентября 1932 года заключалась в 

попытке свалить вину за массовый голод и экономическую катастрофу на низовой партийно- 

хозяйственный и советский аппарат в лице председателей колхозов, бригадиров, кладовщиков, парторгов, 
завхозов и т.д. Применительно к казахскому аулу, следственные органы называли всех их в совокупности 

«аткаминерами», дав этому социальному понятию антисоветское толкование. 

Подобная целевая установка в условиях массового голода, демографической катастрофы и хозяйствен-
ной разрухи определила масштабы и размах жестоких расправ и репрессий в казахском ауле. На пресле-

дования и репрессии крестьяне ответили массовым сопротивлением, включавшим в себя как обыденные, 

так и открытые формы. 

В литературе о политических противоречиях того периода преобладают описания и анализ открытых 
политических действий, но такой подход является слишком узким и не может дать адекватного представ-

ления об отношении народных масс к политике властных структур поскольку, исследование, не прини-

мающее во внимание обыденные формы сопротивления шаруа, существенно искажает действительность. 
К ним, в частности, можно отнести такие виды скрытого протеста, как: распространение слухов, злосло-

вие, притворное согласие, нерадение при выполнении работ, симуляция, уклонение, саботажи, поджоги, 

анонимные угрозы, потворничество лицам, проявляющим нелояльность к власти и т.д. Подобные прозаи-

ческие, на первый взгляд, средства борьбы крестьянства имели повсеместный характер, поскольку откры-
тое неповиновение было чревато прямыми репрессиями. 
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Мақалада Жетішаһар мемлекетінің Орталық Азия халықтарымен және Осман империясымен 

байланыстары тарихының тарихнамалық мәселелері қарастырылады. Зерттеу барысында ХIX ғасырдың 
соңы мен XX ғасырдыңалғашқы ширегіндегі әдебиеттерге талдау жасалынады. 
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Жетішаһар мемлекетінің Орталық Азия халықтарымен және Осман империясымен байланыстарына 

қатысты арнайы зерттеу жүргізілмесе де оның жекелеген аспектілері бірқатар еңбектерде көрініс тапқан.  

Шығыс Түркістанда жаңа заман дәуірінде орын алған оқиғаларға және оған Орта Азия халықтарының 

тартылуына әсер еткен факторлар мәселесі алғаш рет Ш.Ш. Уәлихановтың еңбегінде [1, с.97-218] көрініс 
тапты. Оның 1858 -1859 жылдары Алтышаһарға жасаған сапары негізінде жазылған еңбек Жетішаһар 

мемлекеті құрылғаннан бес жылдай бұрын жарық көрсе де Жетішаһар мемлекетінің Орта Азия 

халықтарымен байланыс жүргізуінің алғышарттарын терең аңғаруға өз септігін тигізеді. Бұл еңбекте 
Жетішаһар мемлекетінің орнауы қарсаңындағы Шығыс Түркістандағы әлеуметтік-саяси үдерістерге Орта 

Азия халықтары өкілдерінің ықпалы белсенді түрде жүргені нақтылы мәліметтерге негізінделген. 

 1868 жылы Қашқарияға ағылшын саяхатшысы Роберт Шоу барды. Оның бұл сапары Британиялық 
Үндістанның Шығыс Түркістан аумағында белсенді саясат жүргізіп жатқан кезінде жүзеге асты. 

Жетішаһар мемлекетімен тікелей сауда байланысын орнатуға қол жеткізіп, Жақыпбек Бадаулеттің 

қабылдауында болған Р. Шоу 1872 жылы Жетішаһар мемлекетіндегі жағдай мен оқиғалар көрініс тапқан 

еңбек жазып шықты. Ғылыми ортада жоғары бағаланған оның бұл еңбегі сол жылы-ақ орыс тіліне 
аударылып, жарияланған болатын. Роберт Шоудың еңбегінде Жетішаһар мемлекетінің Орта Азия 

халықтарымен байланыстары жайы да назардан тыс қалмаған. Ол өз еңбегінде Жетішаһар мемлекетінің 

қызметінде қырғыздар мен тәжіктер, сондай-ақ Ферғана алабында тұратын қыпшақтардың көптеп 
тартылғанын және Жетішаһар мемлекетінде Бұхар әміріне зор ілтипатпен қараушылық орын алғанын 

атап көрсеткен [2, с.31-33]. Р. Шоу өз көзімен көргендерді және жергілікті халық өкілдерінен естігендерін 

сипаттап баяндауға мән берген. Сондықтан да Роберт Шоудың еңбегінде Жетішаһар мемелектінің Орта 
Азия халықтарымен байланысына қатысты берілген мәліметтерді шынайы тұрғыда көрініс тапқан деп 

есептеуге негіз бар. 

 1873-1874 жылдары Жетішаһарға ағылшын елшілігі құрамында барған Генри Уолтер Белльюдің 

күнделігі жеке кітап ретінде жарияланлы. Мұнда автор жәй мілімет берумен шектелмей, Жетішардағы 
оқиғаларға қатысты өз пікірін білдірген. Жетішаһар мемлекеті жөнінде мол мағлұмат беретін оның бұл 

еңбегі 1877 жылы орыс тіліне аударылған болатын. Онда Жетішаһардың Орта Азия халықтарымен ғана 

емес, Осман империясымен де байланыс орнатқаны, Жақыпбек Бадаулеттің осы байланысқа қол 
жеткізгенннен соң түрік сұлтаны атынан теңге соғуды жүзеге асыра бастағаны жайлы мәліметтер 

келтірілген [3, с.229]. Г.У. Белльюдің жазбаларындағы мәліметтер де Жетішаһар мемлекетінің Орталық 

Азия халықтарымен және Осман империясымен байланыстарын зерттеуде өзіндік маңызға ие деп деп 

тұжырым жасауға болады.  
 Р. Шоу мен Г.У. Белльюдің еңбектеріндегі мәліметтер Д.Ч. Боулгердің Жетішаһар мемлекетінің 

билеушісі Жақыпбек Бадаулеттің өмірі мен қызметіне арналған еңбегінің [4] жазылуына негіз болды. Д.Ч. 

Боулгер өз еңбегінде Жақыпбек Бадулеттің өмірі мен қызметін зерттеуді басты міндет ете отырып, 
Жетішаһар мемлекетінің құрылу себептерін және оның ішкі-сыртқы жағдайына көңіл бөлінген. Онда 

Жетішардың Осман империясымен байланыстары жайлы пікір білділдірілген. Автор Жетішаһар 

мемлекетімен Орта Азия халықтарының ішнде қоқандықтар ерекше белсенділік танытты деген тұжырым 
жасалған. Сонымен қатар ол Жетішаһар мемлекетіне қызметке тартылған қоқандықтардың Қашқарда 

әндіжандықтар деп аталғанына да назар аударған. 

 Патшалық Ресейдің Орталық Азиядағы үстемдігінің орнауы барысында қазақтар мен қырғыздардың 

Шығыс Түркістандағы 1864 жылғы көтеріліске тартылуы және Жетішаһар мемлекетінің Орта Азия 
халықтарымен байланысы мәселесі Н.А. Аристовтың 1871 жылы «Туркестанские ведомости» газетінде 

жарық көрген мақаласында [5], сондай-ақ оның 1874 жылы «Материалы для статистики Туркестанского 

края» атты жинақтың 3-бөліміне енген еңбегінде [6, с.170-181] қарастырылды. Бұл еңбектердің 
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мазмұнынан автордың Жетішаһар мемлекетінің қазақтар мен қырғыздарға «зиянды ықпал» тигізіп 

жатқанын негіздеуге күш салып, империялық мүддені қорғауға ниет танытқаны аңғарылады. Осыған орай 
ол Жетішаһар мемлекетіне қолдау көрсетуге талпынған қазақ-қырғыз өкілдерінің әрекетін Шығыс 

Түркістандағы «бүлік» жағдайында жергілікті халықтың мал-мүлкіне иеленіп қалуға талпынушылықтың 

көрінісі ретінде бағалайды.  
 2001 жылы Бішкекте Н.А. Аристовтың қырғыз тарихына қатысты еңбектері жеке жинақ болып 

шықты. Бұл жинаққа енген матераиалдарда қырғыздар патшалық Ресейдің отаршылдық саясатына 

қарсылық танытуда Жетішаһар мемлекетіне сенім артты, соның әсерінен қырғыздардың саяқ руының 

Осмон және Койчи манаптары Тоқмақ уезінің бастығына шабуыл жасады деген пікір білдіреді [7, с. 527]. 
Оның мұндай пікірі 1865 – 1867 жылдары Шу мен Сырдария өзендерінің аралығына, онан соң Тянь-Шан 

тауы мен Ыстықкөл төңірегіне саяхат жасаған орыс ғалымы Н.А. Северцовтің жазбаларындағы 

мәліметтермен белгілі дәрежеде үйлесімділік табады. Н.А. Северцов те өз жазбаларында қырғызар 
арасында Жетішаһар мемлекетінің билеушісі Жақыпбек Бадаулеттің ықпалы елеулі болғанын және орыс 

билігіне наразылық танытқандардың Жетішаһар мемлекетіне барып пана табуға талпынғанын жазған [8, 

с. 243-246]. Мұндай жазбаларды 1874-1875 жылдары Ю.А. Сосновскийдің [9] Қытайға сапары туралы 

және 1876-1877 жылдары Н.М. Пржевальскийдің [10] Лоб-Норға саяхаты жайлы жазған еңбектерінен де 
кездестіруге болады. Ю.А. Сосновскийдің еңбегінде қырғыздардың дүнгендер көтерілісіне қатысты 

ұстанымы жайында, ал Н.М. Пржевальскийдің еңбегінде османдық түріктердің Жетішаһар мемлекетінің 

қызметіне тартылуы жөнінде пікір білдірілген.  
 Жетішаһар мемлекетімен Орта Азия халықтарындағы байланыс жайында А.П. Хоршхиннің еңбегінде 

де [11, с.51] айтылған. Ол өз еңбегінде Қоқан хандығының Жетішаһар мемлекетінің қалыптасуында 

елеулі рөл атқарғанын айта отырып, Жетішаһарға Қоқан хандығының ең алдыңғы қатарлы деген 
адамдары өтіп кетіп, соның қызметіне тартылып, олар Жақыпбек Бадаулеттің негізгі тірегіне айналды 

деген тұжырым жасайды. 

 1876-1877 жылдары Түркістан генерал-губернаторы К.П. фон Кауфманның тапсырмасы бойынша 

Қашқарға дипломатиялық әрі ғылыми миссия бойынша барып қайтқан А.Н. Куропаткиннің еңбегінде 
Орталық Азия халықтарының және Осман империясының Жетішаһар мемлекетмен байланыстарына 

қатысты пікірлер білдірілген. Ол Осман империясының Жетішаһар мемлекетіне жіберген әскери 

нұсқаушыларының бірі Заман-беймен жолығып, онымен пікір алмасқаны жайында өз еңбегінде жазып 
қалдырған. А.Н. Куропаткиннің пікірінше, Жетішаһар мемлекетінің билеушісі Жақыпбек Бадаулеттің 

әскерінің басым көпшілігін қазақтар мен қырғыздар құраған [12, с.166]. Автордың бұл пікірінің өзі 

қазақтар мен қырғыздардың Жетішаһар мемлекетіне белгілі дәрежеде қолдау көрсетіп, онымен 
байланыста болғанын негіздей түссе керек.  

 Патшалық Ресейдің Орталық Азиядағы әскери экспансиясына қарсы күрескен белгілі қазақ қайраткері 

Сыздық Кенесарыұлының Жетішаһар мемлекетінің билеушісі Жақыпбек Бадаулетпен байланыс 

орнатқаны және оның Жетішаһар мемлекетінің қызметіне тартылу жайы Ахмет сұлтан Кенесариннің 
еңбегінде [13, 45-47-б.] көрініс тапқанын ерекше атап өтуге болады. 1889 жылы Е.Т. Смирновтың 

өңдеуімен Ташкент қаласында жарық көрген бұл еңбектегі мәліметтердің денін А. Кенесарин Сыздық 

сұлтанның айтуы бойынша жазып алған. Сондықтан да А. Кенесариннің еңбегін қарастырып отырған 
тақырыпты зерттеуде деректік маңызға да ие деп санауға болады.  

 ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде және ХХ ғасырдың бас кезінде жарық көрген А.К. Гейнс[14], Л.Ф. 

Костенко [15], В.П. Васильев [16], М. Венюков [17], А.Л. Субботин [18], М.А. Терентьев [19], Н.И. 

Веселовский [20], А.Н. Макшеев [21], К.А. Скальковский [22], Г. Бородин [23], В.В. Григорьев [24], 
А.Иванов [25], Л.Г. Корнилов [26], Д.Я. Федеров [27], С.И. Аркашев [28], И.Ф. Бабков [29] секілді 

бірқатар орыс зерттеушілерінің еңбектерінде Жетішаһар мемлекетінде орын алған әлеуметтік-саяси 

үдерістер жайлы әрі бұл мемлекеттің билеушісі Жақыпбек Бадаулеттің тұлғалық келбетіне қатысты 
пікірлер білдірілуімен қатар, Жетішаһардың Орта Азия халықтарына әсерінің Ресей империясы мүддесіне 

қайшы келгендігі жөнінде тұжырымдар жасалған.  

 Орыс шығыстанушысы Н.Н. Пантусовтың зерттеулерінде де Жетішаһар мемлекетінде орын алған 
оқиғалар көрініс тапқан. Бұл ретте оның 1871-1877 жылдардағы Құлжа өңірі жайлы жинастырған 

мәліметтерін ерекше атауға болады. Мұнда Жетішаһармен патшалық Ресейдің Жетісу арқылы сауда 

жүргізуінің ерекшеліктеріне сипаттама берілген [30, с.34-35]. Н.Н. Пантусов Жетішаһар тарихына 

қатысты ауыз әдебиеті үлгілерін жинастырып, жариялаумен [31] қатар, Шығыс Түркістан тарихшысы 
Молла Мұса Сайрамидің 1903 жылы жазған «Тарих-и Әминие» атты еңбегін [32] 1905 жылы Қазан 

қаласында бастырып шығаруды жүзеге асырды.  
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Молла Мұса Сайрами Жетішаһар мемлекетіндегі оқиғалардың бел ортасында болған. Оның 

шығармасында Жетішаһардың Орта Азия халықтарымен және Осман империясымен болған байланыстар 
жайы да көрініс тапқан. Ол мұндай байланыстың астарын Жақыпбек Бадаулеттің Жетішаһарды нығайту 

жолындағы әрекетімен байланыстырады. Сонымен қатар Жетішаһар билеушісінің әндіжандықтарға сенім 

артып, оларды көптеп билікке тартуын қателік ретінде сынға алады.  
 Қ. Халидтің «Тауарих хамса» атты кітабы да 1910 жылы Қазанда басылып шыққан-ды. 1992 жылы 

қазақ тіліне аударылған бұл еңбекте де Жетішаһарда орын алған оқиғаларға орын берілген. Осы оқиғалар 

желісінде Жетішаһар билеушісінің қызметіне Алдыраж датқа секілді қазақ халқының өкілдері болғаны да 

баяндалған. Қ. Халид Алдыраж датқаны Жақыпбек Бадаулеттің қуанышы мен қайғысын бірге бөліскен 
қайраткер ретінде сипаттайды [33, 47-б.].  

 Жетішаһар мемлекетінің тарихына түрік әлемінің ойшылы, белгілі саяси және қоғам қайраткері, 

түрікшілдік идеясының негізін қалаушылардың бірі Ж. Ақшора да назар аударған. Ол ХХ ғасыр басында 
түрікшілдік тарихына байланысты жазған еңбегінің «Түрікшілдік және ағылшын-орыс қатынастары» 

атты тарауында Жетішаһардың билеушісінің Осман империясымен байланыс жасауының астарында 

Жетішаһар мемлекетінің тәуелсіздігін мойындату жатты және оның мұндай әрекетіне Орталық Азия үшін 

патшалық Ресеймен текетіреске түскен Ұлыбритания да елеулі ықпал жасауы ықтимал еді деген 
мазмұндағы тұжырым жасап, осы байланыстар негізінде османлы үкіметі тарапынан Жетішаһар 

билеушісіне қару-жарақ, сыйлықтар және елдің дербестігін мойындаған арнайы құжат жіберілгенін атап 

көрсетеді [34, 61-63 s.]. Осы орайда Жетішаһар мемлекетіне қатысты ой-пікірлер Ж. Ақшораны қадір 
тұтқан Алаш қайраткері М. Шоқайдың мұраларында да кездесетінін айта кеткен жөн. Ол 1934 жылы 24 

қазанда Парижде шетелдік баспасөз қауымдастығының ұйымдастыруымен өткен жиында «Шығыс 

Түркістан туралы» деп аталатын баяндама оқып, Жетішаһар мемлектінің құрылуын Шығыс 
Түркістандағы ірі саяси оқиғалардың қатарына жатқызады және бұл мемлекеттің билеушісін түркі 

халықтарының ең танымал тұлғалардың бірі ретінде бағалайды [35, 398-399-б.]. 

 Қырғыз халқының алғашқы тарихшыларының бірінен саналатын көрнекті қайраткер Б. Солтоноевтің 

1934 жылы жазып аяқтаған, қырғыз тарихына қатысты еңбегінде патшалық Ресейдің отаршылдық 
саясатына қырғыздар қарсылық білдіруде Жетішаһар мемлекетімен байланыс орнатып, оған арқа сүйеді, 

тіпті қырғыздардың беделді адамдары Жақыпбек Бадаулеттің қол астына өту жолында әрекеттенді деген 

пікір білдірілген [36, 73-б.]. Автор бұл пікірін қырғыздар арасында Осмон Тайлақұлы секілді бірқатар 
қырғыз қайраткерлерінің патша өкіметінің Жетісудағы билік орнына бағынудан бас тартып, Жетішаһар 

мемлекетіне өтіп кетуімен түсіндіреді. Сондай-ақ ол өз еңбегінде Түркістанда патша өкіметінің әскери 

экспансиясына қарсы күрескен Сызық Кенсарыұлының Жетішаһар билеушісінің қол астына баруын 
Ресей билігіне мойынсынбаушылықтың көрінісі еді деген пікір білдіреді.  

 Жалпы қорыта айтқанда, Жетішаһар мемлекетінің Орталық Азия халықтарымен және Осман 

империясымен байланыстары ғылыми әдебиеттерде тұтас күйінде, кешенді түрде зерттеле қоймағаны 

аңғарылады. 
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Аңдатпа 

Мақалада қазіргі замандағы тарих ғылымының жағдайы қарастырылады. Автор тарихты БАҚ-тың 
«ақпараттық мәдениетке» айналдырып жатқан ұстанымын баса көрсетеді. Қоғамда өткен тарихқа деген 
қызығушылықтың өркендеуіне байланысты «тарихты сату» жанры қалыптасқанын сипаттайды.  

Кілт сөздер: Анналдар мектебі, тарих ғылымы, ақпарат құралдары, кәсібилік, ақпараттық кеңістік, 
деректанулық талдау. 

Современная историческая наука отличается от предщетсвующей исторической науки тем, что она 
развивается в новом информационном пространстве. Сейчас на первый план выходит задача не просто 
написания исторических трудов на ту или иную тему, а создание верифицированной истории, 

проверяемой большими и надежными базами данных, создаваемыми усилиями творческих коллективов. 
Использование Интернет-ресурсов имеет двоякий характер. Во-первых, при правильно организуемом 
поиске, они способны дать важную информацию. Во-вторых, в силу открытости системы и 
произвольности доступа к ней, эта информация зачастую не достоверна, содержит ошибки. Кроме того, 
она имманентно носит фрагментарный характер и слабо структурирована. Явлением жизни в Интернете 
стало появление большого числа дилетантских сайтов, востребованных неопытным читателем, а 
возможно даже и управленческими структурами. Поэтому, ни в коем случае не вводить каких-либо 
запретов или ограничений, но создавать апробированные научным сообществом ресурсы с их 
лицензионной аккредитацией, в первую очередь - на сайтах ведущих университетов, научных институтов 
и центров.  

Отказ от марксистской интерпретации истории иногда доходит до крайних форм отрицания теории 
прогресса, поступательного движения мировой истории вообще, до релятивистских оценок 

исторического развития. 
Не только у нас, и на Западе идет освобождение от диктатуры прошлых школ. Например, во Франции 

- борьба с наследием и вокруг наследия «школы Анналов». Французские историки прямо говорили о 
«тирании Анналов». Наше своеобразие заключалось в навязывании обществу определенных 
идеологических императивов, тогда как во Франции, например, мотивация выбора у ученого была иной, 
историко-культурной, стремящейся к тому, чтобы не стать старомодным. Кстати, во Франции всегда 
история и историческая наука были важным компонентом общественного сознания. К ним всегда 
относились и относятся с большим уважением. И не случайно, сейчас Франция поддерживает крупные 
исторические проекты, получающие государственную и грантовую поддержку (так называемые 
тематические программы CNRS, Национального центра научных исследований) [1]. 

На смену постмодернизму, социальной антропологии, гендерным подходам приходит глобальная 
история, объявленная, но еще не состоявшаяся, против которой уже возражают свои антиглобалисты. 

Усиливается интерес к казуальности в истории, к микроистории вообще. 
В большинство странах СНГ, в предельном упрощении, в подходе к историческому образованию 

просматриваются две расходящиеся линии: одна настаивает на необходимости создания патриотической, 
сплачивающей народ истории, формирующей национальную идентичность и самосознание индивида, и 
другая - настаивающая на противоречивости и неоднозначности событий и фактов и провозглашающая 
необходимость плюралистических, деидеологизированных концепций и построений, признающая 
исключительно свободный выбор суверенной личности, вне всякого внешнего контроля и влияния. 
Трудно совместить две эти линии. Еще и потому, что оценка социального опыта индивидуальна и 
специфична, изменчива и капризна, отличается у разных поколений и общественных слоев. 
Индивидуалистическое направление не деструктивно само по себе. Таковым оно может стать тогда, когда 
оно переходит в социальный эгоизм, не всегда очевидный, ибо прикрывается заботой об общественном 
благе или правах личности. Государственное же начало в силу самой регламентирующей функции 

государства в определенной мере противостоит индивидуализму. 
Поиски гармонии государственного и частного - вечная проблема философии и общественной мысли 

вообще. Классический пример - итальянский гражданский гуманизм или даже изломанная этика 
Ф.Гвиччардини. Здесь заключено диалектическое противоречие самой жизни, весы контроверз 
либерализма и консерватизма, коллективного и частнособственнического. 
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И все же при ориентации на любую гносеологическую теорию историк имеет только один выход, 

создавая труды, рассчитанные на долговечность и научную востребованность. Он заключается в чистоте 
и глубине источниковедческого анализа - это истинный ключ и проверка и достоверности, и 

профессионализма. Такой анализ становится сейчас все более междисциплинарным. Союз истории, 

информатики, математики, филологии, философии, психологии и других наук уже давно состоялся и 
приносит свои плоды. Но, развивая междисциплинарные подходы, важно не допустить размывания 

самого предмета истории. 

Количественный анализ, важнейший инструмент исторических реконструкций, также имеет свои 

пределы и не может претендовать на полную объективность в отрыве от логического, экспертного 
анализа фактов на основе согласованных и признанных научным сообществом критериев. И здесь 

возникают проблемы выработки этих критериев, их признания и внедрения в образовательный процесс. 

Простейшие примеры этих трудностей - расходящиеся оценки исторических личностей с точки зрения 
результативности и моральности их действий, вопрос об издержках исторического процесса и цене 

преобразований, например, модернизации. 

В подготовке кадров историков важнейшее место занимает общегуманитарная подготовка и 

образованность студентов, магистрантов и докторантов PhD. Практика последних лет показывает, что 
наряду с широким внедрением интернета в образование, в обыденную жизнь и даже в систему общения 

молодежи, наблюдается очевидный упадок грамотности и начитанности. Этому способствуют и сами 

ресурсы интернета, изобилующие грубейшими орфографическими и синтаксическими ошибками. 
Опасным явлением стало и проникновение компьютерного сленга в обыденную речь, в доклады, 

рефераты, курсовые и дипломные работы. 

Говоря о переходе на болонскую систему обучения, надо осознавать, что и в ряде стран Запада 
(Италии, Франции, ФРГ, например) реформа привела к упрощению, усреднению и снижению уровня 

образования, к ликвидации и сокращению важных курсов, особенно на ранней, бакалаврской, ступени. 

Кроме того, в области написания, да и преподавания истории в значительной мере ориентация делается 

не на системность, а на поиск необычного, на развитие самостоятельности и достижение оригинальности 
и занимательности любой ценой, даже ценой спрямления и упрощения, отказа от прежних укорененных 

традиций. Это - залог читаемости и популярности, а, в немалой степени - и результат диктатуры рынка и 

массового сознания. В этой системе есть положительное - оно в раскрытии индивидуальности личности, 
ее творческих возможностей. Но жертвой становится подчас выучка, широта исторического кругозора. 

Разумеется, вся наука там к этому не сводится. Продуманная система грантов на Западе создает довольно 

мощную поддержку конкретным исследованиям. И они с успехом осуществляются. Появляются 
серьезные конкретные работы. Но их востребованность - в узком кругу специалистов. Достоянием же 

массового сознания, даже корпоративного, в исторических кругах историков, становятся «броские» и 

парадоксальные построения, не похожие на то, что было ранее. 

Надо признать, что «низовая», создающая фундамент наука внешне рутинна по природе. Она 
предельно трудоемка и минимально зрелищна. Но она главная основа и на нее необходимо направлять 

большую часть ресурсной поддержки, если мы стремимся к достоверности. Следующая ступень - ступень 

обобщений - невозможна без нее, она требует не меньших интеллектуальных усилий, но сопряжена с 
меньшими временными и ресурсными затратами. В нашей грантовой системе поддержка чаще всего 

носит краткосрочный характер и относится ко второй ступени. Итог: замена коллективных исследований 

коллективными обобщениями. Между тем, формированию научных школ способствует долговременное 

финансирование именно первого, поискового этапа, этапа обработки и анализа источников, создания баз 
данных. 

Многие учебники истории прошлого были изданы во исполнение каких-либо политических задач, 

достаточно специфичных для времени их издания. Перед современными и будущими историками стоит 
головоломная задача: они должны проявить максимум научной тщательности и остроты собственного 

ума для вычленения безусловно достоверных фактов нашей общей истории и отделения их от 

позднейших напластований и искажений. Особенно критичен такой подход для истории IX-XV веков в 
силу фрагментарности и неполноты фактов, но не меньшим вопросом является отделение «зёрен от 

плевел» в истории XVI-XX веков. Искажение исторической правды происходит на наших глазах – даже в 

отношении недавних событий. 

Между академической наукой и массовым интересом к истории стоит высокий барьер, и его 
необходимо преодолеть. Только тогда «Риму и миру» станут известны результаты многих глубоких и 

кропотливых исследований, в настоящий момент доходящих до массового читателя дозированно и, как 

правило, из косвенных источников.  
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Исторический кругозор граждан, и в особенности молодого поколения, крайне ограничен. Чаще всего 

он сводится к набору насаждённых средствами массовой информации и некритически воспринятых 
штампов, нередко деструктивных по отношению к исторической правде. Желание «исследовать глубже», 

обратившись к серьёзным историческим исследованиям, появляется лишь у очень узкого круга 

интеллектуалов. Между тем, по словам одного из крупнейших историков XX века Марка Блока, 
«незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку 

действовать в настоящем» [2, c.28]. Народ, не знающий своей истории, обречён на вечное младенчество, 

он не способен к реализации своей исторической миссии. По существу – неспособен к развитию и 

самосохранению. 
Неразрешимой проблемой мировой истории и интегрированной в неё истории стран СНГ остаётся 

напластование многочисленных трактовок, цитирований, вольных и тенденциозных интерпретаций 

летописей или артефактов, а иногда – и прямого подлога материальных находок и летописей. Кроме того, 
многие учебники истории прошлого были изданы во исполнение каких-либо политических задач, 

достаточно специфичных для времени их издания. Перед современными и будущими историками стоит 

задача: они должны проявить максимум научной тщательности и остроты собственного ума для 

вычленения безусловно достоверных фактов нашей общей истории и отделения их от позднейших 
напластований и искажений. Особенно критичен такой подход для истории IX–XV веков в силу 

фрагментарности и неполноты фактов [3].  

В заключении можно отметить, что ориентирами в историческом образовании является 
профессионализм, воспитание гражданственности и патриотизма через объективный неконъюнктурный 

анализ событий и фактов, на основе общегуманитарной культуры и междисциплинарности. При 

отсутствии глубокой внутренней культуры растет подражательность чужим культурам, что неизбежно 
обрекает нас на отставание. Ключевым предметом в обучении истории, наряду с историографией и 

методологией, является источниковедение. Именно эти дисциплины, наряду с исторической 

информатикой, позволяют воспитывать аналитиков, востребованных во всех сферах общественной 

деятельности. Нельзя забывать и о моральной ответственности историка за экспертные оценки, за 
достоверность и объективность информации. У каждой профессии есть свой долг. Кодекс чести 

исследователя подобен клятве Эскулапа.  
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