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ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

ДЕКАННЫҢ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ  

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Шахаман З.Б., кандидат исторических наук, профессор 

 
   Құрметті студенттер, қызметкерлер және конференция қонақтары! 

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университеті 2019 жылы өзінің 80 жылдығын атап өтуде. Ұстаздарды 
дайындаушы болып ашылған институт, бірнеше ондаған жылдар 

бойы аймақтағы және республикадағы педагогикалық кадрлармен 

қамтамасыз ету міндеттерін атқарды. Оның түлектері қазіргі таңда 
облысымызда, еліміздің басқа да аймақтарында және БҰҰ 

мемлекеттері мен алыс шетелдерде қызмет етуде.  

Біздің факультет алғашқылардың бірі болып ашылды және 
аймақтағы, ауылдағы зиялы қауымның элитасын 

қалыптастырды. Студенттік конференцияларды өткізу – 

факультеттің бұрыннан келе жаткан дәстүрі. Бұл пікірталас 

аумағы және ғылыми саладағы күштің алғашқы сынағы. Қазақстанда биыл жастар жылы болып 

бекітілгендіктен, біздің конференцияға тек қазақстандықтар ғана емес, сонымен қатар 

Қырғызстанның, Тәжікстанның және Өзбекстанның магистранттары мен доктаранттары да қатысты.  

Бұл дәстүр көптеген жылдар бойы жалғасын тауып, білім іздеуші жастардың үлкен ғылымға бастар 

жолдамасы болсын.  
 

Уважаемые студенты, коллеги и гости конференции! 
 

Костанайский государственный педагогический университет им. У.Султангазина в 2019 году 

отмечает свое 80-летие. Зародившись как Учительский институт, он десятилетиями выполнял задачу 

обеспечения педагогическими кадрами региона и республики. Его выпускники сегодня работают в 
области, в других регионах страны, в странах СНГ и дальнего зарубежья.  

Наш факультет был открыт одним из первых и исправно ковал элиту региона – управленцев, 

силовиков и сельскую интеллигенцию. Проведение студенческих конференций – давняя традиция на 
факультете. Это дискуссионная площадка и первая проба сил на научном поприще. Отрадно, что в 

год, объявленный в Казахстане годом молодежи, в нашей конференции приняли участие не только 

казахстанцы, но и магистранты и докторанты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 
Пусть эта традиция продлится долгие годы и даст путевку молодым, ищущим сердцам в большую 

науку. 
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ТАРИХИ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖӘНЕ ТАРИХИ ҒЫЛЫМ 

⁎⁎⁎⁎⁎ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

USE OF LEARNING INTERNET RESOURCES TO TEST  

STUDENTS' KNOWLEDGE IN A LESSON. 

 

Anny Winnikoten, University of Bali, Faculty of Foreign languages, Indonesia 

Kozhamberdiyev Sultan, Idrissova Aidana  

Scientific director Bekmagambetov R. K. 

 

Modern electronic resources, as is well known, provide unlimited choices of educational 

materials for use in the lesson: textbooks, presentations, videos, websites of teachers' communities 

with materials for the exchange of practical experience. In addition, electronic resources now 

provide an opportunity to quickly check the level of assimilation of the material studied in the 

lesson. 

Electronic educational resources are one of the most valuable components of the educational 

information environment. It is in educational resources that the content component of the 

educational process is concentrated. The value of electronic resources in the educational process is 

significantly greater than that of conventional paper aids, since new educational technologies imply 

a reduction in personal contacts between a teacher and a student with an increase in the share of 

independent training. Therefore, e-learning resources assume the support of a part of the learning 

components that in the standard learning process are provided with in-person communication 

between a teacher and a student. 

To identify the importance of Internet resources in the educational space, we conducted a 

sociological study. This study was conducted in the form of a survey. We asked the respondents the 

following questions: 

1) Do you think that a modern teacher should use modern electronic Internet resources to 

diagnose students' knowledge? 

2) Are training courses conducted during lectures and workshops on the use of Internet 

resources? 

3) Would you be interested to learn more about the new modern educational Internet 

resources? 

100 respondents were interviewed. The survey respondents were students of Kostanay State 

Pedagogical University. The results of the survey may be presented in the form of a table: 
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As a sociological study showed, future teachers have a problem of lack of awareness about 

modern educational Internet resources. As practice shows, today more and more educational 

institutions are connected to the Internet within the framework of various state programs for the 

development of education. The active use of Internet technologies by educational institutions, 

telecommunications in the full-time educational process allows us to talk about the introduction of 

innovative processes through which changes occur in various planes: the goals and content of 

curricula, forms and teaching methods change. Therefore, today it is necessary to take up the 

educational preparation of future teachers on the use of Internet resources in the educational 

process, as well as on their role and place in it. 

In the course of work on this article, we analyzed modern Internet resources that are aimed 

at testing and diagnosing students' knowledge in the classroom, and also made up step-by-step 

instructions for working with them. 

Kahoot service - the game and score! 

Kahoot is a relatively new service for creating quizzes, tests and polls. Students can respond 

to tests created by the teacher from tablets, laptops, smartphones, that is, from any device with 

access to the Internet. Kahoot service allows you to create polls, and make these polls a competition 

between your students. [3] 

 

 
Figure 1. Kahoot - a program for creating quizzes and tests 

 

Algorithm for creating a test using the Internet service Kahoot: 

Step 1. Register on Kahoot site 

We register on the site https://getkahoot.com, click on the Sign up for free button. Next, 

select the user status for registration, as a teacher or student. Select Teacher and go to the 

registration form. Fill in the registration form where we create an account with a password for 

further authorization when using the site. 

Step 2. Creating a test subject 

After registration, the user's personal page automatically opens, where functions for creating 

quizzes are located. To create a test, you need to click on the Quiz button, after which a form will 

open to create the subject of the test, here you can add a picture on the subject, select the test 

language, privacy, level, give a brief description of the test and specify keywords as tags. Next, 

click on the button Ok, go. 

Step 3. Create questions and test answer options 

The next step is to directly create questions and test answer options. 

To create a question, use the Add question button. Then a form for creating a question will 

open, we add a question and four answer options, tick the correct answer, we can also set a timer, 

include photos and even video clips in the question. The pace of quizzes and tests is regulated by 

introducing a time limit for each question. 

If desired, the teacher can enter points for the answers to the questions posed: for the correct 

answers and for the speed. The scoreboard is displayed on the monitor of the teacher’s computer. 

To create the next question, click on the Next button. Similarly, create a second, third, etc. questions 

To save the test, click the Save button in the upper right corner. 
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Step 4. Preview and run the test  
After saving the test and clicking the Save button, Kahoot service allows you to edit the test 

using the Edit it button, preview the test using the Preview it button and launch the test using the 

Play it button, and share the test link using the Share it button. To preview and play the test, click 

on the Preview it button, after which a preview window appears where the teacher’s computer is on 

the left and the student’s mobile is on the right. 

 

 
Figure 2. - Preview window 

 

 To participate in testing, students simply have to launch the Kahoot.it website in the 

browser if they perform the test from a computer, or install and launch the kahoot application on a 

smartphone or tablet. After downloading, the teacher must choose one of the following test mode 

types: Classic (individually) or Teammode ( command) and go to the list of students to be tested 

and where the PIN code will be presented, according to which students will have access to this test. 

Students need to enter a PIN code on their smartphones or computers, which the teacher 

represents from his computer and his names. Further, in the teacher’s test window, a list of students 

being tested will appear, after which, while everyone registers, the teacher should click the Start 

button to start the test. 

Step 5. Passing the test 

A test with the theme and background image is loaded, then the first question with the 

answer questions appears. It is convenient for a student to choose the correct answer on their device. 

Variants are represented by geometric shapes. The student clicks on the corresponding figure and a 

message appears about the correct or incorrect answer. Next, the teacher presses the Next button and 

the next question appears. 

 

Figure 3. - Window for checking the correct answer of the question 

 

Step 6. Reflection and test report  

At the end of the test, statistics are released, where the leaders among the tested students are 

identified by their number of points. Next, a reflection feedback window is displayed, where 

students can give their assessment of the test. 

Step 7. Obtaining a test report 
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At the end of the test, you can use the Save Results button to display a report with test 

results. To download the report to a computer, click on the Direct Download button. The test results 

report is downloaded in .xls format, open the downloaded file using Excel and see the test results. 

Using this service can be a good way to get original feedback from students. 

One of the features of Kahoot is the ability to duplicate and edit tests, which allows the 

teacher to save a lot of time. 

Learning to use the service is quite easy. Although there are educational videos. 

Socrative service: creating quizzes and tests for students 

Socrative is a service that helps teachers create tests and quizzes to determine the level of 

students' knowledge. This service allows you to create new polls directly during a joint session of 

the teacher and students working with the application. It’s as if you are working in a “virtual room” 

in which the teacher is the main thing: he starts surveys, creates new ones and so on. And students 

from their mobile devices or computers are connected to the action. Quiz questions can be answered 

under your name or anonymously, depending on which mode of use the teacher has provided. Quiz 

participants' answers help teachers analyze how well the material has been learned and assess the 

amount of their knowledge in order to transform and improve the curriculum. Teachers can draw 

conclusions about the presence of successful and lagging students, about the progress of the class as 

a whole, and trace changes in these indicators over time. [4] 

Socrative service: creating quizzes and tests for students 

Algorithm for creating a test using the Socrative Internet service 

Step 1. Registration at https://socrative.com/ 

To compile a quiz or test, you must go to https://socrative.com/ and select registration as a 

teacher by clicking on the Teacher login button and in the authorization window that opens, select 

the Get Account button, after which the user registration form will open where you need to go 

through three stages : creating a profile, specifying an educational institution, creating an account. 

- Socrative service site 

 

 
Figure 4. - Teacher Registration Form 

 

By registering on the site socrative.com, in the future you can log in to this site using the 

created account with a password, or use special applications on smartphones. There are two types of 

applications for iOS and Android: SocrativeStudent and Socrative Teacher. You can download 

them on the official website of the application. 

Step 2. Create a test 

After registering a user as a teacher, a personal teacher page is automatically created on 

socrative.com, where the upper part of the screen on the center of the page will indicate the 

individual code of the teacher’s room, using which students can later access the teacher’s tests. To 

create a test, go to the Quizzes tab, where using the Add quiz - Create new command we create the 

test subject and select one type of questions. The Service offers a variety of different test options: in 
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the form of questions that need to be answered «true» or «false», multiple choice questions and 

open questions. 

If you select the True / False button, you can create a question with the answer “true” or 

“false” and click Save to save the question. When you select the MultipleChoice button, a question 

is created with multiple choice answers, where you need to put a check mark on it to indicate the 

correct answer. To create an open answer with a short answer, you need to select the Short answer 

button. 

Step 3. Passing the test 

After creating the test, to launch it, you need to go to the Launch tab and click on the Quiz 

button, after which a window opens where you can see a list of previously created tests and select 

one of them, click on the Next button. The next step is to choose a test method: Instant Feedback 

(instant feedback, where students can answer questions in order rather than answers). Instant 

feedback is provided after each question. You are tracking progress in the results table.), Open 

Navigation (open navigation, where students can answer questions in any order and change answers 

before completing a test. A teacher can track progress in the results table), Teacher Paced (the 

teacher controls the flow of questions and keep track of the answers as they arise (you can skip and 

return to the questions). After selecting the test passing method, the last step is to start the test using 

the Start button. 

The finished test provides an instant opportunity to remotely check students. The presence of 

individual computers in the class is not necessary, tasks can be performed on a smartphone or tablet. 

Of the highlights of Socrative, it is worth noting also the function of controlling the time allotted to 

the stages of work performance: at the choice of the teacher, students can perform the test in their 

own rhythm, or in the strict time control mode by the teacher. The system also allows the teacher to 

track in real time how many people have already completed work and how many correct answers 

have been given. 

Below you can see the whole process step by step using screenshots from the site and the 

application. After the test is started by the teacher from the website or the application 

SocrativeTeacher, and the student, running the SocrativeStudent application on his smartphone or 

through the website Socrative.com, must first dial the “room” code in the 

“EnterTeacher'sRoomCode” column, which is provided by the teacher. Next, the student enters his 

name by registering in the test. When a test starts in the teacher’s window, the whole process of 

passing the test by students will be presented; here the teacher can see in real time how many 

students have connected to the test, their names and answers to the test questions. 

After the start, the student is automatically selected the first question. A question can be of a 

different type, as has already been said above: a question with the choice of the answer “right / 

wrong”, an open question, or a question with several choices. 

The student chooses one of the suggested answer choices and clicks SubmitAnswer, after 

which he learns whether he answered correctly. When creating a test, the teacher may include an 

explanation for this question, which the student sees after answering. 

At the same time, the teacher’s answers appear on the screen in a table. The green square 

stands out the correct, red wrong answers from students: 

Step 4. Obtaining a test report 

At the end of the test, the teacher presses the Finish button. A great advantage of Socrative 

is the automatic test report, which is sent to the teacher's e-mail, which significantly reduces the 

time spent on checking and evaluating test papers. To output the report, click on the Get Reports 

button, then if we want to send the report to e-mail, select E-mail, and if we want to download the 

report, then click on Download. The report is sent in the .xls file format. 

The Socrative service receives positive feedback from both students and teachers. The first 

ones point out the fact that classes become more interesting and more fun, and the second ones - 

ease of use and a large amount of data that are not collected manually, but automatically by the 

program itself. 

Based on the above, we can conclude that the experience of using Internet resources shows 
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the effectiveness of this form of control. Tests developed with regard to the sequence of studying 

topics help to identify gaps in knowledge, to determine how consciously students have knowledge 

of theoretical material. This allows you to make the necessary adjustments to further work with this 

or that student or class. The use of this type of work helps to conduct a survey of students on 

various problems, to turn the lesson into an exciting lesson. 
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СЕЙІТ КЕНЖЕАХМЕТҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ ЭТНОГРАФИЯ  

МЕН ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Абдрахиева Кымбат, «Тарих» мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Наурызбаева Э. К.  

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті Қостанай қ. 

 

Қазақстан тәуелсіз ел болғаннан кейін өткен тарихымызды, әдет-ғұрпымыз бен салт-

дәстүрімізді, материалдық мәдениетімізді жаңғыртуға бетбұрыс жасалуда. Орталық Азияның 

ірі этностарының бірі, Евразияның үлкен кеңістігін алып жатқан қазақ этносының өткен 

тарихы мен мәдениетіне байланысты көптеген мәселелерді зерттеуге назар аударылуда. 

Қазақ халқының өзіндік бірегей әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері көптеген ғасырлардың 

барысында қалыптасты. Отарлық пен Кеңес дәуіріндегі қатаң жүйе халқымыздың ғасырлар 

бойы қалыптасқан дәстүрлі мәдениетіне елеулі өзгерістер енгізіп, тіліне қауіп төндірді. XVIII 

ғасыр мен XX ғасырдың бас кезінде оның бірқатарын Ресей әкімшілігінің өкілдері, орыс 

және шетел ғалымдары, саяхатшылар айқын байқап, жазып қалдырды. Қазақтардың әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге де топтары 

арасындағы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Қазақ халқының 

ішінен топтан суырылып осы мәселені теңірек зерттеп зерделеген Сейіт Кенжеахметұлы еді.  

Белгілі жазушы-этнограф Сейіт Кенжеахметұлы халқымыздың тарихы мен 

мәдениетін, салт-дәстүрін терең білетін және көпшілікке насихаттауда қызықты әрі құнды 

еңбектер жазып, арнаулы жеке мектеп ашқан санаткер ретінде елімізге танымал тұлғалардың 

бірі. Кеңес өкіметі кезінде ұмыт бола бастаған ұлттық салт-сана, дәстүрлерімізді тәуелсіздік 

алғаннан кейін қайта дәріптеп, әспеттеп, әрлендіріп, жалпақ елдің жадын жаңғыртып, 

жандандыруға қосқан Сейіт Кенжеахметұлының ересен еңбегін ешкім жоққа шығара 

алмайды. Халық мұрасын, үлгі өнегесін, сөз өнерін жиақнап терді. Халықтың салтын, 

дәстүрін, дінін, тілін, тарихын, әдеп әдетін, тәлім-тәрбиесін, мінез-құлқын зерделеді. Ол ұлт 

рәсімдерін реттеп, бір жүйеге салып, оны ғылыми айналымға түсіріп, бірнеше мәрте кітап 

етіп шығарып, төрткүл дүниеге таратты [15].  

«Ұлттық әдет-ғұрыптың беймәлім 220 түрі» атты 256 беттен құралған жинақ ең 

алғаш 1998 жылы Алматыдағы «Санат» мемлекеттік баспасынан 3000 дана болып жарық 

көрді.  

Қасіреті мол халықтың ғасырлар бойы жалғасқан рухани мұрасын жинап, оны өз 

мағынасында жеткізу бір адамның қолынан келетін жұмыс емес. Алайда, жасынан таза 

халық тәлім-тәрбиесі мен үлгісінен нәр алып, халықтық, исламдық және кешегі кеңестік 

тәрбиенің үшеуін де қатар ала өскен жерлесіміз Сейіт Кенжеахметұлы халық қағидалары мен 
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тағылымы, ұлағатты ұғымдары, тілі мен дініне, сеніміне байланысты көп жылғы жиған 

тергенімді қағаз бетіне түсіріп, көпшілік қауымға әсіресе кейінгі жас ұрпаққа ұсынуды жөн 

көреді. 

Бұл жинақта екінің бірі біле бермейтін ырым, тыйым, әдеп, әдет-ғұрып, мінез-құлық, 

басқа да ұлттық ерекшелігіміз, салт-санамыз, дәстүріміз топтастырылып отыр және туыстық 

атаулары, оларға қатысты адамгершілік қарым-қатынастар көрінісі, халық қасиеті мен 

тағылымның жаңа бір жақсы қырлары дәлелді деректермен баяндалады. 

Бұл жинақтан даланың әділет, құқық және билік заңдарын көре аламыз. Қазақ 

заңдарының түп төркінің қасиетті кітабымыз «Құран кәрімнен», «Мұхаммед 

Пайғамбарымыздың хадистерінен» бастау алатыны баяндалады. Мысалы, «Құран кәрімнің» 

«Ниса» сүресінде мұрагерлік, қылмыс туралы, «Маьида» сүресінде ұрлық, өтірік, «Талақ» 

ерлі-зайыптылық, неке ережелері анық (заңдары) айтылған. Мұндай хұқықтық, шариғат 

заңдары басқа сүрелерде де кең орын алған. Ал, қасиетті ислам дінінің негізін салған, 

адамзаттың ұлысы, біздің аса көрнекті, қасиетті, кемеңгер пайғамбырымыз Мұхамбеттің 

(с.а.с) хадситерінде әділдік, билік, жаза, заң негіздері бірнеше жерде айтылған.  

 Қазақ ордасының және оның әділет, әдет, ғұрып заңдарының тарихында «Қасым 

ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Әз Тәукенің «Жеті жарғысы» деп аталатын 

заң ережелерінің де орны бөлек. Бұл «Жарғы» деп аталған қазақ халқының алғашқы Ата 

заңы. Бұл заңдар әділдік пен тәртіптің үлкен үлгісі ретінде қабылданады. Халқымыздың 

құқықтық, билік, сот жөніндегі көңіл аударарлық заңы 1885 жылы Семейдің Қарамола 

съезінде жазылған жазылған ереже.  

Жоғарыда айтылғандай «Құран кәрімнен», «Мұхаммед пайғамбардың хадистерінен», 

«Жеті жарғы» заңдарынан және Қарамолдада жазылған Ережеден, сондай ақ білетін 

қариялардан жазып алынған ел арасында сақталып қалған әдет, ғұрып, тәртіп, заңдарынан 

осы бөлімде үзінділер келтіріледі. Қазақ заңдары сонымен бірге ұлттық салт, әдет ғұрып-

дәстүрлерінен де көрініс табады. Олардың көпшілігі заң ретінде де қолданылғанын көре 

аламыз. Яғни халқымыздың дәстүр, салтының да заңдылық негіздері бар екені анық. Ұлттық 

дәстүрді құрметтеу де осы заң арқылы бекітілген.  

Сонымен қатар ұлттық әдет ғұрыптардың, дәстүрлердің саяси-әлеуметтік өмірдегі 

орны мен ролі, оның таптық сипаты, прогрессивтік рухани маңызы баяндалады. Тәлім-

тәрбие, үлгі-өнеге, қыз ұзату, келін түсіру, тұрмыс-тіршілік, отбасы,еңбек, кәсіпке, иманға 

байланысты салт-дәстүрлер мен ғұрыптар бар. 

 «Әдептің басы – аңдап сөйлеу» деп А.Йугінеки айтқандай, автор еңбекте мінез әдебі, 

жүріс-тұрыс әдебі, іс-әрекет әдебі, шығармашылық әдеп ұлттық тұлғаның ішкі және сыртқы 

тұлғаның мәдениетін, ұлт мәдениетінің бір бұтағы қазақтың ырымдары мен тыйымдарын да 

баяндайды. Қазақ ырымдарынан жақсылыққа ұмтылу мен өмірге оң көзқараспен қараудың 

небір үлгілерін көрсетеді. Қазақтың киелі қарашыңырақтың кейбір қыр-сырына, қазақтардың 

туыстық шежіресіне, атадан қалған асыл сөздерге толық сипаттама береді. Халқымыздың 

жыл, ай, күн санаудың өзіндік үлгісі қазақ халқында да бар. Қазақтар жылды мүшел арқылы 

санайды. Бір мүшелді он екі жыл құрайтынын да айтып өтеді. 

Әр тарау тақырыпқа байланысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерден және 

суреттермен безендірілген. 

Ғылыми-танымдық, тәрбиелік, көркемдік жағынан ұтымды әрі тартымды жазылған 

бұл кітап оқу орындары үшін ғана емес, сонымен бірге ұл-қызым инабатты да иманды 

болып, ата жолын ардақтап өссін деген әрбір ата-ананың ақылшы досы, айнымас серігіне 

айналары анық [12]. 

 «Қазақтың дарқан дастарханы» болса, қазақ халқының ұлттық тағамдары мен 

жеңсік астары, олардың ерекшеліктері туралы жазылған. Дерегі мен дәйегі мол көркем тілде 

берілген бұл туынды қазақ елінің тұрмыстық мәдениетін біліп, танығысы келген әр адамға 

кеңесші құрал бола алады. Қазақтың ежелгі ас-тағамдарын әзірлеудің қыр-сыры келтірілген 

жинақ асқа қатысты әдет-ғұрыптар мен ырым-тыйымдар түсініктерінің берілуімен, 

сөздіктердің қамтылуымен өз құндылығын арттыра түскені анық.  
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Бұл еңбектің бірінші беттерінен-ақ қазақ халық асты өте жоғары бағалағап әрі 

қастерлей білгенін көре аламыз. Ел-жұрт жадында мәңгі жатталып қалған «ас – адамның 

арқауы» деген қағида осындай терең ұғымның қалтқысыз түсінігі болып қалыптасқан. 

Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де 

жоғары қойған. Қалай айтылса да, қай заманда айтса да халық асты құрметтеу мен 

бағалаудың жолын да, жөн-жосығын да, оны дәмді етіп әзірлеудің көзін, кезін, ретін таба 

білгенін көре аламыз. Ел мен елді татуластыру да, жақсылар мен жайсаңдарды құрметтеу де, 

өздерінің мырзалық, мәрттік үлгілі, өнегелі қасиеттері мен артықшылықтарын білдіру де, ел 

дәулеті мен қарым-қабілетін, түсінігін танытуды да, қазақ кең дастарқан арқылы яғни ас, 

қонақасы арқылы көрсеткен. Осы жолда тұшымды сөз айтып, дәмді тағам берумен бірге 

оның таза, бүтін ыдыстарына дейін ерекше назарда болған. Сырттан келген кісілер де елді 

осы қонақасы берудің жолы мен жөні арқылы сынап, бағасын берген. Демек ұлт 

мәдениетінде тамақ, дәм татыру – экономикалық, дипломатиялық және тәлім-тәрбиелік 

қызмет атқарған. Бұл істе әрине, қазақ халқының қонақжайлық дәстүрі шетелдерде ерте 

заманнан-ақ аңыз болып тараған. Қазақ қонақасы беруде қонақ таңдауда, басқа ұлт, дін 

өкілдері деп бөлуді де білмеген, төрге шығарып ашық қабақ танытқан, достық көңілін 

көрсеткен. Шаршағандарына, мұқтаждарына ат, ас, көлік сыйлай да білген. 

Сонымен қоса бұл еңбектін тағы да бір ерекшелігі ас, тамақ дайындауда қазақ 

әйелдерінің рөлін анық көрсеткен. Қазақ әйелдері тағамның алуан түрлерін дайындаумен 

бірге қыста да, жазда да оның таза әрі бұзылмай сақтауының әдіс-тәсілдері мен жолдарын да 

таба білген. Бұл қағидаларды әйелдер ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, кейінгілерге үйретіп 

отырған. Әсіресе, қымыз бен шұбатты баптаудың, құрт, ірімшік, ежігей, сары май сияқты 

жеңсік тағамдарды дайындауда қазақ әйелдерінің шеберлігі мен өнері үлгі етіп, қалай 

мадақтауға да тұрарлық. 

Екінші ерекшілігі әр тараудаға астардың құрамы мен дайындау тәсілдеріне дейін 

жазылған. Бұл елінің салт-дәстүрі мен мәдениетін құрметтейтін әрбір қазақ әйелдеріне 

таптыртпас мұра деп есептеймін, Ғасырдан-ғасырдан ұмытылып бар жатқан тағамдардын да 

дайындалу тәсілдерін көре аламыз. 

 Жомарт әрі ашық қолды халқымыздың ізгі дәстүрінде үйге келген кісіге дәм 

татырмай жібермейтіні өте жақсы ғұрып. Қазақ дәм татыруды достықтың, татулықтың, 

бірліктің, елдіктің сара жолы деп қараған. Қазақтың құқықтық заңында да ас пен тамақ 

ақиқат пен адалдық кепілі ретінде қолданылады. Сондықтан да дәмді ас дайындау және әр 

адамға ақ көңілмен тегін ұсынуы қазақ халқының басқа ұлттардан ұлттық, дарқандық 

ерекшелігін даралап көрсетеді. 

Осы тамаққа байланысты қазақта салт-дәстүрлерен басқа түрлі ұғымдар, тыйымдар, 

ырымдар, аңыздар, әңгіме, ертегілер, мақал-мәтелдер де өте көп. 

Бұл кітапта қазақ ұлттық тамақтарына орай біраз түсініктер мен деректер келтірілген. 

Сонымен бірге жинақтың бір ерекшелігі мұнда ұмытылыр бара жатқан ұлттық тағамдар 

туралы жазылып, жинақталды [7].  

Сейіт Кенжеахметұлының Қазақтанда («Алматы» кітап баспасында) әзірленіп, Қытай 

Халық Республикасының астанасы Пекин қаласында 2006 жылдың аяғында басылып шыққан 

«Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті» кітабын академик Рымғали Нұрғалидің «Ғасыр 

кітабы» деп 2007 жылдың басында бағалаған. 

10 000 данамен әсем безендіріліп, сапалы қағазға басылып, қазақ және орыс тілдерінде 

шыққан бұл кітаптың салмағының өзі – 2 килограмм, ал көлемі тым үлкен екен. Бұл кесек 

шығарманы баспаларға басып шығаруды ұсынған Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым минитстрлігі мен шығарманың мәтінін бекіткен Л.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 

Университеті ғылыми кеңесінің кітапқа берген аннотациясында: «қазақ халқының тұрмысы 

мен мәдениетін зерттеп, жинақтап, жүйелеп жазып жүрген белгілі қаламгер әрі этнограф 

Сейіт Кенжеахметұлының бұл жинағы – көтерген жүгі мен бағасы жағынан 

энциклопедиялық еңбек деп тануға болады. Мыңдаған жылдар бойы халықтың өмірі мен 

тұрмысына алтын арқау болған, салты мен санасына бағдар етіп сақтаған әдет-ғұрып, салт-
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дәстүр, ұғым мен ырым, әдеп пен пайым, жөн-жосық сияқты қазақ мінезі мен тіршілігін 

баяндайтын бұл бірегей кітаптан көп жайды біліп, тануға болады. Туған еліміздің, 

халқымыздың көп айтылмаған, жазыла бермеген төл мәдениетімізге лайық таным-түсініктері 

мен ерекшеліктері берілген» - деп жоғары баға берген екен... 

Атына заты сай болып, «Ғасыр кітабы», «энциклопедиялық жинақ» деп бағалаған бұл 

кітап: «Қасиетті қара шаңырақ», «Қазақтың салт-дәстүрлері», «Төрт құбылада төрт түлік», 

«Табиғат – тал бесік», «Мұны да білген жөн», «Этнографиялық әңгімелер» деп аталатын 

үлкен-үлкен 7 тараудан тұрады. Әр тараудың өзі бірнеше бөлімдерге бөлінген. Кітап 

көрнекті суретшілер мен фотографтардың танымдық мәні зор түрлі-түрлі таңдаулы 

суреттермен безендірілген. Олар әр тақырыптың ажарын ашып, көркемдік қуатын одан 

сайын арттыра түскен. Автор ұзақ жылдар бойы ерінбей-жалықпай, тірнектеп жинаған 

суреттер мен көші-қонын, тұрмысы мен тіршілігін, өнері мен мәдениетін, зергерлік және 

қолөнер шеберлігін жарқырата көрсететін полотноларды орайымен пайдалана білген. Кітап 

тарауларының қосалқы беттерін безендіруге суретші-этнограф Н.Г. Хлудовтың 

кескіндемелерін лайықты таңдаған. 

Тұлғалы туындының «Қасиетті қара шаңырақ» деген алғашқы тарауының бірінші беті 

«Киелі киіз үй» атты тақырыппен ашылуының өзінде үлкен мән-мағына жатқаны анық. 

Өйткені, киіз үй – қазақтың түтін түтеткен тұрағы, құтты мекен жайы, бақ қонған баспанасы, 

қыдыр дарыған қонысы, еншісі, мүлкі, мақтанышы, өсіп-өнген, тамыр жайған ақ бесігі... 

Арғы-бергі тарихымыз бен мәдениетімізді зерделей қарасақ киіз үйіміздің атқарған қызметі 

мен рөлі зор екеніне көз жеткіземіз. Көшіп-қонуға қолайлы. Киіз үйге қарағанда ата-

бабаларымыздың ақыл-ойы, өнертапқыштығы, талғам-танымы, қабілет-қарымы, туа бітті 

дарыны, тұрмыс мәдениеті жер бетіндегі еш халықтан кем болмағанын көреміз. 

Автор киіз үйді түркі халықтарының арасында қазақ халқының айрықша әспеттеп, кие 

тұтқанын, оны үнемі қадірлеп ұстағанын, әрдайым жетілдіріп, көркейтіп отырғанын, 

ертеден-ақ Еуропа елдерінде өтетеін дүниежүзілік көрмелерге апарып, жат елдерді таң 

қалдырғанын нақты тарихи дерек, құжаттар арқылы сабақтап отырады. Бір ғана мысал «Киіз 

үйдің түрлері мен тұрмысы» деген бөлімде қазақы киіз үйлердің пайдаланылуына және сән-

салтанатына қарай 9 түрге бөлінетінін айғақтайды. Олар: қара үй (3 қанат), қоңыр үй (4 

қанат), боз үй (5 қанат), ақ үй (6 қанат), ақ ала орта (8 қанат), ақ орда (12 қанат), ақ шаңқан 

(18 қанат), алтын үзік (24 қанат), алтын орда (30 қанат) деп әрқайсысын анықтап берген. Сол 

сияқты киіз үйге қатысты мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, үйде тұрмысқа қажетті құрал-

саймандардың, мүліктердің, домбыра, қобыз, т.б. музыкалық аспаптардың суреттері 

берілген. «Қолөнер – зор өнер», «Шеберлер шешімін тапқан», «Қолымда бір қамшы бар», 

«Ас –адамның арқауы», «Ыдыста – ырыс бар» деген бөлімдерде атының өзі айғақтап 

тұрғандай ұлтымыздың зергерлік шеберліктері, жүннен, матадан, ағаштан, әр түрлі әшекей 

заттардан заттардан жасаған бұйымдарды аңшылық, саятшылық өнері, ит жүгіртіп, құс 

қайырған шеберлігі, құралайды көзге атқан мергендігі, ат-тұрман, сауыт-сайман, жасауы, 

киім ерекшеліктері, қыз балаға құрметпен қарауы, асы мен ыдысын күтіп ұстауы, ыстық 

және салқын ас түрлері, олардың әрқайсысының қалай даярланатыны, төрт түлік малдың еті 

мен сүтінің ерекшелікетрі, бұл малдардың қандай пайдалары бары, т.б. кең түрде баяндалып, 

мұнда да әр салаға, әр түлікке байланысты мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер, атаулар мен 

ырым-жырымдар туралы түсіндірме сөздіктер түзілген. 

Сейіт Кенжеахметұлы былайғы 6 тарауда да туған халқымыздың ешбір ұлт пен ұлысқа 

ұқсамайтын өзіне тән салт-дәстүрлерін, әдеп-әдеттерін, «қарға тамырлы қазақтың» 

ерекшеліктерін, төрт түлік малды тұтыну мен өсірудегі тәжірибесін, табиғатты танып-білуі 

мен оны өз игілігіне жаратудағы сұңғылалығы мен зеректігін, өмірден түйген түрлі жол-

жоралғыларын, үлгі-өнегелерін, дін жолындағы қағидаларын, салт-дәстүрлерін сақтау 

туралы ұлттық таным-түсінігі мен балгерлік, құшнаштық, емшілік қасиеттердің, халықтың 

ырым-тыйым түрлерін дағдылы ым-ишарасын, әйел әдептері, төрт түлікке байланысты 

атаулары мен мақал-мәтелдерін, ат әбзелдерін, жан-жануарға қатысты ырымдарын, мал 

атына қатысты шөр түрлерін, күн санау, ай санау амалдарын, ай-жұлдыз, жыл атауларын, 
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мүшел қайыру, ауа-райы болжау ерекшеліктерін, табиғат туралы ырымдарын, т.б. тұрмыстық 

әдет-ғұрып түрлерін жан-жақты жүйелеп, ғылыми негіздерін жазып шыққан. Қазақты ұлы 

халық, рухы асқақ ұлт етіп көрсеткен [6].  

Қазақ халқының табиғат-анамен үндес тіршілік кеше отырып қалыптастырған салт-

дәстүрі – «адамгершілік» деп аталатын ұлы ұғымның алтын қазығы. Алтын қазықтан 

адаспай, бетті соған бұрғанда ғана елдіктің іргесі бекіп, адам аты асқақтай түсетінін қазақ 

елінің өткен өмірр жолы дәлелдеп берді. Саналы ғұмырын осы бай мұраны жинақтауға 

арнап, оқырманын сан мәрте тартымды кітаптарымен баурап, баулып келген белгілі 

қаламгер, мәдениеттанушы, этнограф Сейіт Кенжеахметұлы өзінен бұрынғы тарихшы 

этнограф ғалымдарды зерделей отырып, іргелі еңбек құрастырды, шашырап жатқан мол 

қазынаны энциклопедиялық жүйге түсіріп, көптеген терминдердің төңірегінде қосымша мол 

мағлұмат ұсынды. Соның бірі Сейіт Кенжеаехметұлының «Қазақтың салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптары» атты қазақ мәденитінің суретпен безендірілген энциклопедиясы. Бұл кітап 

2013 жылы «Атамұра» баспасынан 3000 дана таралымымен жарық көрді. 

Бұрын көп айтыла қоймаған ырым мен тыйым, жөн-жосық, жол-жоралғы, ұлттық 

қағида, ғұрып, әдеп пен әдет сияқты қазақтың өмірлік үлгі, тәлім-тәрбие ережелерін 

саралады. Өз ұлтын мақтан тұтатын орын алға лайық бұл энциклопедиялық басылым белгілі 

қылқалам шеберлерінің суреттерімен әсем безендірілген. 

Сіздерге ұсынылып отырған бұл кітап қазақ халқының тарихын, оның ішінде 

халықтық тәрбие көзін тереңірек білгісі келген, жалпыұлттық салт-дәстүрден өз жан 

дүниесіне азық боларлық алтын арқау іздеген оқырманға арналды. 

Бүгінгі өскелең ұрпақ туған халқының замандар бойы қалыптасқан тіршілік қағидасы 

мен салт-дәстүрінен қол үзіп қалды. Оның басты себебі тарих қойнауында жатқан 

мағлұматтарды зерделеу, оны ұлт игілігіне жарату бертінгі заманда ғана қолға алында. 

Жөргегінен ұлттық мәйекпен жарытып, ұлттың өзіндік мінез, өзінік сана, өзіндік даналық 

қалыбын қалыптасыратын салт-дәстүрге ден қою, археолоиялық және этнографиялық 

зерттеулер арқасында небір құпия деректердің жарық көруі осынау қасиетті қазынаны 

тереңірек білуге жол салып берді. Бұрын ұстаздар аузынан көп айтыла бермейтін, «ұлттық 

тәлім-тәрбие», «ұлттық салт-дәстүр» деген алтын тамырдың мәніне бойлап, шәкірттерге 

дәріс беру бел алды. 

Әр кезеңде өмір сүрген шетел траихшы ғалымдары мен саяхатшылары өздерінің 

күнделіктерінде осынау табиғатпен етене жақын, дана халық туралы тамсана жазды. 

Қазақтың табиғатты болжауы, ата салты, заң қағидалары, қонақжайлығы оларды қайран 

қалдырды. Осы энциклопедиялық басылымда, шетел, сондай-ақ отандық тарихшы, этнограф 

ғалымдардың ой-пікірлері әр терминнің тұсына дәйексөз түрінде беріліп отырды. 

Кітапқа енген салт-дәстүр маржандарымен етене оқырман, ендігі жерде жазушылар 

мен драматургтердің, қылқалам шеберлерінің көркем туындыларындағы этнографиялық 

тарихи мағлұматтарды еркін меңгергені сөзсіз. 

Салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-сенім аясындағы қарашаңырақ, ата-баба тәрбиесі, заң 

қағидасы, табиғатпен сырласу, дәстүрлі қолөнері, музыкасы, ойын-сауық, той-думаны, 

ұлттық киімі мен дастарқаны, алфавиттік тәртіппен жинақтаушы негізгі терминнің ішкі 

ұясына топтастырылып берілді. Кейбір терминдердің мазмұны аша түсуге себін тигізер деген 

мақсатпен, қосымша түрінде хрестоматиялық материалдар – өлең-жыр, мақал-мәтел, ішінара 

аңыз-әңгімелерден үзінділер келтірілді. 

Кітапты әзірлеу барысында осы сала бойынша бұрын жарық көрген негізгі зерттеу 

еңбектер зерделенді. Олар: Ы.Алтынсариннің «Орынбор ведоствосы қазақтарының өлген 

адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрінің очеркі» (1994), Ш.Уәлихановтың «5 томдық 

шығармалар жинағы» (1984), Х.Арғынбаевтың «Қазақтың мал шаруашылығы жайында 

этнографиялық очеркі» (1969), А.Левшиннің «Описание киргиз-казачих, или киргиз-

кайсакских орд и степей» (1966), Ә.Марғұланның «Мир казахов» (1997), «Казахское 

народное прикладное искусство» (1-том, 1986), С.Мұқановтың «Халық мұрасы» (1974), 

Ө.Жәнібековтың «Жаңғырығы» (1990), А.Сейдімбектің «Қазақ әлемі» (1997), 
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М.Шормановтың «Қазақтың халықтық әдет-ғұрыптары» (2003) және т.б. [8]. 

Сейіт Кенжеахметұлының «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» атты еңбегі 2004-2005 

жылы Қазақтанда («Алматы» кітап баспасында) әзірленіп, Түркия Республикасының 

астанасы Стамбул қаласында басылып шықты. 2006 жылы Гонконгтан 10 000 дана болып 

үшінші рет басылып шықты. Автор еңбекте салт-дәстүрлер арқылы халықтың мінез – 

құлқын, қасиеттерін таныта алады. Мысалы: қазақтарға тән бауырмалдық, ақжарқындық, 

қонақжайлық. Әрине, бұл ерекшеліктер басқа халықтарда да кездеседі. Бірақ бұл қасиеттер 

әр халықта әр қырынан көрініс береді, сонымен қатар әр ұлт өкілдерінің салт-дәстүріндегі 

мән-мағынасы мен тәлім-тәрбиесі бір-біріне ұқсап, бірін-бірі толықтырады. Той – 

думандарда, жиындар мен мерекелерде орындалатын осы қазақ халқының салт-дәстүрлері 

оның ұмыт болмағанын паш етеді және тіршілік кәсібіне, наным-сеніміне, өмірге деген 

көзқарастарына байланысты ұрақтан-ұрпаққа беріле ауысып, өзгеріп, жаңарып отырады. 

Қазіргі уақыттың өмір ағымына байланысты кейбіреулері түрленіп қана қоймай, жаңадан 

еніп те жатыр. Салт-дәстүрлердің ұрпақ тәрбиесіндегі мәні зор. Ол бала тәрбиесіне 

байланысты, тұрмыс-салт және әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлер болып үш түрге бөлінеді. 

Бала тәрбиесіне байланысты әдет-ғұрыптарға: баланың дүниеге келген күнінен бері 

жүргізілетін тәлім-тәрбиелерінен бастап, есейіп азамат болып кеткенге дейінгі кезеңі кіреді. 

Мысалы: шілдехана, сүйінші, балаға ат қою, бесікке бөлеу, қырқынан шығару, тілін дамыту, 

тұсау кесу, атқа мінгізу, сүндет той, тіл ашар, ұл бала мен қыз баланы жанұя болуға, 

шаруашылыққа, еңбекке, өмірге бейімдеу. Тұрмыс-салт дәстүріне қазақтың киіз үйі, 

жиһаздары, ұлттық киімдер мен тағамдарын жатқызамыз. Мал бағу, егіншілік, аңшылық, 

бағбаншылыққа қатысты кәсіптерге үйретудің тәлімгерлік түрлері халқымыздың дәстүріне 

сай жүргізіледі. Ұлтымыздың ұлттық сөз өнері, аспаптары, мерекелері, қонақ күту дәстүрі 

өзге елдерден біздің биік тұрғанымызды көрсетеді. Оның бір дәлелі, баспанасы киіз үйден 

бастап, оның ішіндегі түрлі тұрмыста қолданылатын заттарын, бұйымдарын, киім-

кешектерін шебер жасай білгендігі. Ата-бабамыздың салт-дәстүрлерін мақтан тұтамын. 

Қазақта «Алты жыл аш болсаң да, атаңның салтын ұмытпа» деген мақал бар. Сейіт 

Кенжеахметұлының бұл еңбегін бүгінгі күні Тәуелсіздігімізді алып, Тәуелсіз мемлекет 

атанып, өзге елдермен тереземіз тең болып отырған шақта біздер, бүгінгі жас ұрпақ ұлттық 

құндылықтарымыз бен салт-дәстүрлерімізді заман талабына сай қолданып, ұрпақтан-ұрпаққа 

аманат етуге міндеттіміз [5]. 

«Жеті қазына» атты жинағы мыңдаған таралыммен үш рет, яғни 1997, 2000, 2001 

жылдары жарық көрді. Бір қызығы үш кітапта 136 беттен тұрады [1]. 

Салт-дәстүрлеріміздің кейбірі халық арасында кеңінен пайдаланылып жүрген болса 

(айдар тағу, қонақ кәде, бастаңғы және т.б.), кейбірі ұмыт қалып барады. Әсіресе 

жастарымыз біле бермейтін салт-дәстүрлеріміз жетерлік. Ата-бабаларымыздан мұра боп 

қалған салт-дәстүрлер әрдайым игі мақсаттар үшін қолданыста болған. Сол себепті оларды 

біле жүру, кей-кейде өмірде іске асыру да артық етпес. Бұл кітаптар өз халқының мәдениеті 

мен этнографиясын танып, білгісі келетін оқырмандарға арналған. 

«Жеті қазына» кітаптарындағы атвордың негізгі мақсаты қазақ халқының қанына сіңген ізгі 

адамгершілік қасиеттерінің халықтың салт - дәстүрлерімен сабақтастығын түсіндіру, қазақ 

ырымдары, тыйым сөздер, ұлағатты ұлттық ұғымдар, ислам тағылымлдары, әдет-ғұрып 

ишаралары, мақал - мәтелдерін үйрету. Осы арқылы адам бойында имандылық, 

инабаттылық, ізеттілік қасиеттерін қалыптастыру. Елжандылыққа, терең ойлауға, өнер 

сүюге, ұлттық салт - дәстүрімізге байланысты білімін дамыту арқылы нығайту. 

Қазақ халқы ерте заманнан-ақ салтын берік ұстанып, аса қадірлеп келген, 

халқымыздың өзіне ғана тән, қайталанбас ерекше салт-дәстүрлері, әдет-ғұрып, жөн-

жоралғылары бар. «Ұрпақтың ана бойына біткен кезінен бастап «құрсақ той» немесе «құрсақ 

шашу» ырымдарынан бастап, бала ер жетіп, ел қатарына қосылғанға дейінгі аралықты 

қамтитын түрлі ырым, жол-жоралғы, әдет-ғұрыптарды осы үш жинақтан көре аласыздар. 

Сонымен қатар, ұлыстың ұлы күні - наурыз, халықтың уақытты анықтау белгілері, ауа райын 

қалай болжғаны туралы да танымды деректер көрсетілген. 
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«Жеті қазынаның» 2-кітабында жазба әдебиетінің негізін салушы Абай 

Құнанбайұлының туғанына 150 жылдығына арналған «Тіл - қылыштан да өткір» деп 

аталатын тарау бар. Автор осы тарауда А.Құнанбайұлының өмірі мен қызметіне, қоғамға 

қосқан үлесін және ғибартты әңгімелерін баяндайды [3]. 

«Жеті қазына» кітабының тағы бір бағалы жағын атап өткіміз келеді. Бұл жинақта 

этнографиямен қатар, тарих ғылымына байланысты тың деректерді көре аламыз. Қазақ 

тарихында әр саладан тұңғыш шыққан қайраткерлердің, жоғары әскери шен алғандардардың 

есімдері жазылған., 

ХХ ғасырдың басында ұлтының тәуелсіздігі үшін күрескен қазақ зиялылары –Ә. 

Бөкейханов, М. Қарабаев, Х.Досмұхамедов, Ж. Досмұхамедов, және тағы басқа зиялы қауым 

өкілдерінің білім алған ошақтары туралы мәліметтер аламыз. 

Қазақтың қаһарман хандары, қазақ батырлары мен ат үстіндегі арулар және қазақ 

халқының саңлақтар туралы да жазылған. 

Автор осы кітаптарды жазу арқылы адамзат қауымының ғасырлар бойғы тарихы 

имандылық, ғибраттық, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлттық тағылым ұрпақ тәрбиесінің қыруар 

үлгілерін мұралыққа қалдырды. Адам өміріндегі тәрбие, ұлттық сана басты мәселе болуы 

тиіс. Адам болып туылу оңай, ал адам болып қалыптасу қиын. Адамдық қасиетке бірден бір 

әсер етуші фактор ол тәрбие, ұлттық салтымыз. Сол халық даналығы қорытқан қазына 

байлық, тәжірибені халық игілігіне жарату, үлгі етіп ұсыну жас ұрпақтың еншісінде. Сейіт 

Кенжеахметұлының «Жеті қазына» атты үш кітабы танымдық, тағылымдық әрі тәлімдік 

жағынан әр оқырманның, әр үйдің қажетті кеңесші құралы болады деген сенімдеміз [4]. 

«Туыстық атаулар сыры» атты еңбегі Алматы қаласында «Ана тілі» баспасында 2003 

жылы жарық көрді. Жазушы бұл ұсынылып отырған еңбегінде ұлтымызға ғана тән туыстық 

байланыстың, қарым-қатынас пен салт дәстүрдің жөн жосығы, оның әр адам өміріндегі орны 

мен қызметін тереңірек зерттеп, шебер баяндаған. Бағзы замандардан келе жатқан «Қырық 

рулы елміз, қарға тамырлы қазақпыз» деген сөз осы кітаптың кілттік сөзі ретінде алуға 

болады. Қырық рулы көп елміз, бірақ бөлінбейтін, берекесі бұзылмаған, түбі бір, қаны бір, 

бір атаның ұрпағы қарға тамырлы қазақпыз дегенді меңзеп тұр. Бұл сөздің арғы мәніне үңіле 

түссек, қазақтың түпкі аталастығын айтпаған күннің өзінде, тамыр-таныс, көрші-қолаң, құда-

жекжат, ағайын-туған, жолдас-жора, жамағайын жұрағаттығын үзбеген, іргесі сөгілмеген, 

қаймағы бұзылмаған елдігімізді, тектілігімізді тағыда айғақтайды. Осылайша дәстүрлі 

таным-түсінікпен ұрпақ тәрбиелеген қазақ жұрты алысты жақын тұтқан, жақынды бауыр 

тұтқан. Туыстық байланысты қадірлеп, береке-бірлікті бұзбаған. Үлкені сөз бастаса, кішісі 

құрметпен тыңдаған. Бір-біріне мейіріммен қарап, аялаған.  

Кітап негізі 6 тараудан тұрады. Бұл еңбек арқылы қазақ халқының салт-дәстүрі 

бойынша ер азаматтың үш жұрты болатынын көруге болады. Үш жұрт та жанашыр, сүйеніш, 

қорғаныш болады. Дана халқымыз әр жұрттың бітім-болмысына қарап, сипаттама берген. 

Туыстық негіз бен атаулар осы үш жұрттан басталып, жақындық қатынас ағайын, туыс, 

нағашылы-жиенді, ілік, жамағайын, жегжат, жұрағат, құдандалы деп аталады. Яғни ол өз 

жұрты, 

нағашы жұрт және қайын жұрт. Тағы бір ерекшелігі жеке атаулар мен іліктік сөздер 

көрсетілген. Туыстық атауларда туған деген сөз жиі кездеседі. Бұл сөз тек туған, бірге туған 

туыстыққа ғана қолданылады. Мысалы, туған шеше, туған аға, туған нағашы, туған жиен 

тағы сол сияқты. Бұдан кейінгі жақын туыстар немере аға, немере қарындас, немере іні, 

шөбере туыстар тағы сол сияқты. Егре немере туыс болса үшінші атадан қосылғаны. Бұлар 

жақын туыс яғни халық тілімен айтқанда ет жақын деп аталады. Құда, құданың жиені, 

нағашының құдалары тағы басқаша жақындығы бар іліктік-жекжаттарға туған сөзі 

қолданылайды. Мысалы, біреулер туған құда деп айтып жатады, бұл дұрыс емес, ең жақын 

құдалар жоғарыда айтылғандай бауыздау құдалар деп аталады. Бөгде адамдарды халқымыз 

«қаймана қазақ» дейді. Туыстық атаулар, адамға қатысты атау сөздердің қырлары мен 

құпиясы, жөн-жосығы, жол-жорасы міне, осындай. 
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Бұл кітап қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақ үшін өте құнды дерек. Әр сәби дүние есігін 

ашқан сәттен бастап-ақ, ана сүті арқылы қазақилықты бойына сіңіруіне ата-анасының 

тигізетін ықпалы зор. Сондықтан әр қазақ өзінің түп-тамыры мен туыстық қатынастарын 

егжей-тегжейлі білгені жөн. Өз түп-тамырын білген жас ұрпаққа болашақтың кілтін 

сеніммен тапсыруға болады. Сондықтан да бұл туыстық анықатамасы әр отбасының 

қажетіне жарап, ағайын-туыс, ілек-жекжаттың қолында жүрері хақ [11]. 

Жазушының ғылыми-танымдық еңбектерінің ішінде 1990 жылы 3000 данада жарық 

көрген «Ата мұра» жинағын ерекше атап өтуге болады. Бұл кітап Торғай өлкесінің бұрынғы 

тарихы мен мәденитіне, көпшілік біле бермейтін деректер, ғасыр басындағы қазақ 

зиялылары, қазақ халқының тұрмыс-салты мен этнографиясына, дініне қатысты көптеген 

деректер мен ғылыми тұжырымдар, мақалалар және ғибратты сөздер, материалдар Сейіт 

ағаның терең білімділігі мен зейінділігін, оны кейінгі ұрпаққа қалдыру, үйрету жолындағы 

еңбегін көрсетеді. Қазақтың салт-дәстүрін үйрету мақсатымен көпшілікке арнап шығарылған 

«Ата мұра» жинағында қазақша шөп атаулары, қазақтардың 1917 жылғы саны, ашаршылық 

алдындағы және одан кейінгі қазақтардағы мал саны, Ислам діні, қазақ ғұрыптары, т.б. 

танымдық, тағылымдық, мәні деректер енген [1].  

«Торғай түлектері» деген атпен Торғай тарихы егжей-тегжейлі әңгімеленген жинақ 

құрастырды [10]. Сол сияқты автордың табандылығымен шыққан «Торғай жазушылары» 

кітабы тек Торғайлықтар үшін ғана емес, жалпы әдебиет әуесқойлары мен жанашырлары 

үшін орын бөлек шығарма. Бұл кітапта Сейіт Кенжеахметұлы өз ізденісінің арқасында 

Торғай облысынан шыққан 44 жазушылардың фотоларын тауып, суреттерін салдырып, 

өмірбаяндарын жазып, бір кітап етіп бастырды [9].  

Егер ақиқатын айтар болсақ, Сейіт Кенжеахметұлының жоғарыда атап өткен бұл 

кітаптары қазақ халқының ғылымы мен мәдениетіне қосылған зор үлес. «Жеті қазына», 

«Атамұра» кітаптарын ХХ ғасырдың 90-шы жылдары республикалық, облыстық газет-

журналдарымен қатар аудандық газеттерде де жарыса жариялады. Өйткені, ағамыздың 

туындылары – өз тарихына, ежелгі салт-дәстүріне шөлдеген қазақ елі үшін, оның жас ұрпағы 

үшін баға жетпес асыл қазына еді. Әсіресе, «Ана тілі», «Санат» баспалары Сейіт 

Кенжеахметұлының қазақ этнографиясы туралы кітаптарын бір емес, жыл аралап бірнеше 

рет басып, қазақ халқына жарыса тарту етті. 

Сөз соңында, қазақтың этнографиялық салт-дәстүрлерінің ролі туралы Елбасы Н.Ә. 

Назарбаев өз еңбегінде былай деп жазған: «Әр халықтың өміріндегі терең имандылық пен 

рухани негіздерге -дәстүрлерге назар аудару керек. Оның халық өміріндегі ролі еш даусыз. 

Мәдени дәстүрлер қашан да әлеуметтік қайта түлеудің қайнар көзі болып келді. Өзінің 

тарихи-мәдени тамырларына қайта оралу - бұл, әрине, оң процесс» [14, 16 б.]. «Қай халық 

болса да өз тарихын, төл дәстүр-салтын, ауыз әдебиетін, тілін қастерлейді. Тарих, 

этнография, фольклор, тіл – халықтың жан дүниесі, оның барша әлем алдындағы айнасы» - 

екендігін академик М.Қозыбав та жазып кеткен [13, 33 б.].  

Аға ұрпақ пен болашақ ұрпақтың арасында ешқандай байланыс болмаған жағдайда, 

әрбір жаңа ұрпақ тарихи өткен мұраты, дәстүрлерді, қол жеткен жетістікті білмесе, оны 

сақтамаса қоғамның алға дамуы мүмкін еместігі ақиқат. Осыған байланысты жаңа ұрпақ 

бұрынғының барлық құндылығын сақтап, жаңа жаңалықтармен байытып, дамытып отырады. 

Бұл сабақтастықта ұрпақтар бірлігінде халықтардың дәстүрінің өміршең мәңгілігі бекітіліп, 

сақталып, жаңа ұрпақтың әлеуметтік және адамгершілік құндылықтарға қарым-қатынасы 

оның жеке тұлғалық қалыптасуына негіз болады, яғни, тарихи оқиғалар негізінде ұлт 

құндылықтарын айқындайтын дүниелер тізбегін білім алуға түсіндіру тұрғысы ұлттық 

тәрбиенің құзіреттілігінде екені анық 

«Тал бесіктен – жер бесікке» дейінгі қазақтың дүние танымын, салт-дәстүрін том-том 

кітап қылып жазып кеткен Сейіт Кенжеахметұлының жанкешті еңбегі, жас ұрпаққа жасаған 

ұстаздық ұлағатты ісі бүгінгі ұрпақ есінде қалып, келешек жеткіншек жадында жатталмақ.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер 
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Елбасы – Н.Ә. Назарбаев: «Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады, бұл – 

әркімнің өз еркіндегі шаруа. Біреуге өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға ешқашан 

болмайды. Бізге тарих туралы өздерінің субъективті пайымдарын тықпалауға да ешкімнің 

қақысы жоқ, – екендігін назарымызға ерекше ұсынып, – Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп 

бекер айтпаған», - дейді. 

Елбасы өз мақаласында патриотизмнің кіндік қаны тамған жерінен, өскен ауылынан, 

қаласы мен өңірінен, яғни туған жерінен деген сүйіспеншіліктен басталатындықты ескеріп, 

«Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынды. 

«Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді, жалпы, бағдарламаның мәні неде?» 

деген сауалға төмендегідей жауап берді: «Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 

өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді 

абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени 

нысандарды қалпына келтіруді көздейді. ...Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая 

болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 

өсуге тиіс» [1].  

Содан соң, «жергілікті нысандар мен елді мекендерге бағытталған «Туған жер» бағ-

дарламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті 



22  

орындар ұғымын сіңіруіміз керек.  

Ол үшін «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 

жерлерінің географиясы» жобасы керек.  

Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол 

халықтың әрбір азаматы біледі», - дейді.  

Қасиетті орындардың бірі – кесене. Сонымен қатар, Қазақ халқында ерекше маңызға 

ие болған тұлғаларды ел есінде мәңгі сақтаудың көне дәстүрінің бірі – «кесене» орнату 

болып табылады. Ол халқына ерекше қызмет еткен сүйікті перзеттеріне қаланады.  

Ел перзенттері Қазақстан тарихының әр кезеңінде: Ежелгі дәуірде, Орта ғасырларда, 

Жаңа және Қазіргі заманда өмір сүргеніне қарамастан, күні бүгінге дейін, сол елді-

мекендердің тұрғылықты халқының жадында.  

Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол 

халықтың әрбір азаматы біледі. 

Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. 

Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз 

жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық 

белдеуді мекен еткен халықтың, тонның ішкі бауындай, байланысы ешқашан үзілмеген. Біз 

тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің біұтұтас желісін бұрын-соңды 

жасаған емеспіз. 

Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар мен көне қалаларды қалпына келтіруде 

тұрған жоқ. 

Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи 

мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар 

мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт 

жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді.  

Мұның бәрі, тұтаса келгенде, халқымыздың ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін 

құрайды. 

Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың арында басқа халықтардың 

белгілі бір құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз керек. 

Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз. 

Қазақстанның қасиетті жерлернің мәдени-географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де 

бізді кез келген рухани жұтандықтан сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі 

ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. 

Ол - ұлттық бірегейлік негіздердің басты элемменттерінің бірі. Сондықтан 

мыңжылдық тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап, жүзеге асыруға 

тиіспіз [2]. 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласы біздің қоғамға қозғау салып, санамызға тың серпін берді. 

Халқымыздың материалдық және рухани әлемі - атамекен, жер-су, әдебиет, өнер мен 

мәдениет саласын жандандыруда шамшырақ тәрізді қалың жұртшылықтың 

қызығушылығын, ерекше ықыласын тудырды. Елдік ұлы дәстүрді сақтай отырып, ұлттық 

модернизация жасау қоғамды дамыта, көркейте түсері даусыз. Ұлттық мұрат жолында 

жүзеге асыратын игі істердің бастауын Елбасы: «Замана сынынан сүрінбей өткен озық 

дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 

жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды», - деп нақты 

айқындап берді. 

Елбасы аталған бағыттардың ішінде Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайтынын дәлдеп айтты. Мынау толассыз шиыршық атқан үдемеліі-

соқтықпалы жаһандану заманында біртекті қоғам орнату процесі басып кету қаупінен 

жекелеген ұлттар өзіндік бет-бедерін, елдік асыл қасиетін, рухани тектілігін сақтау арқылы 

ғана аман қаларына ешбір күмән болмауы тиіс. Мемлекет басшысы жаһандану үрдісінде 

көштен қалмай, өркениетті, мейлінше нығайып алған бөгделерге жұтылмай, жер бетінде 
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бәсекеге қабілетті, білім-ғылымы дамыған, экономикасы тұрақты дербес халық болып өмір 

сүру үшін оң жағына өзгере білудің қажеттігін баса айтты. 

Біз үшін Отанымыздың әр сүйем жері қасиетті болып саналады. Аузын айға білеген 

жыраулардың жалынды толғауларында, жаугершілік замандарда үріккен елдің басына түскен 

зауалда «Елім-айлаған» азалы жырларда, басына күн туып, ел іргесі сөгілген қаралы 

көштерде туған, кіндік кескен жерімен қоштасу өлеңдерінде, қазақтың қара өлеңінде және 

ақын-жазушылардың елдік рухты өлтірмейтін үздік туындыларында біздің киелі 

атамекеніміз әсем де терең суреттелген. Расында, халық қартаймайды, қара жер 

қартаймайды. Халқымыз қашанда «Ел іші – алтын бесік» деп сүйінген. Ол үшін ұлттық 

мұратқа сай биік іс қылу керек. Арғы ата-бабаларының аруағын сыйлап, шежірелік 

деректерді шын қастер тұтатын бздің халқымыз әрбір тас-тасын, жазық даласын, үңгірін, 

өзен-көлін қасиетті, киелі деп санайды. Көшпелі өркениет топырақ пен судың қадірін біліп, 

жер түгін тоздырмау үшін көшіп-қонып отырған. Олардың туған жерге, жаратылыс 

құбылыстарына, табиғатқа деген дүниетанымдық көзқарасы, ықыласы таңғажайып көркем. 

Айнала қоршаған табиғатты тірі деп қабылдау, өз ұрпағын оған қиянат жасамауға тәрбиелеу 

қазақ халқының ырым мен тыйымдары туралы түсінігінде тұнып тұр. 

Малмен күнелткен бабаларымыз шаруашылығын табиғатпен үйлестіріп жүргізіп 

отырған. Осыдан юарып туған жерге тағзым ету деген дәстүр қалыптасқан. Сонау бағзы 

заманнан ата-бабаларымыз киелі жерлерге тағзым етіп келді. Түркі, сақ дәуірлерінен жеткен 

аңыз-әпсаналар, тіпті тасқа қашап кеткен таңбалар да осы озық дәстүрді айғақтайды. 

Елбасымызыдың жалпыұлттық қасиетті орындар ұғыын халық санасына сіңірудің 

ерекше мағыздылығын нықтап айтуы – заңды құбылыс. Ел мен Жер – рухани 

құндылықтардың арқауы. «Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі 

– неше ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани жұтандықтан сақтап, аман алып шығатын 

символдық қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол - ұлттық 

бірегейлік негіздерінің басты элементтерінің бірі. Сондықтан мыңжылдық тарихымызда біз 

алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз» - дей отырып, 

Президент: «Жергілікті нысандар мен елді мекендерге бағытталған «Туған жер» 

бағдарламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті 

орындар ұғымын сіңіруіміз керек. Ол үшін «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясыә 

жобасы керек», - деп атап көрсетті. 

Осыған байланысты Елбасы тапсырмасы негізінде, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігінің бастамасымен қазақ халқының тарихынан елеулі орын алатын Қазақстанның 

қасиетті орындарын анықтап, оның тізімін жасау қолға алынды. Ғылыми-сараптамалық 

кеңес ашылып, бұл іске бұрыннан бері осы сала бойынша жұмыс істеп, зерттеумен 

айналысып жүрген ғалымдар, тарихшылар, өлкетанушылар, этнографтар тартылып, ғылыми 

жүйе құрылды. Зерттеушілер басшылыққа алатын нұсқаулықтар жасалып, ол барлық 

өңірлерге жолданды. Мұндағы мақсат – еліміздегі қасиетті тарихи орындарды анықтап, 

оларды ұлттық ұстаным деңгейіне көтеру. 

«Қазақстанның қасиетті орындары» ретінде ерекше қастерленетін табиғи-мәдени 

мұра, дни сәулет ескерткіштері, кесенелер, сондай-ақ Қазақстан халқының жадында өшпес із 

қалдырған тарихи және саяси оқиғалармен байланысты орындар ұғынылады. Сонымен қатар, 

Қазақстанның әлеуметтік-саяси өмірінде мағызды орын алатын, ұлттық бірлік пен жаңғыру 

нышаны ретінде көрінетін нысандар кірді. 

Сараптамалық кеңестін шешімімен қасиетті орындар жалпыұлттық деңгейлі және 

жергілікті мағызы бар қасиетті нысандар болып бөлінді. Қазіргі кезде жалпыұлттық деңгейлі 

100 нысан мен кешендер тізімге енді. 

Еліміздегі барлық қасиетті нысандар бес топқа жіктелді: 

1. Ерекше бағаланатын табиғи мұра ескерткіштері. Ел аузында киелі аталып кеткен, 

кейбіреуі қазірдің өзінде мемлекет қарауында тұрған табиғат құбылыстарының нәтижесінде 

пайда болған орындар. 
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2. Археологиялық ескерткіштер және орта ғасырлық қалалық орталықтар. Бұл топқа 

қалашықтар, бекністер, петроглифтер, қорымдар, халқымыздың қалыптасуында ерекше рөл 

атқарған, Қазақ мемлекетінің, Ұлы Жібек жолының құрылуына ұйытқы болған ортағасырлық 

қалалар кіреді. 

3. Діни және ғибадат орындары болып табылатын орындар. Бұндай қасиетті 

орындарды әулие феноменімен байланыстыруға болады. Түркі кезеңіне дейінгі дәуірдегі 

аттары аңызға айналған, көне дәуірі және орта ғасырлардағы, сонымен бірге ХІХ ғасыр аяғы 

– ХХ ғасырдың басына дейінгі тарихи тұлғалар қамтиды. 

4. Тарихи тұлғаларға қатысты қасиетті орындар. Қазақстан тарихында елеулі орын 

алатын, бүкіл өмірін қазақ елінің бостандығы мен егемендігіне арнап, үш жүздің батыр-

билерін жиып, елдік мағызды мәселелерді шешкен хандар, қазақ хандығының тәуелсіздігі 

ұшін күрескен қазақтың батырлары, ұлт-азаттық қозғалысының жетекшілері, қолбасшылар, 

ғылым мен білімге, мәдениетке үлес қосқан мемлекет және қоғам қайраткерлері, ақындар, 

ғалымдар, ағартушылар туралы мәні зор орындар алып отыр. 

5. Саяси, тарихи оқиларға байланысты қасиетті орындар. Қазақ даласында қазақ 

халқының бірлігі үшін болған шайқастарды, ерлікті, батырлықты, қайсарлықты 

насихаттайтын, елдің бірлігін білдіретін ескерткіштер мен ел жадында өшпес із қалдырған 

қасіретті орындар мен қоғамның, мемлекеттің тарихында ерекше орны бар мемлекетіміздің 

жаңа нышандары еніп отыр. 

Осылайша, Елбасы тапсырмасын орындау үшін қасиетті джерлер мен нысандарды 

анықтап, өңірлерде жүргізіліп жатқан ғылыми-сараптамалық жұмыстардың бағыт-бағдарын, 

дәйектемесін жасау жұмыстары алға қойылды. Территориялық жағынан әлемдегі ондыққа 

енген жас мемлекет болған соң бағзы бабалардан мұраға қалған ел мен жерді көздің 

қарашығындай мұқият сақтау – ұрпақтық асыл парызымыз. Бүгінгі жаңа заман ұрпағы, туған 

жер, елін сүйер жас буынды ұлтжандылыққа, елжандылыққа тәрбиелеу, туған өлке тарихын, 

табиғатын танытуды мұнаралы мұратымыз деп санадық. 

Ерекше бағаланатын табиғи мұра ескерткіштері. Ел аузында киелі аталып кеткен, 

кейбіреуі қазірдің өзінде мемлекет қарауында тұрған табиғат құбылыстарының нәтижесінде 

пайда болған орындар. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында халықтың санасына жалпыҧлттық қасиетті 

орындар ұғымын сіңіру бағытында «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» немесе 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын іске асыруға ерекше көңіл бөлді. 

Тобыл-Торғай өңірі топырағында тектілердің ізі сайрап жатыр. Облыс аумағында көне 

мәдениеттің белгілері сақталған тарихи нысандар баршылық. 

Әсіресе, облыстың оңтүстік аудандары киелі жерлер мен қасиетті нысандарға толы. 

Қостанай облысының «Сакралды Қазақстан» картасына енген киелі орындары да 

баршылық. Олардың әрқайсысына назар бөліп, кітапхана оқырмандары мен қашықтағы 

пайдаланушыларға тарихи нысандар туралы қысқаша мәлімет беру және облыстық кітапхана 

қорында бар әдебиеттерді ұсыну мақсатымен библиографиялық құрал дайындалып отыр. 

Қазақстан Арқайымы, Қамысты қамалы. Арқайым археологиялық ескерткіші елді 

мекеннің оңтҥстігіне қарай 4 шақырым жерде жатқан төңіректегі биік төбешіктің атауы 

бойынша аталған. «Арқайым» атауы төркінің «жота», «арқа», «негіз» деген сөздерінен 

шыққан. 

Ашылғанына көп болмаған ежелгі Арқайым қалашығы –бүл Оңтүстік Оралдағы жеті 

немесе одан да көп ежелгі қалалардан тұратын тұтас кешен. «Қалалар елі» шартты төрде 

Ресей Арқайымы, «Арқайым-I» және Қазақстан Арқайымы - Қамысты болып бөлінеді. 

Осылайша, Қамысты («Арқайым-2») әзірше ғылымда «арийлер» деген атпен белгілі 

ежелгі үнді-еуропалық тайпалардың отырықшылық мәдениетінің Қазақстан аумағында 

табылған, біздің дәуірімізге дейінгі ІІІ-ІІ мыңжылдық аралығына жатқызылатын бірден-бір 

белгілі ескерткіші болып табылады. 
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Арқайымды 1987 жылдың маусымында археологтар С. Г. Баталов пен В. С. 

Мосиннен, археологиялық бағытта білім алып жатқан бірнеше студент пен осындай 

ҥйірмелерге қатысатын мектеп оқушыларынан тұрған Орал-Қазақстан археологиялық 

экспедициясы ашты. 

Қамысты - сирек кездесетін археологиялық ескерткіш, Қазақстан Республикасының 

тарихи-мәдени мұрасы үшін бірегей құбылыс. Ол аудан орталығы Денисов к. небәрі 90 

шақырым жерде орналасқан. 

Арқайым-2 бүкіл әлемдік тарих ғылымы мен мәдениеті үшін зор маңызға ие. 

Ғалымдар Денисов ауданының Комаров және Первомай ауылдарының жанындағы «Қалалар 

еліне» жататын нысандардың бірін - қазақстандық Арқайымды зерттеуді бастауды жобалап 

отыр. Ұшақтан түсірілген суреттер біздің Арқайымның ресейлік Арқайымнан үлкен 

екендігін көрсетіп отыр. Қалашықтардың арасы жүздеген шақырымдардан асады. 

Торғай геоглифтері. Торғай облысының аумағындағы геоглифтер Соодіе 

бағдарламасының ғарыштық түсірілімінің көмегімен 2007 жылы ғарыштық түсірілімдерді 

зерделеу нәтижесінде табылды. 2007-2009 жыл- дары барлығы 10 геоглиф қарастырылды. 

Қазірде Қостанай облысының аумағында орналасқан геоглифтердің бірнеше түрлері белгілі: 

төрттаған (Үштоғай төрттағаны); свастика (Торғай свастикасы); Екідің кресі, Ащытасты 

крестер. 

Ежелгі свастика көптеген халықтарда кездеседі, культтық рәсімдерде крест-айқыш 

күйін- де пайдаланылған, әуелде күнге табынудан шыққан, күн қозғалысының бағытын 

бейнелейтін күн символы. Ол - Үндістан мен Иран, Скандинавияда табылған, былайша, арий 

аталған халықтар тұтынған игілік пен молшылық, береке нышаны. 

Үштоғай төрттағаны Қостанай облысы Амангелді ауданының Үштоғай кентінің 

шығысынан 15 км жерде орналасқан, қиғаш сызықты белгісі бар төрттаған айшығы тәрізді. 

Торғай свастикасы Қостанай облысы Амангелді ауданының Үрпек кентінің түкпірінде 

орналасқан. Геоглиф диаметрі 94 м болатын үш сәулелі свастика нысанында жасалған үйінді 

тәрізді. Әрбір сәуле ұшы сағат тіпіне қарсы иілген ирек тәрізді пішінмен аяқта- лады.  

Бұл объектілерді зерделеу Торғай даласындағы көне мекендеушілердің өмірі туралы 

материалдық та, рухани да жаңа ақпараттар береді. 

Торғай даласындағы белгілі ұзын өзендердің бірі – Ұлы Жыланшық. Өзеннің бастауы 

– Ұлытау сілемдері. Географиялық мәліметтер бойынша, өзеннің аңғары Сарыарқаның 

оңтүстік-батыс шетіндегі Ұлытау таулы массивінің теңіз деңгейінен 750 м биіктігінен 

басталып, Торғайдың Жанкелді ауданындағы Ақкөл көліне (еңістігі 65 м) құяды. Биіктік пен 

еңістік арасындағы айырмашылық – 695 м. Осы аралықта өзен 426 шақырымдық ұзындықта 

ағып өтеді. Жыланшық Ұлытаудан аққан екі өзен саласының бірігуінен пайда болады. Оң 

жақ саласы –Үлкен Жыланшықтың ұзындығы 163 км, сол жақ саласы Кіші Жыланшық 

немесе Дулығалы Жыланшықтың ұзындығы 140 км. Кіші Жыланшық Ұлы Жыланшылыққа 

сағасынан бастап есептегенде 263 шақырым жерде қосылады.  

Ал Ұлы Жыланшық пен Кіші Жыланшық өзеннің атауы ұзындыққа байланысты 

немесе өзендердің бастау арнасы Ұлытау немесе Кішітаудан басталатынан болса керек. 

Бұған қоса қос өзен Торғай жазығында қосылып, арнасы кең өзенге айналады. Сол жерде ол 

«Үлкен, яғни Ұлы Жыланшық» атанады.  

Ұлы Жыланшық гидронимінде халықтың өзен-су атауының арнасының көлеміне және 

оның ұзын-қысқалығы қатысты таным-түсініктері орын алған. Бұл жерде атаудың «ұлы» 

бөлігі ұзындыққа қатысты болса, кішірейітпелі мағына беретін «шық» қосымшасымен 

жасалатын «жылан» деген екінші бөлігі өзен арнасының жіңішкелігіне және ирелеңдеп 

ағатына байланысты қалыптасқан. Басқаша айтқанда, қазақ танымында «Ұлы Жыланшық» 

«арнасы жіңішке үлкен, ұзын өзен», ал «Кіші Жыланшық» «арнасы жіңішке қысқа өзен» 

деген мағына береді.  

Мұны біз өзенді спутниктен түсірген фотодан айқын аңғардық:  
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Жыланшық өзенінің космостан түсірілген фотосына зер сала отырып ата-

бабаларымыз өзен-суларға ат қойғанда ол оның басты ерекшеліктеріне назар аударғанын 

байқаймыз.  

Ұлы Жыланшық - тарихи мекен. Жыланшық өзенінің бойын қазақтың қыпшақ, 

найман тайпалары жайлаған. Патша заманы тұсында Торғай облысының тарихын жазған 

А.Добросмысловтың «Тургайская область» деген тарихи очеркінде Жыланшық болысы 

аталып, онда 1984 жылдары 8 ауыл, 1701 отбасы тұратынын жазады [4, 491]. 1895 жылы 

Жыланшық болысындағы №1 ауылды бөліп, №9, 10 ауыл құрады. Ал 1896 жылы Жыланшық 

болысының атауын өзгертіп, оны Қайдауыл болысы деп атай бастайды.  

1916 жылғы көтерілістің негізгі ошағы осы Қайдауыл болысы болады. Көтерілістің 

басшылары Аманкелді мен Кейкі батыр Қайдауыл болысынан еді. «Қолмерген» атанған 

Құлан Қыпшақ Кейкі батыр ғұмырының басым бөлігі осы өлкеде өткен. Ол осы өлкені 

жайлаған Шашанбайдың Рахметінде жылқышы болып қызмет етеді. Шашанбайдың Рахметі 

Торғай өңіріндегі бір шеті Бұқара-Ташкент өзбектерімен, екінші бір шеті Троицк, Орск, 

Орынбордағы саудагер татарлармен алыс-беріс, сауда-саттық жүргізген аса ауқатты, өте бай 

кісі. Кейкінің есімін атауға тыйым салынған кеңес дәуірінде батыр туралы «Құланның 

ажалы» атты романында Шашанбайды «Шарбақбай» деп атайды. Романда Шашанбайдың 

байлығы «Шарбақбайлар бір жағы Троицк, Жаманқалаға өгіз айдатып сатып, бір жағы ана 

шеті Қарсақбай, мына шеті Арақарағай, тіпті туу Қорғаннан жылқы алдырды-ау» [5, 24б.], -

деп суреттелетін тұстар бар.  

Кеңес үкіметіне жақпаған Кейкі батыр Жыланшықты жағалап Ұлытау асып немесе 

Қарақұмға тығылып, үкіметтің қырағы көзінен тасаланып жүрген. Көтеріліс кезінде қанды 

көйлек жолдасы болған, кейін большевиктер жағына өткен А.Токаревті өлтіргенен кейін 

Дудин бастаған жазалаушы отрядтан қашып Ұлытау аспақ болған Кейкі батыр Жыландыға 

құятын Жалаулы өзегінің бойындағы Сүтемгеннің Жәкенінің қыстауында өткен атыста 

қайтыс болады.  

Өзен арнасының жіңішкелігіне байланысты қойылған гидронимдердің бірі – 

Қылшақты. Бастауын Щучинск қаласының оңтүстік-шығысынан алып, Ақмола облысының 

Бурабай және Зеренді аудандары жерімен ағып, Көкшетау қаласы арқылы Қопа көліне 

құяды. Ұзындығы 104 км, су жиналатын алабы 1010 км2. Аңғары жоғарғы және төменгі 

бөлігінде кең (2-3 км), беткейлері жатық, орта ағысында 0,5-1,5 км-ге дейін жетеді. 

Арнасының ені 10-20 м, жағасы жарлы, биіктігі 2-4 м. Арнасының жайылмасы 300 м-ге дейін 

жетеді. Ұзындығы 10 км-ден астам 14 саласы бар. Аңғарында Жанқара, Жамантұз, 

Балықтыкөл, Қопа, Ақшасор, т.б. көлдер бар.  

Қылшақты – тарихи атау. Аталмыш өзен атауы ХҮІІІ ғасырдағы Абылай ханға 

қатысты орыс жазба деректерінде кездеседі. Онда Қызылжардағы Ақ үйден бас тартқан 

Абылайға орыс үкіметі ханның Көкшетау маңындағы Қылшақты өзенінің бойындағы 

қыстауына үй салып бермек болады. 1765 жылдың 13 мамыр күні Қызылжар (Петрпавловск) 

бекінісінен, барлығы 21 адам, оның 16-сы балташы, екі айға мөлшерлі ас-суымен, капрал 

Абдуловтың бастауымен, Абылай сұлтанға генерал-майор Девиц атынан жазылған хатты 

алып, 8 арбамен оңтүстікті бет алады. «Орта жүздің әлуетті сұлтаны Абылай 1765 жылы 

жартылай отырықшы шаруашылық бастады. Петропавл бекінісінің қарсысындағы жайлаулар 

соған қарайтын… Абылай Қылшақты өзенінен 7 шақырым жердегі қыстауында өзіне қысқы 

тұрғын-жай салып беруді сұраған», - деп жазады орыс деректемелері.  

Зерттеушілердің пайымдауынша, Абылайға салынған жаңа қоныс Петропавл 

бекінісінен 250 шақырым жердегі Қылшақты өзеншесінің өткелінен өткен соң, 7 шақырым 

жерде орын тепкен. «Жаңа қыстау» аталған хан ордасы қазіргі Көкшетау қаласынан 35 

шақырым жердегі «Кенесары ауылы» деген елді мекеннің оңтүстігіндегі шоқылардың 

арасына орналасқан.  

Қылшақты өзенінің көктемгі қатты су тасқыны кезінде арнасынан шығып кететін 

кездері болады. Аталмыш өзен атауының түбірі – «қыл», яғни «жіңішке». Қазақ арасында 

«қылдай», «қыл бел», «қылшық» деген жіңішкелік мағына беретін сөздер бар. Демек, 
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Қылшақты гидронимі «жіңішке өзен» дегенді білдіреді. Дәл осындай гидроним Қызылорда 

облысы Арал ауданының территориясында кездеседі. Онда өзен атауы «Жақсы Қылыш» деп 

аталады. Өзеннің «жақсы» атануы көктемгі тасқынға байланысты қойылса керек. 

Тасымайтын өзен-көлдерге қазақ «жақсы» деген сын есімді қойып, көктемде бой бермей 

таситын өзендерге «жаман, тентек, бұзылық» деген атаулар береді.  

Көкалат-Жангелдин ауданынан шығысқа қарай 60 шақырым жерде, Қабырға өзенінің 

сол жағында орналасқан елді мекен көк ала атқа қойылған деген аңыз бар. Аңыз бойынша бір 

соғыста ауыр жараланған Шәкір батырды, өзі де қатты жараланған қасиетті жануары соғыс 

алаңынан алып шығып, осы елді мекеннің маңайына жеткізіп барып өлген екен. Осы 

оқиғадан кейін, жылқы өлген жерді «Көкалат» деп атаса керек. «Көкалат» ауылы тұсында 

Шәкір батырдың тамы да орналасқан. Іргесі XX ғасырдың 20-шы жылдары Албарбөгет 

ұжымшарының орталығы болып қаланды. Кейін 1960 жылы Торғай төсінде тың игеру 

кезінде «Еңбек» кеңшарының орталыгына айналды.  

«Қайғы» Жангелдин ауданының Қызбел кеңшарынан 60 шақырым жерде орналасқан 

елді мекен. Елге сыйлы «Асан ата» Қызбел тауына барып, дұға оқып тұрады екен. Бірақ 

өзімен ешкімді ертпей және ол жаққа ешкімнің бармауын қатаң қадағалайды екен. Бір күні 

Асан ата шаруаларымен ел аралап кетеді. Жүрерінде баласына Қызбел тауына бармауын 

қатты тапсырады. Әкесінің айтқанын тықдамай баласы Қызбел тауына барып, дұға оқып, 

елдің саулығын тілеп, әкесінің не себептен барма деген өсиетін білмек оймен таудың үстіне 

шығады. Тау үстінде ұзынан жарқырап жатқан айдаһарды көреді. Келе қылышын алып, 

айдаһардың құйрығын шауып түсіреді. Бұған ызаланған айдаһар батырды атымен қоса 

жұтып жіберген екен. Артынан іздеп келген Асан ата айдаһардан баласын сұрайды. Сонда 

айдаһар: «Е, саған бала қайғы болса, маган құйрық қайғы»,-депті. Асан қай,ы қолындагы 

таяғымен жерді нұқып қалғанда жер қақ айрылып, айдаһар сол жерге түсіп жоқ болыпты. 

Осы жер күні бүгінге дейін «Қайғы» деп аталады. Осы жерде баласына арнап төрт кере тасты 

жерге енгізіп, белгі орнатыпты. Асан ата осы оқиғадан кейін өз атына «Қайғы» атын қосып, 

«Асан Қайғы» атанган екен. Жылантау мен Қызбел тауының түйісер тұсынан бастау алатын 

қос өзеннің бірі «Үлкен Қайғы», екіншісі «Кіші Қайғы» аталады. Алғашқысы Асан атаның, 

екіншісі баласының құрметіне аталған деседі[7].  

«Өлкейік» - Ақтөбе облысының солтүстік-батысы мен Жангелдин ауданының 

оңтүстік шекарасында ағып жатқан өзен атауы. Басы Торғайдың Бестауынан, Ақтөбенің 

Толыбайынан басталып. Жалау, Сарыөзек, Алакөл алқабын толтырып, Теліқарадан Торғай 

өзеніне құятын Өлкейік өзенінің үзындығы басы Торғайдың Бестауынан, Ақгөбенің 

Толыбайынан басталып, Жалау, Сарыөзек, Алакөл алқабын толтырып, Теліқарадан Торғай 

өзеніне құятын Өлкейік өзенінің ұзындығы 340 шақырым. Өзеннің аяғы «Су аяғы құрдымға» 

барып құяды. Жағасында қалың шөп өсетін шағындау мағынасындағы атау. «Өлкейік» 

атауынада байланысты аңызда бар. Асан Қайғының баласы Абат ержүрек, мерген екен. Абат 

Ноғай ханның қол астында қызмет істейді. Абаттың күші де, ақылы да Ноғай ханнан басым 

болады. Сын кезеңдерде хан Абаттан жеңіліп қалады. Өзінен ақылы артық Абатты хан жек 

көріп, оны өлтірудің жолын қарастырады. Хан уәзірлерін шақырып алып: «Абатты мақтамен 

бауыздағандай өлтірудің жолын айтыңдар» - депті. Сонда уәзірлері: «Торғай өзенінің 

өлкейіктері мен салаларын санап кел дейік. Ол жерді жезтырнақтар мекендейді.  

Санап жүргенде, солардың қолында мерт болады» - дегенді айтады. Ханнан тапсырма 

алған Абат әкесінен ақыл сұрайды. Асан Қайғы: «Бар, қасыңа жолдас ерт. Түнде жатқанда 

аяқтарыңды бір - біріне түйістіріп, бастарыңды қарама-қарсы жіберіп, екі басты адамға ұқсап 

жатыңдар.», - депті. Әкесінің айтқанын орындап жатқан жерге түн ортасы жезтырнақ келеді. 

¥йықтап жатқан екі басты алып адамды көреді. «Торғайдың 32 өлкейігі мен 90 саласынан 

мұндай екі басты адамды көрмеп едім. Мынаның түрі мығым болар. Мерт болармын.», - деп 

қорқып қашып кетеді. Аңыз бойынша «Торғайдың 32 өлкейігімен 90 тарауы бар» дегенді 

ешкім санап білмеген. Мұны жезтырнақгың аузынан Абат естіп сол ұғым елге таралған екен.  

Түйемойнақ - Жангелдин ауданының оңтүстік-батысында 60 шақырым жерде 

Ақшығанақ ауылының маңында орналасқан. Атаудың шығу тарихын ел аузындағы аңыз 
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бойынша ертеректе ауыл түйелерінің ішінде бір түйе ерекше мойны ақ ала бота туыпты 

деседі. Содан бері осы жерді «Мойны ақ бота туған жер» кейін «Түйемойнақ» деп аталса 

керек.  

Албарбөгет - Жангелдин ауданының солтүстік шыгысында 52 шақырым жерде 

орналасқан елді мекен. Бұл бөгет 1928 - 1931 жылдары салынған күрделі су комплексі. Мұны 

халық мелиораторы Айса Нұрманұлы халықтың бірігуі арқасында салдырған болатын, 

құрылысына 600 адам қатысқан, ұзындығы 20 шақырым. Бөгет карапайым қолмен салынса 

да, мықты бөгеттердің қатарына жатады. Ол бүгінге дейін бұзылмай сақталынған. Бөгеттің 

«Албарбөгет» аталу себебі, бөгет орала, албарлай салынғандықган аталған атау [8].  

Атанбасы Ақирек- Қостанай облысы Жангелддын ауданындағы жер атауы. Ақкөл мен 

Қарақұм арасындағы Астау қопа асуынан көтеріле бергенде, дәл сол жақ иық тұсынан 

Атанбасы шаңы көрінеді. Шыныда да шөгерген атан түйенің басынан аумайтын табиғат 

шебердің өз қолынан құйған мүсіні. Ал, Ақирек болса терең аңғар, кең алқапты белдіктей 

түскен ақирек өрнек. Әртүрлі құм, тастардан құрылған қиыршық. Мұны кейбіреулер ертедегі 

теңіз түбі екен, содан қалған шөгінді деп те атайды.  

Байтабын сайы -Жангелдин ауданының Торғай селосынан 70 шақырым жерде 

орналасқан. Байтабын қыстағының тарихы туралы ел аузында мынадай аңыз бар. 1846 жылы 

Кенесары, Наурызбай әскерінің қырғынына байланысты болған оқиғадан кейін халық 

кекшілдері, хан жасауылының бірі Байтабынды осы сорға қамап өлтірген. Осыдан кейін 

барып, ол жер «Байтабын соры» деп аталып кеткен.  

«Екідің»-Аманкелді ауданының Сарыторғай кеңшарының Қараторғай, Сарыторғай 

атты екі өзеннің қиылысында қос биік төбе. «Екідің» деп аталуы, ерте «Ақтабан 

шұбырынды, алқакөл сұлама» заманында қазақтар жоңғарлармен отыз жылға жақын 

жаугершілікте болған, осы жауласушы жақты бітімге келтіруге қаз дауысты Қазыбек би үш 

рет барып, ең соңында қыз алысып, берісіп, бітімге келген. Екідін сол жаугершілікте екі 

төбенің орнына орнаған белгі. Екідің бекінісі халықгың ел басына қатер төнген уақытта өз 

қолымен салған мұрасы. Қыз емшегі секілді қатарлас жатқан қос биік төбенің басына екі 

бекініс бір ендіктің бойында салынған. Сондай-ақ бекіністердің қабырғаларында мылтықты 

шығарып атар тесіктері және төбесінде қарауыл қарар орны бар.  

 «Қыпшақ Сейітқұл терегі»-ХIX бас кезінде сонау Қаратаудан Қабырға өзені бойына 

отыз үйлі кедеймен көшіп келген қазақтың тұңғыш диқаны Қыпшақ Сейіткұл осы жерге егін 

егіп, терек отырғызған. Бұл терек бұл күндері шіріп, құлағанымен, қазіргі Көкалат кеңшары 

төңірегінде қасиетті жер саналып, ол жер «Қыпшақ Сейітқұл терегі» аталып кеткен тарихи-

географиялық топоним.  

«Партизан сайы» - Жангелдин ауданынан Торғай селосының солтүстік батыс 

жағындағы жер атауы. 1919жылы ақ гвардияшылар мен қазақ әскери топтары Торғайда 

Кеңес өкіметін құлатты. Кәкімбек Төкеұлы бастаған «17 паризанды» ақ гвардияшылар осы 

сайда айуандықпен өлтіреді. Сол жылдардан бері бұл жер қаза тапқан партизандар құрметіне 

байланысты «Паризан сайы» аталып келеді.  

 «Су аяғы құрдым» - басын Мұғалжар тауынан алатын Ырғыз өзені мен Ұлытаудан 

басталатын Торғай өзендерінің аяғы. «Су аяғы кұрдым» үш облыстың аумағымен шектеледі. 

Шығысы Торғай, оңтүстігі Қызылорда, ал батысы Ақтөбе облысы. Арал теңізі мен 

Қарақұмның теріскей бетінде жатқан Құрдым.Үлкенді-кішілі оншақты салаларымен Ырғыз 

бен Торғайға жұтылып жатқан Құрдым - нағыз су аяғы құрдымның өзі. Торғай, Қараторғай, 

Қабырға, Жалдама өзендерінің аяғы Ырғыз өзеніне барып қосылып, тура су аяғы Құрдымға 

барып құяды [10,25 б].  

Ханбасы - Жангелдин ауданы Өлкейік өзенінің Ыргыз жақ қапталында жатқан жер. 

Қазақтың Кіші жүзінің ханы Әбілқайыр есіміне байланысты аталған атау. Өлкейік бойында 

жойқын ұрыс болып, осы ұрыста Кіші жүз ханы Әбілқайыр жасағын Барақ сұлтанның қолы 

жайпап салады. Бұл жер «Ханбасы» деп аталатын қалың қорым. Жойқын ұрыстан бір 

мезгілде қырылған, жауынгерлерге үйілген топырақ төбелердің әрқайсысы 3-5 қанат үйдің 

ауқымындай болса, мұндай қорым саны мыңнан асады. Қаптаған қорым төбелердің 
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ұзындығы 2 шақырым, ені 300 метр. Қорым ортасында шикі кесектен төрт бұрышты болып 

қаланган Әбілқайыр бейіті бар. 

Қорыта келгенде, қазақ даласының гидронимдері өзен-су атауларының географиялық 

ерекшеліктері, түр-түсіне, тұрмыс-тіршілікке қажеттілігі, мезгілдік белгілері, су арнасының 

ерекшеліктеріне байланысты атауларға ие болған.  
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Қазақ тарихындағы ең аз зерттелген тақырыптардың бірі ХХ ғасырдың бірінші 

жартысы, нақтырақ айтсақ, 1920 - 1930 жылдардағы қазақ жеріндегі аштық пен ұлт-азаттық 

көтеріліс тарихы болып табылады. 

1929 – 1931 жылдардағы шаруалар көтерілістері 1930 жылдардан 1980 - жылдар 

аралығында тыйым салынған тақырып болды. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 

мәселесінің түрлі аспектілерін қарастырғанда тарихшылар осы қауіпті тақырыпты айналып 

өтуге тырысты. Бұл отандық тарихнамаға сол кезеңде қойылған партиялық қатаң талаптар 

мен идеологиялық қысымнан болды. Кеңестік дәуірде жарық көрген еңбектерде партия 

саясатына қарсы шаруалар көтерілістері тек тап күресі шеңберінде ғана қарастырылды. 

Сонымен қатар олар «бандиттік», «антикеңестік», «контрреволюциялық» қозғалыстар 

ретінде баға берілді. 

Біз қарастыратын «Сарысу» және «Созақ» көтерілістері тек тарих ғылымдарының 

докторлары, профессор Талас Омарбеков пен Аманжол Күзембайұлының және Сарысу 

ауданының тумасы, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Пернебай Дүйсенбиннің 

зерттеулерінде ғана бар. 

Қазақстанның әр түкпірінде шаруалар наразылықтары болғанын біз тарихтан жақсы 

білеміз. Біз 1920-1930 жылдардағы көтерілістерді ашу үшін жеке-жеке зерттеп, кейін 

біріктіріп, тұтас мәселе түрінде қарастыруымыз керек.  

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Аманжол Күзембайұлы өзінің 10 рет 

басылым көрген оқулығында: «ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ тарихы қайғы мен 

қасіретке толы болды»-деп жазады [2]. Осы жылдары большевиктердің екіжүзді саясаты 

қазақ халқын тарихта болмаған қырғынға ұшыратты. Зорлықпен ұжымдастыру саясаты қазақ 

шаруаларының қарсылығына кездесті. Өкініштісі, осыған дейін Қазақстан тарихының кеңес 

заманындағы тарихы әлі де объктивті бағасын ала алмай жүр. XX ғасырдың 30 
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жылдарындағы қанды оқиғалардың шындығын жазған ғалымдар жоқтың қасы деуге де 

болады... 

1928 жылы Қазақстанда өткізілген ірі байларды тәркілеу науқанының көшпелі 

халыққа тигізген зардабы шексіз ауыр болды. Бұдан өзге 1932-1933 жылдары ғасырлар бойы 

көшпелі тірлікпен күн кешіп, еркін шаруашылықпен, мал өсірумен айналысқан халықты 

күштеп ұжымдастыру салдарынан болған нәубет Сарысу халқын аяусыз қырғынға 

ұшыратты. Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданындағы Сарысу өзенінің бойынан 6000-

дай шаңырақ үдере көшіп, Қаратау бойына шұбырды.  

Голощекиннің солақай саясаты салдарынан бір ғана Сарысу ауданында сол алты мың 

шаңырақтан екі - ақ мыңдайы арып- ашып Қаратау алқабына тұяқ іліктірді. 

Арқадан арып-ашып жеткен адамдар Қаратау бойындағы шұрайлы жерлерден өзендер 

мен көлдердің бойынан қоныс тепті. Бұл жақтағы байырғы ел - жұрт та солақай саясаттың 

зәбірін тартқан екен. Сан түрлі салықтар бұл жақтағы ағайындарға да оңай тимеген. Десек те, 

отырықшылық дәстүрден қол үзбей, диқаншылық кәсіпті серік еткен қаратаулықтар ұзақ 

көштен шаршап- шалдыққан, әбден әлсіреген ағайындарға қолдан келген қамқорлықтарын 

аяған жоқ.  

Сол кездегі Қазақстан үкіметінің өкілдері, қоғам қайраткерлері, Ораз Жандосов, 

Жанайдар Сәдуақасовтар нәубетке ұшыраған сарысулықтардың алдынан шығып, халықтың 

аман қалған бөлігінің осы өңірге аман-есен жетуіне көп күш салды. Әсіресе Ораз 

Жандосовтың сіңірген еңбегі зор болды. Кейіннен Қаратау алабынан қоныс тепкен халықтың 

басым көпшілігінің ұсыныс-талаптарын зор түсіністікпен қабылдап, ауданның тарихи 

«Сарысу» атының сақталып қалуына қамқор болды [8, 7 б.]. 

1929 жылдың алғашқы айы қаңтар қақап тұрды. Бәрінен бұрын ештемемен 

санаспайтын желөкпе белсенділердің ызғары шаруалардың арқасына аяздай батты. 

Салықтың түрі көбейді. Ет салығы, жүн салығы, сүйек салығы, құрым кигіз салығы, түтін 

салығы дегендер шықты да, оны ауданда отырғандар әр ауылдың мүмкіндігіне қарай емес, үй 

санына қарай бөле салды. Ауылдың доғал басшыларына: «Осы салықты қалай да 

орындайсыңдар. Орындамасаңдар жауапқа тартыласыңдар сотталасыңдар»,- деп айбар 

шекті. Осыдан қорыққан ауыл белсенділері өзінің туыстары мен ағайындарына қысым 

жасады. Алдымен азын- аулақ дәулеті бар орта шаруалар таяқ жеді. Қолдағы малының 

біразын етке өткізді. Қыстың көзі қырауда жүн салығы мен сүйек салығы қиындық тудырды 

[9, 47 б.].  

Жағдай 1930 жылы да осылай өрши берді. Халықтың жағдайы күннен күнге 

нашарлады. Елдің қолындағы мал азайды. Малға сүйенген көшпенді елдің хал- ауқаты 

төмендей бастады. Халықтың нарзылығы күн санап өрши берді. Сөйтіп, халық әрі - сәрі күй 

кешіп жүргенде ақпан айының қақаған суығында Созақ көтерілісі болды [6, 47 б.]. 

Голощекиннің Қазақстанда орнатқан мейірімсіз тәсілдерді қолдана отырып қолданған 

қатаң, зорлықшыл тәртібі қазақ халқы үшін өте ауыр болды. 1929 жылдың өзінде 

Қазақстанда 30-дан астам халық наразылығы, толқулары, бой көтерулері болды. Әсіресе 

Сырдария округындағы Бостандықты, Қостанай округындағы Батпаққарада, сол кезде 

Қазақстан құрамында болған Қарақалпақстанның Тақтакөпірінде болған бойкөтерулер 

ерекше тегеурінді болды. Ал енді осы науқанның зорлықпен жүргізілуі, байларға 

шаруаларды қосып тәркілеу, шектен тыс салықтардың көбеюі, колхоздарға зорлап кіргізу 

тәсілдерінің белең алуы, талай жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлерін, халықтың наным- 

сенімдерін таптау, қорлау секілді сорақылықтар халықтың зығырданын қайнатты. Салықтың 

жоғарыда айтып өткенімдей санаға сыймайтын небір сорақы түрлері - қыс ішінде жүн 

жинату, ит терісін жинату, мақта даярлау, т.б. түрлері онсыз да жүдеп отырған халықтың 

арқасына аяздай батты. Қақаған қыста қойларын қырқып, түйелерін күзеп, көрпелерін сөгіп, 

салықтан құтыламыз деп жанталасқан халықтың тағдыры тым аянышты болды. Әсіресе бұл 

жағдай Сарысу ауданымен көршілес, іргелес жатқан Созақ ауданында тіптен асқынып 

кеткен, шегіне жеткен еді. Сол кездерде жер кепелерде қамалған адамдардың арасында бала-

шаға да, өлмелі кемпір-шалдар да болады. Әрі қапас, әрі сыз, әрі аш адамдардың арасынан 
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қаза болғандар да болады. Осындай жағдайдың өзінде де аудан басшылары халық үніне 

құлақ аспай қасарысып, елді милициялармен қорқытып, қатыгездік танытады. Содан ашу 

мен ыза буған халық ақпанның басында Сарышағыл маңындағы қыстауда бас қосып, ел 

үлкендері батыл қимылға көшуді қолдайды. Орталарынан ел арасында беделі бар, жас 

шамасы елудің бел ортасынан асқан азамат Сұлтанбек Шолақұлын хан сайлайды. Сөйтіп, 

1930 жылдың 7 ақпанында ашынған халық Тама руының көрнекті азаматы Сұлтанбек 

Шолақұлы бастаған шаруалар көтерілісі бұрқ ете қалды. Сөйтіп, халыққа аяусыз зәбір 

көрсеткен партия кеңес қызметкерлерінің шолақ белсенділері өлтірілді. Алдында түрлі 

жалаулармен Созақ маңындағы Үскі деген жерге айналасын терең ор қылып қазып жасаған 

лагерьде қамалған адамдарды босатады. Ол адамдардың кінәлары сол- бұрынғы кәмпескеге 

ұшыраған байлардың туыстары, «Жеке отыр» деп ат қойып, айдар таққан орта шаруалар 

«байдың құйыршықтары» атанған жандар еді. Басшылықтың қатігездігі сонша, сол 

қамалғандарға анда- санда ас-су беріп тұрайық деген ағайын, туыстарының талап- 

тілектерінің бірін де орындамайды [3, 146 б.].  

Созаққа шабуыл таңғы сағат 4 - те басталып, кеңес үйі талқандалады. Іс-қағаздары 

мен ақшалары өртеледі. Осы көтеріліс күндері ауданның бірінші басшылары бар 18 адам 

өлтіріледі. Олардың ішінде жоғарыдан шаруашылық жұмыстарына көмекке жіберілген 9 

орыс бар болатын [5,146 б.]. 

Сұлтанбек өзінің сенімді жігіті Мұқыш арқылы Сарысудағы Смаил деген адамға хат 

жолдап көршілес Сарысу ауданындағы осы батыл тірлікке іштартып, қолдайтын азаматтарды 

хабарландыруға жібереді.  

Міне, осы көтеріліс шарпыны іргелес жатқан Сарысу ауданына да жетті. Ол кезде 

ауданның қысқы орталығы Шу өзенінің Солтүстік бетіне орналасқан Кентаралда болатын.  

Созақтағы дүрбелеңнен қатты сесекенген үкімет Сырдария ОГПУ-ының бастығы 

Журавлевке қатаң тапсырма берді. Түркістаннан, Қызылордадан, Шымкенттен, тіпті 

Алматыдан мұздай қаруланған отрядтар Созақ, Шолаққорғанға қарай шықты. Шаян, Сарысу, 

Талас аудандарында 30 адамнан тұратын қарулы жасақ ұйымдастырылды. Олардың мақсаты 

Созаққа көтерілісшілерге қосылуға ниет еткендердің алдына тосқауыл қою еді.  

Сонда да болса Сұлтанбек Шолақов өзінің ықпалды серіктерінің бірі Мұқышты 

Сарысуға жіберіп, ондағы қалың наразы топты көтеріліске шығуға үндеді. Бұл кезде Сарысу 

аймағында да біршама мазасыз жағдай қалыптасқан еді.  

Зерттеушілердің болжамынша, Сарысудағы толқу 11 ақпанда басталған. Бұл арада 

Сұлтанбек Шолақовтың өкілі Мұқыштың үгіті біршама ықпал еткендігі сөзсіз [8, 36 б.].  

Созақ көтерілісшілері қамақтан босатқан адамдардың ішінде Сарысу ауданынан екі 

адам болған. Оның біреуі ауыл-аймаққа танымал орта шаруадан жоғары Жантөре Иманұлы 

елге оралып келе жатып, жол бойы Созақта болған қанды оқиғаны баяндайды. Мұқыштан 

соң іле-шала жеткен елге сыйлы Жантөренің деректі ақпарат хабары әрі-сәрі күйде отырған 

елге тез ықпал етеді. Елдің баскөтерерлері тәуекел іске бел шешіп кірісуге бәтуаласып өз 

орталарынан шыққан, ел арасында «Бақақожа»атанып кеткен Райымбек дегеннің 29 жастағы 

жалғыз ұлы Серікті хан етіп сайлап, жаңа үкіметке қарсы көтерілуге бел буады.  

Созақтағы жағдайдан кейін жаңа үкімет те қарап жатпай, қарсы, жедел әрекетке 

көшті. Жергілікті аймақта құрылған коммунистік отрядтан тыс Сарысу ауданына 50 атты 

әскерді жіберді.  

Сөйтіп, көтерілісшілер саны алғашқы күні елудей адам болады. Көтерілісшілер ел 

аралап жүрген өлкеден келген өкіл Бабаев Айтуарды, аудандық сот Мұсаев Құсбекті аяусыз 

ұрып соғады. Өлтіруге бет алған уақытта Таманың Жабал руынан шыққан белсенді, өткір 

әйел Бөлегенқызы Әдиша көтерілісшілерден арашалап, аман алып қалады. Аудандық 

комсомол комитетінің хатшысы Үсенбаев Хамзаны ауру күйінде далаға сүйреп шығып 

пышақтап өлтірмек болғанда, көтерілісшілердің ішіндегі біреуі араша тілеп, әкесінің елге 

сыйлы қажы болғандығын алға тартып, арашалайды [8, 37 б.].  

Көтерілісшілер бүкіл кеңселердің астаң- кестеңін шығарады, мектеп- интернат үйін 

өртейді. Бірақ көтерілгелі жатқан хабарды естіген жаңа өкімет өкілдерінің басым көпшілігі 
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қашып, тығылып үлгерген болатын. Жалпы Сарысудағы көтерілісшілер саны 500-ге 

жуықтаған. Бірақ, Мұқатай Егінбаев бастаған қарулы отрядтың қаһарынан қорыққан 

көтерілісшілер алғашқы қақтығыста-ақ тоз-тозы шығып, тез басылды. Алғашқы болған жеңіл 

қақтығыста Сарысу ОГПУ-ының өкілі Тыныштықбаев оққа ұшады.  

Жазалаушы отряд шұғыл түрде көтеріліс белсенділерін іздеп, 100-ден аса адамды 

қамауға алды. Хан болып сайланған Серік Райымбекұлы ұрыс даласын тастап қашып 

шығады. Сәл кейініректеу Серік Райымбекұлы қолға түседі. Сарысу көтерілісін 

ұйымдастырушы Жантірішманов пен Сараевты отряд командирі Кальментьев қашып кетпек 

болған әрекеті үшін деген сылтаумен алғашқы сәтте-ақ атып тастайды [9, 48 б.]. 

Сарысу ауданындағы қозғалыстың басшысы Серік Райымбекұлы жайлы тоқталайық. 

Сарысу ауданындағы қозғалысты халық «Бақақожа» деп атап кеткен Райымбек қожаның 

жалғыз баласы 29 жасар Серік басқарды. 1901 жылы туылған. Тегі Қожа болып келеді. 

Серіктің әкесі Райымбек орта дәулетті адам болған. Көзбен көрген адамдардың айтуынша, 

Серік көркем келбетті, ескіше, жаңаша сауатты адам болған. Ол жаңа мектепте бала оқытқан 

[8, 37 б.]. 

Серік Райымбекұлын қолға түсіріп, оны азаптап өлтіреді. Ол кісі жайлы оқиғаны 

көзімен көрген Жабал тама Кемал Ноғайұлының (1904 жылы туылған) айтуынша Серік 

Райымбекұлы олармен бірге Арқаға көшпекші болғанда, Серіктің Дуанбек атты досы оған 

келіп «саған ешкім тимейді, елге барайық» - деп азғырады. Қасындағы адамдар қанша қарсы 

болғанымен Серік өз досына сенетінін айтып, Дуанбекпен еріп кетеді. Серікті осылайша 

солдаттарға тапсырады. Олар Серікті «Сасық Шиелі» деген жердің қасындағы «Қыздың 

моласы» белгісіне әкеп, қоршай тұрып, мазақ етіп, найза сұғып, Серікті қансыратып өлтіреді. 

Оның денесін молалардың арасына тастап, жанындағы молалардың кесегімен көмеді [8, 37 

б.]. 

Міне, Сарысу көтерілісінің басшысы Серік Райымбекұлының тағдыры осындай 

аянышты халде аяқталған. 

«Теріскей өңірінде» болған осы оқиға нәтижесінде қаншама адам солдаттардың 

оғынан қаза тапса, қаншамасы «шолақ белсенділердің» азабының құрбаны болады. Көптеген 

адам түрмеде, лагерьде өлді. Асыраушыларынан айырылып, аштан өлгені қаншама. 

Шығынға ұшырағандардың саны күні бүгінге дейін белгісіз болып қалуда. Қуғын-сүргінге 

ұшырағандар бас сауғалап, тарыдай шашылғаны қаншама еді [8, 37 б.]. 
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После начала колонизации возникали различные противоречия взглядов, интересов 

субъектов взаимодействия. Несовместимость целей зачастую порождала всевозможные 

социальные конфликты, находящие свое проявление в протестном поведении: крестьянские 

волнения, перерастающие в бунты и восстания, революционные движения, откочевки. Таким 

образом, правомерно сделать вывод, что в основе массового протеста всегда лежало 

социальное недовольство в широком смысле слова условиями жизни, перспективами их 

изменения, характером взаимоотношений общества с органами власти.  

Политика, проводимая царизмом в казахской степи, угнетения со стороны баев и 

султанов, вызвало у населения недовольство. В казахской степи популярным стала откочевка 

- одна из протестных форм борьбы казахов в колониальный период. Протест представляет 

собой одно из направлений социальной активности, как проявление несогласия, 

инакомыслия, как оппозиционная деятельность, соответствующее политическое поведение. 

Протест принял политический оттенок. Ведь политический протест - протест, обращенный к 

представителям власти, цель которого –изменения политической ситуации, зачастую, вплоть 

до полной смены политического курса и режима[1]. Как известно, «протест возникает там, 

где преобладают неэффективные стратегии и технологии осуществления власти. Это 

означает, что люди протестуют, когда чем-то недовольны. Данную проблему затрагивали в 

своих работах такие исследователи как Е.Бекмаханов, М.Вяткин, Е.Досмухамедов, 

А.Кузембайулы. и д.р. 

В своем труде «Батыр Срым» М.Вяткин описывает ситуацию в Младшем жузе так, 

что на левом берегу Яика не было мест, удобных для зимовок. Усугублялась эта теснота 

также внутренними общественными условиями развития кочевого скотоводства, 

углублением феодальных отношений, неразрывно связанным с расширением права знати 

распоряжаться общинными пастбищами. Формально переход казахов на „внутреннюю 

сторону» был запрещен указом 1756 г. по инициативе оренбургского губернатора И. И. 

Неплюева. Необходимость запрещения такого перехода мотивировалась стремлением 

предотвратить взаимные столкновения казахов и калмыков, а также защитить русские 

поселения от набегов казахов. Бессилие хана добиться у царских властей разрешения 

вопроса о зимних пастбищах вновь выдвинуло старую проблему о российском подданстве 

казахов. Снова среди старшин поднялся вопрос о разрыве вассальных отношений с 

империей. Но, чтобы порвать эти отношения, нужно было откочевать от пределов России, 

искать новых пастбищ [2, с.161]. Это была одна из форм протеста казахского народа против 

колониальных действий России можно рассматривать попытки смены подданства с 

откочевкой в соседние страны [3, с.145]. 

Кроме запрета переселение на свободные земли, также были нападение и грабежи 

целых аулов. Нападения на казахов приняли исключительно жестокий характер после отзыва 

Игельстрома из Уфы весной 1790 г. и назначения ген-губернатором А. А. Пеутлинга, 

решительного сторонника прежних, неплюевских методов колониальной политики. Уже 

весной 1790 г. участились набеги Уральского войска на казахские аулы. „Массовое 

разорение стало не под силу», писали старшины рода Торткара графу А. А. Безбородко. Все 

эти запреты, нападения и разорения аулов, тяжело также было откочевать от границ 

империи. Стала почвой для нового подъема движения во главе Срыма Датулы. Муллы 

убеждали старшин, чтобы они „оставили мир с россиянами и шли против их», и притом 

говорили: „если сего они не сделают, то потеряют свой закон и не могут быть мусульманами, 
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которые подтверждают то же самое, что и от них, муллов, им сказано». Агитация мулл, 

несомненно, имела успех. Срым-батыр и Каратау-бий «объявили, когда вредно нашему 

закону быть спокойными с Россиею, то мы согласуемся идти против России и, взяв Алкоран, 

об оном присягнули» [2, с.243]. Если до этого откочевывали за границу в поисках новых 

пастбищ, то теперь за счет этих агитации, откочевывали к Срыму, всё также проявляя 

протест против колониальной политики России. Они откочевали к речке Илек и всякому, кто 

к ним ни приезжал, объявляли, что они с россиянами мир нарушили, соглашая их, если 

можете, то идите против России». 

Восстанию казахских шаруа Внутренний Орды предшествовали движению народных 

масс 1818 и 1827-1829гг. Эти движения, связанные с переходом казахов за Урал, в Младший 

Жуз, были одной из форм проявления стихийного классового протеста против байской знати 

и колониальных властей. В течение 1818г во Внутреннюю Орду возвратилось 1611 кибиток. 

Во время переходов казахи часто попадали в руки пограничных казачьих отрядов. Более 

значительными по размаху было стихийное-движение народных масс в 1827-1829 

поддержанное частью недовольных старшин. На этот раз вся внутренняя орда была охвачена 

волнениями. Казахские шаруа целыми аулами переходили за Урал в пределы Младшего 

Жуза [4, с.77]. Первым в 1827 году стали откочевывать казахи байбактинского рода. Вслед за 

ними со своих мест начали сниматься и другие казахские роды. Попытки Джангера 

приостановить дальнейшую откочевку не увенчалось успехом. Доведенные феодальными 

поборами до крайней нищеты казахские шаруа активно выступали против проводников 

ханской политики – султанов, биев, богатых старшин. К концу 1827г из Внутренней орды 

успели уйти более 1887 казахских семейств [4, с.78].  

Если в XVIII веке казахи откочевывали к лидеру нациольно-освободительного 

движения к Срыму Датулы, то уже в XIX веке таким вот магнитом стал последний хан 

Кенесары Касымов прямой потомок хана Касыма. Как и в 18 веке казахи откочевывали от 

приграничных районов, тем самым демонстрируя свой протест. Особенно активно Кенесары 

Касымова поддерживали казахи Среднего жуза. И армия формировалась из числа тех, кто 

откочевывал к Кенесары Касымову. Как отмечает Е.Дильмухамедов общее число его 

вооруженных армий колебалось в различные периоды от 6 до 10 тысяч человек. Из архивных 

данных видно, что в большом количестве примкнули казахи Каркаралинского и Аягузского 

округов к освободительному восстанию Кенесары. «В 1841 г. из Аягузского округа Среднего 

жуза откочевало в Ташкент до 2 442 кибиток». По справке Каркаралинского окружного 

приказа оттуда откочевло до 1841 года 4 602 кибитки из 17 волостей, всего около 20 000 

человек [5, с.75]. После поражения казахов как отмечает А.Кузембайулы, разгром казахской 

армии предопределили поражение казахов в войне. Однако сопротивление разрозненных 

отрядов продолжалось очень долго. Пользуясь численными и техническим превосходством, 

русские войска продвигались со стороны Омска и Оренбурга на юг, в земли старшего жуза. 

В 1847 г. большой казачий отряд проник в Жетысу и построил Копальское укрепление. В это 

время колониальная армия занимает низовья Сырдарьи, основав там укрепление Раим, 

переименованное в 1848 г. В Аральское. Казахи, справедливо полагая, что строительство 

крепостей приведет к новым земельным ограничениям и поселению казаков, в 1847–1848гг. 

участили нападения на отдельные русские отряды, пограничные укрепления. Часто их 

протест выражался в откочевке казахских аулов в земли Хивы и Коканда. Несмотря на это, 

наступление русской армии продолжалось [3, с.147].  

В начале ХХ в. на территории Российской империи крупномасштабно проводилась 

Столыпинская аграрная реформа, приведшая к изменению демографической картины, 

социально-экономических отношений, ухудшившей и без того тяжелое положение казахов. 

В дореволюционный Казахстан, кроме добровольных, негосударственных мигравнтов, 

хлынули потоки государственных переселенцев из Европейской чати России, Украины, 

Белоруссии, являвшихся, по существу, разорившимся мелкими крестьянами, остро 

нуждавшихся в земле [6, с.107]. В период с 1897 г. по 1916 г. в Казахстан только официально 

было переселено 1,474,319 или 29,5% русских крестьян из Европейской России. Все время 
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растущий поток русских переселенцев и незаконные изъятия земель Переселенческим 

Управлением [6, с.108]. Почти 19 миллионов гектаров равниной земли были заняты новым 

поселенцами. Это была земля, которая использовалась в качестве пастбищ казахским 

кочевниками. Растущий приток русских поселенцев на равнине вынуждал тысячи казахов 

покидать Россию в надежде поселиться на территории Китая. Массовая иммиграция имела 

место в 1912-1914 годах. Большинство казахов перекочевали в области Или и Алтая [6, 

с.108].  

Колониальная политика как мы видим вынудила казахов прибегнуть к откочевке. В то 

время для простых кочевников это было одним из верных решений, ведь противостоять 

против технически оснащенной регулярной армии было очень тяжело и опасно для жизни. 

Вооруженное восстание уносили, куда гораздо больше человеческих жизней, чем откочевка. 

Уход за пределы страны позволила казахам найти новые пастбища, тем самым сохранив свой 

скот и свою жизнь. Самой откочевкой демонстрировали свою активную поддержку 

повстанцев таких, как Срым Датулы, Кенесары Касымов. В конце концов, откочевка 

позволила казахам расширить свой ареал обитания, за счет этих миграции численность 

казахов увеличилась на территории Китая, Узбекистана и других соседних странах. Конечно 

это большая потеря для Казахстана, итак численность казахов невелика в самой республике, 

а тут свыше миллиона наших братьев проживают в соседних странах. 
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КЕҢЕСТІК БИЛІК ТҰСЫНДАҒЫ АСЫРА СІЛТЕУШІЛІККЕ  

ҚАРСЫ 1929 – 1931 ЖЫЛДАРДАҒЫ ШАРУАЛАР КӨТЕРІЛІСІ 

 

Алтынбек Гүлсая, «Тарих» мамандығы 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к, профессор Исенов Ө.И. 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Елбасы Н.Назарбаев: «Қазақтардың ұлт ретіндегі өмірге келгеннен бергі ең сойқанды 

соққы болған 1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басындағы қасіреттің түп төркіні 

сол ірі байлардың шаруашылығын құртуда жатқан – ды. Ірі байларды тәркілеу туралы 1928 

жылы тамызда жарияланған атышулы декреттің нәтижесінде қазақтың атақты 700 байының 

мал – мүлкі тартып алынды. Жоғарыда айтылғандай, қазақ руларының өзіндік бір сақтық 

қоры саналып келген осы қазына талай келген экологиялық – экономикалық жүйеде 

зорлықпен ажыратылды. Аса маңызды экономикалық өзектер қаңырап бос қалды да, 

әлеуметтік және шаруашылық байланыстар пышақ кескендей үзілді. Соның салдарынан 

этностың өмір – тынысын қамтамасыз етудің ғасырлар бойы нәрленіп, өзек тартқан өте нәзік 

тәсілі талқан болды. Болашақтағы ұлттық апаттың алғашқы ұлы ұрығы осылай 

тамырланды», - деп баса айтқан болатын. Оның басты себебі – бүгінгі жағдайымызға оңай 

жетпегендігімізден деп ойлаймыз. Тәуелсіз Қазақстанның 28 жылдық тарихы артта қалды. 

Тарихымызды жазуға да тәуелсіздік туды. Тәуелсіздігіміз ұлттық санамыздың оянуына 
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түрткі болды. Бұл тәуелсіздікті біреу бізге бере салған жоқ. Ол сан ғасырлар бойғы ата-

бабаларымыздың осы жолдағы қанды шайқастарымен, шындық жолында шыңғырған 

айтыстарының нәтижесі. 

Қазақстан егеменді ел ретінде әлемдік өркениеттен өз орнын тауып, қоғамдық өмірді 

демократияландыруды қолға алғаннан бастап ұлттық тарихымызға жаңадан талдауға жол 

салынды. Кеңестік отарлық саясат кезінде бұрмалаушылыққа тап болған еліміздің бұралаң 

тағдырына шолу жасасақ, көз алдымызға ең бірінші 1930 - жылдар зобалаңы оралады.  

Қазақ даласында кеңес үкіметінің күшпен жүргізген «асыра сілтеу болмасын, аша 

тұяқ қалмасын» ұранының нәтижелері халықтың ашық наразылығын тудырмай қоймады.  

Біз бүгінгі күні тәуелсіздікке ие болған республикамыздың тарихындағы «ақтаңдақ» 

болып зерттелмей келген әрі «қаратаңдақ», яғни қан жұтып, қара жамылған қайғылы 

күндерімізді көз алдымызға қайта әкелетін кейбір халық наразылықтары мен көтерілістері 

туралы тарихи шындық әлі ашылып болған жоқ. Отан тарихындағы 1929-1931 жылдардағы 

дүрбелең оқиғалардың жалпы тарихи бейнесі өзінің шынайы бағасын алып болған жоқ. 

Басқасын былай қойғанда, ең негізгі деген халық наразылықтарын түгел қамтып, толық айта 

алдық деуден аулақпыз. Өйткені, бұл бір ғана мақала жұмысының көлеміне сиятын және 

жүгі бола алатын нәрсе емес. Оның үстіне біздің бұл зерттеулеріміз осы тарихи тақырыптағы 

алғашқы қадамдар, алғашқы ізденістер ғана. Олай болса, тақырыбымыздың өзектілігі күмән 

тудырмайды анықтайды.  

ОГПУ-мен Голощекин мейілінше бүркемелеп, тұншалап халықтан жасырып келген 

Сарбаздар көтерілісі (ресми құжаттарда бұл көтеріліс Ырғыз көтерілісі деген атпен белігілі).  

Көтеріліс 1930 жылы 25 ақпанында Ақтөбе округінің Ырғыз ауданында басталып 

кетті де, көп кешікпей-ақ көрші Арал ауданын да шарпыды. Бұл аудандарда алғашқы 6 

сарбаздар отрядтары құрылған. Олардың басты басшылары көп кешікпей-ақ, елге де, 

жазалаушы отрядтарға да белгілі болды. Бұл кісілер мыналар еді. Мұқантай Саматов, Исатай 

Сатыбалдин, Жұмағазы Байымбетов, Ақмырза Тосов, Лаубаев, Қабыланов, Қанаев 

Айжарқын-хан, Төменбай Нұрлыбаев.  

Шындыққа жүгінсек, көтерілістің ең басты шығу себебі- күштеп ұжымдастыру екенін 

көреміз. Архив құжаттарында мынадай фактілер кездеседі: көтеріліс басталардан бұрын 

Шалқар аудандық партия комитеті өзінің 1930 жылдың қаңтар айында қабылдаған 

шешімінде аудандағы бірқатар қожалықтарын 100 процент, ал кедейлер қожалықтарын 75 

процент ұжымжастыру міндетін қойды. Егер бұл ауданда 1929 жылы бірде-бір қожалықтың 

әлі де ұжымдастырылмағанын ескеретін болсақ, бұл міндеттердің тым жоғары екенін де 

түсінікті еді. Бірақ амал қанша, нұсқаудың аты нұсқау. 1930 жылдың алғашқы айларында-ақ, 

осы аудандардағы ұжымдастырудың екпіні 54 процентке жетіп үлгерді. Дегенмен де, тіптен 

осыншама жылдам қарқынның өзі де Ырғыз ауданындағы ұжымдастыру көрсеткішінің 

шаңына да ілесе алмас еді. Өйткені мұнда аудандағы қожалықтарды ұйымдастыру 70 

процентке орнатылды. Күштеп ұжымдастыру кезінде адам айтқысыз сорақылықтар орын 

алды: малдарын зорлап тартып алып, оларды өздерінің иелерінің союына да тиым салынды, 

егін екпейтін аудандардан тұқымдық астық жиналды, мал иелеріне малдарын басқаға сатуға 

рұқсат етілмейді, ал кімде-кім бұл тәртіпті бұзатын болса, оны сататын малды табанда 

кәмпескеледі. 

Тұтас алғанда көтерілісшілерде қару болмады: бұл тек Ырғыз көтерілісіне ғана 

қатысты емес, шаруалар толқуларының көпшілігіне тән еді. Бұл туралы Сидельниковтің 

көтерілісті басу жөніндегі жедел топтың штабына жөнелткен рапортында да айтылды. Онда 

Сатыбалдин тобы жойылғаннан кейін барлығы 3 винтовка, 5 шиті мылтық, 1 найза, 1 қанжар 

және бірнеше балтаның қолға түскені айтылады. Оның орнына көтерілісшілердің 104 түйесі, 

55 жылқысы, мүліктері мен азық-түліктері тартып алынған, әрине ол көтерілісшілердің 

ашаршылыққа ұшырауына әкеп соқтырды. 

Мұндай тағдырға Ырғыз оқиғасының ықпалымен ұйымдастыру мен азық-түлік 

дайындау саясатына қарсылық көрсетуге тырысқан басқа да көтерілісшілер де тап болды. 

Мәселен, Ақтөбеден, Шалқардан, Қостанайдан, Торғай мен Қарсақбайдан жіберілген 
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отрядтардың күштерімен Наурызым, Қарсақбай және Жетіқара аудандарының бірнеше 

ауылдарының шаруалар көтерілістері қатігездікпен басып тасталды.  

Голощекиннің қазақ ауылындағы жағдай туралы БК(б) Орталық Комитетінің 

хашылары Сталинге, Молотовқа, Қағановичке, Смирновқа 21 сәуір 1930 жылы жазған 

хатында Қостанай округінің Батпаққара ауданында болған осы көтерлістің басталған күні 1 

қараша деп көрсеткен.  

Голощекин мен ОГПУ байлардың, алашордашылардың контрреволюциялық бас 

көтеру деп бағалаған бұл көтеріліске Батпаққара, Наурызымен мен Торғай аудандарының 

ауылдары қатысты. Айта кететін бір нәрсе, бұл аудандар 1916 жылғы патшаға қарсы ұлт-

азаттық көтерілісін бастан кешірген, сол дәстүрде тәлім-тәрбие алған еді. Осы өткенге ғана 

шолу жасасақ, бұған біздің көзіміз жете түсер еді.  

Көтеріліске себеп болған шаруаларға қарсы жасалып отырған террор еді. Байлардың 

бәрін тәркілеп, жер аударғаннан кейін, алым-салықтың, өкіметке өткізетін астық пен малдың 

негізгі салмағы енді ауқаттылар мен орташаларға түсті. Оған наразылық білдіргендердің бәрі 

түрмеге қамалып, істері сотқа берілді. Үстінен іс қозғап, адамды қолма-қол соттап жіберу ол 

кездегі оп-оңай әдетке айналды. Мысалы Батпаққара ауданында өкіметтің алым-салық және 

және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау саясатына наразы болды деген 

сылтаумен 1928 ж. 1 шілдеден 1929 ж. 1 қазанға дейін 188 адам сотқа берілді. Олардың 

ішінде ертеден сол өңірдегі белгілі, елдің бетке ұстар сыйлы азаматтары да бар еді. 

Көтеріліске дейін олардан 133 адам сотталып кетеді де, қалғандарының ісі әлі тергеуде 

болады. Бұған қоса 1929 ж күзде жиналған астықтың едәуір бөлігін сыпыра өкіметке алу 

науқаны жүргізіліп, шаруаларға тиімсіз ақы және қолда қалатын мардымсыз астық мөлшері 

олардың қатты наразылығын мардымсыз астық мөлшері олардың қатты наразылығын 

тудырды. Оның үстіне өкімет Батпаққара ауданында халықтың пікірін ескермей, 14 мешітті 

жауып тастаған еді. 

Көтерілісшілер көрші ауылдарды да көтермей болмайтынын түсініп, олаға үгітшілер 

жіберді. Мысалы, осындай үгітшілер Қызылода округінің Қарсақпай ауданына және Ақмола 

округінің алыс аудандарына аттанып кетті. Бірақ ОГПУ - дың жергілікті кеңес, партия 

органдарымен тізе қосып жасаған шаралары үгітшелер адымын аштырмай аяқтан шалды, 

іздеріне түсіп аңдып, ақыры өздерін қолға түсірді.  

Көтеріліске Наурызым ауданындағы № 7, 8, 9, 10, 11 ауылдарының қазақтары белсене 

қатысты. Олардың бәрі бірдей байлар немесе атқамінерлер емес. Кейбір орта шарулар мен 

кедейлердің бірең-сараңы көтеріліс отрядына сарбаз болып кірді. Кеңес өкіметі жіне 

Коммунистік партияның қатал да күштеу саясаты төменгі буындағы қызметкерлердің 

көтеріліске қатысушы емес, оны ұйымдастырушалр деп те кінә тақты. Содан болар 

көтерілісшілер арасында кейбір аудандық кеңестің төрағаларынғ тіптен қатардағы 

коммунистерді де кездестіруге болатын еді.  

Көтеріліс жеңіліске ұшырап, ОГПУ ауыл-ауылдарды аралап, көтеріліске қатысты 

дегендерді толық қолға түсіру мақсатымен еріктілер отрядтарын ұйымдастырған кезде оған 

жазылғандар ішінде бұрынғы көтерліске қатысушылар да болып шықты. Олардың осылайша 

қудалаудан аман қалуға әрекеттенгендері байқалады. 

Дегенмен көтерілістің дем берушілерін жергілікті халықтың өздері көрсетіп, ГПУ-ге 

ұстап жатты. Мысалы, хан Омарбай Бармақов осылай ұсталды. 

1930 жылдың көктемде басталған көтерілістердің ішінде көлемі жағынан да, 

трагедиялық сипаты жағынан да Қарақұм көтеріліс ерекше орын алады. Әрине, Қарақұм 

көтеріліс деген атау шартты нәрсе. Өйткені бұл оқиғаларға Қазалы. Қармақшы, Тереңөзек, 

Аламесек және басқа аудандардың жеке-жеке топ болып, шаруа жайымен көшіп-қонып 

жүрген шаруалары қатынасқан болатын. Оған осы жерге көршілес Ырғыз, Арал, Қарсақпай 

ауандарының да кейбір ауылдары еріксіз тартылған еді. 

1930 ж ақпан-наурыз айларында басталған ет дайындау, кулактар мен байларды жою, 

колхоздастыру науқандарының қысымына шыдамай Қарақұмға қарай көшіп кеткен ауылдар 

қолына қару алып, қорғауға мәжбүр болды. Себебі Қарақұмда қаптаған банда жүр, бәрінің 
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қолында қаруы бар деген қауесетпен ОГПУ органдары жан-жақтан отрядтар шығарып, 

оларды қарудың күшімен қудалауға кіріскен болатын. Оның үстіне жоғарыда айтылған 

Оренбургтергі 8 - атты әскер дивизиясының құрамынан арнайы бөлімдер әкелініп, Арал 

қаласында, кейіннен Жосалы станциясында Қарақұмдағы банданы жою жөнінде оперативтік 

штаб құрылды. Оны сол дивизияның командирі Евсеев басқарды. Жергілікті жерлерде 

құрылған ОГПУ отрядтары да соның қарамағына берілді. Бұған қоса барлау жұмыстары 

үшін бірнеше ұшақ шақырылды. 

Шынына келгенде Қарақұмда көшіп жүрген халықтың қолында айтарлықтай қару жоқ 

еді. Оның үстіне жан-жақтан жіберілген барлаушылар да, жекеленген отрядтар да, жаппай 

қаруланған бандиттерді кездестіре алмай шарқ ұрды. Ақыры әскер бөлімдерімен қақтығыста 

қарусыз көп адамның шығын болуы әскери топ басшыларын ойландырмай қоймады. 

Командир Евсеевтің өзі қарусыз адамдарға соншама әскери күш қодаудың қажеті жоқ, 

қызыләскерлер жергілікті халықтың тілін, дәстүрін білмейді, Қазақстандағы қазақ басшысы 

кадрлары ең алдымен асыра сілтеуді доғарып, халықпен кездессін, көтерілісті өздері бассын, 

өйткені бұлар негізінен бейбіт халық деген пікірге дейін айтты. ОГПУ-дың Қазақстандағы 

өкілетті өкілінің орынбасары Альшанский көтерлістерді күшпен басып, «бандиттік 

қозғалысты» қайткен күнде жою қажет деген пікірден таймады. Республика басшысы Ф. 

Голощекин де осыны талап етумен болды. 

Қарақұмдағы көтерілісшілерді талқандау мәселесі 31 наурызда біржолата 

шешілгендей болды. Архив құжаттарында сақталған мәліметтер ОГПУ қызметкерлері мен 

жазалаушы 8-атты әскер дизиясының оперативтік бөлімдері басшыларының мәселені бейбіт 

жолмен емес, әскери соққы беру жолымен реттеуге тоқтағандарын аңғартады. ОГПУ-дің 

оперативтік мәліметтерінің бірінде мынадай жолдар бар: «...Қарақұм бандаларына соққы 

беру Голощекин жолдаспен келіседі.Қарақұмдағыларды жойған соң тірі қалған 

ұйымдастырушыларды ұстап алу, қаруларды тартып алу үшін дивизионды және 

коммунарлар отрядтарын 6-10 күнге қалдыра тұру алдын ала көзделуде». 

Ақиқатын айтсақ, басқа жерлердегі сияқты Қарақұмды паналаған сорлылардың да 

көбінің қаруы жоқ болатын. Мысалы, Ырғыз бен Қарақұм көтерілісін басуға жіберілген 8-

атты әскер дивизиясының бір отрядын басқарған Сидельников пен сол отрядтағы ОГПУ 

өкілі Рязанцев дегендер Ырғыздан 15 шақырым жерде кездескен Исатай Сатыбалдин 

басқарған көтерлісшілер тобын (барлығы 400 ден астам адам) 12-15 шақырым жерге дейін 

оқтың астына алып, қуалап жүріп қырды. Осының нәтижесінде 200-дей адам қаза тапты, ал 

әскер отрядынан ешқандай шығын болған жоқ. Қолға түскен қару саны мынадай: 3 винтовка, 

5 аңшы мылтығы, 1 найза, 1 қанжар, бірнеше балта. Оның есесіне 104 түйе, 55 ат, көшіп-

жүргендердің дүние-мүлкі мен азық-түлігі қолға түсті. Қарусыз соншама адамды қырып 

салудың ешқандай қисыны жоқ еді. Сиедьниковтің осы қылығын дивизия басшылары мен 

командирлерінің өздері де айыптаған болатын. Ол кезде қу даланы кезіп жүрген отрядтар 

қолынан қарусыз адамдардың босқа қырылып қалуы сирек болған жоқ. 

Қорыта келгенде, Үш жылға тарта уақытта Қазақстанда 372 – ге тарта бұқаралық бас 

көтерулер болған. Осы санның өзі – ақ, күштеу мен зорлауға негізделген сталиндік режимнің 

халық тарапынан жаппай қарсылыққа кездескенін дәлелдесе керек. Бұл наразылықтар мен 

баскөтерулер әсіресе, 1930 жылы, яғни қазақ даласына ашаршылық апаты енді - енді жайлай 

бастаған кезде аса қуалай өсті. 1929-1931 жылдардағы шаруалар көтерілістері ұйымшыл 

және қуатты көрініс бергенімен, жеңіске жете алмады.  
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В первой половине XIX в. в европейской культуре постепенно утверждается новое и 

противоречивое по содержанию идейное и художественное течение - романтизм, который 

проник во все сферы художественного творчества и оказал сильное влияние на 

общественную мысль. В этом культурном потоке сформировалось и романтическое 

направление в историографии, занимавшее преобладающие позиции до середины XIX в. 

Важным фактором повлиявшим на появление романтизма явилась Великая французская 

революция конца XVIII в., которая с одной стороны нанесла сильный удар по остаткам 

феодального мировоззрения. С другой стороны она вызвала волну реакции, в ходе которой 

многие философы и историки отшатывались от прежних «властителей духа», отрицали и 

осуждали всё, что было создано творческой мыслью предшествующего столетия – эпохи 

Просвещения. Важнейшим явлением первой половины XIX в. явилась развернувшаяся 

промышленная революция, в ходе которой создавалась новая техническая база европейской 

цивилизации, и которая способствовала во многом, что общественная мысль продолжила 

своё поступательное развитие. 

Первоначально романтизм в историографии оформился во Франции в русле реакции 

на Великую революцию, ополчившись на которую, а также на идеи Просвещения, он 

апеллировал к старине, к традиции. Его идеалом было феодальное прошлое. Наиболее 

последовательное выражение общественно-политические идеи консервативного романтизма 

во Франции нашли в сочинении Ж. Де Местра и Ф. Де Шатобриана. 

Граф Жозеф де Местр (1753-1821), публицист, политический деятель, рели¬гиозный 

философ.В 1796 г. он опубликовал в эмиграции трактат «Соображения о Фран¬ции», 

направленный против Французской революции; большой известностью пользовались его 

сочинение «О папе» (1819) и особенно написанные в форме диалога «Петербургские вечера» 

(1821). 

Один из первых представителей французского романтизма знаменитый дипломат, 

писатель, публицист Франсуа Рене де Шатобриан. В 1797 году он написал «Исторический, 

политический и моральный опыт о революциях древних и новых», в 1802 году «Гений 

христианства» и в 1809 году «Мученики» в 1801 году роман «Атала, или Любовь двух 

дикарей в пустыне», в 1802 году повесть «Рене, или Следствия страстей». Все его 

произведения религиозного содержания.[2, с. 83]. 

В течение одного десятка лет силами одного поколения создается новая историческая 

наука и целый ряд ее шедевров. Уже с 1818 г. Тьерри начинает свою реформу 

историографии.В 1820 г. Гизо начинает свой курс «О представительном правлении», в 

основу которого легли новые принципы политической философии и исторического 

исследования. В 1823 г. появляются первые тома «Истории французской революции» Тьера 

и «Опыты о французской истории» Гизо; в 1824 – «История французской революции» Минье 

и первые тома Истории герцогов Бургундских» Баранта; в 1825 – «История завоевания 

Англии» Тьерри; в 1826 – «История английской революции» Гизо; в 1827 – «Письма о 

французской истории» Тьерри, «Опыт социальной палингенезии» Баланша, «Новая наука» 
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Вико со статьей Мишле. В работе «История цивилизации во Франции» Гизо поднимает 

проблему определения сущности феодализма. Он отмечает три наиболее существенных, с 

его точки зрения, признака феодализма. Первый – социальный – условный характер 

земельной собственности, который Гизо выдвигает на первый план. Два других признака – 

политические. Это, во-первых, слияние верховной власти с земельной собственностью, 

благодаря которому политическая власть находилась в руках феодалов, и, во-вторых, 

установление иерархии в среде феодальных землевладельцев. Еще ранее вышли его 

знаменитые исторические сочинения: «История цивилизации в Европе» (1839 г.) и «История 

цивилизации во Франции» (1840 г.) [2, с. 105]. 

В своей работе «История Французской революции» Минье видел в революции 

закономерное явление, подготовленное предшествующим историческим развитием. Он 

подчеркивал роль классовой борьбы, доказывая, что борьба политических партий в годы 

революции явилась отражением классовых противоречий. 

Принципиальное единство романтической историографии 20-х годов 

демонстрируется тем, что все деятели новой школы выступали как представители новой 

политической платформы. Всех их объединяла борьба за Хартию, против реакционного 

правительства. На поприще истории они также выступали довольно сплоченно. Крайняя 

неоднородность романтического течения в историографии затрудняет всякую попытку дать 

ему всеохватывающую характеристику. Всё же представляется возможным выделить 

некоторые наиболее общие черты романтической историографии. 

Главной позитивной чертой романтической историографии были историзм и тесно с 

ним связанное представление об «органическом», то есть независимом от сознательной воли 

отдельных людей, развитии исторического процесса. Определённая тенденция к историзму 

была присуща и исторической мысли просветителей, но она сильно ослаблялась их 

абстрактно-рационалистическим, механистическим методом мышления. В результате целые 

эпохи в истории человечества, прежде всего период средних веков, оказались лишёнными 

позитивного исторического содержания. Романтическая историография пересмотрела эту 

оценку средневековья, а некоторые его представители даже были склонны к идеализации 

этого периода человеческой истории. 

Представители романтической школы французской историографии поистине 

считаются основателями нового витка в понимании роли и места исторических процессов. 

Они выделили особое направление, которое приписывало руководящую роль свободного 

человека в мировой истории. 
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ХХ ғасырдың басында қазақ халқы саяси аренаға, азаттық пен тәуелсіздіктің күрес 

жолына, ағартушылыққа шақырған ірі қоғам қайраткерлерін шығарды. Ел арасынан 

өздерінің табиғи дарынымен, асқан білімділік деңгейімен, рухани парасатымен суырылып 

шыққан алаш азаматтары ұлт болашағы үшін жан аямай тер төгіп, бостандық пен бақытты 

өмір жаршыларының тұңғыш қарлығаштары бола білді [1, 23-24]. 

Коммунистік-тоталитарлық жүйе заманында жарық көрген әдебиеттерде көптеген ірі 

қайраткерлеріміз ақтай қараланды, тіпті олардың есімдерін атауға тыйым салынды. Осындай 

тұлғалардың бірі – қазақтаң шыққан тұңғыш сот Ахмет Бірімжанов болатын. ХХ ғасыр 

басында Қазақстанның қоғамдық-саяси құқықтық ой-пікірінің дамуына елеулі үлес қосқан 

қайраткердің бірі – Ахмет Бірімжанов. Оның есімі, ғұмыры, қоғамдық-саяси қызметі қазақ 

тарихынан біршама таныс және осы күнге дейін бірнеше авторлармен аз да болса зерттелген. 

Өкінішке орай, ғалымдар осы күнге дейін Ахмет Бірімжановтың еңбектерінен туындайтын 

проблемаларды жеке тақырып ретінде зерттеген емес. Бірақ, байқап қарасақ, ойшылдың 

құнды тұжырымдары, зерделі ұшқыр ойлары, этнография, тұрмыс, тарих, дін, публицистика 

сияқты қоғамдық ғылымдардың салаларының өзекті мәселелерін қамтығанын аңғарамыз. 

Сонымен қатар, А.Бірімжановтың еңбектерінде ұлттық прогресс және отаршылдыққа қарсы 

бағытталған мемлекеттік-құқықтық даму мәселелері де ерекше орын алды [3]. 

Қазан төңкерісіне дейін орыс университеттерінен дәріс алып, заң факультеттерін 

тәмамдаған қазақ қайраткерлерінің сапында Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов бар. Ол туралы 

мәліметтер осы күнге дейін мүлдем жоққа тән, тіпті зерттеушілер тарапынан бірде-бір 

мақала да жарияланған емес. Ал оның есімі Қазақстанның саяси тарихымен тікелей 

байланысты және тұңғыш қазақ заңгерлерімен бірге аталады [4, 152 б.]. 

Бірнеше жылдар бойы жүргізілген ғылыми ізденістердің барысында анықталған 

мәліметтерге сүйенетін болсақ, Ахмет Бірімжанов 1871 жылы Торғай уезінің Тұсын 

болысында ауқатты әулеттің шаңырағында дүниеге келген. Оның әкесі Қорғанбек елге 

танымал, ел билеген, от ауыз, орақ тілді,діни білім бар адам болған. Ахмет Бірімжанов 

Орынбор ерлер гимназиясын ойдағыдай бітіргеннен кейін 1896 жылы Қазақ университетінің 

заң факультетін ІІ дәрежелі дипломмен аяқтаған. Университет қабырғасында Ахмет басқа 

студенттермен бірге демократиялық қозғалыстар мен студенттік шерулердің, астыртын 

ұйымдастырылған үйірмелердің куәгері болады, саяси жағынан шыңдала түседі. 

1897 жылы қыркүйек айында Ахмет Бірімжанов Торғай облысының генерал-

губернаторының атына арнайы өтініш білдіріп, қызмет тағайындауды өтінеді. Қазақстан 

Республикасының Орталық мемлекеттік архивінде осы мәселеге байланысты сқталып қалған 

мынадай дерек бар: «На устное заявление Вашем Превосходству желание мое поступить на 

службу в Тургайскую область. Ваше превосходительство выразили свое согласие принять 

меня на означенную службу». Ол 1906 жылға дейін Торғай облысының Ақтөбе уезінде сот 

болып қызмет атқарады. Ел арасында өзінің әділдігімен, сыпайылығымен және Еуропа 

мәдениетін бойына сіңірген қайраткер ретінде танылады [5, 220 б.]. 

Патша өкіметі 1905 жылы әйгілі «қанды жексенбі» күнінен кейін революциялық, 

демократиялық қозғалыстардың күшеюінен сескендіктен, халықтың бетін қайыру 

мақсатында Мемлекеттік Думаны құруға шешім қабылдағаны тарихтан белгілі. Міне, осы 

уақытта қазақ даласынан да депутаттар сайлана бастайды. Торғай облысының көпшілік 

халықтың қолдауымен, ел арасында үлкен беделге ие болған Ахмет Бірімжанов Ресейдің 

Мемлекеттік Думасына депутат болып сайланады. «Тургайская газета» деп аталатын 

басылым сайлау туралы былай деп жазды: «28 мая состоялись выборы в члены 

Государственной Думы от инородческого населения Тургайской области. Выборщики 
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сьехались во всех уездов области, в числе 98 человек и избрали 95 шарами против 3, 

мирового судью 2 участка Актюбинского уезда Ахмета Курганбековича Беремжанова, из 

киргиз Тургайского уезда, Тусунской волости, из рода Аргын, 35 лет... Выбори эти можо 

считать единогласными, так как, по заявлению самых киргизов, два шара нелево положены 

совершенно ошибочно. По оглашении результата выборы, г. Беремжанов был приветствован 

как выборщиками, так и собравшимся народом. В свою очередь благодарил оказанные ему 

честь и доверие, г. Беремжанов, как по нравственным, так и служебным качествам, как 

нельзя больше отвечать своему высокому призванию участвовать в служебной 

государственной работе» [6, 35 б.] 

Атап айтқанда, Ахмет Бірімжанов – қазақ даласынан сайланған депутаттардың 

сапынан тұңғыштардың бірі болып қазақ жерін талан-таражға салған патша өкіметінің 

отарлық саясатынан қорғаудың арнайы тетіктерін іс жүзінде асыруды ұсынған қайраткер. 

Мемлекеттік Дума мәжілісінің бірінші сессиясында Ахмет Бірімжанов аграрлық 

комиссиясының құрамына қазақ халқына екі депутатты кіргізу қажеттігін ұсынады. Ондағы 

басты мақсаты – комиссияда қаралатын жер мәселелерін талқылауда қазақ халқының кең 

даласын отарлаудан қорғау, лек-лек болып ағылып келіп жатқандарды тоқтату болды. Тіпті, 

оның сөйлеген сөзіне Ресейдің ірі қоғам қайраткерлері де назар аударып, қолдау көрсеткенін 

аңғарамыз. Мысалы, Санкт-Петербург университетінің белгілі профессоры, ірі заңгер ғалым, 

депутат Л.И. Петражинкий Ахмет Бірімжановтың пікіріне қолдау көрсетіп, былай деген еді: 

«Мен бұл жерде Дала облыстары мен Сібір өкілдерінің өтініштерін ынталық сезіммен 

қолдаймын». Бірақ іс жүзінде қазақ депутаттары Мемлекеттік Думаның аграрлық 

комиссиясына кіргізілген жоқ. 

Патша өкіметі І Мемлекеттік Думаның демократиялық қозғалыстарына сескене 

қараған еді. Абсолюттік монархиялық басқарумен ғасырлар бойы халықты билеп-төстеген 

режим 1906 жылы 8 маусым Думаны таратып жіберді [7, 54 б.] 

ІІ Мемлекеттік Дума қалыптасқанда Ахмет Бірімжанов екінші рет Торғай облысынан 

депутат болып сайланады. Сол кезде Дума депутаттары хақында кітап жазып қалдырып 

кеткен зерттеуші М.М.Бойович Ахмет Бірімжанов туралы мынадай қысқаша мәлімет береді:  

«Тургайская область, Беремжанов Ахмет Курганбекович, родился 1871 года Ко.демократ. 

Киргиз Тусумской вол., Тургайского уезда. Окончил Оренбурскую гимназию и юридический 

факультет Казанского университета. Служил при Оренбургском окружном суде. Судебный 

следователь Троицкого, Оренбургского уезда. Мировой судья второго участка Актюбинского 

окураг. Член Государственной Думы 1-го созыва». 

Ресейдің өкілетті органы ретінде қалыптасқан бұл құрылымның өмірі де ұзаққа 

бармағаны тарихтан белгілі. Өзінің қызметін 1907 жылы 20 ақпанда бастаған Мемлекеттік 

Дума 3 маусымда патша өкіметінің жарлығымен қайтадан тарқатылған еді. Ахмет 

Бірімжанов қатарынан екі Мемлекеттік Думаға депутат болып сайланғаннан кейін Санкт-

Петербург қаласында тұрды. 

1916 жылы 25 маусысда патша өкіметінің арнайы жарлығымен 19-43 жас 

аралығындағы қазақтардан соғысқа қара жұмыс істеу үшін адамдар алатын жарлығы шыққан 

кезде Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақ зиялыларымен бірге қажетсіз 

деп бағалады. Ондағы ойы, басты мақсаты қарусыз, соғыс өнерінен мүлдем ада, сауатсыз, 

бейбіт халықты орыс әскерінің қырғынынан, жазалау саясатынан аман-есен сақтап қалу 

болды. Осы мақсатта халық арасында қан төгіске бармау қажеттігін түсіндірді [8, 124 б.]. 
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Сложно представить современный мир без компьютеров, информационных 

технологий и интернета, так как они уже заняли особое место в жизни каждого человека. 

Появилась возможность общаться с родными и близкими, и даже видеться несмотря на 

расстояние, но, тем не менее, учёных всё больше беспокоит влияние социальных сетей на 

человека [1]. Так что же из себя представляет социальная сеть? Социальная сеть-ресурс 

предназначенный для обеспечения взаимного общения между людьми разного социального 

статуса, возраста, а также национальности. Принципы создания социальных сетей были 

изложены ещё в 1950-60 годах в теоретических работах математиков. Но полностью 

социальная сеть сформировалась в 1970 году и, только в 1971 году появилась технология 

электронной почты. Наиболее результативными можно назвать 2003-2004 годы, когда 

впервые появились многие значимые социальные ресурсы [2]. 

Самые популярные сайты: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Google 

Plust, Instagram и т.д. 

Какие возможности предоставляют социальные сети для пользователей. 

1) Общение. 

Социальные сети хорошо подходят для поиска старых друзей или же родственников, с 

которыми давно не поддерживали связь. 

2) Знакомство. 

Современная молодежь нередко заводит отношения, а также знакомятся с людьми в 

социальных сетях. 

Удобство социальных сетей заключается в том, что всё это как-то собранно в одном 

месте, то есть можно за короткое время можно узнать новости обо всём, о друзьях, 

родственниках и знакомых, а также, что немало важно, можно рассказывать о себе. 

3) Создание виртуального представительства. 

Социальные сети используются не только частными лицами, но и компаниями, а 

наличие собственных страниц позволяет сформировать необходимый имидж для компании, 

подать товарные услугу в выгодном свете. С другой стороны, если не следить за контентом, 

который публикуется на странице, то можно добиться и обратного результата. Но, для 

компании, которые предоставляют товарные услуги обществу - это очень хорошая 

возможность узнать мнение клиентов. 

4) Реклама в социальных сетях: 

1) Раскрутка бренда и повышение узнаваемости; 
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2) Привлечение на сайт всё больше покупателей; 

3) Увеличение охвата потенциальных покупателей путем акций и реклам. 

 80% россиян имеют свою личную страницу, из них 36% используют для хобби; 

 34% для получения информации; 

 10% для работы; 

И так, рассмотрим плюсы и минусы социальных сетей. 

Плюсы: 

 Можно использовать как инструмент саморазвития (слушать музыку, читать 

книги, помогать изучению иностранных языков, смотреть фильмы. получать информацию, 

новости, любой термин, онлайн уроки, рецепты в кулинарии и так далее); 

 Помощь во время учебного процесса, т.е. обмен конспектами, лекциями, 

заданиями. Для этого имеются разного рода ссылки на необходимые материалы; 

 Социальные сети предоставляют возможность использовать большое количество 

информации для саморазвития; 

 В социальных сетях можно неплохо заработать деньги, например, как блогеры и 

вайнеры. 

Минусы: 

 Изобилие поверхностной и зачастую не нужной информации, пребывание в 

социальной сети значительно увеличивается. Это отрицательно влияет на здоровье и жизнь; 

такой большой объем информации нередко утомляет наш мозг и нарушает нервную систему, 

а также нарушается режим сна; 

 Долгое пребывание в сети, плохо влияет на гормональный фон, в ходе которого 

появляется зависимость от интернета. Появляется гормон окситоцин, который отвечает за 

чувство сопереживания; 

 Человек теряет навык реального общения, так как привык к общению в 

виртуальном мире. Мы заменили эмоции на смайлики, а скудный словарный запас, который 

мы используем при общении, отрицательно сказывается на общение в реальном мире. Это 

СПИД и чума XXI века - Интернет-зависимость; 

Люди от 12 до 45 лет каждую неделю: 

  от 07:00 до 14:00 проводят время в сети - 23%  

 от 14:00 до 21:00 - 51% 

 и больше 21% детей в семье проводят семь дней в социальных сетях. 

Одинокие представительницы женского пола в возрасте от 28 до 45 лет часто 

пытаются найти свою половинку через социальные сети. Эти люди считают, что в 

виртуальном мире знакомиться и общаться легче, чем в живой реальности. По статистике, 

каждая пятая семья познакомились через социальные сети и, в тоже время, каждая третья 

развелась, количество измен возросло втрое [1]. 

«Живое» или виртуальное общение 

 После появления Интернета в нашей жизни, нам стало удобно пользоваться благами 

интеренета. Мы экономим время на покупки, похождения в кино, театры и т.д. Утверждение, 

что интернет сильно облегчил нашу жизнь стало чем-то априорным. Но всё же, если 

сравнить Кыргызстан с РФ и КНР, то большинство кыргызов предпочитают живое общение 

и по-прежнему предпочитают делать традиционно самим. Это примерно 70% населения, из 

них только 30% предпочитают виртуальное общение. Но статистика увеличивается, ведь 

сейчас более удобно заказывать еду через онлайн, чем ехать в ресторан. Сейчас почти всё 

доступно благодаря социальным сетям (книги, одежда, продукты, разного рода вещи). 

Можно предположить, что виртуальное общение не просто заменяет реальное 

общение, а оно его вытесняет. Необходимо подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, 

так как большинство современных подростков обладает стационарным либо же мобильным 

устройствам для выхода в интернет. 

Субъектом и объектом общения является живые люди. Общение характерна для всех 

любых живых существ, но лишь на определенном уровне развития общества человек 
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становится более осознанным. 

Роль социальных сетей на молодежь 

Для того чтобы узнать какую роль играют социальные сети на молодежь, мы провели 

социальный опрос. Опросом были охвачены люди в возрасте от 14 до 34 лет. В ходе 

анкетирования было выявлено, что большинство молодых людей от 14-18 лет пользуются 

Инстаграмом, ВКонтакте, а от 25-45лет предпочитают Facebook. 

Для того, чтобы охарактеризовать интенсивность использования социальных сайтов 

респондентам было задано три вопроса: «Сколько времени в день Вы проводите в 

социальной сети?», «На протяжении, какого времени Вы пользуетесь социальной сетью?» и 

«Пробовали ли Вы ограничивать время проведение в сети?». В итоге было выявлено, что, 

44.8% примерно тратят 1-2 часа в день, 31% молодежи 3-5 часа, лишь 13,8% тратят больше 8 

часов. На втором вопросе было понятно, что 31% пользуются на протяжении 3-6 лет и 24,1% 

1-2 года, а остальные 13,8% пользуются социальной сетью больше 6 лет. 

Далее респондентам был задан вопрос «Замечаете ли Вы, что перестали делать успехи 

на работе или в учебе, так как часто сидите в социальных сетях?». Тут мнение молодёжи 

разделилась поровну, половина из них, то есть 31% людей считают что перестали делать 

успехи. Такая же половина замечают что нет ,не перестали. А на вопрос; «Как Вы 

предпочитаете общаться с родными или же с друзьями?» 51.7% ответили что, предпочитают 

живое и личное общение, можно сделать вывод, что нынешняя молодежь КР по сравнению с 

РФ, не сильно зависимы. В этом мы также убедились, задав вопрос: «Что Вы чувствуете, 

когда нет доступа к социальным сетям?». Большая часть респондентов ответили, что им всё 

равно есть ли доступ или нет. Это очень радует. Респонденты полностью считают что, нужно 

всегда ограничивать доступ к социальным сетям. А на последний вопрос: «Какую пользу 

получают от времяпровождения в социальных сетях?» - 43,3% ответили «получают много 

полезной информации», 31% - молодежи используют для того, чтобы всегда оставаться в 

курсе всех событий и 6.9% - только для знакомства. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что социальные сети играют 

большую роль в жизни современной молодежи. Ежедневно миллионы людей общаются, 

знакомятся в социальных сетях, а также назначают встречи и узнают информацию, и именно 

активными пользователями являются молодежь. 
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1991 жылдың желтоқсан айында қазақ халқы өзінің ғасырлар бойы армандаған 

тәуелсіз мемлекет мәртебесіне жетіскеннен кейін төл тарихымыздың қасақана бұрмаланып, 

мән-мағынасы шындыққа жанаспайтын тұрғыда баяндалып келген мәселелерін қайта жазып, 

жұртшылыққа жеткізу мүмкіндігі туды. 

Қазақ халқының тарихында еліміздің, ұлтымыздың болашағы үшін күресіп, барынша 

тер төккен азаматтарымыз аз болмады. Дегенмен ұлтының көсегесін көгертпек болған 

арыстардың есімі сол кездегі сұрқия саясаттың ықпалымен ұзақ жылдар бойы тасада қалып 

келді. 
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту етіп 

көтеруді табыстап кетті. 1991 жылы құрылған Қазақстан Республикасы - сол арыстардың 

асыл арманының жүзеге асуы. Біздің ендігі міндетіміз - осы Тәуелсіз мемлекетімізді көздің 

қарашығындай сақтауымыз керек», - деген болатын [1]. 

ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақстанның қоғамдық-саяси, экономикалық және 

әлеуметтік өмірінде елеулі рөл атқарған. Алаш қозғалысы, «Алаш» партиясы және Алашорда 

үкіметі тарихын зерттеуді жан-жақты, әрі терең ғылыми тұрғыда жалғастыру міндеті тәуелсіз 

Қазақстан тарихшылары еншісіне тиді. Белгілі тарихшы Қ. Нүрпейісов, Алаштану 

саласының төмендегідей маңызды деп табылған мәселелер тізбегін ұсынды. Қазіргі кезеңде 

бұл бағытты жүзеге асыру үшін тарих тағылымынан сабақ алып, ұлттық мемлекетті қайта 

қалпына келтіру жолындағы Алаш қайраткерлерінің қызметін терең зерделеп, жетекші 

ойларын басшылыққа алуға тиіспіз.  

Біздің білмейтініміз көп. Шындығында, азат ел болу, тәуелсіз жұрт болудың басты 

шарты – ел қорғаны – әскері. Әскерсіз ел, қорғансыз мемлекет болмайтыны ақиқат. 

Осыдан 100 жыл бұрын тәуелсіздік үшін күреске түскен Алашорда қайраткерлері 

мемлекет ісінде қорғаныстың, қарулы әскердің қажеттілігін сезініп, тәуелсіз ұлт әскерін 

құрмаққа бекінгені бар. Алаш әскері туралы дерек көп емес. Бұл бір жағынан ұзақ жылдар 

бойы жүргізілген сұрқия саясаттың салдары. 

Сол кезеңдердегі елеулі оқиғалардың өткен жері, Отанымыз үшін қиын – қыстау 

кездерді бастан кешірген Торғай өңірі. Сұрапыл азаматтық соғыс жылдары осы өңірде 

Алашорда бөлімшелерінің бірі орналасты. Алашорданың Торғай бөлімшесі туралы 

зерттеулер жоқтың қасы. Бұл тақырыбымыздың зерттеу өзектілігін арттырып тұр. 

Тақырыбымызға байланысты зерттеулердің ішінде ХХ ғасырдың бас кезінде жақық 

көрген еңбектердің ерекшелігі, ол мәселенің негізгі мән-мағынасын ашып көрсетуде жан-

жақтылық пен деректілік сипат танытуында деп білеміз. Тәуелсіздік жылдарында 

алаштанушы-тарихшылар Кеңес Нұрпейісовтің «Алаш Һәм Алашорда», Мәмбет 

Қойгелдиевтің «Алаш қозғалысы» атты монографиялық зерттеулері, дәл осы тақырыпта 4 

томдық және 3 томдық құжаттар мен материалдар жинақтары, сондай-ақ әдебиет 

шығармалары жарық көрді. Бұл еңбектер атына заты сай алаштың өзекті мәселелерін 

зерттеуге негіз болатын құнды шығармалар. Солардың ішінде Алаш әскерінің тарихы бар [2]. 

 1918 жылдың жазында Орынборда Алашорданың Торғай облыстық бөлімшесі 

құрылды, кейін атауы Облыстық Әскери Кеңеске ауысты. Төрағасы болып Есполов 

Мырзағазы, мүшелері болып Байтұрсынов, Дулатов және Қадырбаев тағайындалды. Кеңес ең 

алдымен жасақ және қаражат жинауға кірісіп кетті, алдымен Ақтөбе уезі, кейін Қостанай уезі 

шеңберінде. Қару мен киім үкімет арқылы Құрылтайшы кеңесінің Самара Комитетінен 

алынды, ал командалық құрама – Орынбор әскери басқармасынан. 

Қостанай уезінде 1918 жылдың жазында 1-ші Қостанай Қазақ ат полкі құрылды, оның 

командирі болып полковник Д.Панов тағайындалды. 

1918 жылдың қыркүйегінде Орынбор әскери басқармасынан Әскери кеңеске Башқұрт 

үкіметінің бұрынғы мүшесі ұлты татар генерал-майор Дашкин Зюлькарнаин жіберілді. 

Орынбор казак әскерінің атаманы Дутовтың қолдауы және келісімімен 1918 жылдың 

қазанында Орск ауданының ерікті қазақтарынан саны 400 жауынгер 2-ші Қазақ ат полкі 

құрылды. 1918 жылдың 14 қазанында полктің командирі болып Орынбор казак әскерінің 

полковнигі Н. Быков тағайындалды. 

Қазанның соңында Торғай облысы бойынша Комучтің өкілі С. Қадырбаев атаман 

Дутовтың тапсырмасы бойынша Орскқа барды, онда М.Есполовтың басшылығымен 

Алашорданың соғыс кеңесі орналасқан, оған алаш бөлімшелерін қаруландыру және керек 

жарақтармен қамтамасыз ету тапсырылды. Дутовтан алынған және жеке тұлғалардан 

жиналған саны 600 мылтық қаруды және бірнеше пулеметті Қадырбаев Орскқа жіберді.  

Одан басқа, М. Дулатовтың басшылығымен құрылған құрамында 400 адам Торғай 

Алаш полкі әрекет етті. Полка командирі болып Мұзарап Қасымов, орынбасары болып 

(кавказ майданынан соғыс тұтқындары санынан алдыртқан) Хидоят есімді түрік офицері 
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тағайындалды. Полк, «Торғай және Ырғыз уездерін қызылдардан босату» мақсатында, 1919 

жылдың ақпанында Торғай уезінің маңына жіберілді. Кейін Мұзарап Қасымов Ақтөбе 

майданында қызылдармен тұтқындалып атылды [3]. 

«...алғашқы қырғыз атты жасағы 1918 ж. жазында Қостанай уезінде құрылды. Екінші 

жасаққа адам саны 400 Орск ауданынан еріктілер болып жігіттер келіп түсті...». 

24 маусым 1919 жыл. 

Ресей территориясының басым бөлігіндегі Ресейді басып алған большевиктік 

қозғалыстың толқыны және Уақытша үкімет билігінің құлауы қырғыз интеллигенциясы 

тұлғасында қырғыз халқы басшыларын 1917 жылдың 5-13 желтоқсанында Орынборда өткен 

жалпы қырғыз съезін шұғыл құруға мәжбүрледі. Съезде Уақытша үкімет билігінің құлауы 

туралы айтылды және Кеңес билігінен және анархиядан қырғыз халқын құтқару шаралары 

туралы мәселелер талқыланды. Осы мәселе бойынша съезбен келесі резолюция шығарылды.  

Алашорданың Торғай бөлімшесінің мүшелеріне келетін болсақ, олар Мырзағазы 

Есболұлы мен Елдес Омаровты айтуға болады: 

Есболұлы Мырзағазы – Алаш қозғалысының қайраткері. 1891 жылы Қостанай уезі 

Аманқарағай болысының №4 ауылында туған. Ауыл молдасынан хат таныған соң 

мұғалімдер мектебін бітіріп, қаламгерлік қабілетінің арқасында қазақ, орыс тілдеріндегі 

мерзімді баспасөзбен тығыз байланыс жасаған. Қолынан келгенше «Айқап» журналына, 

«Қазақ» газетіне жәрдемдескен. Империя астанасы Петерборда ресми шығып тұрған 

«Мусульманская газетаның» тілшісі болған. «Қазақта» жарияланған «Жер туралы», «Үлгі 

алатын іс», «Үлгілі мектеп», «Күнбатыс майданы», «Майданнан хат», «Жұмысшылар 

жайынан доклад», «Адасқан жігіттер» атты мақалалары белгілі. Монархиялық режим 

тұсында «Мусульманская газета» басылымында жарық көрген «Вол в степи» («Қырдағы  

өгіз») атты мақаласы үшін оған 400 сом айып салынған. 1916 жылы әйгілі «июнь 

жарлығынан» кейін майданға аттанған қазақ жігіттеріне бас-көз болуды ойлап 

Ә.Бөкейхандармен бірге (сол жылдың соңғы айлары мен 1917 жылдың басында) Минскідегі 

әскери қосындарды аралайды. Отандастарына арашашы, қорған болады. 1917 жылдың 

наурыз-сәуір айларында елге келіп, саяси-қоғамдық істерге араласады. Алаш қозғалысына ат 

салысады. Осы жылы Алаш партиясы құрылатын І жалпықазақ съезінің де, Алаш 

автономиясы жарияланатын ІІ жалпықазақ съезінің де ұйымдастыру және өткізу жұмысына 

белсене қатысады. 1929 жылдың 3 ақпанында тергеушіге берген жауабында: «1919 жылғы 

ақпанда Троицкіде Дутов штабының қамауына, 15 шілдеде Қостанайда Колчактың қамауына 

түстім» дейді. ҰҚК архивінде қайраткердің Торғай оқиғасына, Таран, Амангелді өліміне 

қатысты жазба мәлімдемелері тіркелген. Мұнда ол аласапыран кезеңге шынайы баға беріп, 

көрген-білгенін, түйгенін жасырмай айтқан. 1920 жылдан бастап ол жаңа қоғамның 

шаруашылық басқару жұмыстарына кірді. 20-жылдардың басында-ақ қуғын-сүргіні аздау 

Түркістан автономиялық республикасының орталығы Ташкентке қоныс аударды. Мұнда 

Жер-су комиссариатында, Мемлекеттік сауда басқармасында жауапты қызметтер атқарды. 

Осы шақта «Ақ жол» газеті мен «Талап» атты қауымының жұмысына атсалысады. 

Соңғысының басқарма мүшесі болып, Ы.Алтынсариннің қилы тағдыры мен 

шығармашылығы туралы дәріс оқиды. 1924 жылы қаламгер ресейлік профессор 

Д.Кудрявскийдің «Как жили люди в старину» атты танымдық зерттеу кітабын «Арғы 

мәдениет» деген атпен аударып шықты. Қайраткер 30-жылдардың басында саяси айдауда 

М.Дулатұлымен бірге болады. Осында қосымша фельшерлік курсті бітіріп, кіші дәрігерлік 

қызмет істейді. Ол 1938 жылы наурызда нақақ атылады [4]. 

Елдес Омаровтың қоғамдық-саяси қызметі 1917 жылы патша үкіметі құлатылған 

жылдардан бері белгілі бола бастаған. Уақытша үкімет орнатылғаннан кейін ол қазақ 

зиялыларымен қара жұмысқа алынған қазақ жігіттерін елге қайтару ісіне белсене араласты. 

Осы мәселе төңірегінде «Қазақ» газетіне (№230) М.Есболовпен бірлесе «Майданға хат» атты 

мақала жариялап, бұратана мекемелерінің майдандағы қазақ жігіттерін елге қайтаруды қолға 

алуды тездету қажеттігін көтерді [5]. 

1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығының кесірінен бүліншілікке түсіп, 
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Қытайға босқан туыстас қырғыз ағайындарға қазақ халқының ақшалай көмек көрсетуін 

сұраған үндеуді көтерген қазақ зиялылары Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

С.Кәдірбаев, И.Әлімбеков, Ж.Жәнібеков және А.Мәметовтармен бірге Е. Омаров та бар еді 

[6].  

1916 жылы ол Уақытша үкіметтің Торғайдағы үйездік комиссариатының көмекшісі, 

Торғай облысының азаматтық комитетінің төрағасы қызметін атқарды.  Осы облыстың жан, 

мал және жер-суының есебін алуға белсене араласты.  

Елдес Омаровтың 1927 жылғы 20 қазан күнгi, яғни Әлихан Бөкейхановпен бiрге 

демалып, Қызылордаға қайтып оралғаннан кейiнгi жүргiзiлген тергеу iсiндегi жауабында сол 

тұстағы қазақ зиялыларының арасындағы саяси қарым-қатынас қысқа әрi түсiнiктi 

баяндалған. Бұл кез - Смағұл Сәдуақасовтың Голощекинмен ашық майданға шығып, тура 

шабуылға көшкен кезi болатын. Ұлттық бағыттағы қайраткерлердiң жiк арасын Елдес 

Омаров өз көзқарасы арқылы былай сипаттайды: 

«Қазақ коммунистерiнiң арасында екi топтың барлығы маған белгiлi. Олардың 

бiреуiне - Сәдуақасов Смағұл, бұрынғы Жер жөнiндегi комиссар Сұлтанбеков, Мыңбаев 

және Жандосов тағы басқалар басшылық етедi. Екiншi топтың жетекшiлерi: Халық 

комиссарлар кеңесiнiң төрағасы Нұрмақов, Тоқтыбаев Кәрiм, Тоғжанов тағы басқалары. 

Бiрiншi топ - ұлтшылдардың қатарына жатады, екiншiсi де бiрiншiден пәлендей айырмасы 

жоқ. Аталған екi топтың арасындағы алауыздық тек мәнсап бөлiсуден және жеке бастарының 

араздығынан туындаса керек.Өйткенi қазақ халқының мүддесiн қорғау кезiнде, мысалы 

жерге орналастыру мәселесi жөнiндегi тартыс кезiнде екi топ та бiрiгiп кеттi. Қазақтың 

партияда жоқ зиялылары ана топқа да, мына топқа да iш тартады [7]. 

Сонымен қатар Алаштың көрнекті жетекшілерінің қайраткерлік іс-әрекеттері 

қоғамдық өмірдің әр саласында олардың әрқайсысына тән ерекшеліктерімен тарихта 

хатталып қалды. Мәселен, Әлихан Бөкейхановтың саясаткерлігі, саясат жүргізудегі 

«батысшылдығы» ерекше көзге түсті, Ахмет Байтұрсыновқа ең әуелі ағартушылық-

ғылымдық пен саяси қимылда байсалдылық және ұстамдылық тән болды. Халел 

Досмұхамедов пен Мұхаметжан Тынышбаевтардың қоғамдық қайраткерлігінен ғалымдық, 

зерттеушілік қасиеттері басым жатты. Ал Міржақып Дулатов пен Жақып Ақбаев ең алдымен 

коғамдық қайраткерлер ретінде нақтылы іс-әрекеттің адамдары еді. Олар халықты оятудың 

және оның ұлттық санасын жебеп, жігерлендірудің аса көрнекті шеберлері болды. 

Осындай әр қырынан танылған, білімді де талантты қайраткерлер басқарған 

Алашорда азамат соғысы жылдарында совет өкіметіне жау күштермен одақтас болды. 

Нәтижесінде азамат соғысында жеңіске жеткен совет өкіметі Алаш пен Алашорданы тарих 

сахынасынан кетірді. Совет өкіметі Алаш пен Алашорданы Қазақстанның қоғамдық-саяси 

өмірінен аластауда алдау мен арбау әдісін де, қару жұмсап күштеу жолын да қолданды. 

Кезінде (1919, 1920 жылдары) Совет өкіметі Алаш қозғалысына қатынасқандардың 

барлығына кешірім жасағанына қарамастан, азамат соғысынан кейінгі 7-8 жылда Қазақстан 

ғылымының, оқу-ағарту ісінің, әдебиеті мен өнерінің, халық шаруашылығының дамуына 

қомақты үлес қосқан ұлттық-демократиялық инттелигенция өкілдері, ең алдымен Алаш пен 

Алашордаға жетекшілік жасаған қайраткерлср, түгелге дерлік жалған жаламен «халық жауы» 

аталып, сталиндік әкімшіл-әміршіл жүйенің құрбандары болды. 

Сонымен, Алаш пен Алашорда тарихының маңызды кезеңін зерттеген еңбегімізді 

аяқтай келе, түбегейлі іс тындырдық деуіміз көңілге қонымды болмас, өйткені, аумалы-

төкпелі заманды басынан кешкен партия мен өкіметтің айтылмаған саясаты да, сыры да 

баршылық. Мұны тәмамдау болашақтың ісі. 
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Дүйсебек А.Ж., «Тарих» мамандығы 4 курс студенті. 

Ғылыми жетекші: т.ғ.д., профессор А.Күзембайұлы 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

«Қырғыз-қазақ бір туған» деген сөз тіркесін жиі естиміз. Ал шын мәнінде қазаққа ең 

жақын халық ноғайлар. Тіпті ол екeуін бір халық деп есептеуге болады. Екі халықтың 

тарихын салыстыра қарасаң жасында бір-бірінен көз жазып қалған ағалы – інілілерді көз 

алдыңа елестетесің. 

Бүгінгі алдарыңызға ұсынып отырған баяндаманың мазмұны да сол ноғай халқының 

тарихынан қысқаша үзінді. Ноғайлы тарихы тарихнамада аз зерттелген проблемалар 

қатарына жатады. 

 Себебі Кеңестік кезеңдерде Ноғай ордасы жайлы ауыз толтыра айтуға мүмкіндік 

болмады. Оның себебі Ноғай ордасының негізін қалаушы Едіге Ресей мемлекетіне екі рет 

салық төлетуге мәжбүр еткендігі.Сондықтан да Ресей жұрты ноғайларды «ата жау» санатына 

қосып,оны ұмыттыруға тырысты.Дегенмен ноғай тарихына қалам тартқан бірнеше 

тарихшыларды атап өтуге болады.Ресей тарихшысы Трепавлов В.В., әзербайжан ғалымы 

Әлиева, ноғай тарихшылары Кочекаев Б., Кeреитов Р., сияқты зерттеушілер ноғай тарихы 

мен этнографисы жөнінде сонғы пікірлер айтты [1, 20-8 бб]. Ұстазым А.Күзебайұлы мен 

Е.Әбіл де өз оқулықтарында Ноғай ордасы тарихына арнайы бөлімдер арнаған [2, 114-

133бб]. 

Қазақ халқына қатысты – алаш, өзбек, татар, қазақ, үш жүз аты қолданылғаны сияқты, 

ноғайларға – булғар, татар, ноғай, қазандық, астрахандық т.б. деп айтумен бірге түрік, 

сахалиба деп атау да қолданылған.  

Сақлаб-ибн-Яфас-ибн-Нухпайғамбардың әулеті Еділ өзені бойында мекендегені 

жайында тарихтан белгілі. Тарихта бұлардың арасында Хазар атауы да бар. Қазақтар өзара 

әңгімесінде барлығымыз бір мұсылман баласымыз дейді. Бұл жалпы мұсылмандарға ишарат 

жасағаны. Екіншіден, туыстық жағынан баршамыз өзбек ханның ұлымыз деп, ноғайлармен 

өздерінің туысқандығын білдіреді. Үшіншіден, баршамыз бір қазақтың баласымыз, 

баршамыз үш жүздің ұрпағымыз деседі. Бұл сөзбен ноғайдан бөлініп шығады. Төртіншіден, 

ұлы орта және кіші жүз деп тағы да өзге туқымдастарынан дараланады [3,40-42 бб]. 

Ежелгі ноғайлы. “Ноғай ұлысы”, ”Ноғайлы жұрты”, ”Ноғай Ордасы” тәрізді атаулар 

тарихымызға жақсы белгілі. Бұлар шын мәнінде бір халықтың өркендеуіндегі жалғасқан 

этно-тарихи кезеңдерді сипаттайды. Қазақ эпосына кіретін бірқатар жырлар ”Ноғайлы 

жырлары’ деген атпен де белгілі. Қыпшақ даласындағы, әсіресе, қазіргі батыс Қазақсатн 

аймағындағы қазақ ру – тайпаларының біразының Ноғайлар құрамында болғандарын да 

білеміз. Еуразия кеңістіінде “ноғай” атауының Ноғай төреден бастау алатынын байқаймыз. 

Ол әйгілі Жошы ханның шөбересі. Еуразия тарихын жазғанда Ноғайды ескермей айналып 

өту қиын. сондықтан да ол туралы басы Н.Карамзин мен В.Бартольдтан бастап, бүгінгі 

В.Трепавлов, З.Қиянатұлы, А.Исин, А.Күзембайұлы тәрізді зерттеушілер елеулі еңбектер 

жазды. Ескеретініміз, Ноғай және Ноғайлы жұрты туралы әркімнің көзқарасы әртүрлі. 

Білетініміз, Ноғай Татарұлы 1230 жылы келген. Ол әрине Моңғолияда емес, Қыпшақ 

даласында дүниеге келді [4, 342 б]. 
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Едіге би (1357-1419) Алтын ордада жүргенде билікке араласа бастайды. Хандармен, 

Шыңғыс әулетімен мәртебесі теңесіп, дербес билік жүргізу үшін Едіге бидің шыққан тегі 

дала әулиесі Баба Түкті Шашты Әзизден, мұсылман жұртынан Арабия, Мысырдағы аңызды 

патшаларынан таратылды. Бірақ, кейіннен XV ғасыр 30-40 жж. дейін ноғай билеушілері, 

нақты істерді өздері шешкенімен, Шыңғыс әулетінен шыққан төрелерді өз еліндегі 

билеушілер ретінде мәртебелерін жоғары қойып отырды. Ордадағы бас билеуші бек (би) 

лауазымын иемденді. Түркілік жылнамаларда - «бек». Орыстың дипломатиялық жазба 

деректерінде «князь», яғни «бек» мағынасында жазылады. Эпикалық шығармаларда, 

жыраулар шығармаларында және тарихи аңыздар мен жырларда «би» делінеді [5, 201 б]. 

Едіге мырзаның билігіндегі Алтын Орда (1396-1411ж.). Едіге өз кезінде Алтын 

Ордадағы ең айлакер, саясатшыл, батыр да батыл билеушілерінің бірі болды. Оның бірге 

туған қарындасын Темір-Құтлық хан алған болатын. Алғашында Едігені Тоқтамыс хан өзіне 

нөкер етіп ерітті. Кейін бір себептермен Тоқтамыс ханның қаһарына ұшырады. Өлтірілетінін 

сезіп Самарқан қаласына – Темірдің қол астына қашты. Онда барған соң Темірді желіктіріп, 

1391 жылы Тоқтамыс ханға қарсы шабуылға шығарады [6, 158 б]. 

Алтын Орданың ыдырауы және Ақ орданың әлсіреуі барысында Қазақстан аумағында 

пайда болған ірі мемлекеттік құрылымдардың бірі Ноғай ордасы болды.  

Ноғай Ордасы ХІІІ ғасырдың екінші жартысында бөлектене бастады. Бұл процесс XIV 

ғасырда әмір Едіге тұсында жалғасып, оның баласы Нұраддиннің (1426-1440 ж.) кезінде 

аяқталды. Ноғай Ордасының үстем тайпа маңғыттар болды. «Ноғай», «ноғайлықтар», «Ноғай 

Ордасы» деген терминдер әдебиетте алғаш рет тек XVI ғасырдың басында ғана пайда болды, 

ноғайлар өздерін маңғыт деп, ал өз ұлысын «Маңғыт жұрты» деп атаған. Оларды көрші 

халықтар осы атпен білген.  

Ноғай Ордасының негізгі аумағы Еділ мен Жайықтың арасындағы далада, оның 

орталығы Еділдің төменгі бойында немесе Сарайшық (Жайық) ауданында болатын. 

Шығысында ноғайлар Жайықтың сол жағалауы бойында көшіп жүрді, олардың көшіп 

жүретін жерлері солтүстік шығысында Батыс-Сібір ойпатына дейін, солтүстік-батысында 

Қазанға дейін, оңтүстік-батысында Арал өңірі мен Каспий өңірінің солтүстігіне дейін 

жететін, ал кейде олар Маңғыстау мен Хорезмге барып жүретін. 

XV ғасырдың ортасында ноғайлар (маңғыттар) кей кезде Сырдарияның орта ағысына 

дейін жетіп, Сырдариядағы бекініс-қалаларды жаулап алды. 1446 жылы, мысалы, маңғыт 

Уақас би Үзкент қаласына билік етті.  

Шын мәнінде Ноғай (Маңғыт) Ордасының негізін қалаған Едіге болып саналады. Ол 

туралы өмірбаяндық мәліметтер көптеген шығыс авторларында: Муин ад-дин Натанзиде, 

Абд ар-Раззақ Самарқандиде, Ибн Арабшахта, Әбілғазыда, Қадырәлі Жалаириде кездеседі. 

XIV ғасырдың аяғында саяси аренаға шығып, Алтын Орданың белгілі уақытша билеушісі 

болып алған Едіге 15 жыл бойына (1396-1411ж.) шын мәнінде Алтын Ордадағы бүкіл билікті 

өз қолында ұстады. Ол басқарған «Маңғыт жұрты» Алтын Ордадан бөлектенген елеулі 

феодалдық иеліктерінің бірі болды. Клавихоның айтуына қарағанда «Едіге өз Ордасында екі 

жүз мыңнан астам атты әскерді ұдайы ұстаған».Өз қолымен қойған хандар арқылы Алтын 

Орданы басқара отырып, «беклер-бегі» немесе «ұлы әмір» атағы бар Едігенің билігінің зор 

болған және көрші ұлыстардың өміріне зор ықпал еткен. Ибн Арабшах оның жиырма шақты 

баласы болғанын, олардың әрқайсысы «билікке ие патша, өзінің ерекше үлесі, әскері мен 

жақтастары» болғанын айтады [7, 79 б.]. 

Ноғай Ордасында бүкіл саяси билік пен экономикалық өмір шын мәнінде Едіге 

ұрпағы маңғыт әмірлерінің қолында болды және оны рудағы жасы үлкендігіне қарай мұраға 

қалдырып отырды. Алтын Ордадан бөлектенген бірқатар иеліктердің аумақтарында Шыңғыс 

ұрпақтарынан қайсыбір адамды хан көтеру Едіге ұрпақтарының келісімінсіз жарамсыз деп 

танылатын дәстүр болған. Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси өмірінде XV ғасырда Едігенің 

ұрпақтары Уақас би, Мұса мырза, Жаңбыршы және басқалар зор рөл атқарды.  

Ноғай Ордасының құрамына маңғыттармен бірге қоңырат, найман, арғын, қаңлы, 

алшын, қыпшақ, кенгерес, қарлұқ, алаш, тама және басқа рулар енді. Олардың басшылары 
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арасында билік пен көшіп – қонатын жер үшін үнемі күрес жүріп жатты. Алтын Орданың 

қираған тамтығынан құрылған басқа бірлестіктер сияқты, Ноғай Ордасы да этникалық 

құрылым емес, көбіне саяси құрылым болды. Ноғай Ордасын мекендеген тайпалар қазақ 

халқы қалыптасуының күрделі этникалық процесіне тікелей қатысты.  

Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығы халықтарының жақын туысқандығы туралы Ш.Ш. 

Уәлиханов айтқан болатын. Ол алғашқы қазақ ханы Жәнібек тұсында достық қатынаста өмір 

сүрген ноғайлар мен қазақтарды «екі туысқан орда» деп атаған. Мұндай қатынастар кейін де, 

мәселен, деректемелерде «қазақтар мен ноғайлардың ханы» аталатын Хақназар хан тұсында 

XVI ғасырдың ортасында да сақталды. Қазақ аңыздарында осы уақыт туралы естеліктер 

сақталған. Бірақ одақтық қатынастар әрқашан сақтала бермеді [8,159-160 бб.]. 

Этносаяси қауымдастық XV ғасырдың ортасында ноғай халқы түркі халықтарында 

исламдандыру жүйесі Дешті-Қыпшақта, көршілес аумақта мұсылмандық өзгерту енгізілді, 

Орта Азия және Еділ бойында кейде олармен күрес болып тұрды. Ноғай Ордасы белсенді 

Өзбек хандықтарымен Хорезм және Мауераннахр (Еділ Әмудария мен Сырдария), қазақтар, 

Қырым, Қазан, Түркия елдерімен қарым-қатынаста болған. Дереккөздеросы елдердің 

аумағында қарсыластарының көптеген аспектілері ретінде ішкі ноғай тарихын, сондай-ақ 

олардың сыртқы саясатын көрсетті. Ноғай Ордасы пайда болды, күйреген Алтын Ордадан 

бөлініп сол Орданың «сынықтары» деген секілді елестетті. Сондықтан да шығыс көздері, 

баяндайтын оқиғалары туралы соңғы ғасырдың өмір сүру Жошы империясының, көмектесе 

жағдайын анықтау кезінде пайда кеңбайтақ даласында ноғай және манғыттарда, Ноғай 

Ордасында Едіге елді басқарған [9, 31 б]. 

Ноғай Ордасының орталығы Жайық өзені бойындағы Сарайшық қаласы болды. XV-

XVI ғасырлардың басында Солтүстік Қара теңіз бойына қарай жылжыған ноғай тайпалары 

Бессарабия жеріне жетті. Ол көшті бастаған Едіге ұрпағы Орақ пен Ормамбет билердің 

ұлдары еді. XVI ғасырдың ортасында Кавказ даласында Кіші Ноғай орласы деген шағын 

мемлекет дүниеге келді. Оны құрған Орақ мырзаның баласы Казы (Кази) батыр. 

Ноғайлардың бұл тобы кейіннен «қара ноғай» атанып кетті.  

Ноғай тайпаларының батысқа қарай жылжуына Қазақ хандығы да әсер етті. Жаңа 

құрылып жатқан жас мемлекетке ұлан-байтақ аумақ, жер қайысқан әскер керек болды. 

Осылайша қазақ иеліктерімен шекаралас ноғай ауылдары қазақ құрамына кірді де, ол одаққа 

көнгендері батысқа қарай жылжыды.  

1550 жылдары Едіге бидің ұрпағының өз ішінде жанжал шықты. Оның ең бір ауыр 

көрінісі ағайынды Смайыл мен Сары Жүсіп мырзалардың арасындағы күрес. Сары Жүсіптің 

елі қазақтармен, Сырдарияның төменгі ағысындағы Хорезм иеліктерімен, Бұхарамен, ал 

Смайылдың ұлысы Мәскеумен тығыз қарым-қатынас орнатты [10, 292 б]. 

Ноғай Ордасының негізін қалаушы Едіге болып саналады. Ол XIV ғасырдың соңы - 

XV ғасырдың басында 15 жыл Алтын Ордада бүкіл билікті өз қолынан шығармай, оны өзі 

тағайындаған хандар арқылы басқарды. «Беклер бегі, немесе Ұлы әмір атанған Едіге көрші 

ұлыстардың өміріне де ықпал етіп отырған. 

  Ноғай Ордасы құрамына Маңғыттармен қатар Қоңырат, Найман, Арғын, Қаңлы, 

Алшын, Қыпшақ, Алшын, Қыпшақ, Кеңгерес, Қарлұқ, Алаша, Тама және басқа ру тайпалары 

кірді. Олардың басшылары арасында билік пен жер үшін толассыз тартыстар үнемі орын 

алды. Өйткені Ноғай Ордасы да Алтын Ордадан кейін құрылған басқа бірлестіктер сияқты 

біртұтас этникалық құрылым емес, көбінесе саяси құрылым негізінде ұйымдасқан хандық еді 

[11,85-86 бб.]. 

Ал шығыс дереккөздерінде Едігенің 1419 жылы о дүниелік болғаны айтылады. Оның 

өлімі жайлы екі түрлі мәлімет кездеседі. Бірі ибн Арабшахтікі, екіншісін әл-Айни қалдырған. 

Ибн Арабшах Едіге өлген жерді атайды: “Қыпшақ жеріндегі бүліншілік те, әміршілер 

арасындағы қырқыс та Едіге өлгенше тынбады: ол бір ұрыста жараланып, суға кетіп өлді. 

Оның денесін Сарайшықтың тұсынан Сейхун өзенінен алып шықты да, далаға тастай салды”. 

Тағы бір көңіл аударатын жері, ибн Арабшах Едігенің өзін суреттеп жазады: “Өңі қарасұр, 

орта бойлы, мығым денелі, ер жүрек, түрі аса сұсты, тереңнен ойлайтын, қолы ашық, 
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тартымды күлкісі бар, ұшқыр ойлы, сөз тапқыш адам болды”.  

XV ғасырда өмір сүрген Мысыр тарихшысы әл-Айни Едігенің замандасы, сондықтан 

да, оның мәліметтеріне көпшілік сеніммен қарайды. Оның айтуынша, Едігені 1419 жылы 

Тоқтамыстың Қадірберді деген ұлы өлтіреді, ол Едігемен, әкесі өлгелі, үнемі қақтығысумен 

жүрген. Олардың соңғы ұрыстары Сарайшық қаласында өтеді, ибн Арабшах та осыны 

құптайды. Қадірберді қосындарымен кездесу алтынордалық түменбасының тағдырын 

шешеді. Тоқтамыстың ұлының бұйрығымен оны шапқылап өлтірді. [12, 272 б]. 

Қазіргі таңда жер бетінде тіршілік жасап жатқан жүздеген ұлттардың қатарында 

қазағымыздың да басқалармен иық теңестіріп, өркениет жолында қарышты дамып келе 

жатқаны бүгінгі ұрпақты қуантады. Ұлтымыздың осы кезге дейінгі даму жолдары қандай 

болып келді, мыңдаған жылдарға созылған тарих көшінде жоғалтқанымыз да, қол жеткізген 

жетістіктерімізде аз болмаса керек. 

 Өзінің артынан ерген халық үшін қолынан келген бар күш-жігерін жұмсаған, Ноғай 

Ордасының негізін қалаған Едіге екенін бірнеше мәліметтер дәлелдеп отыр. Өз заманында 

батыр атанған, би болған Ер Едіге көптеген соғыс жорықтарында айлакерлігімен, саясатқа 

қабілеттілігімен жеңістерге жетіп отырған. Жас кезінен Алтын Орда жерінде түменбасы 

болып жүргені Едігенің батырлығы мен ақылдылығының дәлелі.  

 Қорытындай келе айтарымыз Едіге – маңғыт жұртынан шыққан өз заманының бір 

туар батыры, Ноғай Ордасының негізін қалауға барын салған.Оның ерлігіосынау тарих 

сахнасынан ойып тұрып орын алары түркі халықтарына және Ресей, тағыда басқа елдерге 

аян. Ноғай Ордасы жайлы әңгіме қозғағанда қазақ халқына жақындығының, екі халықтың 

заманында бір-бірінен көз жазып қалғанының куәсі боламыз. Мысалға, «Еділ мен Жайық 

аралығында Ноғай Ордасы орналасқан», - деген сөзде қазақ жерінде ноғай халқы 

болғандығының көрінісі. Ноғай Ордасының құрамында қазақ халқының бірнеше рулары 

болған. Сонымен қатар Хақназар ханды ноғай мен қазақ елінің басшысы деп санау тағы да 

бір ноғай мен қазақ бір болғандығының талассыз дәлелі. 
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Сонау ықылым заманнан бастау алатын қарт Торғайдың қатпарлы тарихы қилы 

оқиғаға толы. Тектілерге мекен болған бұл байтақ өңірдің жылнамасы жалпы қазақ елінің 

тарихында айрықша орын алады. Қиындық пен күреске толы жылдар, сан алуан соқпақтар 

осы қасиетті даланың қасіретіне айналғаны тарихтан белгілі.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев қазақ халқының тәуелсіздікке қол жеткізуінің оңайға 

соқпағандығын ой елегінен өткізе келіп: «Тарихы тек тамырыңның тереңнен бастау алғанын 

танып түсіну ата-бабаның шапағаты мол шабытты істерін заңды мақтаныш ету тоталитарлы 

кезеңнің зардаптарынан арылу, сөйтіп тарихи сананы уақыт талабына сай қалпына келтіру, 

ұлттық тұтастануға тегеурінді серпін беруі тиіс», - дегенді [1, 56 б]. 

  Қазақстан тарихының қай кезеңін бөліп қарастырсақта, қазақстанның киелі жерлері 

және оның рухани құндылықтарын зерттеп соңына жете алмаспыз. Сонымен қатар, киелі 

Түркістан жерінде орналасқан Қожа Ахмет Ясауи кесенесі және кесенеде жерленген Тобыл-

Торғай өлкесінің тұлғалары туралы мәлімет алу қай адамды болмасын ойландырары сөзсіз. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі XIV ғасырдың соңында салынған ортағасырлық 

архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі талай ғасырдан бері 

мұсылманшылдықтың алтын белгісі болып келеді. Оны бүкіл қазақ жұрты, түркі әлемі қадір 

тұтады. Бұл кесене әйгілі қолбасшы, бүкіл Шығысты дүркіреткен Ақсақ Темірдің әмірімен 

салынғаны белгілі. Ол Ахмет Ясауи қайтыс болғаннан кейін екі жүз жылдан кейін яғни 1370 

жылы қирап қалған кішкене ғана мазардың орнына, дүниежүзілік сәулет өнерінің белгілі 

ескертікішін орнатты [2, 59 б.]. 

2000 жылы рухани астанамыз – қасиетті Түркістан қаласының 1500 жылдық 

мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде кеңінен аталып өтті. Халқымыз үшін ерекше белес болған 

осынау мерекеге дайындық барысында облыстық «Қостанай таңы» газетінің редакциясы 

«Тұмарымыз – Түркістан» атты арнайы айдар ашып, сол шаһардағы Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесінде жерленген бабаларымыз жайлы мақалалар кестесін жариялаған болатын. Атап 

айтсақ, Шақшақ Жәнібек, Қарабалуан Алдиярұлы, Мешітбай Сүгірұлы, Мерген Бабасұлы, 

Бекбаулы Өтейұлы, Әлібек Құдайбердіұлы, Шобан Жаманқұлұлы сияқты дуылғалы дала 

дарабоздары жөнінде жазылды. Кейін сол Әзірет-Сұлтан мемлекеттік мұражай қорығында 

Қанжығалы Айтбай батыр, Мадияр Жауғаштыұлының да мәңгілік тыныстағаны белгілі 

болды [3]. 

Қазақ елінің, қазақ жерінің тәуелсіздігі жолында қас дұшпанға қасқая қарсы тұрған 

сол даңқты бабаларымызды бүгінгі ұрпақ біле ме? Бұл орайда ойлануға тура келеді. 

Сондықтан да тарихи зердені қалыптастыруға себеп болып, ықпал ете ме деген ниет - осы 

даңқты тұлғаларымызды зерттеуге әкелді. Бұл ретте Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 

2050» стратегиясындағы «Біз ұлттың тарихи санасын қалыптастыру жұмысын 

жалғастыруымыз керек» деген нұсқауы әлі де болса назардан тыс қалмады. 

Сонымен қатар, зерттеу жұмысы барысында Әзірет Сұлтан мемлекеттік мұражайында 

жерленген Тобыл-Торғай өнірінің 20-дан аса тұлғалары жерленгені белгілі. Олар: Шақшақ 

Жәнібек, Қырықмылтық Шобан Жаманқұлұлы, Қанжығалы Айтбай батыр, Қарабалуан 

Алдиярұлы, Мерген Бабасұлы, Сүгірұлы Мешітбай, Өтейұлы Бекбаулы, Әлібек 

Құдайбердіұлы, Мадияр Жауғаштыұлы, Баймырза батыр, Қойлыбай Малайұлы, Құлеке 

батыр Тәңірбердіұлы, Жарылқап батыр, Бәсентиын ханым бике, Қартқожа Жасыбайұлы, 

Кәрсон Таңыбай батыр, Бәйімбет батыр, Таңыбай батыр, Сейдалы батыр, Жандос батыр 

Олжайұлы, Атығай Бағыс Әжімбет би, Қарауыл Қанай би, Қаракесек Қарамеңді би, 

Серкеұлы Шыны би. Бірақ, бүгінгі бізге мәлім болған 9 тұлға [4, 149 б.]. Бірақ біздің зерттеу 
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жұмысымызда ол тізімді толықтырып, ол жайында жеке тоқталамыз. 

Шақшақ Жәнібек – саясаткер, ол бүкіл қазақ халқының біртұтастығы үшін күресті. Ол 

жоңғар шапқыншылығы кезінде қол бастады. Жәнібек 40 жасына дейін соғыс істеріне 

тікелей араласып, өзінің ақыл парасатының, ер жүректілігінің арқасында ақылды басшы, 

жаужүрек батыр, әділ би атанды. Жәнібектің батырлық, саясаткерлік, дипломатиялық істерін 

жемісті жүргізуінің арқаында 1743 жылы ІІ Елизавета Петрованың жарлығымен Жәнібекке І 

дәрежелі Тархан атағы беріледі. Бұл ол кісінің өз еңбегінің жемісі деп қарауымыз керек. 

Жәнібек 1752 жылы жазғытұрым кезінде қайтыс болып, үш жүздің шешімімен 

Түркістандағы Ахмет Ясауидың кесенесіне жеткізіп жерленеді [6, 215 б.]. 

Шобан Жаманқұлұлы – жерленгені туралы мәлімет кейіннен белгілі бола бастады. 

Елімізді қорғаған бабаларымыз туралы кесенеде нақты мәлімет бар. Ал Шобан батыр сол 

елімізді қорғаған Жәнібек батырдың қол бастаушысы болған. Ал жол бастаушы деген кім? 

Қазақтың мына кең даласында адаспай жол тауып жүру, айсыз қараңғы түнде өте қиын. Сол 

кезде өзіміздің бабамыз Жәнібектің қол бастаушысы Шобан болған. Көк таста да солай 

жазылған. Шобан өзі қоныс тепкен Шобанкөл көлінің жанында қайтыс болған. Ол қайтыс 

болған соң, оны киіз, оның сыртынан былғарымен орап, жыл мезгілі қолайлы уақытқа дейін 

сақтап, Түркістанға апарып, сыртқы киімдерін шешіп, аһиретке қараса, ешқандай дақ 

түспеген. Осылайша осы жерге жерленеді [2, 85 б.]. 

Қанжығалы Айтбай батыр – Сарыкөл өңірін мекендеген Қанжығалы руынан шыққан. 

Белгілі жоңғар шапқыншылығына қарсы соғыста Айтбай батыр қатыспаған соғыс кемде-кем. 

Ол 1740 жылғы соғыста өзінің ерлігімен көзге түсіп, халқының сүйіспеншілігіне ие болған. 

Батыр бабамыз 1770 жылы болған қақтығысқа да қатысып, қырғыз еліне де барған. Айтбай 

батыр еліміздің қай өңірінде болмасын қазақтың жері үшін шайқастарға қатысқан, ел 

намысын ерекше бағалаған жан. Айтбай батыр қалмақтармен соғысып қана қоймай, ел 

шекарасын бекітуге де үлес қосқан. Хан Абылай орыс патшасымен келісімге келсе де, орыс 

жағы қазақтардың жерін тартып алып, қоныстануын тоқтатпаған. Соған орай Абылай хан 

еліміздің солтүстік өңірінен Айтбай батырға жер беріп, қоныстандырған. Ондағы мақсат 

қазақтың жерін орыстардан қорғау еді. Ол орыстармен келіссөз жүргізіп, озбырлыққа жол 

бермеген. Ол жер кейін Ақсиыр деп аталып кеткен. Ақсиыр маңында тұратын 84 жасқа 

келген Малшы есімді ақсақал Айтбай батырдың қыстауының орны осы күнге дейін 

сақталғанын айтады. Тек 2009 жылы 11 қараша күні ғана Ғылыми сараптама нәтижесінде 

Айтбай батыр Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленгендер тізіміне енгізіледі [2, 85 б.]. 

Мадияр Жауғаштыұлы – Міржақып Дулатұлының жетінші атасы, бұл тұлға туралы 

түйінді сөздер әлі айтыла қойған жоқ. Ол Қаратау жерінде дүниеге келген, бірақ 1723 жылы 

«Ақтабан шұбырынды» кезінде Ұлытауға қоныс аударып, одан кейін Торғай өңіріне көшіп 

келіп, өмірінің соңына дейін Сарықопа, Қызбел бойын тұрақты мекен етеді. Батыр 

қалмақтардан елін, жерін қорғаған. Ол 1726 жылы Ордабасыда үш жүздің бас қосқан 

жиынына қатысқан, 1735 жылы қартайып, өз ажалынан қайтыс болады. Ол кісінің денесін 

қасиетті Түркістанға інісінің баласы Қарабалуан Алдиярұлы апарып жерлеген. Қасиетті 

Түркістанда Ясауи кесенесі қабырғасында жерленген Қарабалуан Алдиярұлы, Шақшақ 

Жәнібек Қошқарұлы, Мешітбай Сүгірұлы, Мерген Бабасұлы, Бекбаулы Өтейұлы – бәрі де 

Мадияр бидің туыстары, немере балалары. Бабамыз кейінгі ұрпағына 10 атадан ары болмаса, 

беріден қыз алыспау өсиет еткен [1, 96 б.]. 

Қарабалуан Алдиярұлы – орта жүзде бұл тұлғаның азаттық үшін күресін, ел басқарған 

әділ билігін, қол бастаған батырлығын білмейтін қазақ жоқ десе болады. Шын аты Жанұзақ 

Алдиярұлы, Арғын тайпасының тоқал арғын атанған атасының ұрпағы. Қарабалуан 

көпжылдық соғыста қажыған халқының жағдайын түзеп, ел арасында тыныштық орнатумен 

айналысады. Қарабалуан Алдиярұлы 1749 жылы Обаған өзенінің бойында қайтыс болған. 

Қарабалуанның денесін інісі Жәнібек Қошқарұлы Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесіне апарып жерлеген. Бұл жерге қазақ елінің ұлы адамдарын, хандарын, сұлтандарын, 

батырларын, діни ғалымдарын жерлеу дәстүрі ХІІ-ХІІІ ғасырларда басталып, 1884 жылы 

Ресей әскери министрлігінің бұйрығымен тоқтатылған [2, 98 б.]. 
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Теңізбай Бабасұлы – қол мерген атқыштық қасиетіне байланысты «Мерген батыр» деп 

атап кеткен. Торғай және Тобыл арасын жайлаған. Кезінде Торғай облысының әкімі болған 

Жақан Қосабаев өзінің өлке тарихына арналған «Атамекен ақиқаты» атты еңбегінде – 

«Мерген батыр – Торғай өңіріндегі Тоқал арғынның әйдерке атанасынан шыққан атақты 

Бабас бидің бәйбішесінен туған тұңғышы» деп жазған. Мергеннің жасақты жауға қамықпай 

қарсы тұрған жүректілігімен қатар, талай қиын даудың түйінін шешкен әділ билігімен аты 

шыққан. Елі құрметтеген Мерген би дүние салғанда, оның денесі алты алаш қазақтың 

қасиетті орны Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне апарып жерлеген[6, 205 б.]. 

Мешітбай Сүгірұлы – 1660 жылы дүниеге келген. Мешітбай Шақшақ Жәнібектің 

рухани дем берушісі, батагөй, сәуегейі болған, һәм қолы ашық, жомарт, Жәнібек батырдың 

жасаған сойыстық мал, мінер ат, тағы басқа қажетті жабдығымен қамтамасыз етіп, атадан 

қалған иен дәулетін осынау игілікті жолға сарп етеді. Мешітбай 97-ге қараған шағында, 1757 

жылы дүние салды. Дүние салысымен ақ жуып арулап, былғарығып тігіп, қарағайдың басына 

сақтауын, қар кетіп, күн жылығасын, егер ақыретінде тырнақтай дақ болса сол жерге 

жерлеуін, бірақ тәнінің азбайтындығын айтқан. Сондай жағдайда Түркістандағы Әзірет 

Сұлтан мешітіне жерлеуін өтінеді [2, 65 б.].  

Бекбаулы Өтейұлы – Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Орта жүздің түменбасы 

батыры Шақшақпен бірге Бекбаулы да ел басына күн туғанда сол елінің қорғаны болған. 

Бекбаулы көшпелі елге егін егіп, диқаншылық құруды да үйретіп, осы іске өзі басшы болса 

керек. Бекбаулы бабамыз қаза жетіп, дүниеден өткен шақта ұрпақтары ол кісіні 

Түркістандағы Қожа Ахмет Әулиенің кесенесінің іргесіне жерлепті [2, 101 б.].  

Әлібек Құдайбердіұлы – арғын руынан шыққан.ол кісі шамамен XVII ғасырдың 

аяғында туып, XVIII ғасырдың аяғында дүниеден өткен (туған жылы және қайтқан жылы 

белгісіз). Біздің бабаларымыздың айтуынша, 105 жасқа келіп дүниеден өткен, денесін 

былғарыға тігіп, өзінің үлкен ұлы Есберді (ол да батыр болған) жолдастарымен Түркістандағы 

Ахмет Иасауидің кесенесінің жанына жерлеген. Әлібек батыр қазақтың басқа да батырларымен 

тізе қосып, әйгілі Шақшақ Жәнібекпен бірге жоңғарларға қарсы жорыққа аттанып, елі мен 

жерінің тәуелсіздігін қорғаған. Абылай ханның әйгілі батырларының бірі болған. 

 Арғын Құлеке батыр Тәңірбердіұлы – арғын руынан шыққан батыр, тарихи тұлға. 

Абылай ханның сенімді серігі, елшілік қызмет атқарған. Құлеке батыр қайтыс болғаннан кейін, 

Шал ақын денесін Әзірет Сұлтан кесенесіне апарып жерлейді. 

 Қаракесек Жарылқап батыр – 1733-1784 жылдары өмір сүрген арғын тайпасының 

қаракесек руынан тараған батыр. Жоңғарларға қарсы соғыста өзінің батырлығымен көзге 

түскен. Қайтыс болғаннан кейін денесін Жәнібек батыр кесенеге апарып жерлеген. 

 Таңыбай батыр – 1670-1755 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақ халқының 

тәуелсіздігі үшін күрескен. Орта жүз құрамындағы арғын тайпасынан шыққан батыр. 

 Арғын Қойлыбай батыр Малайұлы – батырлығымен елге танылған. Қазақ жерін сақтап 

қалуда, жауды шекарадан асырып қуып шыққан. Ол әжесімен бірге Меккеге қажылыққа 

барады. Қайтар жолда Қойлыбай көз жұмып, кесенеге қойылады [5, 105 б.]. 

Еліміз егемендік алғаннан бері небір асыл тұлғаларымыздың аты аталмай, жерленген 

жерлері анықталмай, тіпті есімдерін айтуға қорқатын халқымыз аңсаған тәуелсіздіктің 

тұғырына қол жеткіздік. Елім еңіреп, жерім деп жүрегін отқа тосқан батыр бабаларын 

ұмытып, ұрпақ алдында ұятқа қала жаздаған халық едік. Соңғы кездері сол олқылықтың 

орнын толтырып, өткенімізді ой елегінен өткізіп, санамен саралауға айналғаннан бері 

өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгендей болып, жоғалған асылдарымыздың талайы ортаға 

орала бастады. Сол секілді, киелі Түркістан жерінде тыныстаған бабаларымызды еске алу 

үшін 2000 жылдың күзінде бүгінгі ұрпақтары сол қалада ас берді [4, 109 б.]. 

 Торғай халқы тектілердің мекені деп тегін айтылмаса керек. Тағдырдың талқысына 

түсіп, қиындықтың қыспағында қалса да еш мойымай, халқының қамын ойлаған 

асылдарымыз қаншама. Торғай ежелден-ақ батырлар мен даналардың алтын бесігі іспеттес. 

Азаттықа жетудің азапты жолында қазағы үшін жанын құрбан еткен даналар мен 

батырларымыз осы өңірден аз шыққан жоқ. «Қазақ қауымының ел тәуелсіз болған кездегі 
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негізгі парызының бірі – елін қорғайтын, жерін қорғайтын перзент тәрбиелеу, баба салтын, 

ұлтжандылықты, патриотизмді бойына ана сүтімен дарыту болса керек», - деп белгілі 

тарихшы М. Қ. Қозыбаев жазғандай атадан балаға мирас отансүйгіштік қасиетті дамыта түсу 

үшін батыр бабаларымыздың өнегілі өмір жолын, елін қорғауда жасаған ерліктерін 

көпшілікке үнемі насихаттап отырса, нұр үстіне нұр болмақ [6, 59 б.]. 
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ЖАЛПЫҚАЗАҚСТАНДЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
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Ғылыми жетекші э.ғ.к. Нурмагамбетова Л.И. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, Қостанай қ. 

 

Мәдениет-орта ғасырдан бастап орын ала бастағанымен, бүгінгі күнге дейін өз 

шарықтау шегіне жетпегені бәрімізге белгілі. Мәдениет-халықтың айнасы. Мәдениет 

көріністерінде жеке тұлғаның ғана емес барша елдің игі дүниелері, әдемілігі, ақылы мен 

даму сатысының деңгейі айқын көрініп тұрады. Уақыт өткен сайын, мәдениетіміз де 

тарихымыз бен бірге өзгеріп, бірнеше даму сатыларынан өтті. Тәуелсіздікке қол жеткізгелі 

Жалпықазақстандық мәдениеттің қандай болуы туралы сауалдардың болуы қалыпты жағдай. 

Бірнеше жүзжылдықтарға созылған бодандығымыз бен Кеңес Одағының құрамындағы 

езгілер кезінде жоғалған рухани құндылықтар, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, мәдениет сынды тек 

қазақ халқына тән қасиеттерді дамыту және жаңадан жаңғырту - біздің басты 

талаптарымыздың бірі болып табылады. Қазақ мәдениетінің тарихы, оның рухани болмысы, 

бүгінгі мәдени ахуалдағы қарама-қайшылықтар және оның болашағы қай кезде болмасын 

қоғам назарынан тыс қалмады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев “Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру” мақаласында міндеттеген тапсырмалардың бірі – “Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет” жобасы. «Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге 

ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, «Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы 

саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек. Бұл 

жоба нені көздейді? Бірінші, отандық мәдениетте БҰҰ-ның алты тілі – ағылшын, орыс, 

қытай, испан, араб және француз тілдерінде сөйлеуі үшін мақсатты ұстаным болуы шарт. 

Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған және жасап жатқан заманауи мәдениет болуға 

тиіс» [1,б.1], – деп жазды Н.Назарбаев. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында былай дейді: «... 

жалпықазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін берген жөн. Мәдени саясаттың ұзақ 

мерзімді тұжырымдамасын әзірлеу қажет. Онда қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті 

мәдени ментальдігін қалыптастыруға, заманауи мәдениет кластерлерін дамытуға 

бағытталған шаралар белгілеу керек» [2,б.3-4]. Шынымен де, бүгінгі таңда, еліміздің 

алдында мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылуы тиіс жаңа міндеттер тұр: ұлттық мәдениет 

негізін құрайтын құндылықтарды қайтару, ұлттық тіл мен дәстүрді қайта жаңғырту, тарихи 

шындықты қалпына келтіру, тарихи сананы қалыптастыру арқылы мәңгүрттік жағдайдан 
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арылу, қазақ халқының асыл мұрасын барша халық, әсіресе еліміздің ертеңі – жас ұрпақ 

меңгеру және т.б. Осы міндеттерді шешу арқылы бәсекелестікке төтеп бере алатын, ұлттық 

намысы мен жігері бар, ұлттық құндылықтарға бай қазақ мәдениетін барша жұртшылыққа 

таныта аламыз. 

Адам және мәдениет мәселесін тереңдете түсетін тағы бір жайт адамның 

қабілеттілігіне, жан-жақтылығына, шексіздігіне байланысты. К.Поппер айтқандай, адам 

бірдей үш дүниеге: физикалық, ментальдық (психикалық) және идеялдыққа жатады. Сонда 

мәдениет осылардың қайсысымен көбірек анықталады деген занды сұрақ туады. Егер біз 

мәдениетті тек материалдық және рухани бөліктерге бөлудің қарадүрсін шеңберінен шыға 

алсақ, онда мәдениеттің өзінің ішкі мағынасында идеалды екендігіне көзіміз жетеді. Себебі, 

адамды қоршаған заттар, дүние – бұл мәдениеттің сыртқы көрінісі ғана, оның мәні –

руханилықты адам әрекетінің нәтижесінде заттандыруда жатыр. Мәдениеттің ішкі мәні 

қоғамдағы өмір сүріп жатқан адамдардың өзіндік санасында, парасаттылық сезімдерінде, 

рухани ізденістерінде айқындалады [3,б.2]. 

Жалпы қазақстандық мәдениеті қалыптастырудың тек қана бір ғана топқа немесе бір 

адамға байланысты емес екендігін, оны ұлт болып жұмылып жұмыс жасап, дамуды өзінен 

бастағанда ғана көтере алатынымызды еліміздің әрбір азаматы мен азаматшасы түсінген 

жағдайда прогресс болатыны сөзсіз. Елімізде жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу 

орындарында әрбір шәкіртке маңыздылығын түсіндіріп, оның жан-жақты дамуына 

мүмкіншілік жасау, жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзат мәдени мұрасының 

сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу мақсатында жобалар жасалуда. Бұл мәдениетті 

жастайынан үйрету керектігінің және елбасымыздың жолдауында айтылған ұлт 

мақсаттарының орындалып жатқанының дәлелі деп білеміз. Елбасы Н. Назарбаев: 

«Мәдениет қазіргі заманғы еңбек адамына қарай бетбұрыс жасауы тиіс!» – деп көрсеткен 

бағдарлама елдің мәдени игілігін еселеудегі негізгі құжат болып табылады [4,б.2-3]. 

Барлық салада да мәдениттің дамуы өте маңызды факторлардың бірі. Жоғарыда 

айтылғандай, үлесті жұмылып қосқанда нәтиже аламыз. Ендігі кезекте, сол салалардың 

ерекшелірінің бірі спорт пен мәдениеттің байланысы мен маңыздылығына келетін болсақ. 

Спорт- көп қырлы әлеуметтік құбылыс ретінде жеке тұлғаға жұмысқа дайындық, қоғамның 

рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру, халықаралық қатынастарды нығайту және кеңейту, 

сондай-ақ этикалық және эстетикалық тәрбиенің маңызды құралдарының бірі болып 

табылады. Осы орайда қоғамның әртүрлі салаларына көрініс тапқан спортты дамыта отырып, 

оның әлеуметтік маңызы өте көп қырлы және оның жеке тұлға мен қоғамның әр түрлі 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолайлы болуын көреміз. Бүгінгі таңда дәл осы 

спорттың, мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу жүйесінде, әлеуметтік 

және денсаулық сақтау шараларында, мәдени және халықаралық байланыстардың түрлі 

жобаларында, бірқатар басқа да әлеуметтік салаларда кеңінен ұсынылғаны кездейсоқ емес. 

Осының барлығы спортты мәдениттің дамуына үлес қосатын көпфункционалды сала ретінде 

көрсетеді. Спорт- адамның физикалық және рухани дамуына үлкен үлес қосады. Сонымен 

қатар, белсенді спорт түрлері жастар үшін салауатты өмір салтын қалыптастырады. 

Статистика бойыншы спортпен шұғылданатын жастардың 96 % есірткіге және темекі шегуге 

бейім емес болып келеді. Ал, елдің болашағы-жастары сау мемлекет сөзсіз мәдениеттің 

шарықтау шегіне жақындай береді. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Мәдениеті жоғары, 

тарихи танымы орнықты, ойы сергек елдің рухы да биік. Рухы биік халықтың іргесі де берік, 

әлеуеті де қуатты, ынтымағы да жарасты болмақ ...» – деген сөзі осының айғағы. 

Қортындылай келе, кез келген мемлекеттің білімі, дамуы, тарихы, рухани байлығы 

мәдениеттен бастау алады дегім келеді. Мәдениет- халқымызды өзгелерден ерекшелеп 

тұратын,өзіндік құндылықтарын айқындап көрсететін белгі. Өркениеті дамыған ұлты мен 

тілін, өз тарихы мен мәдениетін, ұлы тұлғалары мен салт-дәстүрін мақтан ететін елдің 

болашағы айқын, жетекші елге айналатыны сөзсіз. 
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Вторая половина XIX в. в истории Центральной Азии знаменует не только 

завоеванием обширной территории, со стороны Российской империи, но также 

кардинального изменения ее социально-политического института. Завоевания преследовала 

не только геополитический, но также торгово-экономический характер. В целом 

трансформация происходит в жизни, политике, экономике и общественном строе 

среднеазиатских государств, следующим образом: 

 - военная экспансия царской России и захватом Кокандского, Бухарского и 

Хивинского ханств; 

- с полной, как в случае с Кокандом, или с частичной, как в Бухаре и Хиве, утратой 

независимости, с созданием колониальных структур власти; 

- с формированием законодательного пространства, закрепившего экономическое и 

политическое господство царизма, диктат российского торгового, промышленного и 

финансового капитала; 

- с созданием новых экономических условий, ориентированных на расширение 

рыночного обмена между Средней Азией и Россией, радикализировавших колонизационные 

процессы и вызвавших неизбежные деформации экономических структур региона; 

- с полным игнорированием национальных интересов народов региона, их 

элементарных прав и массовым их порабощением. 

Агрессия царизма, начинавшегося с середины XIX в., с первых шагов же 

сопровождалась глубокой разведывательной работой, перманентным нарушением 

территориальной целостности Центральной Азии.  

На завоеванных территориях создаются новые формы административного деления 

сначала Туркестанская область, а затем Туркестанская генерал-губернаторство. На местах 

администрацию возглавляли начальников отделов, одновременно являвшимися военными 

комендантами. Им подчинялись управляющие местным населением, назначаемые из царских 

чиновников и осуществлявшие общий контроль над сбором податей и налогов с коренного 

населения. 

 В судебной сфере были сохранены суды казиев для оседлого населения и суды биев 

для кочевого. Но одновременно были внесены некоторые изменения в структуру и функции 

этих судов, которые свелись: 

- к управлению прав всех казиев, путем упразднения должности кази-каляна; 

- к введению выборности судей на трехлетний срок предоставлению права истцу 

http://www.akorda.kz/
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обращаться к тому казию, которому он больше доверял; 

- дела, затрагивающие в какой-то мере интересы царизма или русского населения, или 

дела, влекущие по законам шариата смертную казнь или тяжелую увечье, передавались на 

рассмотрение царских судов; 

- военному губернатору предоставлялось право заменить отдельные приговоры 

казийских и бийских судов соответствующими наказаниями российским военно-уголовным 

законом [1, с. 8].  

Народы Туркестана с самого начала были поставлены под двойной гнет. Сохраненная 

для них ханская административно-налоговая система оказалась не только не подорванной, 

но, напротив, усиленной всей мощью военно-полицейского государства и его методами 

национально-колониального угнетения. 

Практика управления Туркестанской областью на началах, сформулированных в 

«Положении» 1865 г. показала, что откровенный оккупационный режим недостаточно 

эффективен. Он не обеспечивал, с точки зрения царизма полноценный системы 

налогообложения, а, главное, оказался не в состоянии подорвать политическое влияние тех 

социальных слоев местного общества, которые открыто, выступали против навязываемого 

режима – это мусульманское духовенство, крупные землевладельцы, родовая аристократия у 

кочевников, бывшие ханские чиновники и др.   

Торгово-промышленные круги России, крайне заинтересованные в эксплуатации 

природных богатств Туркестана, настойчиво пропагандировали необходимость более или 

менее решительных изменений в социально-экономическом строе среднеазиатских владений, 

сближение их в этом плане с коренными российскими областями, создания удобных путей 

сообщения. Они критиковали русскую администрацию за вмешательство в местные обычаи 

и законы и призывали ее искать и находить равновесие между местными условиями и 

требованиями скорейшего введения в крае российских органов управления. 

Тем временем была создана новая административная единица, то есть Туркестанское 

генерал-губернаторство [2, с.163]. Перед новой администрацией была поставлена задача – 

открыт «широкий и легкодоступный путь» российской торговле и промышленности в 

Средней Азии [5, с.21].  

При выработке первых программных документов по управлению Туркестанским 

генерал-губернаторством, определяющим оказался фактор «военной ситуации». Они 

появлялись на свет по мере захвата царизмом все новых и новых территорий 

среднеазиатских ханств и потому, как правило, имели «временный» характер. Например, 

«Проект положения об управлении в Сырдарьинской и Семиреченской областях 1867 г.» был 

введен «в виде опыта» на три года, а действовал в течение 20 лет. Также обстояло дело с 

«Временными правилами управления Зеравшанским округом 1868 г.», «Временными 

правилами по управлению Амударьинским отделом 1874 г.» и «Временным положением по 

управлению Ферганской областью 1876 г.». 

Все они в своей основе подтвердили «нераздельность военной и административной 

власти и соединение ее в одних руках». Вместе с тем, вышеуказанный ситуационный фактор 

и незнание колониальными чиновниками традиционных социально-правовых и 

цивилизационных норм местного общества, вынудили царизм пойти на своеобразный 

«компромисс» - введение выборной системы занятие низших административных должностей 

представителями коренного населения края. Хотя практика действия этой системы 

продемонстрировала ее чисто фиктивный характер. 

В сфере правоотношений решено было оставить шариат и местные обычаи до 

времени, как говорилось в документах, «когда они будут определены русским законом», 

предусматривалось «отстранение туземном управлении всего того, что окажется решительно 

вредным в интересах государства», а также планировалось постепенное развитие органов 

власти «сообразовано возникновению и усложнению требований местного управления».  

Эти общие принципы так называемого «военно-народного» управления развивались и 

детализировались в многочисленных указах, инструкциях и директивах, издаваемых как в 
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Ташкенте, так и в Петербурге по линии Военного министерства, курировавшего подотчетное 

ему Туркестанское генерал-губернаторство. 

Вершиной колониальной системы власти был генерал-губернатор, назначаемый 

царем. Он сосредотачивал в своих руках внешнеполитические, административные, военные, 

судебные, полицейские, хозяйственные вопросы. Так же определял размеры налогового 

обложения населения Туркестана, предоставлял иностранцам русское подданство, имел 

право высылать из края по политическим мотивам любого на срок до 5 лет, передавать дела 

на рассмотрение военных и военно-полевых судов, имел право конфирмации приговоров о 

смертной казни, выносимых как царскими судами, так судами казиев и биев. Как видим, за 

ним было закреплено право владеть и управлять народами Туркестана при помощи 

бюрократической машины, которая приводилась в движение целой армией военных и 

гражданских чиновников. 

Главным звеном этой машины была Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора 

– высший бюрократический орган колониального аппарата царизма, решавшего судьбы 

многих тысяч людей. Созданная в 1867 г. и состоявшая, на первых порах из 4-х, позднее из 9 

отделений, канцелярия ведала вопросами административно-штатного и инспекторского 

порядка, земельными вопросами и повинностями, дорожным строительством и горным 

делом, решением вопросов, связанных с протекторатом Российской империи над Хивой и 

Бухарой и связями с сопредельными странами Востока.  

Особо значительной была роль канцелярии в подготовке и проведении в жизнь 

различных нормативных актов по управлению краем. Вместе со специально созданными 

правительственными комиссиями, Канцелярия принимала участие в разработке всех 

законопроектов, касающихся Туркестана и представляла их на рассмотрение министерств, 

ведомств и государственного Совета России. Несмотря на то, что Канцелярия являлась 

исполнительным органом при генерал-губернаторе, она во всех отраслях управления 

оставалась решающей, вплоть до 1886 г., когда начало действовать новое «Положение об 

управлении Туркестанским краем», резко ограничившее ее права в экономической и 

судебной сфере. 

Состав Канцелярии во все времена существования колониального режима оставлял 

желать лучшего. Часто личного «усердного служения» царизму скрывались люди 

малокомпетентные в вопросах административного управления, казнокрады и взяточники. 

Широкую негативную огласку в местной и российской печати получили действия 

чиновников кауфманской администрации П.П. Каблукова, Головачева, Савенкова, Гуюса и 

других, занимавшихся незаконными операциями с земельными участками коренного 

населения, лишая их пастбищ и угодий, разного рода злоупотреблениями служебным 

положением. 

В областях Туркестана полными «хозяевами» положения были военные губернаторы, 

являвшиеся одновременно командующими войсками на правах командиров корпусов или 

дивизий в зависимости от численности войск, расквартированных в той или иной области. 

Наряду с административными, военные губернаторы были наделены полицейскими и 

судебными функциями. Им предоставлялось право подвергать штрафу лиц коренной 

национальности на сумму не свыше 100 рублей и аресту в административном порядке на 

срок не более месяца. В их компетенцию входил также контроль над деятельностью всех 

судебных и карательных учреждений, утверждение приговоров по политическим и 

уголовным делам, рассмотрение прошений и жалоб местного населения на противоправные 

действия низовых звеньев колониальной администрации [3, с.109-126] 

Важнейшими административными учреждениями в областях являлись правления при 

военных губернаторов. Они состояли из отделений, количество которых возрастало по мере 

утверждения и усиления колониального режима. Так, если в начальный период действовало 

всего 3 – 4 отделения: распорядительное, хозяйственное, судное и бухгалтерская часть, то к 

середине 80-годов XIX в. были открыты строительное, межевое, сельско-врачебное, 

ветеринарное. А по заведованию государственным имуществом, поземельно-податное, 
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лесное, а также при каждом областном правлении были открыты типографии и 

статистические комитеты. 

Главная роль в областных правлениях была всегда отведена хозяйственному 

отделению, на которые были возложены следующие важные функции: поземельное 

«устройство» оседлого и кочевого населения, заведование делами о вакуфах. Так же дела по 

водопользованию и податному обложению коренного населения, составление смет 

денежных земских повинностей и заведование земскими расходами, наблюдение за 

взиманием таможенных пошлин, оформление и выдача лицензий на разработку сырьевых 

ресурсов края, оформление торговых сделок и подрядов. Хорошо просматриваемая 

тенденция к всеобъемлющей регламентации и бесцеремонному вмешательству 

колониальной власти во все сферы жизни коренного населения, становится еще яснее и четче 

при рассмотрении структуры и функций низовых органов управления. Прежде всего, это 

касается уездной администрации во главе с уездными начальниками. Последние, как 

правило, совмещали несколько должностей: городской главы, земского начальника, 

председателя поземельно-податного присутствия, полицмейстера, командующего войсками, 

расквартированные в уезде [5, с.12].  

Колониальная система, действовавшая в Центральной Азии на протяжение второй 

половине XIX – начала XX столетия, лишила его народа не только собственной системы 

управления, но также отрезав возможные пути их самостоятельного участия в 

общецивилизационных процессах развития, нанеся серьезный ущерб социокультурным 

параметрам общества.  
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ТҮРКІСТАН – ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ РУХАНИ АСТАНАСЫ. 

 

Қонысхан Аяжан, «Тарих» мамандығы 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: т.ғ.д., профессор А. Күзембайұлы 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті  

  

Бүгінгі таңда қазақ ұлтының жаңаруы мен мемлекеттік тәуелсіздігінің қалыптасу 

процесі жүріп, Қазақстан Республикасының дүниежүзілік тарихи дамудағы орны анықталып 

жатқан кезде, қоғам өміріндегі күрделі құбылыстармен тығыз байланыста қаралатын өткен 

тарихи шындықтарды қалпына келтірудің проблемалық маңызы артып отыр. 

Орта Азия мен Қазақстан аумағында тарих түкпірінде пайда болып, түрлі 

шапқыншылық кезеңдерде басқа елді-мекендер сияқты өшіп кетпей, қазіргі уақытқа дейін 

өмір сүріп келе жатқан саусақпен санарлық қалалардың бірі - Түркістан. 

Отандық тарихтың мазмұнын байытып, осы кезге дейін қалыптасқан тарихи таным 

жүйесін қайта қарауда дәстүрлі тоталитарлық жүйенің әдістемелік негіздерінен бас тарта 

отырып, оны алмастыратын тың негіздер батыл тұрғыда іздестіріліп, зерттеу барысында 

қолданысқа енгізіліп келеді. Қоғам дамуының заңдылықтарын айқындап, тарихи үдерістерге 

баға беруде элита теориясы ұтымды тәсіл ретінде шетелдік қоғамдық ғылымдарда сәтті 

қолданыс табуда. Таптық қағидаларға балама позиция ұстанатын бұл концепция әзірге 
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отандық тарих ғылымында іргелі зерттеу жұмыстарына негіз бола қойған жоқ. 

Отан тарихының ең күрделі де түйінді нысаны болған Түркістан тарихы, әсіресе оның 

ұлттық-мемлекеттік мәжелеуге дейінгі кезеңі белгілі деңгейде зерттелгенімен бұл тақырып 

концептуалды тұрғыда терең қарастыруды қажет етеді. Өйткені ғылыми зерттеу бағыттары 

алдыңғы қатарға шығарып отырған күрделі тарихи үдерістердің себеп-салдарлы 

байланыстарын, ортақ заңдылықтары мен ерекшеліктерін айқындау ғылыми зерттеу 

жұмыстарында тың әдістемелік тәсілдерді қолданып, жаңа бағыттарды игеруді қажет етеді.  

- патшалы Ресейдің Қазақстанның оңтүстігі мен Орта Азияны отарлауы нәтижесінде 

құрылған әкімшілік-мемлекеттік бірлік ретінде Түркістан генерал-губернаторлығы мен 

кеңестік негіздегі Түркістан автономиялы республикасының тарихы отандық тарихтың 

ажырамас құрамды бөлігі ретінде үнемі назар аударуды қажет етеді. Тарихи жағдайлармен 

Түркістанға қосылған қазақ елі мен жерінің ұлттық мемлекеттілігімізді қалыптастырудағы 

маңызы өте зор. Жарты ғасыр әкімшілік-территориялық оқшаулық жағдайында бұл өлкеде 

патшалық, кеңестік биліктер отарлық тәртіпке тән озбырлықпен еркін ой-сананы бұғаулап, 

ұлттық рухани болмысты деформациялау саясатын жүргізді. Бұл саясат, әсіресе, өлкеде 

мемлекеттік билік құрылымдарының қалыптасуы мен ұлттық элита жүйесінің орнығуындағы 

кереғарлықтардан айқын байқалды. 

ХХ ғасыр басындағы дүниежүзілік ұлт-азаттық қозғалыстың Ресей отарындағы 

аймақтық көріністері түрінде пайда болып, даму барысында дербес саяси құбылыстарға 

айналған Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы мен Алаш қозғалыстары да қазіргі кезде тарихи 

ойдың қызығушылығын оятып отыр. Қазақстан мен Орта Азия республикалары 

тәуелсіздігінің бастауында тұрған бұл қозғалыстарды бірін-бірі толықтыратын біртұтас ортақ 

құндылықтарымен және бірін-бірі қайталамайтын ерекшеліктерімен дара құбылыстар 

ретінде қарастыру қажеттілігі айқын сезіліп отыр. Бұл мәселеге элита теориясы тұрғысынан 

назар аударылар болса онда тарихи танымның игілігіне айналатын соны нәтижелерге қол 

жеткен болар еді. Өйткені, бұл қозғалыстардың идеялық сабақтастығы мен бағдарламалық 

мақсаттарының сәйкестігі үйлестіруші факторларының ортақтығымен бірге олардың 

басқарушы элита өкілдерінің де саяси көзқарасы мен рухани-мәдени ұстанымдарының 

ортақтығынан туындап жатты. Бұндай саяси, мәдени-рухани ортақ ұстанымдардың 

негізділігі қазіргі бауырлас мемлекеттер арасындағы интеграциялық ықпалдастықты одан әрі 

өрбітуге жаңа тыныс береді. 

Қазіргі заманғы тарихи таным тәсілдерінің бірі ретінде элита теориясы концепциясын 

қолдану мүмкіндігінен туындайды. Еліміздің тарихи Ресей мен Кеңес Одағы құрамындағы 

даму факторларының жүйесінде саяси басқару факторы маңызды орын алып келді. Бұл 

жағдай мемлекеттік басқарудың субъектісі болған саяси элитаның рөлін арттыра түседі. 

Түркістан өлкесінде іске асырылған кез-келген модернизация осындай себептермен 

«жоғарыдан төменге» қарай бағытталғаны белгілі. Тоталитарлық билік қоғамдық дамудың 

эволюциялық ырғағына қарсы жүргізген саясаты терең әлеуметтік, саяси күйзелістерге 

ұрындырғандықтан да осының бәріне тікелей жауапты билік басындағы басқарушы 

элитаның қоғамдық құбылысқа айналған болмысын тану қажет-ақ. Осы міндетті шешуде 

жаңа әдістемелік тәсілдің маңызы арта түседі деп есептейміз. 

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар мен бұрынғы кезеңдегі элита 

айналымы үлгісінің түбірінен өзгергеніне қарамастан саяси элита бұрынғысынша еліміздегі 

саяси үдерістің маңызды факторы болып отыр. Соңғы кездегі саяси, әлеуметтік талдаулар 

көрсетіп отырғандай елімізде қалыптасқан мемлекеттік билік құрылымдарында саяси элита 

өзінің ролін нығайтып келеді. Бұл үдерістің алдағы уақытта да жалғаса түсетін тенденциясы 

байқалуда. Дәстүрлі қоғамдағы әлеуметтік институттардың билік құрылымдарын 

қалыптастыруда ұстанған құндылық бағдарлары қазіргі кезде де маңызын жойған жоқ. 

Демек қоғамдық өмірде саяси элита ықпалының артуы Қазақстанда элита қалыптастырушы 

үдерістердің генезисін тарихи деректік материалдар негізінде концептуалдық тұрғыда 

зерттеудің маңыздылығы тақырыптың барынша өзекті екендігі танытады. 

Бұл себептерге қосымша айтармыз, ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Түркістанның 
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қоғамдық-саяси тарихын ғылыми ойдың тезінен өткізіп, тәуелсіздік идеологиясы 

талаптарына сай қайта қарау отандық тарихнамадағы олқылықтардың орнын толтырады деп 

есептейміз. 

Қазақ қоғамындағы саяси-әлеуметтік құбылыстар элита теориясы тұрғысында осы 

кезге дейін жеке тақырып ретінде зерттелген жоқ. Ал Қазақстан тарихында жан-жақты 

ғылыми негізделген әдістемелік тәсіл ретінде бұл аталған үлгінің қолданылмағандығы 

белгілі. ХХ ғасырдың басындағы Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының тарихнамасы аса 

қомақты, соның ішінде ұлттық элитаның қалыптасуы мен қызметіне қатысты зерттеулер 

сипаты, мазмұны жағынан өте күрделі болды. Тақырып тарихнамасының күрделі сипат 

алуының бірнеше себебі бар. 

Біріншіден, Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы өзінің бағдарламалық мақсаттары, 

қызмет аясы, әлеуметтік-саяси негізі, тіпті ұйымдық құрылымы бойынша әлемде теңдесі жоқ 

қайталанбас ерекшеліктері мол тарихи құбылыс болатын. Сондықтан ол құбылыс аймақтық 

оқшаулауға көнбейтін, әлемдік ұлт-азаттық қозғалыспен саяси-идеялық тұрғыда сабақтасып 

жатты. Міне, осы күрделі сипат жүргізілген зерттеу жұмыстарының барынша әралуандығына 

негіз болды. 

Тақырыптың зерттелуіне күрделі сипат берген екінші себеп – қоғамдық-саяси 

көзқарастар жүйесінің өзгермелігінен туындайды. Кеңестік қоғам тарихнамасы біртұтас 

жүйе ретінде қарастырылғанымен оның өзі қоғамдық-саяси құндылық бағдарламаларының 

өзгеруіне байланысты тұтас кезеңдерге жіктелсе, сол кезеңдер концептуалдық тұрғыда 

жекелеген ағымдарға таралып кетеді. Демек, әр кезеңнің, әр ағымның тақырыпқа қатысты 

зерттеулерінің деректік, әдістемелік негізі әртүрлі болғандықтан олардың арасында бір-

біріне қарама-қарсы бағалар да кездеседі. Бұндай жағдайда мәселені кешенді түрде 

қарастырып, тарихи тұрғыда салыстыра бағалау қажеттігі туады. 

Қазіргі Түркістан қаласының байырғы тарихын зерттеу тарих ғылымының өзекті 

мәселелерінің бірі болып табылады. Әуелі Иасы, кейін Түркістан атанған қаланың тарихы 

тереңде жатыр. Ертедегі Иасының орны –Күлтөбе, қазіргі Түркістан айналасындағы басқа да 

көне және ортағасырлық мекен құлаңдылары: Сидақ ата, Шойтөбе, Қарашық I, II, 

Төрткүлтөбе I, II атты ескерткіштер археологиялық тұрғыдан зерттелу үстінде. Осымен қатар 

Иасы –Түркістанның XV-XVIIІ ғасырлардағы тарихын зерттеу өте қажет. Себебі бұл кезеңде 

қала айтулы өзгерістерге тап болған. Қазақ хандығы тұсында Иасы бір аудан орталығы 

дәрежесінен Түркістан атты тарихи аймақтың астанасына, ал кейін Қазақ хандығының бас 

қаласына айналды. Қаланың осы кездегі тарихын зерттеу арқылы ортағасырдағы төл 

мемлекетіміздің тыныс-тіршілігінің қыр-сырларын тануға болады. 

Мұнда ел тағдырын шешкен маслихаттар өткен, хан сайлаған құрылтайлар болған. 

Әйгілі Абылайдың бүкіл қазақ ханы болып сайлануы, Шәді төре айтқандай, осы қалада 

өткен: қазақтың Есім, Жәңгір, Тәуке, Абылай, басқа белгілі хандары, батырлары, билері 

Ахмет Иасауи кесенесінде және оның айналасындағы мазаратта жатыр. Түркістан 

қаласының Қазақ хандығының негізгі саяси, діни, сауда орталығы болды. Яғни 

Түркістанның XV-XVІII ғасырлардағы тарихын зерттеп-танымай Қазақ хандығының, 

Қазақстанның тарихын білеміз деп айтуға болмайды. 

Түркістан оазисіндегі археологиялық ескерткіштердің зерттеле бастағанына 130 

жылдан астам уақыт болды. Осы уақыт аралығында ондаған археологиялық ескерткіштер 

табылып, есепке алынды. Есепке алынған археологиялық ескерткіштер әртүрлі 

археологиялық дәуірлерді қамтыды, олардың ішінде тас, қола, темір дәуірлеріне, 

ортағасырларға жататын ескерткіштер бар. Осы өңірдегі Шоқтас, Қошқорған 

ескерткіштерінің аты дүние жүзіне белгілі болса ал Сауран, Түркістан, Күлтөбе, Шойтөбе, 

Төрткүл 1, 2 қалалары жазба деректерде ортағасырдан бастап кездеседі. Шойтөбе, Түркістан, 

Күлтөбе қалаларында жүргізіліп жатқан археологиялық қазба жұмыстары барысында осы 

оазистегі қала мәдениетінің қалыптасуы, дамуы және оның әртүрлі кезеңдеріне қатысты өте 

құнды деректер алынуда. 

Үш ғасырға жуық уақыт бойы патшалық Ресейдің отарлық езгісі мен қызыл 
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империяның қол астында болған қазақтардың қаншама қайғы қасірет көріп, ауыр азап 

шеккені және мәдениетімен қоса дербес ұлт ретінде жойылып кете жаздағаны зиялы қауымға 

мәлім. Қазір отаршылдықтың қамытын сыпырып тастап, еркін өркениетті даму жолына 

түскен шағымызда тарихымыздың өткеніне тағы бір көз жүгіртіп, халқымыздың басынан 

кешкен небір ауыртпалықтар мен қиыншылықтарды зерттеп білмейінше, өзіміздің бүкіл 

ұлттық рухани байлығымызды қайта жандандырып, одан әрі дамыта алмаймыз. 

Академик Қозыбаевтың сөзімен айтар болсақ: «Егер біз ертеңімізді ойласақ, орыс 

империясы елімізді қалай жаулап алды, орыстандырды, шоқындырды, әскери отарлады деген 

сияқты өзекті проблемаларды зерттеуіміз абзал». Міне, сондықтан да, патшалық Ресейдің 

Қазақстанда жүргізген отаршылдық саясатын обьективті түрде, ғылыми тұрғыдан зерттеу 

кезек күттірмес маңызды мәселелердің бірі.Осы тұрғыдан алғанда менің тақырыбымның 

бүгінгі таңда өзекті болып отырғанын көреміз. 

Орта Азия Ресейге қосылу барысында бұрын хандық билік негізінде өмір сүріп келген 

халықтың отаршыл саясатына бірден үйреніп демып кетті-деу қисынсыз. Себебі, қоғамның 

экономикалық өмірінде әсіресе еңбекші диқан және көшпелі мал өсіруші халықтарға ең 

басты жер керек еді. Ал жер мен малынан айырылған халықтың өркендеп дамуы прогресті 

болмағаны өзінен-өзі белгілі. 

Күні бүгінге дейін Орта Азия мен Қазақ жерінің Ресейге қосылуын оның дамуына жол 

ашты деп келді. «Қазақстанның Ресейге қосылуы қазақ халқының тарихи тағдырын өзгертті, 

дамуына прогресті әсер етті»,- деп, бұл мәселе бүкіл оқулық беттерінде орнықты. 

ХІХ ғасырдың ортасына дейін Орта Азия жерінің географиялық жағдайы ғана 

зерттелген еді. Қазақстан мен Орта Азия Ресейге түпкілікті күшпен қаратылып қосылғаннан 

кейін қазақтардың және аймақтағы басқа көптеген халықтардың салт-дәстүрі, шаруашылығы 

кеңінен алынып отаршыл мүддесіне алымдық жерлері мен шұрайлы суы мол орманды 

кеңістік жерлердің экономикалық жағынан тиімділігі зерттеліп, оны қоныстану басқармасы 

қорына беру, оны нақты іске асыру, жаппай жерді қазақтар пайдалануынан күшпен алумен 

жалғасты. 

Түркістан тарихын соңғы жылдары отандық зерттеушілер түрлі аспектілерде 

қарастыруда. Тақырыпқа қатысты да бірқатар диссертациялық зерттеулер жүргізіліп, 

монографиялық еңбектер жарық көрді. Тақырып тарихнамасындағы ұлтшылдық рухымен 

ерекшеленген М. Шоқай, З.В. Тоған, Б. Хайт, Х. Оралтай еңбектері Түркістан ұлттық 

элитасының қалыптасуы мен қызметі туралы ой-тұжырымдары таным аясын кеңейте түседі. 

1970 жылдары А.К. Қанапин, А.Д. Яндаров, Р.Б. Сүлейменов, Х.И. Бисеновтердің 

еңбектері жарық көрді [1]. Р.Б. Сүлейменов қазан төңкерісіне дейін Қазақстанда 22 қазақ, ал 

Орта Азияда бірде-бір жоғары білімді жергілікті ұлт өкілі болмаған деген кеңестік 

тарихнамадағы таптаурын тұжырымға күмән келтіреді. Ал В.М. Устиновтың еңбегі [1] 

Түркістан интеллигенциясын арнайы тақырып етіп қарастыруымен ерекшеленеді. 

Тәуелсіздік ұлттық интеллигенция тақырыбын жаңа мазмұнда игеруге кең мүмкіндікке жол 

ашты [3]. 

Түркістанда жаңартушы рөл атқарған экономикалық тетіктің саяси-әлеуметтік 

сипатын айқындауға баса мән берген М.Х. Асылбековтың іргелі еңбектерінде теміржол 

саласында ұлттық кадрлардың пайда болуы мен қалыптасуы жан-жақты зерттеліп, Т. 

Рысқұлов пен М. Тынышпаевтың Қазақстан экономикасын индустрияландырудағы қызметі 

жаңа қырынан танылады [4]. 

В.З. Галиев зерттеулерінде қазақ интеллигенциясының өкілдері жайлы құнды 

мағлұматтар жинақталған. Тәуелсіздік жағдайында тақырыпты жаңа әдістемелік негізде 

қарастыру бағыты М. Қозыбаевтың , Ж. Абылхожиннің, Т. Омарбековтың іргелі 

зерттеулерінде одан әрі өріс алды. Мәселе Ә.М. Ауанасова, Д. Махат, З. Дүкенбаева зерттеу 

еңбектерінде жаңа көзқараспен қарастырылып, тың мазмұн алды [5]. 
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ҚОСТАНАЙ ӨҢІРІНЕН ШЫҚҚАН  БАРАҚ БАТЫРДЫҢ КЕСЕНЕСІ 

 

Қайырғали Нұрымжан, «Тарих» мамандығының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші: тарих магистрі, Тастекова Гульдана Батталовна 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында халықтың санасына 

жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіру бағытында «Қазақстанның қасиетті рухани 

құндылықтары» жобасын іске асыруға ерекше көңіл бөлді. Өйткені, Қазақстанның қасиетті 

жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі – сан мың ғасыр өтсе де, кез-келген рухани 

жұтаңдықтан аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың 

қайнар бұлағы», – деді. Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері 

болады, оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Осы күні Қостанай облысы аумағында 

орасан зор маңызға ие 20-ға жуық тарихи-мәдени нысан бар. Солардың бірі – Сарыкөл 

ауданы, Сорочин ауылдық округінің Крыловка ауылынан 16 шақырым жерде орналасқан 

жұртшылық киелі, қасиетті жер санайтын орын бар ол Барақ батыр кесенесі [1, 3б.]. 

Тарихтан тағылым алып, тұлғаға тағзым ету мақсатында Сарыкөл ауданына сапарлап 

барғанда, көргеніміз көп, көкейге түйгеніміз де аз болмады. Басты мақсатымыз – Барақ батыр 

кесенесімен танысу еді. 

Барақ Жанұзақұлы (Қабалуанұлы) шамамен ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда, яғни 1696 жылы, 

кейбір деректерде 1722 жылы, қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Алдияр 

ауылында туған. Өлген жылы белгісіз. Әкесі Жанұзақ Қарабалуан есімімен мәшһүр болған 

түйе балуан. Қарабалуан мен Жәнібектің үшінші аталары Сарыжетім мен Шақшақ бір туған. 

Қарабалуан мен Дәуітбай егіз қозыдай болған.Қарабалуан 18 жасында батыр атанған [2, 238 

б.].  

Барақ батыр ерекше қабілетті, әскербасы, Абылай ханның серіктесі болған. Ол атақты 

қолбасшы Қарабалуан Алдиярұлының үшінші ұлы болған. Оған Төле бидің туған немере 

қарындасы болып келетін, анасы Жасқаннан емшілік қабілеті қонған [3, 6 б.]. 

Әкесі яғни Барақ батырдың атасы Алдиярдың ата – мекені Обаған өңірі болған. Үш 

баласы болған: Қожамжар, Қарабалуан, Өмірзақ. Алдияр атамыздың құлақтан жоғарырақ бір 

кішкене жерде шаш өспейтін болған. Осыны ағасы Мадияр меңзеп оны таз деп атады. Содан 

бері ұрпақтары таз атанып кеткен. Алдияр-таздардың мекені Қостанай облысы Обаған 

өзенінің бойында және Торғайда Сарыадыр тауын, Мойылды атты өзеңінің бойында тұрады. 

Жақында Таздардың шежіре кітабы шықты, өзіндік Алдияр атты қоғамдық бірлестігі бар. 

Тарихта мәңгі орын алған белгілі тарихи тұлғаларымыз баршылық. Олар Шоқай би, Барақ 

батыр, Ақмалай би, Алтай батыр, Беген Жазыұлы, Жазы би Жаңұлы, Қарабалуан батыр және 

т.б. [4, 33б.]. 

Қарабалуан 1688 жылы дүниеге келген. 18 жасқа толғанда қалыңдығын іздеп шығады. 

Ол елге барса жау шауып, ел жігіттері қашып барады екен, соларды тоқтатып, өзі қол бастап, 

қалмақтың батырын өлтіріп, жауды жеңеді. Жауды жеңген һас батырға ауылдың көрікті 

қызы қымыз ұсынады. Риза болған жігіт қандай бұйымтайың бар, деп айтады. Сонда ақылды 

қалыңдығы «үстіме әйел алма, денеме қамшы салма» депті. Бұл Төле бидің жиені – Жасқана 

еді. Содан батыр сертін өмір бойы бұзбапты. Қостанай, Торғай өңірінде батырдың 800 аса 

отбасылық ұрпағы тұрады [5, 243 б.]. 
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Батырдың Қарабалуан аталуы 12 жасында Кіші жүздің түйебалуанын жеңгенде 

берілген. Патшалық Ресей қол астына кіруге қол қойған 56 ру ақсақалдарының ішінде, 

екінші болып Қарабалуан, 45-ші Жәнібек қол қойған, содан олардың өз заманының көсем 

тұлғалары болғанын білуге болады. Қарабалуан Жәнібектен бұрын қайтты. Қарабалуанды 

Жәнібек Қожа Ахмет Иассауи кесенесінде жерлеп, өзіне де жер қалдырады, кейін ұрпағы 

оны сонда жерлейді.  

Барақ Жанұзақұлы 1740-1758 жылдары қазақ жерін қалмақ басқыншыларынан азат 

ету жолындағы Ордабасы жиынына, Бұланты, Аңырақай шайқасына қатысқан. Барақты 

Бұқар жырау өз жырында батырлар санатында атайды. Барақ Қарабалуанұлы Абылай 

ханның қасында болып, хан сенімін ақтаған [5, 244 б.]. 

Батырлығымен қатар емшілік, көрегендік қасиеттерімен де халыққа кең танылған. 

Аттан құлап, белін, аяқ-қолын сындырған адамдардың сүйектерін орнына салып, теріге, 

киізге орап тез жазады екен. 

Барақты халық қара күштің иесі деп таныған. Шайқастарда Барақ батыр 

қолбасшылық, тапқырлық, айлакерлік талантымен көзге түседі, тікелей өзі ұрысқа кіріп, 

найзамен орыс-казактарын бір соққаннан ер-тоқымынан домалатып түсірген.  

Барақ Жанұзақұлы (Қарабалуанұлы) Емельян Пугачев бастаған шаруалар соғысына, 

одан кейін Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліске қатысып, батырлығымен аты 

шыққан. Оған тәуіпшілік шешесі Жасқаннан берілген. Сол кездерден бастап Барақ батыр 

туралы аңыздар тарала бастайды.Мысал ретінде айтар болсақ Барақ батыр қоғамдық өмірге 

белсенді қатысқан, сондықтан ол жайлы естеліктер халық аузында аңыз болып таралып 

кеткен. Барақ батырды халықта «әулие» деп атағаны жай емес. Оның философиялық 

принципі – Құдіретті Құдайдың алдында әлеуметтік жағдайына, ұлты мен дініне қарамастан 

бәрі тең. Барақ батырдың даналығы, ерлігі мен әділдігі ел есінде қалды. Ол халық берген 

«әулие» атағын алды [6, 8 б.].  

Тарих сахнасына «Барақ» деген есім бірнеше рет қайталанады. Олардың біреуі сұлтан, 

екеуі батыр және төртіншісі біздің жерлес Барақ Қарабалуанұлы. Шыңғыс ханнан бері келе 

жатқан тәртіп бойынша хан, төре және сұлтан атақтары «ақ сүйек» тек Шыңғыс тұқымына 

беріледі. Ал қарапайым халық өз еңбегімен тек батыр, тархан аттарына ғана ие бола алады. 

Барақ есімі Ресей мен ресейлік  Е. Пугачев бүлік кезінде атала бастады. Оған дейін Барақ пен 

Дәуітбай жаугершілікте 1745 жылы ұлы Шер шайқасына да Абылай көзіне түскен еді. Орта 

жасқа жеткенде хан бұларды кеңесші, қолбасшы деп таныған [7, 11 б.].  

Абылай ханнан патша да бүлікшілер де көмек сұрайды. Бірақ кеше ғана қалмақты 

жеңіп, етек – жеңін жинаған қазаққа бұл соғыс керек емес еді және екі жақтың соғысы қазақ 

жеріне ауысып халық берекесін алама деген де қауіп туады, сондықтан екі жақтың көңілін 

қайтармай, хан айлағы көшуді ойлайды. Патшаға Абылай «Менің сарбаздарым Ресей мен 

қазақ шекарасындағы бекіністерді алмайды, тек қоршайды. Бекіністегі солдаттар мен 

олардың отбасыларына жамандық жасамайды, ал Пугачевті бұл бекіністерге жібермейді, 

сөйтіп ол солдаттарды өзіне ерте алмайды»,- деп түсіндірді. Ал Пугачевке «Шекарадағы 

бекіністерді алуға сарбаз жіберем деп хабар береді» [7, 11 б.].  

Орыс пен қазақ шекарасына Абылай екі топты жеберді. Бірінші топты Шақшақ 

Жәнібектің ұлы Дәуітбай 4 мың әскермен Орта жүз бен Ресей шекарасына, екінші топты 2 

мың әскермен Барақ батыр Кіші жүзбен Ресей шекарасына аттандырады (Барақ батыр сұлтан 

Барақпен аттас болғасын, көмекке Барақ сұлтан келіп Пугачевке көмектесіп жатыр деген 

әңгіме тарайды, хан тапсырмасы бойынша Барақ оған наразылық танытпайды). Бұл уақытта 

Барақ сұлтан қартайып, бұндай іске жарамайтын еді. Бұл жоспардағы ханның ойын түсінген 

Бараққа Абылай «Өзің батыр, өзің әулие екенсің ғой. Сені ел емші – батыр, бақсы – балгер 

деуші еді, «Мен әулие батыр деп атаймын»,-дейді. Абылайдың бұл сөзінің жаны бартын, 

өйткені Барақ шешесінен емшілік, бақсылық білімдерді үйренген болатын [8, 4 б.].  

Екі тапта бекіністерді қоршайды, бірақ шабуылдамайды. Тек бекіністердің көбіне 

патшадан хабар болмағандықтан Дәуітбай мен Барақ сарбаздарына солдаттар қарсылық 

көрсетіп, зеңбірек атады. Ондайда сарбаздар жауап беріп, тұтқындар алған, бұл әрекеттеріне 
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хан ашуланып, тұтқындарды ордаға алғызып, кейін қазақтарға айырбастаған. Осы шағын 

тойтарыстарда Барақ тапқырлық тауып, үлкен жанжалға ауыспауын бақылап отырған.  

Пугачев жеңілгеннен кейін Сырым батыр ұлт-азаттық күресін бастайды. Барақ 2 мың 

әскермен оның қол астына барып, отарлаушылармен күрескен. Сырым батырдың қайтыс 

болғаннан кейін, Барақ Кіші жүзден, Пугачевтің сарбаздарынан оншақты отбасыларын алып 

Қостанай облысы жеріне оралады. Өзімен Федор деген орыс мұжығын ертіпәкеледі.Ол 

бүлікшіл болып ақырында Барақпен жекпе – жекте белі сынып, Барақ емдеп шығарады. Енді 

«атыссақ, мен жеңер едім», деген Федордың әңгімесін құлағына жеткен Барақ, тұрысатын 

жерін белгілеп, жереби бойынша Федор атады. Сол атқанда «Батырды атып тастадым», деп 

жан ұшырып келген Федор, күлімсіреп, қолында ыстық оқты ұстап тұрған Барақты көріп таң 

қалады.Содан Федор өмірінің соңына дейін Барақтың айтқанынан шықпапты. Барақ болса 

Федордан ерте қайтыс болады. Барақты жерлегеннен кейін батырдың айбалтасын сұрап 

алып, оны үйінің іргесіне тіреп қойған.  

 1996 жылы Қостанай өңірі Барақ Жанұзақұлының үш жүз жылдық мерейтойын атап 

өтіп, батырдың ұрпақтары басына ескерткіш күмбез орнатты.  

Ескерткіш жанына құдық пен тәуіп етушілерге арналған үй салынды. Мазардың 

сәулеттік құрылысы – порталды-күмбезді. Құрылым тұрғысынан 8,5*6,5 м болатын 

тікбұрыш, құрылымның бұрыштары шығыңқы бағандарға екпінделген. Портал биіктігі – 3,6 

м, өзге де құрылымдардың биіктігі  – 3м. Ескерткіш силикатты кірпіштен, цоколь, бағандар – 

керамикалық кірпіштен жасалған. Күмбез дулыға түрінде, мысталған темір жапырақтарынан 

жасалған. Барабан ағаш қаңқаның үстіне жамылған мысталған темір жапырақтарынан 

жасалған. Күмбез биіктігі – 6 м. Басты алаң оңтүстік-батысқа қарай орналасқан, үш 

бағандармен безендірілген, ортаңғы бағанында жерлеу уақытынан сақталып қалған, арабша 

жазу жазылған темір плита орналасқан. Жанында орналасқан алаңдар да бағандармен 

безендірілген. Солтүстік-шығыс алаңда екі бағанмен безендірілген есік орналасқан. 

Құрылым ішінде, солтүстік-шығыс қабырғасына қарай жерлеу құлпытасының бөлігі. Мазар 

темір қоршаумен қоршалған, бастапқы алаң алдында жазуы бар гранит тақтасы орналасқан 

[9, 212 б.].  

Қостанай облысының Сарыкөл ауданы Крылов ауылынан солтүстікке қарай 14 км 

жерде орналасқан Барақ әулие батырдың зиратына екі ғасырдан астам уақыт мұсылман 

қауым әдейі келіп, Барақ батыр зиратының басында түнеп, мал шалып, құран бағыштап, 

тілек тілейді.Осы тұста көпшілік келіп сыйынатындай қандай кісі деген ой кімді де болса бір 

ойландырмай қоймасы анық.  

Абылай ханның үзенгілесі, сенімін ақтаған, қазақ байрағын биікке көтерген өзі батыр, 

өзі әулие Барақ батырдың жер бесігі орналасқан Сарыкөл ауданы ғана емес сонымен қатар 

бүкіл қазақ жұртты батыр есімін есімізден шығармай келешек ұрпаққа насихаттай білуіміз 

басты міндетіміз. «Әулие» деген атаққа лайық деп хан Абылайдан бастап, қазіргі халыққа 

дейін мойындап бағалай білген асыл ердің, моласы да мол мұра. Осындай қасиетті де киелі 

жерде, өз мәңгілік орнын тапқан адам жатыр, ол кісі адамдарға тәң ұлы қасиеттерді нығайту 

арқылы өз қатарластарымен өзінен кейінгі келер жас ұрпаққа әділдіктің, бейбітшіліктің және 

бірліктің өскінін әкеліп көрсетті. Ендігі кезек жас ұрпақ еншісінде осындай өскінді көрсеткен 

ұлы тұлғаның еңбегін ақтамау ол үлкен абыройсыздықтың белгісі, сондықтан қазіргі 

жаһандану үрдісінде осындай киелі жерлермен, ұлы тұлғаларды насихаттау біздің 

парызымызбен міндетіміз.  
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Общественные организации Каракалпакстана начали возникать еще в довоенный 

период. Первые добровольные объединения граждан были инициированы советской 

властью. В 1920-е годы партийно-советскими органами была спущена директива о 

формировании комсомола и профессиональных союзов, затем – Союза «Кошчи», 

ОСОАвиахима, Союза безбожников и т.д. В каракалпакской историографии вопросы 

образования подобных организаций изучены разрозненно, имеются ряд научных трудов по 

теме [1], фрагментарно изучается в работах Я.Досумова, Ш.Бабашева, А.Сабирова, 

А.Абдужалиева, Р.Курбанова, З.Биккуловой, Р.Қалбаевой, Б.Кетебаевой [2]. В последние 

годы к данному вопросу обратили внимание Я.Абдуллаева, Т.Кудиярова, Б.Мамбетов и др. 

[3].  

Согласно изученных материалов, довоенный период общественные организации не 

имели какого-либо влияния на общественно-политические процессы, оставаясь группой 

товарищей во власти, не имея влияния на основную массу населения. Однако 

финансируемые государством такие общественные организации как комсомол, 

профессиональные союзы, женские комитеты были «встроены» в государственный механизм 

управления, имели вес в системе командно-административного управления. Во время войны 

деятельность многих из них была свернута, лишь в 1950-е годы началась организация 

общественных объединений, творческих союзов, физкультурно-спортивных обществ. Как и 

прежде, большую финансовую «подпитку» получали комсомол, профсоюзы, женские 

комитеты, однако постепенно идет организация новых общественных объединений. 

Например, одной из первых попыток организации общественных организации в 

Каракалпакстана в послевоенный период была предпринята в 1948 году, когда вопрос об 

обществе художников стал предметом обсуждения в государственных органах республики. 

Этому способствовало письмо за подписью заместителя председателя Союза художников 

Узбекистана Неймана, который 22 сентября 1948 года от имени Союза советских 

художников Узбекистана обратился с письмом к секретарю ЦК обкома КП(б) Узбекистана 

С.Камалову и председателю СНК ККАССР П.Сеитову об организации специального 

отделения Союза художников в г. Нукусе. В письме указывалось, что основной целью 

является «творческое объединение всех художников, находящихся на территории 

Каракалпакии, выявление народных мастеров по орнаменту и резьбы по дереву, 

фиксирование богатейшего этнографического материала по орнаменту, костюму, 
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украшениям и утвари каракалпакского народа, создание портретов ряда выдающихся 

деятелей культуры и искусства Каракалпакии, создание живописных и скульптурных 

произведений, отражающих борьбу каракалпакского народа на пользу Родине, как в тылу, 

так и на фронте» [4].  

В истории Каракалпакстана массовые общественные организаций, к каковым можно 

отнести молодежные, женские, профессиональные, творческие, просветительские, 

гражданско-патриотические, оборонно-спортивные и других общественные объединения, 

стали иметь важное место в системе общественно-политических институтов в 1950-1960-е 

годы. Именно в этот период сформировалось партийно-государственная политика 

поддержки общественных объединений, хотя развитие её организационных начал стоит 

искать в довоенный период истории Каракалпакстана. Усиление внимания государства к 

социально-культурной сфере в послевоенный период, которая была связана с 

необходимостью систематизации агитационно-пропагандистской работы, распространения 

научно-технических и политических знаний, развития художественной, театральной и 

музыкальной культуры, сохранения историко-культурного наследия, обуславливало 

активизацию общественных организаций.  

В целом, анализ научных работ и публикаций позволяет нам условно разделить 

общественные организации на несколько групп. В первую группу необходимо отнести 

политические партии. Однако, в СССР самой многочисленной и единственной политической 

организацией была Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС).  

Во вторую группу нужно отнести организаций, которые наиболее были близки к 

правившей партии, имели ярко выраженную политическую направленность - это 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ). К этой категории 

можно отнести организацию пионеров, которая охватывала учащихся средних классов в 

школах, и октябрят, которыми являлись все учащиеся младших классов во всех школах. В 

третью группу можно отнести профессиональные союзы, в том числе и такую их 

разновидность как творческие союзы (Союз писателей СССР, Союз композиторов, Союз 

художников и т. д.). Кстати, организация Союза писателей Каракалпакстана была начата по 

постановлению Каракалпакского обкома ВКП (б) от 19 июня 1932 года, когда был 

сформирован Организационный комитет Союза писателей во главе с почетным 

председателем К.Ауезовым. Председателем был назначен А.Бегимов, членами являлись 

И.Фазылов, Т.Сейтмамутов, Х.Ахметов, Ж.Аймурзаев. В июне 1934 года состоялся Первый 

съезд Союза писателей Каракалпакстана.  

Военно-патриотические (ДОСААФ, различные молодежные клубы, типа Клуба 

интернациональной дружбы), спортивные федерации можно отнести к четвертой группе. 

Обычно эти юридически добровольные общества существовали практически при всех 

советских учебных заведениях. Например, Клуб интернациональной молодежи должны были 

служить усилению внутрисоюзных и международных контактов школьников со своими 

сверстниками.  

Пятая группа состоит из малочисленных добровольных объединений граждан, 

например, Общество охраны природы, Общество охраны исторических памятников, 

Общество Красного креста и Красного полумесяца, спортивно-физкультурные организации 

(«Ёш куч», «Динамо», «Буревестник» и т.п.).  

В условиях Каракалпакстана развитие общественных организации в послевоенный 

период происходило в несколько этапов. На первом этапе (1950-е годы) вновь были приняты 

нормативно-правовые основы деятельности общественных объединений граждан, при этом 

наблюдается сильное влияние советско-партийных органов на их формирование и 

деятельность. Например, в 1957 году было принято постановление партии «О работе 

профессиональных союзов СССР», которые должны были мобилизовать массы на труд. 

Комсомол и женсоветы должны были проводить политику советской власти среди молодежи 

и женщин. Если учесть, что каждое общественное движение преследует интересы 

определенного слоя общества и когда его активное начало переподчиняется общим 
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интересам государственного аппарата, то оно отдаляется от массы, приобретает 

бюрократические черты. Так получилось, например, с комсомолом, который полностью 

подчинялась партии, которая диктовала условия ее деятельности. В 1948 году деятельность 

комсомола была отмечена со стороны государства, при этом комсомол, призывая к 

активному участию в восстановлении экономики страны, по существу превратилась в 

сателлита партии. Например, в 1950-м году на строительство с подачи партийных структур 

были сформированы комсомольские отряды для строительства Тахиаташской ГРЭС. На 

начальном этапе шла принудительная мобилизация на «стройку века» из местного 

населения, однако тяжелые условия работы отпугнуло многих из них. Затем начали 

направлять молодежь из числа учащихся техникумов и училищ: так на строительство были 

отправлены учащиеся Муйнакского ФЗО 1951 года выпуска, которые через несколько 

месяцев также покинули строительство. Точно также в конце 1950-х гг. в Каракалпакстане 

были образованы сотни молодежных бригад, соревновавшихся между собой за выполнение 

планов производства. Это был своеобразный энтузиазм, смешанный с чисто 

психологическим фактором - страхом перед властью. Работала сильная агитационно-

пропагандистская система, идеологически надавливая на общественное мнение и массовое 

сознание. На это была направлена деятельность 345 агитпунктов, 600 кружков 

политического образования, функционировавших в республике к 1958 году [5]. Кстати, 7 

февраля 1958 года Указом Верховного Совета СССР был учрежден День советской 

молодежи, который отмечался каждый год в последнее воскресенье июня.  

Еще одной заметной особенностью этого периода является образование общества 

политической пропаганды и агитации, самой многочисленной из них являлся Общество 

пропаганды и агитации (общество «Знание»). В данной общественной организации 

насчитывалось более 800 пропагандистов, действовал своеобразный институт 

уполномоченных из числа государственных чиновников, члены которого только за 1955 год 

прочитали более 4000 лекции [6]. Партийный аппарат жестко контролировал весь процесс 

агитационной борьбы: ЦК КПСС 22 января 1957 года даже принял специальное 

постановление «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их 

связи с массами» [7], а также от 27 августа 1959 года «О мерах по улучшению работы 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний» [8].  

Второй этап развития общественных организаций Каракалпакстана приходится на 

1960-1980-е годы. Помимо вышеуказанных организаций, получают развитие спортивные и 

творческие объединения, например, Союз художников Каракалпакстана был образован в 

1961 году, в эти же годы были организованы отделения Союза журналистов, а также 

Федерация футбола Каракалпакстана (была создана путем преобразования), Федерация 

волейбола Каракалпакстана и др. Заметно активизировались существовавшие довоенный 

период Добровольные спортивные общества («Динамо», «Спартак», «Буревестник» и т.д.).  

Третий этап – конец 1980-х и период независимости, когда идет активный процесс 

становления национальных добровольных сообществ – общественных организации, 

объединений, движений. Особенно заметно этот процесс в условиях Каракалпакстана 

проявляется в сфере защиты природы. В середине 1987 года при Союзе Писателей 

Казахстана был образован Общественный Комитет по проблемам Арала и Балхаша, первое 

учредительное собрание которого открылось 13 ноября 1987 года. В Общественный Комитет 

вошли руководители министерств и ведомств, представители ученых, общественных 

деятелей, писателей и журналистов [9]. В 1989 году в Каракалпакстане возникло 

общественное экологическое движение за спасение Аральского моря - «Союза защиты Арала 

и Амударьи» (СЗАА). Впоследствии организация как общественное объединение было 

зарегистрировано Министерством юстиции Республики Каракалпакстан 23 декабря 1991 

года, в ноябре 1993 г. СЗАА перерегистрирована как международная общественная 

организация.  

В 1990-е годы появились множество подобных экологических организации, такие как 

«ЭкоПриаралье», «Золотое наследие Арала» и др. Также возникают общественные 
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организации по защите прав и свобод, медицинской, правовой и социальной защите граждан 

[10]. Этому способствовало принятие в 1991 году Закона «Об общественных организациях». 

В новой редакции закон был принят в 1999 году как Закон «О негосударственных 

некоммерческих организациях» [11].   
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Начало стратегического соперничества, да и возрастание экономических интересов 

Англии и России в Средней Азии было положено задолго до присоединения края к России. 

Англия всегда с нескрываемой ревности смотрела на активизации политики России в 

регионе, в котором видела возрастания угрозы захвата главной по значимости ее колонии, 

какой являлась Индия. Во всяком случае, при устройстве своего внешнеполитического курса 

в отношении к России в военно-дипломатических кругах Англии почти всегда присутствовал 

данный вопрос. 

Началом же повышенного интереса Англии к Средней Азии следует считать поездка 

английского представителя и вместе с тем первого официального посла России Дженкинсона 

в 1558 – 1559 годах в Хиву и Бухару. Хотя после этого до утверждения владычества Англии 

в Индии, не наблюдается ее активных попыток проникнуть в Среднюю Азию, но ревностное 

отношение к стремлению России усилить свое влияние в этом регионе, она все же, 

проявляла. [1, с. 306] 

В дальнейшем, особенно после поручения Петра I разведать 1714 водные пути из 

Каспия в Индию, а затем и организации военной экспедиции Бековича-Черкасского в Хиву в 

1717 г., несмотря на трагические ее итоги, тем не менее, в английской дипломатии на первый 

план выходила «угроза захвата Индии» русскими. 

После вытеснения из Индии голландцев, португальцев, испанцев и наконец, 

французов после семилетней войны (1756-1763 гг.), Англия не только окончательно 

насаждала своего господства в этой обширной территории, но и стремилась закрыть все 

доступы к Индии. Стремление утвердиться, в Афганистане распространять свое влияние в 

Средней Азии исходили из этой цели. Все это не могло не затрагивать интересов всех 

великих держав, которые по мере усиления их разногласии с Англией порою не могли не 

продемонстрировать свои намерении нанести удар по Англии в самое уязвимое ее место, 

именно в Индию. 

Примером тому, могут, послужит неоднократное намерение Франции, в годы 

правление Наполеона организовать поход в Индию. В свои действия Наполеон пытался 

втянуть и Россию. Первый раз это было при Екатерине II (1791), второй, при Павле (1800-

1801) и наконец, при Александре I. Причем, с последним Наполеон, дважды обсудил этот 

вопрос: в Тильзите – после заключения мира 1807 г. и в Эрфурте – 1808 г. [2, с. 170]  

Идея организации похода в Индию в военных кругах России всплывала на 

поверхность и в годы Крымской войны (1853-1856 гг.). Инициатором этой идеи и автором 

проекта был генерал С.А. Хрулёв Согласно его мнению такая диверсия «отрезвляюще» 

подействовала бы на русских вековых соперников. [3, с. 22-23]  

Последняя четверть XIX века являлся пиком политических противоречий между двумя 

могущественными империями как Россия и Англия. Противоречия породила амбициозных 

проектов. Один из факторов зарождения таких планов послужила конкуренция в торговле. 

Другим фактором была борьба за присвоения новых, не подвластных, или же не 

конкурентоспособных рынков. С одной стороны, торговля с такими богатейшими странами 

как Индия издавна привлекала многих держав, а еще более привлекала, если она вела 

торговлю особенно в отколе от Европы. Потому что лучшие индийские товары, даже 

драгоценные металлы и камни, издавна торговались на рынках Мангишлака (полуостров в 

Казахстане на восточном побережье Каспийского моря. Такое же название носит 

примыкающее к полуострову плато, восточнее переходящее в плато Устюрт. В современном 

Казахстане с начала 1990-х используется название Мангистау. Астрабад - город Северной 

Персии, в 15 км от юго-восточной оконечности Каспийского моря, на обширной равнине, в 

виду густо-лесистых отрогов цепи Эльбурс вблизи залива того же имени, отдаленного от 

моря узким полуостровом Потемкина) и Астрабата по Оренбургской линии (Оренбургская 

линия – система пограничных укреплений, предназначенная для охраны границы от набегов 

киргиз-кайсаков Малой и Средней орды. Была образована в 1736 г. и проходила от 

Каспийского моря вверх по реке Урал (Яик) до р. Уй. Оборонялось в основном полками 
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оренбургского Казачьего войска. После образования в 1865 г. Оренбургского военного 

округа была упразднена. 

Начальным толчком была версия о трех дорогах в Индию использованной в 

государственных целях Павлом I из доклада генерал-прокурора П.Х. Обольянинова, в 

котором говорилось: «Для доставления индийских, бухарских и хивинских товаров в 

Россию, и российских и иностранных – туда имеются три дороги: первая, по которой и 

теперь хотя небольшой торг производится, - от северных пределов Индостана через Кабул, 

что в земле авганов, потом Бухариею через Балк, Самарканд и Ташкент в Оренбург, Казань и 

далее; вторая – от Остиндских островов и обоих полуостровов Индии через Персидский 

залив водою до Бассоры, оттуда сухим путем через Персию к южным берегам Каспийского 

моря в Ряшт или Астрабад и потом опят водою до Астрахани; третья – от Мултана и Кабула 

через Кандагар и Мечет сухим путем в Астрабад». [4, с. 415] 

Привоз Ост-индских товаров в Россию, хотя и ограничен малой развитостью 

потребностей русского населения, но все-таки оно медленно и прогрессивно росло с каждым 

годом. Число ввозимых товаров была весьма велико. Список включал более ста названий, но 

большинство этих колониальных продуктов привозился в ничтожном количестве, и служил 

предметом одной лишь мелкой продажи. Но, все эти товары покупались русскими из вторых, 

чаще из третьих или четвертых рук. Менее всего в этой торговле участвовали русские 

черноморские порты Конкурентная борьба между Российской и европейскими судоходными 

компаниями развивалась не в пользу России. Каждый из кораблей этих компаний, 

курсировавших на индийских линиях, были по водоизмещению не меньше самого крупного 

русского парохода. [6, л. 32] Западноевропейские пароходные компании прилагали все 

усилия, чтобы перехватить морскую торговлю России с Востоком. [4, с. 415]        

Поэтому с целью расширения и укрепления собственных позиций в 60 – 70 годы XIX 

в. начинается активная деятельность передовых держав. С другой стороны, торговые 

алчности были стратегическими рычагами общей геополитической игры государственных 

масштабов. Именно игроки «Большой игры» (зона борьбы интересов крупнейших мировых 

держав – Российской и Британской империи, хотя здесь присутствовал также Китайский и 

Афганский фактор) на фоне удовлетворения потребности капиталистов вели собственную 

игру, однако это имел двухстороннюю выгоду.  

Таким образом, в правительственных, торгово-промышленных, научных кругах 

появилась сама идея об установлении торговых отношений. Они имели разный характер, 

некоторые отдельные личности предлагали разные варианты, морских или сухопутных 

торговых отношений. В скором временем такие проекты стали известны всем 

интересующимся лицам, даже на правительственном уровне, тем самым они предлагались на 

реализацию как реально выгодный план для государства. 

Для составления плана, где можно было с прочностью основать главный пункт 

русской торговли с Индией, нужно было иметь подробные сведения: во-первых, удобный 

путь, ведущий из России в Индию; во-вторых, образ правления, то есть нравы, обычаи 

жителей тех земель, по которым будет проходить торговый путь.  

В 60 – 70 годы XIX в. в России появились многочисленные проекты постройки 

железных дорог между Россией и Индией через Закавказье, Среднюю Азию, Сибирь, 

разрабатывающиеся различными торговыми, техническими, научными обществами.  

Среди них особого внимания заслуживает проект педагога и изобретателя С.И. 

Барановского. Поскольку он впервые выступил о строительстве железнодорожной линии до 

Пешавара в 1871 г., а через три года опубликовал свой новый, подробно разработанный 

проект «Индо-Волжская» железная дорога. Из рассмотренных автором трех направлений – 

екатеринбургского, оренбургского и саратовского, он отдавал предпочтение линии Саратов – 

станция Калмыковская (Урал) – плато Усть-Урт – Хива – Бухара – Самарканд – Пешавар. Он 

мотивировал свой выбор тем, что это был самый короткий путь, и тем, что Саратов уже был 

связан железнодорожной сетью с европейской частью России, а та, в свою очередь, - с 

Западной Европой. В ходе широкого обсуждения в правительственных, торгово-
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промышленных, научных кругах специалистами и заинтересованными лицами было сказано 

немало возражений и критики, в результате чего проект С.И. Барановского был, отвергнут 

как не реальный и несвоевременный.             

Однако, несмотря на существование, и отклонений проектов, среди них более 

амбициозной и более интригующим проектом был предложен Фердинандом Лессепсом. 

Данный проект был весьма бурно и серьезно обсужден в высших кругах. Еще до созыва 

специального совещания шли консультативные переписки, отдельные лица по специальной 

просьбе давали собственные соображения по данному вопросу. Например, о своем 

негодовании, писал Государственному канцлеру А.М. Горчакову, Министр финансов М.Х. 

Рейтерн. В частности, он говорил следующее, - «По отношении от 1 мая № 1305 Ваша 

светлость изволили препроводить ко мне на заключение копию с частного письма посла 

нашего (имеется виду русский) в Константинополе по предложению г-на Лессепса о 

соединении железных дорог с англо-индийскими через Оренбург, Самарканд и Пешавар. 

При этом г-н Лессепс объясняет, что он готов вступить с нашим правительством в 

переговоры по сему предмету. В этом он желает только нравственной поддержки со стороны 

нашего правительства, чтобы открыт за ним действия к осуществлению своего плана. Скажу 

более, что будет на наших внутренних рынках? При высоком покровительственном тарифе и 

промышленности, основанной на протекции, едва ли разумно привлечь в наши пределы 

огромный транзит мануфактурных товаров. А еще менее разумно устраивать дорогу в 

Индию и потом принимать для ограждения нашей промышленности разные меры, 

стесняющие транзит, без которого дорога не может существовать». [5, л. 14-16]  

Далее развивая свою мысль, Рейтерн писал, - «Несмотря на то, что хотя число 

железных дорог, сооруженных в России довольно значительно, но для обеспечения 

ближайших местностей в торговых, политических и стратегических отношениях предстоит, 

построит еще более 10 тысяч верст железной дороги». [5, л. 14-16] 

Однако надо учитывать то, что при этом, в общее число железных дорог вовсе не 

входили дороги необходимые для соединения европейской России с Сибирью, за 

исключением небольших только линий Уральской и Оренбургской. Также подобное 

сооружение не имел практической выгоды, а являлся всего лишь демонстрационным 

характером против Англии.  

Из данного письма видно не только о невыгодности предложения строительства, но и 

важный момент, как можно ассигновать данный проект. Г-н Лессепс полагал сначала 

образовать Общество посредством публичной подписки для производства изысканий. По 

проекту г-на Лессепса для строительства требовалось, сумма в размере до 3.00.000 франков 

[4, с. 155] и в этой мероприятие государство должно было выступить как гарант в возврате 

собранной суммы. Г-н Лессепс посредством дипломатического корпуса по собственной 

инициативе предлагал вступить на переговоры с Российским правительством по поводу о 

строительстве железной дороги.   

Другим оппонентом г-н Лессепса был Министр путей сообщений генерал-лейтенант, 

граф А.П. Бобринский. Он также написал письмо государственному канцлеру о своих 

соображениях по поводу проекта г-на Лессепса. А. Бобринский отмечал, что - «Соединение 

Европы с Индиею, посредством рельсового пути, представляет идею, осуществление 

которой, конечно, как объяснят, и г-н Лессепс, имело бы чрезвычайно важные последствия в 

моральном, торговом и политическом отношениях. Однако, положительно оценить 

выгодность этих последствий собственно для нашего отечества можно бы лишь путем 

подробного изучения всех обстоятельств не только в торговом, политическом и 

стратегическом отношениях, но и в отношении возможности осуществления самого 

предприятия, как с технической, так и с финансовой стороны. Но такое изучение потребует 

немалое время, затрата большой суммы и преодоление многих препятствий, истекающих из 

самой сущности предприятия, затрагивающего интересы не только России, но и 

иностранных держав». [4, с. 155] В заключение он говорил, что при отсутствии или 

недостаточной информации он не мог дать положительного отзыва за или против настоящего 
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предложения. 

И так, проект г-на Лессепса о строительстве железной дороги из России в Индию 

через Среднюю Азию, был на грани не удачи. Но, г-н Лессепс не терял надежду, поскольку 

его последняя надежда была возложена на большое совещание Комитета железных дорог. 

Это совещание проходила 3 января 1875 г. в присутствие Государственного Канцлера, 

генерал-адъютантов: К.В. Чевкина и К.П. фон Кауфмана, инженер-генерала П.Т. Мельникова 

и министров: военного, финансов и путей сообщения.                            

Заседанию открыл канцлер А.М. Горчаков с изложением предмета совещания. Затем 

генерал-адъютант К.Н. Посьет излагал содержание записки г-на Лессепса, который ставил в 

основу своего проекта необходимость дороги в Ташкент и затем выгоды соединения этой 

дороги с Индией. В ходе совещания у присутствующих единственным негодованием был 

потерять рынков. Например, вот что говорил по этому поводу статс-секретарь М.Х. Рейтерн: 

- «Громадные трудности построения Лессепсовой линии бросаются в глаза; но если они не 

были бы так велики, следует сообразить: полезно ли соединение России с Индией через 

Среднюю Азию? До сих пор, за немногими исключениями, мы всячески препятствуем 

доступу английских товаров в наши среднеазиатские владения, даже транзит туда запрещен. 

Так как Средняя Азия и Китайская Монголия представляют единственные рынки, где наши 

мануфактурные произведения могут с выгодою конкурировать английскими. При 

проведении этой дороги, вся Средняя Азия будет потеряна для нашей промышленности, и 

там не будет продано ни одного куска русской материи». [4, с. 155] 

Далее продолжил выступления по данному вопросу, генерал-адъютант К.П. фон 

Кауфман, он в частности отмечал: «В этом деле существует две стороны: путь от индийских 

железных дорог в Среднюю Азию и путь от русских железных дорог в Среднюю Азию к 

Ташкенту. Первая часть вопроса с такой ясностью отвергнута, что я считаю лишним 

обсуждать ее. Если бы Ташкент был соединен железной дорогой с Индией, не будучи также 

соединен с Россией, то, конечно, английские товары нас одолели бы совершенно. А потому, 

в торговом отношении, для нас важно то, с которой стороны железная дорога подойдет к 

Ташкенту». [4, с. 155] Кауфман также отмечал о торговом, политическом и стратегическом 

важности строение железной дороги в Среднюю Азию только из России. 

Следующим выступающим был инженер-генерал П. Мельников. Он отмечал: «После 

всего сказанного не может быть и речи о дороге в Индию через Туркестанский край, но 

можно подумать о том: возможна ли дорога из России в Среднюю Азию. Следовало бы 

изучить этот путь через особую Комиссию, не оставляя без внимания вопрос о прямом и 

удобном пути в Среднюю Азию, так как по этому пути усилился бы отпуск наших товаров, и 

мы получали бы хлопок и шелк без посредства Англии и Германии». [5, л. 15-16] 

Таким образом, выступавших было достаточно солидно, они бурно и всесторонне 

обсуждали данный проект и в итоге сделали следующее заключение, что предложение г-на 

Лессепса, как по проведению дороги в Индию, так и по производству изысканий должны 

быт, решительно отклонены без подробного объяснения причин данного отказа. 

Итак, для г-на Лессепса произошло самое худшее, вердиктом был – отказ для его 

проекта. Однако, каким бы не был исход, но С.И. Бароновский, а главным Ф. Лессепс 

являлись пионерами в рождении самой идеи строения железной дороги в Средней Азии. 

Ведь они начертили первые контуры будущих железных дорог, которые являлись и являются 

главными артериями коммуникации, сближения, развития, как в периоде империи, так и 

современности.  

Сегодня важность построения железной дороги, которая могла бы связывать 

могущественную развивающуюся страну Индии с независимыми республиками Средней 

Азии, а через этот регион с Россией и далее и Европой не у кого не может вызывать 

сомнения. Хотя на сей счет этот взгляд: а) при осуществление данного проекта, некоторые 

могущественные державы эту вероятную артерию не прочь использовать как инструмент 

политического и экономического давления на менее развитых стран; б) рождения новых 

масштабных проектов, на их основе железных дорог и других коммуникаций в Центральной 
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Азии, несомненно, соединяет и выводит на новую орбиту политических и экономических 

взаимоотношений.   
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Сложный комплекс элементов, что включает в себя понятие «краеведения», оно и 

история и этнология, археология, геология, ботаника края, и прочие направления 

краеведческой деятельности, предопределяет увеличение интереса к этой проблеме, как 

историков, так и ученых других дисциплин. История формирования и развития 

краеведческого движения в Каракалпакстане в последнее время вызывает все большего 

интереса со стороны ученых. 

Актуализация проблемы краеведения во многом определяется современной ситуацией 

в исторической науке, в которой наблюдается тенденция к развитию регионалистики, 

изучению эволюции и формирования научной деятельности в периферии. Изучение 

локальной истории является важным элементом исторической науки в целом. Значительное 

увеличение интереса исследователей к проблеме краеведения в настоящее время отразилось 

в необходимости создания комплексных трудов по истории отдельных районов 

Каракалпакстана. 

В сентябре месяце 1928 года была организована «Каракалпакская этнографическая 

экспедиция», руководитель которой А.Мелкову для осуществления работ по собранию 

экспонатов был выделен аванс в сумме 3747 рублей. Члены экспедиции изучают памятники 

истории и собирают экспонаты. Работа экспедиции была поддержана интеллигенцией 

нашего края, которая во главе с Карабаевым и Ербаевым отправляют в ОблОНО письмо, где 

просят организовать на основе собранных данной экспедицией материалов музейную 

выставку и 16 мая 1929 года в городском клубе Турткуля краеведами была организована 

выставка [1]. В ней были представлены национальные одежды каракалпаков, старинные 

рукописи, хозяйственная утварь, книги, снимки исторических памятников, картины. В 

организации этой выставки активное участие приняли работавшие в составе 
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«Каракалпакской этнографической экспедиции» московские студенты А.Н.Баскаков. 

А.Давлетов, Н.В.Торчинская и первые местные краеведы К.Аимбетов, этнограф из Ташкента 

А.Морозова. 

В конце 1920-х годов руководство Каракалпакстана направило официальное письмо в 

адрес Академии наук СССР с предложением о проведении научных экспедиций по изучению 

недр Султануиздага, Устюрта и других районов. В 1931 г. по инициативе академика 

А.Е.Ферсмана в Каракалпакстан была направлена экспедиция под руководством 

А.Ф.Соседко с целью геохимического изучения [2]. 

Через год было решено направить в Кызылкумы комплексной экспедиции для 

всестороннего обследования природных богатств этого региона. Следует отметить, что ранее 

разрозненные отдельные тематические исследования были объединены в крупные 

комплексные экспедиции. Такой метод организации экспедиций позволял изучить весь 

комплекс производительных сил данного региона. 

С целью обобщения собранных экспедициями материалов и принятия по ним ряда 

практических мер по инициативе правительства Каракалпакстана и Академии наук СССР 

была созвана 18-25 марта 1933 г. в г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург) Первая 

конференция по изучению производительных сил Каракалпакстана. В ней приняли участие, 

как руководители Каракалпакстана, так и видные ученые, которые выступали со своими 

докладами [3]. 

В частности, среди них были: К.Нурмухамедов, который руководил делегацией; 

Д.М.Логинов - заместитель руководителя делегации, он выступил с докладом «ККАССР во 

второй пятилетке»; А.Кантарбаев - Наркомздрав ККАССР, с докладом «Состояние и 

перспективы народного здравоохранения в ККАССР: местные болезни и борьба с ними»; 

А.Гнеденко - КНИИ, с докладом «План исследовательских работ на 1933 г.»; 

Г.М.Давыдовский - КНИИ, с докладом «Земли древнего орошения и перспективы их 

освоения»; Н.А.Воронцовский - КНИИ, с докладом «Энтомофауна ККАССР и ее роль в 

сельском хозяйстве»; В.И.Вертегов - Наркомпрос ККАССР, с докладом «Культурная 

революция в ККАССР»; Г.Убайдуллаев - Наркомпрос ККАССР, с докладом «Орфография 

каракалпакского языка»; Комков - Госземтрест, с докладом «Состояние картографической 

изученности ККАССР»; Петров - Комитет оседания, с докладом «Проблемы оседания 

кочевников»; Д.В.Альбанов - Госплан, с докладом «Транспорт и перспективы его развития»; 

Соколов - Госплан, с докладом «Легкая кустарная промышленность ККАССР и перспективы 

ее развития»; К.Джандеркин - Госплан, с докладом «Социальная реконструкция 

животноводства»; Семенов - Водхоз, который выступил с двумя докладами «Перспективы 

ирригации ККАССР»; «Дейгиш и меры борьбы с ним»; Джувалиев - Лесхоз трест, с 

докладом «Экологическое состояние лесов ККАССР». 

Значение данной конференции было освещено в публикациях С.К.Камалова, B.B. 

Германовой и т.д., которые рассматривают все эти процессы с формированием краеведения 

Каракалпакстана. На заседании СНК ККАССР от 29 июня 1933 года был подведен итог 

конференции. Решением СНК ККАССР от 27 июля того же года были переведены в Москву 

для издания трудов конференции две тонны бумаги и 20 тыс. руб. В 1934г. в Ленинграде 

были опубликованы в двух томах труды этой конференции [4]. 

В современных условиях, когда продолжается начатое в 80-х годах прошлого 

столетия возрождение массового краеведческого движения, успешность этого начинания не 

возможна без обращения к опыту и традициям отечественного краеведения 1920-х годов. 

Само по себе понятие «краеведческое движение» включает множество элементов и 

основывается на организованной, массовой общественной деятельности, выразившейся в 

форме разнообразных добровольных и государственных объединений и союзов граждан, 

направленной на всестороннее изучение отдельных регионов и местностей. 

Один из старейших музеев Узбекистана является Республиканский краеведческий 

музей Каракалпакстана. Этот музей является одним из первых ласточек среди культурно-

просветительских учреждений не только в низовьях Амударьи и Приаралья, но и по всей 
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Средней Азии. Первые шаги по созданию в Каракалпакстане музея тесно связаны с 

происходившими в конце XIX века в Средней Азии историческими и культурными 

событиями.  

Кроме археологических материалов представлены старинные рукописи, нумизматика 

и этнографические материалы. Однако, в связи с политическими событиями начала XX века 

работа по созданию музея была временно приостановлена.  

В 1928 году поднимался вопрос о назначении города Чимбая столицей 

Каракалпакстана, где было намечено создание краеведческого музея. Но в связи с 

заключением ученых - геологов о несоответствии географического место расположения 

города Чимбая в качестве будущей столицы, вопрос строительства здания музея остался 

открытым. 21 мая того же года на очередном собрании отдела областного Народного 

образования снова рассматривается вопрос о создании в крае музея. 24 мая 1928 года 

руководитель Областного краеведческого бюро Солоцкий и научный секретарь Дурышкин 

отправляют в Областной Исполнительный Комитет специальное письмо, подчеркивающее 

необходимость собрания экспонатов для будущего музея [5].  

Для проставления работы музейного дела на должный уровень вскоре при ОблОНО 

была учреждена должность секретаря музея. В своем отчете о работе музея с 20 сентября 

1929 года по 1 апреля 1930 года исполняющий обязанности на этом посту Н. В. Торчинская 

пишет, что большое внимание тогда уделялось месту и роли краеведческого музея в жизни 

народа края. Исполнительным Комитетом совместно с ОблОНО был принят специальный 

документ «О центральном областном музее», где были определены задачи, стоящие перед 

музеем. В те годы музей состоял из двух отделов, где имелись 1022 экспоната [6]. 

В 1930-1931 гг. согласно утвержденному плану в музее проводятся работы по учету 

имеющихся экспонатов, подготовке каталогов, организации вспомогательных выставок, 

защите и сохранению памятников, созданию при музее комиссии по каракалпакским 

народным песням. В план работы также входили задачи по организации своевременной 

сдачи музею каракалпакской этнографической экспедицией собранных материалов, 

поддержке работы музея организациями и учреждениями, собранию каракалпакских узоров. 

С 4 февраля 1930 года музеем начал руководить Н.А.Баскаков, после К.Аимбетов. Благодаря 

их усилиям музей становится известным не только в Каракалпакстане, но и за его пределами. 

В апреле 1930 года музей с 300 экспонатами принимает участие в проведенной в Алма-Аты 

Краеведческой выставке [7]. 

В дальнейшем фонды музея пополнялись в результате проведенных этнографических 

экспедиции, археологических раскопок во главе с такими крупными учеными, как 

А.Мелькова, Морозовой, С.П.Толстова, Т.А.Жданко и другие, а также провидимой большой 

работой коллектива музея. В период работы Хорезмской археолого-этнографической 

экспедиции (ХАЭЭ) научные сотрудники Музея принимали самое активное участие в 

изучении памятников материальной культуры. 

 К этому периоду относится и создание отдела природы, в котором представлена 

флора и фауна края. Вторая мировая война на какое-то время приостановила научную 

работу, так как многие сотрудники музея сражались на фронтах.  

Музей постоянно поддерживает тесные контакты с археологическими экспедициями и 

учеными, занимающимися изучением памятников материальной культуры на территории 

Республики Каракалпакстан. Это сотрудничество было заложено работами ТАКЭ и 

продолжалось на протяжении всех последующих лет. Сотрудники Музея принимали участие 

в работах экспедиций, которые изучали такие уникальные памятники, как Топрак кала, 

Койкрылган кала, Джанбас кала и др. Необходимо отметить, что работы ХАЭЭ 

способствовали не только пополнению фондов краеведческого музея, но играли большую 

роль в укреплении самого музея. 

В 1933 году в Санкт-Петербурге была проведена научная конференция, которая была 

посвящена изучению производственных сил Каракалпакстана. На ней обсуждались в числе 
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важных вопросов, вопросы подготовки проекта здания нового музея, осуществления его 

экспозиции и обеспечения квалифицированными специалистами.  

В 1944 году в связи с наводнением города Турткуль музей был переведен в город 

Нукус - новую столицу Каракалпакстана, а в 1965 году было передано одно из лучших по 

тем временам здание Нукуса.  

В те годы Каракалпакский краеведческий музей имел богатую библиотеку – 1572 

фото-кинотеки. В отделе культуры и истории музея наряду с другими экспонатами 

сохранился пятидесяти томник Восточных рукописей.  

Таким образом, «Фундамент» государственного краеведческого музея был заложен 16 

мая 1929 года. И этот день, когда была открыта первая музейная выставка (в городе 

Турткуле), является новым шагом в культурно-просветительской жизни народов 

каракалпакского народа, который останется в истории Каракалпакстана. В 

усовершенствовании деятельности музея, как уже была отмечена, активно участвовали 

выпускники Московского Государственного университета Н.А.Баскаков, Н.В.Торчинская и 

молодой каракалпакский ученый К.Аимбетов и др. 
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Период 60-х – 80-х годов ХХ века в истории советского общества получил 

определение «застойного». Такое состояние, прежде всего, заключалось в существе 

социально-экономических отношений, господствовавших в стране, той модели социализма, 

которая сформировалась еще в конце 20-30-х годов.  

Сельское хозяйство Каракалпакстана исследуемого периода специализировалось на 

интенсивном наращивании производства хлопка, риса, люцерновых семян, каракульских 

шкурок, шерсти, коконов тутового шелкопряда. Земледелие нашей республики базировалась 

на искусственном орошении. Культура ведения сельского хозяйства в республике была очень 

низкой. Из-за нехватки техники вплоть до 60-х годов в качестве тягловой силы 

использовался скот. Несмотря на то, что не хватало рабочей силы, что отсутствовали 

сельскохозяйственные машины, а поступление новых машин было незначительно, несмотря 

на все это, труженики сельского хозяйства успешно выполняли свои обязательства перед 

государством. Вместе с тем первый год после военной пятилетки показал, что в организации 
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колхозного и совхозного производства республики имелось немало недостатков и перегибов, 

крайне низкой оставалась культура земледелия, неудовлетворительно развивалось 

животноводство.  

Структура и действенность системы управления сельским хозяйством в значительной 

мере зависели от административно-территориального деления Каракалпакстана. Конечно, 

здесь необходимо было учитывать важнейшие факторы, определяющие характер экономики 

и социальной сферы каждого из пятнадцати районов Каракалпакстана, но, однако, на 

практике не учитывалось своеобразие многих из этих районов. Введенная в 1960-е годы 

трехступенчатая система территориально-производственного управления сельским 

хозяйством – «хозяйство – район – республиканские органы» – сдерживала оперативное 

решение вопроса финансирования, материально-технического обеспечения хозяйств, 

излишне бюрократически регламентировала их деятельность.  

Планы государства на увеличение производства хлопка обусловило расширение 

общей орошаемой площади к началу 1970-х годов в Каракалпакстане до 230 тыс. га. К этому 

времени в Каракалпакстане насчитывалось 73 совхозов и 42 колхоза. На долю 

хлопководческой отрасли приходилось 2/3 орошаемой площади. Все 42 колхоза, а из 73 

совхозов - 38 были специализированы на производстве хлопка. При этом в нашем регионе 

хлопчатник возделывался и до установления советской власти, однако в экономике сельского 

хозяйства он существенной роли не играл. Например, если в 1913 году на долю хлопчатника 

в общей посевной площади приходилось лишь чуть больше 10%, или около 12 тыс. га [1], то 

к 1970-м годам под хлопок отводилась около 70% от общей посевной площади, или около 

120 тыс. га. Правда, к этому моменту урожайность этой культуры повысилась: если в 1963 

году она составляла 15,8 центнеров с гектара, то в 1970 году урожайность повысилась до 

27,7 центнера [2], а к 1975 году он уже составил 31 центнеров с гектара. Этому послужило 

резкое расширение фронта мелиоративных работ, а также за счет широкого применения 

пестицидов и химикатов. Хотя ущербность излишней химизации сельского хозяйства была 

очевидной, она оставалась одной из составных частей аграрной политики вплоть до начала 

1990-х годов.  

За 1971-1972 годы совхозами Каракалпакстана было освоено 5066 гектар новых 

земель, проделана работа по мелиоративному улучшению земель на площади 26505 гектар, 

осуществлена реконструкция каналов и коллекторов на площади 11260 гектар [3]. Так, по 

сравнению с первыми двумя годами восьмой пятилетки по совхозам Каракалпакстана 

произведено за 1971-1972 гг. хлопка на 44,1 тыс. тонн, зерна на 3,7 тыс. тонн и овощей на 

14,4 тыс. тонн. В 1973 году было сдано 330 тыс. тонн хлопка-сырца, что составило 108% 

народнохозяйственного плана [4].  

Во исполнение указаний центра партийно-государственные органы Каракалпакстана в 

1973 году поставили задачу довести до конца десятилетия производство хлопка-сырца не 

менее чем до 450-500 тыс. тонн, увеличить производство других продуктов растениеводства 

и животноводства. За 1974-1980 гг. намечалось комплексно освоить и ввести в 

сельскохозяйственный оборот не менее 150 тыс. гектаров новых земель, в том числе в 

Турткульском, Берунийском районах, под хлопчатник земли древнего орошения на 

Элликалинском массиве – 20 тыс. гектаров и Джанбаскалинском – 40 тыс. гектаров, в 

северных районах под рис – 40 тыс. гектаров, под картофель, огородно-бахчевые и кормовые 

культуры во всех районах – 10 тыс. гектаров [5]. Было запланировано осуществить ряд 

водохозяйственных мер, например, форсировать работы по строительству Кызылкумского 

коллектора, приступить к строительству Берунийского коллектора, решение вопроса об 

отводе грунтовых вод по коллектору в Амударьинском районе через территорию 

Туркменистана и Чагататабинский коллектор, а также завершить строительство коллекторов 

и построить насосные станции в Ленинабадском, Шуманайском и Ходжейлийском районах. 

А также до конца пятилетки построить 9400 гидросооружений, в том числе на 

внутрихозяйственной коллекторно-дренажной и ирригационной сети – 1300 сооружений, 

произвести восстановление и реконструкцию всех существующих внутрихозяйственных 
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коллекторов и дренажей, решить вопросы реконструкции канала Пахта-арна с учетом 

потребности в поливной воде осваиваемых земель Элликкалинского массива и т.д. 

Именно в этот период водное хозяйство Каракалпакстана превратилось в сложную 

многоотраслевую систему. Работы по ирригации произвели значительные изменения в 

развитии сельского хозяйства республики. Расширилась посевная площадь более чем на 67 

тыс. гектар, впервые на 50 тыс. гектар построена инженерная рисовая система. Значительно 

увеличилось производство хлопка-сырца. В 1974 году в Каракалпакстане машинами было 

собрано 196 тыс. тонн хлопка-сырца, или 53% всего урожая [6].  

Одновременно, существенное значение придавалось развитию хлопкоочистительной 

промышленности – крупнейшей отрасли индустрии нашего края. В 1970-е годы в 

Каракалпакстане были построены 10 хлопкозаводов, 32 заготовительных пункта, несколько 

десятков сушильно-очистительных цехов, оснащенных высокопроизводительным 

оборудованием.  

Во второй половине продолжилась специализация хозяйств: в середине 1970-х годов 

из 119 колхозов и совхозов 82 - специализировались на производстве хлопка, 7 - риса, 7 - 

овощей, картофеля, фруктов и винограда. В результате концентрации производства были 

созданы 8 овцеводческих совхозов, 14 мясного скотоводства и откорма крупного рогатого 

скота, 1 птицеводческий совхоз [7]. 

Однако производство хлопка блокировало процессы диверсификации ее аграрно-

отраслевой структуры. Опыт тех лет показывает, что благодатный в биоклиматическом 

отношении регион оставался в узкой нише хлопковой общесоюзной специализации. В общей 

массе всех посевных площадей в 1970 году под хлопок было занято 50% земель по 

Узбекистану, когда как под яровую пшеницу отводилось всего лишь 3,6% площадей [8]. 

Стремительно сокращались посевы продовольственных культур, ограничивались размеры 

личных приусадебных участков сельчан. Продолжалось освоение новых земель под рисовый 

комплекс Каракалпакстана. В 1974 году хозяйства Каракалпакстана продали государству 120 

тыс. тонн риса-сырца, или в семь с лишним раз больше по сравнению с 1966 годом. При этом 

посевная площадь риса в 1965 году составила 13,6 тыс. га, а в 1974 году она составила 35,6 

тыс. га [9].  

В целом, монокультурная ориентация сельскохозяйственной отрасли региона привела 

к тому, что он превратился из аграрно-производящего в потребляющий. В республику стали 

ввозить не только зерновые, но даже картофель и некоторые виды овощей и фруктов. 

Бесконтрольное использование вод Амударьи и Сырдарьи привело к глобальному 

изменению водостока: если среднегодовой сток последних в Аральское море в 1961-1970 гг. 

составляло 42,9 кубокилометров, то в начале 1980-х годов он уменьшился до 4,2 

кубокилометра [10]. Это стало одной из главных причин трагедии Аральского моря. 

Амударья в своем нижнем течении полностью высохла, а дельта ее превратилась в 

засоленную пустыню. Драгоценная в условиях аридной природной среды вода превратилась 

в экстенсивной нерыночной экономике почти в бесплатный ресурс. Тысячи ее кубометров, 

растекались по многочисленным ирригационным сооружениям, заливая хлопковые и 

рисовые поля, не столько орошая их, сколько покрывая коркой выпариваемой соли.  

В широких масштабах в Каракалпакстане осуществлялась химизация земледелия. В 

1960 году колхозы и совхозы Каракалпакстана получили 172 тыс. тонн минеральных 

удобрений, а в 1970 году – более 347 тыс. тонн. В погоне за хлопковым валом земля в 

огромных количествах насыщалась химикатами. Наряду с применением большой группы 

пестицидов, широко проводилось предуборочное удаление листьев с хлопчатника для 

облегчения его механизированной уборки. Глубоко проникая в почву, дефолианты 

просачивались в грунтовые воды, заражали их. Это привело к увеличению онкологических и 

острых респираторных болезней в Каракалпакстане, превращая людей в обреченных 

заложников советской экстенсивной экономики. 
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Демография – глобальная, жизненно важная, волнующая человечество проблема [1]. 

Без демографических сведений не обходиться ни одно историческое исследование. В данной 

работе мы попытаемся раскрыть влияние тех или иных социальных явлений в истории через 

призму демографических процессов, которые происходили в Каракалпакстане. Одним из 

таких явлений была политика коллективизации сельского хозяйства, которая оказалась более 

сложным и трудным процессом.  

Колхозное движение в Каракалпакской автономной области (далее – КАО) начало 

развиваться с апреля 1928 года. По сведениям Областного земельного управления КАО, до 

марта 1928 года в области не было ни одного колхоза. На 1 октября 1928 года были созданы 

13 колхозов в форме артелей и ТОЗов. Возникли они стихийно со слабой организацией, в 

которые в основном объединились беднейшее крестьянство и батраки. В 1929-1931 года в 

Каракалпакстане проводилась политика ликвидации индивидуального дехканского хозяйства 

на основе объединения в коллективные и превращение дехкана в государственного 

работника на селе, производителя хлопка и другого сырья для союзной промышленности. 

11 января 1930 г. Казахский краевой комитет партии (далее – Казкрайком), 

рассмотрев на своем закрытом заседании вопрос о земельно-водной реформе в КАО, 

постановляет произвести полную ликвидацию ханских, мечетных и других земель, «явно 

выраженных нетрудовых хозяйств крупных торговцев, аталыков, высшего духовенства и 

др.». Предполагалось выселить наиболее крупные хозяйства из них в другие районы 

Казахстана.  

Согласно этому решению началась активная фаза этого процесса. Сначала были 

определены критерий причисления того или иного хозяйства в той или иной категорий 

хозяйств. В первую очередь они подразделялись на две категории по политическим мотивам: 

1. дехкане-кулаки, оказавшие активное сопротивление советской власти; 2. дехкане-кулаки, 

не оказавшие активное сопротивление. По экономическим критериям ликвидации подлежали 

хозяйства, которые имели земельные наделы свыше 9 га в земледельческих районах или 35 

голов крупного рогатого скота в скотоводческих районах [2].  

В зависимости от принадлежности зависело мера наказания – арест и физическое 

уничтожение или выселение. Их имущество подлежало конфискации. Раскулачивание, как 

важная подготовка к коллективизации в Каракалпакстане проводилась специальными 
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комиссиями под надзором «троек» состоящих из первого секретаря партийного комитета, 

председателя Исполкома и руководителя ГПУ [3]. 

В результате этих мер были ликвидированы дехканские хозяйства, раскулачивались и 

выселялись за пределы республики. В частности, по Каракалпакстану с 10 марта 1930 

подлежало ликвидации 294 хозяйства, в том числе по Турткульскому району – 36 дехканских 

хозяйств, Шаббазскому – 38, Кунградскому – 37, Кегейлийскому – 38, Чимбайскому – 44, 

Тахтакупырскому – 19, Караузякскому – 10 хозяйств [4]. Однако, притеснения и насилие со 

стороны советско-партийного аппарата почувствовали почти дехканские хозяйства, 

учитывая устойчивые родоплеменные связи и традиционную иерархию в каракалпакском 

ауле. Под предводительством племенных и родовых старшин многие хозяйства стали 

мигрировать в другие места обитания за пределами КАО. Только из Ходжейлийского района 

в другие республики в 1928-1929 годы перешло 101 хозяйство, в 1930 году – 247 хозяйств, 

всего откочевало из этого района до 1931 года 500 дехканских хозяйств. В этот же период из 

Тамдынского района откочевало 709 хозяйств [5]. 

Этот процесс достиг таких размеров, что правительство вынуждено было 

специальным постановлением от 11 января 1931 года создать во всех районах «тройки» по 

борьбе с перекочевкой, но миграция продолжалась. Так, из Кипчакского района в 

Туркменистан и Узбекистан только в феврале и марте 1931 года откочевало около 500 

середняцких и 180 бедняцких хозяйств, из Чимбайского района – 460 хозяйства. В 

Тамдынском районе из 4518 хозяйств осталось 2530, а 1988 хозяйств с 50 тыс. голов скота 

откочевали за переделы области. В целом уже в начальном периоде коллективизации область 

потеряла свыше 56,9% всего продуктивного скота [6]. 

Откочевки дехкан имело место почти во всех районах Каракалпакстана причиной, 

которой являлись негативные факторы колхозной действительности, которые продолжались 

и в последующие годы. В результате, хотя общая численность каракалпакских колхозов 

росла, количество хозяйств в них заметно сокращалась. В частности, если в 1932 году в 

колхозах области насчитывались 33948 дехканских хозяйств, то в 1933 году осталось 31554. 

По отдельным районам поток беженцев был более наглядным. К примеру, в Ходжейлийском 

районе за период 1932-1933 гг. состав хозяйств в колхозах сократился с 3428 до 2368 [7]. 

Миграция населения и их откочевка в другие регионы сильно повлияло на состав 

населения. Например, по данным Всесоюзной переписи 1939 года, национальный состав 

Каракалпакстана выглядела следующим образом: каракалпаков было 158615, казахов – 

129677, узбеков – 122052, туркмен – 23259, корейцев – 7347, русских – 24969, татар – 4162, 

украинцев – 3130, прочих – 2489 человек [8]. В экономическом плане из 12 

административно-хозяйственных районов республики 10 - были хлопководческими и 

люцерноводческими, Тамдынский район был животноводческим с преобладанием 

каракулеводства, а Муйнакский - был рыболовецким районом. 

Как видим, политика коллективизации сельского хозяйства оказало существенное 

влияния на демографическую ситуацию Каракалпакстана. Она не только нарушила 

традиционную структуру хозяйств, но и повлияло на состав населения, экономическую 

направленность территориальных объединений.  
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Несмотря на прошествии большого срока, комплекс вопросов – предпосылки, 

причины, а также последствия завоевания Средней Азии со стороны России, как в прошлом, 

так и в настоящем привлекают особое внимание историков-исследователей.  

Завоевание Средней Азии Россией и его последствия, всегда занимало и занимает 

повышенный интерес исследователей. Не случайно среди    великого множества проблем оно 

выделяется как особый рубеж, сыгравший судьбоносное влияние на истории и жизни 

народов данного региона. Если для обширного круга любителей истории края, имевшего 

общее знакомства с обилием литературы, касающейся различным аспектам данной 

проблемы, этот вопрос кажется давно решенным, то для профессионального зрелого 

специалиста - историка, умеющего реально оценить степень изученности проблемы, всегда 

есть место для полемики, для более обоснованных выводов и заключения. Это исходит из 

самой логики принципа историзма и длительного, нескончаемого процесса исторического 

познания. Такой подход особо ощущается в отношении истории и последствия 

присоединения Средней Азии к России. Само сопоставление документальных источников, с 

выводами и заключениями, содержащиеся в трудах русских дореволюционных авторов с 

исследованиями ученых Советской эпохи, выпукло подтверждают мнение о том, что есть, 

причем, немало не только спорных моментов, но и предвзятостей, преднамеренных 

упущений, точнее обхождений острых углов объективных оценок в силу идеологической 

зависимости исследователей. 

Эти недостатки и противоречия особенно ясно прослеживаются в наше время, когда в 

связи новым преобразовательным процессом, который происходит в обществе, благодаря 

снятию идеологических препон, появилась возможность для открытой научной полемики, 

беспрепятственный доступ к архивным документам, непредвзятых отношений к анализу 

первоисточников, к реальной оценке событий.  

Одной из важных задач, стоящих перед исследователями, особенно социально-

гуманитарных наук, является – преодоление «национальной» точки зрения и эмоциональных 

крайностей на историю, которая сложилась в советское время, и ставшаяся с 90-х годов (XX 

века) более доминирующей в национальных историографиях. Ибо как писал востоковед Н.И. 

Конрад -  История каждого народа всегда связана с историей его соседей,… Поэтому в 

истории народов действуют факторы, создаваемые именно общностью исторической 

жизни»[6.17]. 

Однако, еще на заре советской исторической науки была заложена тот зерно, который 

и положил основу идеологическому взгляду на историю. Тем более историк как основной 

рычаг идеологической арены был загнан в определенную конструкцию. Например, 

определяя национального историка, М.Н. Покровский (хотя в его биографии много 

интересного, одним из них является как он конъюнктурно менял собственную позицию) 

аргументирует следующим образом - «национальным историком может быть человек, по 

крови, языку, происхождению связанный со своим народом, или ученый, живущий в 

пределах государства»[1.151]. Но, следует отметить, что М.Н. Покровский на вершине своих 

эмоционально-патриотических чувств или же политического взлета, начинает смешивать 
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научные концепции с определением личности как национального историка, тем самым он не 

создает концепцию, а создает тенденцию потому что: во-первых, для ученого нет границ, то 

есть, для настоящего ученого-историка, нет не политический, не культурно-

националистический или географического ограниченного пространства.  

С того момента мир изменился коренным образом и 1991 год стал новым отсчетом 

времени в историописание и во взгляде на национальные истории, потому что распад 

единого государства (советская империя) привела к разрыву единой истории под названием 

«История СССР». После чего начали появляться истории отдельно взятых центрально 

азиатских государств-республик, по сути, зародил несколько разных – «национальных» - 

интерпретаций одних и тех же исторических событий, персонажей, или процессов.  

Преодолеть такое деление истории можно, попытавшись сначала определить и 

объяснить значение общего названия, учитывая целостность в культурном и географическом 

смысле. Следует отдельно обратить внимание на соотношение ряда терминов, которыми 

обычно описываются исследуемые территории.  

В предлагаемом статье объектом исследования выступает термин «Туркестан», только с 

постановки вопроса – почему в середине XIX в. это термин превращается в важный объект. 

Поскольку не только этот термин, но и другие понятия в разные исторические периоды были 

известны как «Вароруд», «Мавераннахр», «Бухария», «Большая Бухария», «Русский 

Туркестан», «Средняя Азия», «Центральная Азия». Но, однако, мне бы хотелось обратить 

ваше внимание на происхождение (столь раздражительного для некоторым ученым) не 

географического, топонимического даже хозяйственного⃰, а именно военно-политического 

понятия «Туркестан». Тем самым попытаться научно разъяснить некоторым «ультра 

националистам», популистам или конформистам склоняющие к конфронтации не только 

индивидуально-академического, но и общественно-политического сознания, которая не 

связана стремлением за доминирование или «гегемонии» кого-либо в центрально азиатском 

регионе. 

Если к этому подойти с точки зрения применения терминологии более позднего 

периода, а именно с того времени, когда возникают «геополитические» интересы и началом 

«большой игры» великих держав. Или же как термин «Туркестан» появился в научной 

европейской литературе в конце XVIII в. то есть с подачи англичан, которые к этому 

времени вышли на подступы к Центральной Азии с юга, со стороны своих колоний в Индии. 

Однако, англичане термин «Туркестан» заимствовали у иранцев и афганцев (имеющий 

характер более раннего периода), означающий «страна тюрков» и применявшийся в средние 

века к различным областям, в зависимости от миграций тюркских народов. Уже в первой 

половине XIX в. этот термин твердо утвердился на Западе в научной среде, а затем был 

воспринят и академическими кругами России. В разное время существовали, различные 

точки зрения на то, какие территории входили в состав Туркестана. Например, по мнению 

российских ученых, в середине XIX века под Туркестаном понималась оазисная часть 

Средней Азии, нынешние Туркмения, Кыргызстан и юг Казахстана, а также Кашгария 

(Синьцзян). С точки зрения географического расположения Туркестан подразделялся на 

Западный и Восточный. В состав Западного Туркестана входили земли современного 

Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а в состав Восточного – территория 

нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР[9.13]. В этом даже 

невооруженным глазом можно заметить, что в перечисленные государства или области, 

которые входили под географическое понятие Туркестан почему-то о Таджикистане не 

упоминается. Это что современный замысел обискусствления? Или академическая ошибка, 

конечно, этого оставим на совесть тех, кто создают такие труды.   

 Исходя из политико-административного деления этих территорий или принципа их 

государственной принадлежности, Туркестан был разделен к концу XIX в. на три части – 

Русский Туркестан (т.е. земли, входившие в состав Туркестанского генерал-губернаторства и 

протектораты Бухара и Хива), Китайский Туркестан (т.е. Кашгария или Синьцзян) и 
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Афганский Туркестан (т.е. территории северо-запада современного Афганистана в округе г. 

Мазари-Шариф.  

В связи с этим возникает ряд вопросов, например, такое географическое и 

политическое раздробление было проведено кем и почему? кому это было удобно и выгодно?  

И я попытаюсь ответить следующим образом – что это было целенаправленное 

политическое разграничение для оформления сферы влияния, которая выглядела следующим 

образом: Туркестан вошел в состав Российской империи в период 60–80-х гг. XIX в., и 

получил название «Русский Туркестан», а Китайский Туркестан – вошел в состав Китая с 

середины XVIII до второй половины XIX в., а Афганский Туркестан стал частью Афганского 

государства в середине XIX в.    

 Дело в том, что термины «Западный Туркестан» и «Восточный Туркестан» были 

приняты еще задолго до оформления «военно-политического» замысла, впервые 

использована Н.Я. Бичуриным в 1829 г. или встречается в трудах российского востоковеда 

второй половины XIX в. В.В. Григорьева. По поводу разделения Туркестана, Н.Я. Бичурин 

писал: - «…приличнее назвать Бухарский Туркестан западным, а Китайский восточным. 

Принимаемое у нас название Туркестан подлежит изменению…».  

Любопытно, что термин «Туркестан» сохранился и в советское время, но только для 

обозначения Туркестанского военного округа не столько как государственного, сколько 

военно-административного образования, которое выходило за рамки тех или иных 

национальных республик. Например, в середине 1980-х г. Туркестанский военный округ 

включал в себя территорию Таджикистана, Узбекистана и Туркмении: Казахстан и Киргизия 

в Среднеазиатский военный округ. Или духовное управление, владевшее делами мусульман 

Средней Азии и Казахстана, называлось также «Среднеазиатским».  

В этом плане весьма интересно еще один материал, в котором сообщается, что на 

общем собрании, проведенное 12 апреля 1888, член-секретарь Отдела Императорского 

географического общества И.А. Козлов сделал сообщение на тему: «Средняя Азия как 

географический термин», где он отмечал, что – «…Туркестан вообще относится к 

среднеазиатским областям, а последняя в свою очередь, к внутренним возвышенным частям 

азиатского материка…»[7.21].  

Характеризуя Азиатский материк, известный, немецкий геолог и путешественник 

Рихтгофен Фердинанд Пауль Вильгельм, делал следующий вывод, - материк Азия, как 

состоящий из внутренних (центральных) и внешних (периферических) частей, 

различающихся между собою как геологическим происхождениям, так и физическим 

характером[7.22].   

       Выше приведенные аргументации имеют географический или конструированный военно-

административный характер. Но хотелось бы на основе найденных архивных материалов 

переаргументировать и попытаться показать, что «Туркестан» не имеет какой-то этно-

национальный характер, а всего лишь исторический ареал, который стал объектом военно-

политической конструкции, с целью насаждения зерна вражды для будущего.          

Для разъяснения данного понятия мне бы хотелось использовать, как весомый аргумент 

для утверждения собственного взгляда, некоторые обнаруженные архивные документы из 

Государственного архива Оренбургской области, разъясняющие в какой-то степени смысл и 

сущность объекта нашего исследования. Вот что пишется в документе, «Туркестан считается 

у магометан святым городом, и имеет больше 10 тысяч жителей, по этому овладению им 

произведет непременно огромное впечатление на среднеазиатские ханства; оно поднимет 

высоко в тамошних странах славу нашего оружия, несколько потерпевшую от неудачного 

похода на Хиву; и как Ташкент главный торговый пункт всего Турана, находится лишь в 

200-х верстах от Туркестана, то наше политическое влияние на Коканское ханства сделается 

преобладанием, причем и эмир Бухарский будет сговорчивым! Хан Коканский присылает 

посольство Командующему линию, и спрашивая восстановления мирных сношений и 

пощады Туркестану»[3.12-13]. 
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Из этого документа становится, очевидно, что «Туркестан» до прихода русских, был 

обычным городком с обычным населением и хозяйством. Единственная его особенность как 

отмечается в документе что «Туркестан» – был «святым», который сыграл важную роль в 

становлении религиозно-духовным центром не во всем мусульманском мире, а в 

приближающем регионе. В какой-то степени для русских это был весьма удобным вариантом 

использовать популярность и важность в стратегическом плане этого городка, превратить его 

этнополитический центр.     

Помимо этого, эти документы объясняют важность Туркестана в военном отношении, 

например, следующий материал говорит – «В военном отношении Туркестан нам необходим 

как центральный пункт, где можно учредить Управления соединенного линию от укрепления 

Верного до Форта № 1. Он лежит в местности здоровой, изобилующей хорошею водою, и 

находится в недельном расстоянии от Сыр-Дарьи»[4.12 об.-13 об]. 

Этот документ очень просто объясняет, насколько Туркестан важен был не только в 

военном, но и административном отношении для создания первого этапа системы 

управления на начальном этапе колониального завоевания. То есть учреждение управления, 

это и есть началом конструкции административной системы в Средней Азии. 

Читая архивные материалы, мы становимся свидетелями различных подходов и 

суждений. Например, в следующем документе дано такое разъяснение «При взгляде на карту 

можно ясно убедиться, что если бы мы (русские войска) заняли Сузак, не овладев 

Туркестаном, нам труднее было бы охранять наши границы, потому что Сузак в стороне и за 

горами, так что Беку Туркестанскому (Давлат Мирзо) легко было бы действовать на наши 

пути сообщения, иссекая кавалерию, который мог бы пройти в сутки 100 верст, это ничего не 

значит, и потому нам приходилось бы бояться всегда внезапного нападения, не только в 

Джулек (близ Туркестана), но и в Форт Перовский»[5.14-14об]. Стоя на главных путях, 

ведущих из двух среднеазиатских ханств в Россию, Чимкент и Туркестан послужили нам 

(русским) как бы замками, запирающими ворота сибирской и оренбургской окраин[8.67]. 

Данный документ свидетельствует о том, что Туркестан на первом этапе военных 

действий в Средней Азии является весьма важным стратегическим пунктом. Потому что он 

был важен не только в период наступательных действий, но и в случае военной неудачи 

лучшим оборонительном сооружением для русских войск.  

12 февраля 1865 г. образовался Туркестанская область из Сыр-Дарьинской и 

Новококанской линии. Виды нашего правительства относительно дальнейшего образа 

действия в Средней Азии заключались (как видно из отношения министерства иностранных 

дел, от 23 февраля 1865 г. №181) в следующем: 1) до тех пор, пока не установиться мирные 

отношения к Коканду, необходимо избегать, всякого вмешательства; 2) вооруженное 

вмешательство может быть допущено только с целью предупредить нарушение наших 

границ и наших торговых интересов. 

21 апреля 1865 г., штаб батальона переведен из Туркестана в Чимкент /Приказ по 

батальону1865 года №№ 208. П. 1177. (после Иканского дела). 

Управление Туркестанской областью поручается особому военному губернатору, которому 

вверяется начальствование всеми войсками, расположенные в пределах области, и Аральское 

флотилией, а также управление кочевым и оседлым населением области. В военном 

отношении губернатор подчинен командующему войсками Оренбургского края, а в 

гражданском отношении – оренбургскому генерал-губернатору. 

Центральным пунктом для управления областью и штаб квартирой войск назначена 

крепость – Чимкент[2.№3]. Военными губернаторами области в течение с 1865 по 1867 года 

были – Черняев Михаил Григорьевич, г.-м. (22.10.1828-4.08.1898), начальник области 

(1865-1866), фактически до 31.03.1866, когда был отозван в Санкт-Петербург. Романовский 

Дмитрий Ильич, г-м. (1866-1867) и Головачев Николай Никитич (1825-?), г-м. (1867). 

Таким образом, с завоеванием важных военно-политических пунктов, главным образом 

Туркестана, появился очень удобный вариант именованию будущего колониального 

пространства в Центральной Азии. Во-первых, создание буферной административной 
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единицы, преследующего военно-политического расчленения единого географического 

пространства с политическим оттенком. Во-вторых, проведение имперской конструкции 

границы, нации и политического института, имеющего заразительный характер даже в 

далеком будущем.          

Именно здесь можно считать, что теория «конструктивизм»-а вступает в  категории 

«границы» и «нации». Конструктивизм русской административной политики заключалась в 

следующем: искусственно раздробив Центральную Азию, создать новое буферное 

государство в форме генерал-губернаторства с названием Туркестан. Данный политический 

акт состоял из двух этапов: первый – создать Туркестанскую область (1865) и второй – 

Туркестанское генерал-губернаторство (1867). Об этом свидетельствует сообщения автора 

Та’рих-и джадида-йи Тошканд, где говориться, что - в 1865 г. существовало некое 

соглашение между эмиром и русскими о разделе Туркестана и Мавераннахра между ними: 

по нему эмир получал свободу действий в Фергане, а русские – в Дашт-и Кипчаке и 

Ташкенте. Однако после взятия Ташкента, русско-бухарские отношения осложнились. В 

феврале 1866 Черняев совершил рекогносцировку Джизака. Русско-бухарские отношения 

обострились после отозвания Черняева в Петербург и прибытие на его место в Ташкент 

Д.И.Романовского (апрель 1866). 

 Конечно, в объеме одной малой статьи трудно обосновать, доказать, или выдвигать 

свои версии, но все-таки попытаюсь выразить собственное умозаключение. В заключение 

хотелось сказать следующее, что термин «Туркестан», несмотря на очевидные недостатки, 

используется исходя из двух соображений. Во-первых, популярность именно этого термина в 

российской политической и академической кругах. Во-вторых, наличие собственных 

изъянов, и достаточно существенных, у всех остальных конкурирующих наименований. 

«Бухария» и «Мавераннахр» носят сугубо исторический характер и не отражают 

современного административно-государственного устройства региона. «Туркестан», как 

стало известно, являлся всего лишь исторически религиозно-духовным центром мусульман в 

окрестности, то есть на севере Бухарского и Кокандского ханства до прихода русской 

военной, административной и колониальной политики. Именно этот фактор, то есть его 

религиозно-духовное значение было использовано в военно-политических целях в 

провидение колониальной политики царской России. 
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 Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті, Қостанай қ. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Тарих толқынында» 

атты кітабында Алаш зиялылары туралы айта келіп, «сол айтулы есімдердің білімдарлық пен 

азаматтық тәлімдерінде кейде көріне бермейтін де арналар бар. Оның бағасын ұрпақтары, 

бүгінгі қазақ зиялылары беруге тиіс. Бұл –тарих толқынындағы мәдениетіміздің кіндік 

тұлғалары», - деп жазды [1, 156 б.]. Осындай білімдар Алаш зиялыларының бірі педагог, 

Түркістанда жерге орналастыру мәселесімен шұғылданған ғалым, журналист, мемлекет 

қайраткері, әскери қолбасшы, аудармашы, дәрігер, Алаш партиясының белді мүшесі 

Мырзағазы Есболов.  

Мырзағазы Есболов 1891 жылы Торғай облысы Қостанай уезі Аманқарағай 

болысының №4 Жолдыбай ауылында (қазіргі Қостанай облысы Әулекөл ауданы 

Аманқарағай ауылында) дүниеге келген. Арғын тайпасы Өтей руынан шыққан. Ол 

жастайынан өнер, білімге құштарлық танытқан, ауылда оқып, зеректігі мен ұлттық сана 

сезімі ерте оянған қазақ жастарының өкілі болды. Қостанайдағы екі кластық қазақ-орыс 

училищесінде оқыған. Білімін кеңейту үшін Орынбор қаласындағы мұғалімдер 

семинариясына оқуға түсіп, оны төрт жыл оқып бітіріп шығады. Сонда оқып жүргенде түрлі 

газет журналдарға мақала жариялап тұрады. Кейіннен Герцен атындағы Санкт-Петербург 

педагогикалық институтында оқиды. 1916-шы жылға дейін мұғалімдік қызмет атқарады [2, 

24 б.]. 

1916-шы жылы қарашада ол қызметтен шығып, «Қазақ» газетінің үндеуі бойынша 

майдандағы тыл жұмысында жүрген қазақтарға көмектесу үшін Орынборға келеді. 

Орынбордан Ахмет Байтұрсыновтың нұсқауымен Мәскеудегі Әлихан Бөкейхановқа 

жолығады. Бөкейхановпен бірге Минскіге келіп жұмысшы қазақтардың жағдайын зерттеуге 

тапсырма алады. Зерттеудің негізінде баяндама дайындап комитетке ұсынады. Басты 

талаптарының бірі – орыс бөлімі сияқты комитеттің жанынан қазақ жұмысшылары бөлімін 

ашуды ұсынады. Алғашында Минскідегі бұратана бөлімінің басшысы Әлихан 

Бөкейхановтың орынбасары қызыметін атқарса кейіннен Киевте ашылған бұратана бөлімінің 

бастығы болады. 1917 жылы тыл жұмысынан қайтатын топтың тізімін жасап үйлеріне 

жеткізуді ұйымдастырады. Өзі соңғылардың бірі болып елге оралады. Бұл мәліметті Ұшқын 

газетінің редакторы, журналист, бұратана бөлімінің қызметкері Тамир Сафиевтің естелігінен 

көре аламыз. «Июль айының аяқ кезі, өткен жылы Орынборда қалған бір нәрселерім бар еді, 

соны алып қайтайын деп Орынборға жүріп кеттім. Орынборға бара жатып жолда Сызрань 

станциясында Мырзағазы Есболовты ұшыраттым. Ол Минскідегі Бұратана бөлімін таратып 

жауып қайтып келе жатқанын жұмыстағы жігіттердің қайтып болғанын айтты» [3, 9 б.].  

 1917 жылы елге келгенне Алаш партиясының жұмысына белсене араласады. 

Бөкейханов комиссарлық қызмет атқара жүріп өзінің артынан ерген, әсіресе майдандағы 

бұратана бөлімінде бірге болған белсенді жас Мырзағазы Есболовты Богуруслан уездік 

комиссарының орынбасары етіп тағайындайды. 1917 жылы қазақ съездерін ұйымдастыруға 

қатысады. Сол жылы Торғай облыстық қазақ құрылтайы өтті. Мырзағазы Есболовты төраға 

етіп сайлады. 1918 жылы Самарада өткен Орынбор, Башқұрт және Сібір үкіметтері 

құрылтайына Алашорда үкіметі атынан қатысады.  

Алаш қозғалысы большевиктік қысыммен тоқтатылғаннан кейін, 1919 жылғы 

сәуірдегі Кеңес Өкіметінің «кешірімін» пайдаланып, 1920 жылдан бастап Мырзағазы жаңа 

қоғамның шаруашылық басқару жұмыстарына кірседі. Орынборда аялдауға болмайтынын 
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біліп, 20-жылдардың басында-ақ қуғын-сүргіні азырақ Түркістан автономиялы 

республикасының орталығы Ташкентке қоныс аударды. Мұнда Жер-су коммиссариатында, 

Мемлекеттік сауда басқармасында, қырғыз (қазақ) мектептері білім беру бөлімінде, жауапты 

қызметтер атқарды [2, 128 б.]. 

Негізгі жұмысымен қабат М.Есболұлы шығармашылық жұмыстармен де айналысты: 

«Ақ жол» газетінің жанашыры болды, 1922 жылы дүниеге келген мәдениет 

көркейтушілердің «Талап» атты қауымның басқарма мүшесі ретінде көзге түсті. «Талап» 

ұйымының жәрдемімен қаладағы оқығандар мен шәуірттерге Ы.Алтынсарин жөнінде, 

ағартушының қилы тағдыры мен шығармашылығы туралы дәріс оқып, пікір алмасу 

сабақтарын өткізді. Мырзағазы Есболов аудармашылық қабілеті арқасында ресейлік 

профессор Д.Кудрявскийдің «Как жили люди в старину» атты танымдық зерттеу кітабын 

«Арғы мәдениет» деген атпен аударып шықты. Сонымен Қатар белгілі ғалым Ю.Вагнердің 

«Разказы о воде» ғылыми еңбегін «Су хақындағы әңгімелер» деген атаумен аударады. Бұл 

кітаптар 1924 жылы Түркістан мемлекеттік баспасынан Ташкентте көрді. 

 М.Есболұлы Сталиндік қудалауға 1929 жылы түсті. Өзіне тағылған жалған айып 

жөнінде ол: «Орта Азия ауылшаруашылығы банкісінінің иесіздік ісі бойынша тергеуде 

отырмын. Тергеуге Басқарманың екі құрамы ғана тартылыпты. Банк жарғысына сәйкес, 

ұжымдық жауапты абақтысы». Бұдан аңғарылатыны: НКВД Мырзағазыны қолға түсіру үшін 

әйтеуір бір желеуді ойлап тапқан. Сөйтіп ол «Голощекинге қастандық жасауды ойластырған 

топқа» (ойдан қиюластырған істің бірі) қосақталып кете барған. Соңғы «қылмыстық іс» 

бойынша 44 азамат тұтқындалыпты. Олардың ішінде А. Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы, 

Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы т. б. азаматтар бар еді. 1929 жылы 16 тамызда олар Алматы 

түрмесінен Мәскеудің Бутырка абақтысына айдалды. 1930 жылы 4 сәуірде Біріккен саяси Бас 

басқарманың алқасы (коллегия) 13 кісіні ату жазасына кесті. Осы жазаны алғанның арасында 

белгілі азаматтардан Ахмет, Міржақыптан кейін Мырзағазының есімін көреміз. Бірақ 1931 

жылы 13 қаңтарда жоғарыда аталған алқа үкімі кейбір азаматтар үшін бұзылып, оларды 10 

жыл мерзімге жер аударған. Мырзағазы мен Міржақып Ақ теңіз – Балтық каналының 

бойындағы Сосновец стансасына, әйгілі Соловкиге айдалған. М.Есболұлының осында жүріп, 

фельшерлік курстардан өтеді. Басында көмекші фельщер, кейіннен лагер лазератының 

меңгерушісі болады.1934 жылы бір саяси науқанның кезінде көппен бірігіп түскен суреті 

сақталған. Міржақып 1935 жылы қазан айында лагерьдің лазеретінде науқастан қайтыс 

болады [4, 135 б.]. Мырзағазы ардақты ағасын, жерлесін, идеяласын ақтық сапарға шағарып 

салады. Мырзағазы Есболов мерзімі айақталғанна соң да осында қалып қызмет ете 

береді.1937 жылы репрессия оты шалып қайта тұтқындалады. 1938 жылы Ленинградта 

«Ерекше Үштіктің» шешімімен атылады. 1960 жылы Ленинград қалалық соты 

Президумының қаулысымен ақталады. [5, 2 б.].  

 Мырзағазы Есболұлының соңында қалған елеулі еңбек – оның «Түркістанда 

келімсектер орналған аудандарда жер мәселесі» атты зерттеу кітабы. Бұл кітапты 1923 жылы 

Ташкенттегі Түркістан мемлекеттік баспасы шығарған. Таралымы - 2500 дана. 

 М. Есболұлының аталған еңбегі ұзақ жылдар «жабық кітаптар» санатында шаң басып 

жатты. Ол жөнінде Диқан Қамзабекұлы 68 жылдан соң алғаш шағын үзіндісін 1991 жылы 15 

маусымда «Социалистік Қазақстан» (қазір «Егемен Қазақстан» ) газетіне «Келімсектер 

Түркістанға қалай қоныстанды?» деген атпен жариялады. Осы үзіндіні М. Аққозин орысша 

аударып, «Голос Азии» газетіне (№ 7, июль, 1991) бастырды. 

 1917 жылғы қазан айында Ресейде жасалған саяси төңкерістен соң бірер жылдың 

ішінде большевиктік диктатура мықтап орнағаннан кейін, кешегі отарлау жаңа сипат 

алатынын зиялылыар жақсы түсінді. «Елді жаппай ағарту» ұраны көтерілген шақта ұлт 

оқығандары мүмкіндікті пайдаланып, жұрттың шындыққа көзін жеткізетін, оң-солын 

танытатын еңбектер жазды. М.Есболұлының «...Жер мәселесі» атты кітабы осы мақсатта 

туды. 

 1923 жылы 1 наурызда жазған «Жазушыдан» аталынатын кіріспе сөзінде автор: « 

Санжар Аспандиярұлы мен Ораз Жандосұлы маған «Түркістанда келімсектер орнаған 
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аудандарда жер мәселесі» жайынан осы кітапты жазып бер дегендіктен, жұмысқа шұғыл 

кірісуге тура келді», - дейді. «Дәм айдап Түркістанға келген соң жер жұмысына кірісіп, жер 

мәселесімен үш жылдан бері байланысып қалған сияқты болдым. Сондықтан жолдастардың 

өтінішінен қол үзіп кете алмадым.» деп жазады.Мырзағазы Есболұлы жер мәселесін жетік 

білген. Алғы сөз соңында ол: « Аспандиярұлы, Жандосұлы, Тынышбайұлының көрсеткен 

жол-жөнін пайдаланғаным үшін бұларға алла разы болсын айтамын», [6, 218 б.] - деп 

қаламгерлік иба танытады. 

 Кітап бес бөлімнен тұрады. Кейбір бөлімдер іштей тармақталған. Бірінші бөлім « 

Түркістанда келімсектер орнаған аудардарда жер мәселесінің жайынан бір-екі сөз» деп 

аталады. Мұнда қаламгер отаршылдардың Түркістанда жүргізген жер саясатының мәніне 

үңіледі. Өзекті мәселелерді шынайы жазады. 

 Екінші бөлім «Түркістанда жер пайдалану реті (1920 жылға шейін)» деген атпен 

берілген. Бұл бөлімде автор патша өкіметі жүргізген отарлау саясатының себеп-салдарына, 

«жер өлшеушілердің» зымиян әрекетіне тоқталады. Осы бөлім «Түркістанда қазақ-қырғыз 

аудандарына іштен келімсектердің орнауы, онан шыққан нәтиже» және «Түркістанның 

отырықшы ауданында жер мәселесі» атты тармақтарға бөлінген. Тармақтарда жер жағдайы, 

халықтың орналасу тығыздығы, әлеуметтік дәрежесі әр түрлі көшпелілер мен 

отырықшыларды ата қонысынан ығыстыруда патша үкіметінің қолданған іс-шаралары сөз 

болады. 

 Үшінші бөлімнің аты – «1920 – 1921 жылдардағы жер түйінін шешу жұмысының 

жоспары (програмы)». Қаламгер мұнда әбден ушыққан, оңай шешілместей шие байланған 

жер мәселесін реттеу үшін Кеңес өкіметінің бастапқы жылдарында жасалған талаптарға 

талдау жүргізеді. Бөлім «Жер жұмысының жүргені, одан шыққан нәтиже», «Кедейлер 

ұйымының түзілісі», «Түркістанда жер жұмысынан (жер реформасынан) жергілікті 

халықтардың еңбекшілері қандай пайда қылды?» атты төрт тармақтан тұрады. Бұларда 

зерттеуші жер саясатымен айналысатын жаңа мамандардың игі ізденісін нақты мысалдармен 

көрсетіп, жіберген қателерін де жасырмай айтады. 

 Төртінші бөлім «1922 жылғы жұмыс» деп аталады. Автор мұнда баспасөзде 

жарияланған статистикалық мәліметтерге сүйене отырып, бір жылдың ауқымында 

атқарылған істер жөнінде тұжырымдар жасайды. Осы бөлімде қаламгер «Жер хақында 

шыққан Негізгі Заңның» мақсат-мазмұнына тоқталады. 

 Соңғы бөлімінің аты – «Алдағы істемелік жер жұмыстары». Бұл бөлімде автор 

келешекте атқарылуға тиіс істерді өзінше жүйелейді. Осы ретте ол Түркістан республикасы 

Жер-су комиссариатының нақты іс-жоспарларына арқа сүйейді. 

  Кітап қортытындысы ретіндегі «Сөз аяғында» М.Есболұлы жер мәселесін қалай 

зерттегенін, оның қай тұсына терең бойлай алмағанын, жалпы осы зәрулікті толық шешудің 

жөнін айтады. 

 Еңбек соңында ғылыми зерттеулерге сай пайдаланылған әдебиеттер берілген. 

Сондай-ақ кітапқа қосымша «1923 жылы жүзеге асырылмақшы жер жұмысының жоспары» 

ұсынылған. 

 М.Есболұлының «Түркістанда келімсектер орнаған аудандарда жер мәселесі» 

зерттеуі - ғылыми аппараты бар, сілтемелері нақты, деректері нанымды, тілі түсінікті еңбек. 

Бұған қарап, Мырзағазы ғылыми жұмыстарды көп оқып, өз бетінше ізденген деп түюге 

болады. Зерттеуде патша үкіметінің жарлығы, ережесі, отаршы саясаткерлер Столыпин, 

Крюков, Кауфман пікірлері, Гавриловтың «Түркістандағы келімсектер ісі», Васильевтің 

«Жетісу жері – отар орны», Чиркиннің «Түркістандағы жер мәселесі туралы мағлұматтар» 

атты кітаптарындағы деректер, кеңес өкіметі шығарған заңдар еңбек мұратына сәйкес 

талданады. Автор нақты деректерге табан тірей отырып, Түркістанды отарлау барысында 

1891 жылға шейін мұнда 25 ірі поселке түссе, 1915 жылы бір ғана Жетісуда бұл сан 600-ге 

дейін күрт өскенін көрсетеді де, осы өсімнің сырын, құпиясын оқырманға паш етеді.  

Қорыта келе, Мырзағазы Есболұлы «Түркістанда келімсектер орнаған аудандарда жер 

мәселесі» атты еңбегі – жер саясаты тарихына ғылыми сипаттама берген қазақтың алғашқы 
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кітаптарының бірі. Осы арқылы Мырзағазы азаматтық тарихымызда ғылыми әдебиеттің 

қалыптасуына үлес қосты. 

Мырзағазы Есболов көрнекті ғалым, тәжірибелі ұстаз болуымен бірге білікті 

журналист және аудармашы, мемлекет қайраткері еді. Осындай зиялы, білікті де алаш 

қайраткерінің есімі бұл күнде көп атала бермейді. Ал оның өз өмірінде еліне, туған халқына 

жасаған еңбегі мол. 
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 ЖҮСІП БАЛАСАҒҰННЫҢ «ҚҰТТЫ БІЛІК» ДАСТАНЫНДАҒЫ  

АҚЫЛ-БІЛІМ ТУРАЛЫ ОЙЛАР 

 

Оразалиева Гулжайна, «Тарих» мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: тарих ғылымдарының докторы, профессор А.Күзембайұлы 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогика университеті 

 

Біліксіздің тілін тиған жөн болар, 

Білімдінің сөзін жиған жөн болар... 

Ж.Баласағұн 

 

Білімді ұрпақ тәрбиесі қай қоғамның, қай заманның болмасын басты мәселесі екені 

барлығымызға белгілі. Жаһандану процесінде ел болашағын ойлайтын, жан-жақты жетілген, 

ақыл-парасаты мол, мәдениеті мен ғылыми өресі озық азамат тәрбиелеу – қоғам алдындағы 

міндет. Білім - бүгінгі жастардың алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі болуға тиісті. 

Түркі даласында, көне түркі халықтарының ішінде білім алуға, жас ұрпаққа білім беруге 

көңіл ерте заманнан-ақ бөлінген. Мәселен, орта ғасырдың алғашқы дәуірінде орталық 

Азияны мекендеген ру-тайпалардың ішінде Әбу Насыр әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Ахмет 

Йүгінеки, Махмут Қашқари сынды ғұламалар өзінің ғылым, білім туралы еңбектеріменен 

белгілі болды. Соның бірі - Жүсіп Баласағұн.  

Жүсіп Баласағұнның өмірі мен еңбектеріне көптеген ғалым-жазушылар, тарихшылар 

қалам тартты. Атап айтар болсақ, ертеректе Хамер-Пругшталь, В.В. Радлов ғылыми 

айналымға енгізуге үлесін қосып, орыс тіліне ХХ ғасырдың орта шенінде С.Е. Малов, 

Н.Гребнев және 1983 жылы С.Н. Иванов «Құтты біліктің» толық аудармасын жасайды [1, 14 

б.]. Жүсіп Баласағұн поэмасын зерделеуші ғалымдар қатарына Танджей, А.Бонбачи т.б., 

орыс шығыстанушылары В.В.Бартольд, И.Бородина, А.Кононовтарды қосамыз [2, 63 б.]. 

Сонымен қатар қазақ зерттеушілері: Р.Бердібаев, К.Жарықбаев А.Дербісалиев және 1986 

жылы қазақ тілінде шығарылған аударма авторы Асқар Егеубаевты айтуға болады [3, 110 б.]. 

Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн – түркі халықтары тарихындағы қайта өрлеу дәуірінің 

аса көрнекті ақыны, есімі күллі шығыс елдеріне мәшһүр болған данышпан – ойшыл, атақты 

ғалым, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері. Жүсіп Баласағұн есімі кезінде Шығыс пен 

Батыс елдерінде орта ғасырдың атақты ғалымы, нақтырақ айтсақ, философия, математика, 

медицина, астраномия, тарих, тіл білімі, әдебиеттану және т.б. ғылым салаларын жете 

меңгерген ғұлама ретінде жақсы мәлім болған. Әйтсе де, Жүсіп Баласағұнның есімін әлемге 

танытып, тарихта мәңгілік өшпестей жазып қалдырған бірден-бір туындысы – «Құтты білік» 
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дастаны. 

Жүсіп Баласағұн туралы мағлұмат көп емес. «Құтты білік» дастанының авторы 

жөнінде бірен-саран деректер сақталған. Жүсіп Баласағұн ХІ ғасырдағы Қарахандар 

мемлекетінің жерінде дүниеге келіп, өмір сүргені белгілі. Өнер – білімі, мәдениеті дамыған, 

сауда жолының тоғыз торабына орналасқан осы Баласағұн қаласында өз заманының озық 

ойшылы, әйгілі ақыны Жүсіп Баласағұн шамамен 1015 жылы зиялы отбасында дүниеге 

келген. Ол саяси-әлеуметтік мәні зор «Құтты білік» еңбегін 54 жасында Баласағұн қаласында 

жазуды бастап, оны Қашқарда 1069-1070 жылдары бір жарым жылдың ішінде аяқтайды да, 

Қарахандар мемлекетінің сол кездегі билеушісі Бұғраханға сыйға тартады. Кітаптың 

мазмұнына риза болған хан оның еңбегін жоғары бағалап, «Хас Хажыб» (Бас уәзір) деген 

құрметті лауазым береді. Бұл туралы ақынның өзі де кітабының кіріспесінде былай деп 

айтып кетеді: «Бұл кітапты Баласағұнда туған бір сахаба, тақуа кісі жазып шығарған. Әмме 

бұл кітапты Қашқарда тәмамдап, Машрық мәлігі Табғаш Бұғра ханның құзыры на ұсынған. 

Мәлік оның еңбегін қадірлеп, жарылқап әрі ұлықлап Хас Хажыб деген атақ беріп, ерекше 

ілтифат білдірген...» [4, 75 б.]. 

Кітап авторының «Кітап атын Құтадғу біліг» қойдым, Құтын тұтсын оқушым білікті 

ойдың!» (350-бәйіт) – деген түйіндері оның қадір-қасиетін бірден сезінуге түрткі болады. 

Ежелгі түрік елінде кітаптың атын құрайтын «Құт», «Білік» сөздері киелі ұғымдары 

білдіретін аса қасиетті сөздер санатында қолданылған. Кітаптың «Құтты білік» атануына 

тоқталсақ, «Құт» сөзінің бұл кезеңдегі классикалық ұғымы – байлықпен жалғасқан «бақыт 

идеясы». 

Ал, «Білік» сөзі – білімді, білікті, заңды деген ұғымды білдірсе керек. Шыңғыс 

ханның әйгілі Ұлы Жасақ – заңдар жинағының бір бөлігі «Білік» деп аталуы бекер емес: 

«Біліктен және Жасақтан тұратын ұлы Жасақ бізге дейін үзінді түрінде жеткен». Кітаптың 

қаншалықты мәнге ие екенін де автор өлең жолдарымен айқындап береді: 

«Әзіз кітап – бұл ұлылық негізі,  

Біліктіге болғай білім теңізі!  

Құт-білікпен безенген бұл жамағат,  

Шүкір қылып алда тіле қанағат.  

Күллі дана сөзі түгел сүзілген,  

Інжу-маржан тізбегіндей түзілген!  

...Тыңдағанға – ұғынықты, қадірлі,  

Жазбасы – ауыр, надандарға кәдімгі.  

Кітап сөзі қолдан демеп, көзді ашар,  

Екі дүние ісін бірдей оңдасар.  

...Шығыс елі, күллі түркі ішінде,  

Дүниеде – кітап жоқ бұл пішінде» [1, 43 б.]. 

«Құтты білік» поэмасы ерте заманның өзінде-ақ төрткүл дүниеге түрлі атпен белгілі 

болған. Шын Машын елдерінде «Адабул мүлік» (Әкімдердің әдептілігі), «Айнкул 

мамалакат» (Мемлекет тәртібі), Шығыс жұртында «Зийнатул-умаро» (Әмірлердің сән-

салтанаты), ал тұрандықтарда «Құтадғу біліг» (Құтты білік) деп аталған [5, 108 б.]. 

Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның, «Құтты білік» дастанының бүгінгі күнге дейін 

сақталған үш нұсқасы бар: 

Алғашқысы, Вена нұсқасы, оны Герат нұсқасы деп те атайды. Бұл қолжазба казіргі 

күнде Венаның Корольдік кітапханасында сақтаулы тұр. Сондықтан да оны Вена нұсқасы 

дейді. Ал дәл осы қолжазбаны Герат нұсқасы деп атауының себебі, бұл қолжазба 1439 ж. 

Герат шаһарында көшірілген екен. Оны ұйғыр әрпімен көшірген адамның есімі–Хасан Қара 

Сеиіл. Дастанның осы Вена нұсқасының тарихы қызық. Бұл қолжазба әлде кімдер арқылы 

Гераттан Түркияға жеткізіледі. Ал, 1474 жылы «Құтты білік» қолжазбасын біреу сатып алып, 

Стамбулға әкетеді. Арада 300 жылдай уақыт өтіп, 1796 жылы Австрияның белгілі ғалымы 

Иосиф фон Хаммер – Пургшталь Стамбулда дипломатиялық жұмыста жүрген уақытта 

біреуден осы қолжазбаны сатып алып, оны Венадағы корольдік кітапханаға сыйға тартады. 
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Екіншісі Каир нұсқасы [6, 18 б.]. Бұл қолжазба араб әріпімен көшірілген. Оны Каирдағы бір 

кітапхананың сирек кездесетін қолжазбалар қорынан 1896 жылы неміс ғалымы Б.Мориц 

тапқан. Белгілі орыс ғалымы В.В. Радлов Петербург ғылым академиясының Азия музейі 

үшін Каир нұсқасының бір данасын көшіріп алады. Казір бұл қолжазба Ресей Ғылым 

академиясы шығыстану институтының Ленинград бөлімшесінде сақтаулы тұр. Соңғы 

нұсқасы - Наманган нұсқасы деп аталады. Оны 1913 жылы А.В. Валидов Өзбекстанның 

Наманган шаһарынан тапқан еді. «Құтты білік» дастанының араб әріпімен көшірілген ең 

толық саналатын осы нұсқасы Өзбекстан Республикасының Ғылым академиясының Әбу 

Райхан Әл-Бируни атындағы шығыстану институтында сақталып келеді [6, 20 б.]. 

«Құтты білік» дастаны жөнінде тұңғыш рет баспасөз бетінде хабар беріп, оның 

нұсқасының бір бөлігін 1823 жылы «Азия» журналында бастырып шығарған ғалым француз 

Жауберт Амадес болды. Бұл істі кейінірек венгр ғалымы Герман Вамбери қолға алды. Ол 

дастанның бірнеше тарауын транскрипциялап, неміс тіліне аударды, оған түсінік беретіндей 

сөздік жасады. Соның барлығын қосып, 1870 жылы «Құтты білікті» жеке кітап етіп шығарды 

[5, 65 б.]. 

Дастанның басты идеясы төрт принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс 

басқару үшін қара қылды қақ жаратындай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық 

бейнесі ретінде Күнтуды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ-дәулет, яғни елге құт қонсын 

деген тілек. Бақ-дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. 

Үшіншісі, ақыл-парасат. Ақыл-парасаттың қоғамдық-әлеуметтік рөлі уәзірдің баласы 

Ұғдүлміш бейнесінде жырланады. Төртіншісі, қанағат-ынсап мәселесі. Бұл мәселе дастанда 

уәзірдің туысы, дәруіш Ордгүрміш бейнесі арқылы әңгіме болады. Баласағұнның «Құтадғу 

Білігінде» өмір мәні пайымдалып, жалпыадамзаттық рухани байлықтар – мұрат, дін, этика, 

өнер және даналықтың мәні сараланған. Бұл дастанға тарихшы А.Күзембайұлы былай 

сипаттама береді: «Жалпы алғанда «Құтты білік» – күрделі жүйелік туынды. Онда жалпы 

философиялық, өмірлік-тәжірибелік, саяси, әлеуметтік және эстетикалық сипаттағы 

проблемалар көтерілген. Ең басты мәселе – адам, оның қоғамдық және табиғи ортадағы 

ролі» [2, 63 б.]. 

Бұл әлемді ақылға салып түзетуге болатынына сенген ақын әділетті адамзат қоғамын 

құруды арман етеді. Сондықтан дастанда ғылым мен білімге зор мән берілген. Білімнің туа 

бітетін қасиет деп саналмайтын пікірге қарсы болып, оған парасатты іс-әрекеттің 

нәтижесінде қол жеткізуге болатынына сеніп, өз еңбегі арқылы дәлелдеуге тырысады. Білім 

нәрінен мол сусындаған адам ғана көп нәрсеге қол жеткізе алады. Білім – даналық, 

денсаулық және жан толысуы. «Құтты білікте» білім, өмір мәні және қоғамның мәдени, 

рухани деңгейінің өлшемі ретінде көрсетеді. Ойшылдың пікірінше, білім мен парасат адам 

мен қоғам өмірінде кездесетін зұлымдықтардың алдын алу үшін қажет. Білім - адамның өз 

болмысын танып білуге, иманын жетілдіруге, өмірдегі өз орнын табуға және қайырымды 

болуға жол ашатын жарқын жол. 

Дастанда білім, ақылдың қасиеттері, жақсылық және жамандық, адамгершілік 

құндылықтары қарастырылады, мәселен: 

Ақылды – ұлы, біл, білімді – білікті, 

Қонса екеуі, ұлы етер жігітті. 

Ақыл пайда болса, ұлылық толады, 

Білім кімде сол білікті болады. 

Білімсіздер бар кеселді көреді, 

Емдемесе тектен – текке өледі. 

Білім – байлық, азаймас һәм жоғалмас, 

Қарақшы, ұрыға да тоналмас [1, 52 б.]. 

Дастан соңында, Жүсіп Баласағұн білім мен оның пайдасы туралы өз-өзіне ақыл-кеңес 

береді:  

Білік-білім төрден орын аларсың, 

Білік білсең – түзу, берік адамсың. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Біліксіз тіл, жүрек неге жарасын, 

Жанды судай біліктен күш аласың. 

Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, 

Білікті адам жетер тілек, бағына. 

«Білем!» - десең, жырақсың сен білімнен, 

Хас білікті: «Наданмын!» -деп, түңілген! 

Білік – түпсіз, шетсіз-шексіз бір теңіз, 

Қанша сімір, сарқылмайды, білсеңіз! [1, 355 б.]. 

Білім – адам баласының сарқылмас қазына-мүлкі. Білімді адам – білгір, ақылды; жазу, 

оқу, білімділік белгісі; надандық деген сырқатты ешбір емші жаза алмас, оны тек білімділік 

қана айықтырар. Білместік, надандықты қараңғылыққа теңеп, одан шығу жолдың тек – білім 

екені айтылады. 

«Ақыл – шырақ қара түнді ашатын, 

Білім – жарық, нұрын саған шашатын» [1, 643 б.]. 

Ақылың мен білімің ғана өмірде сый, өлгенге құрмет алып келеді [3, 33 б.] дей келе, 

білім мен ақылдың адам өміріндегі ең қымбат құндылықтары деп санады. Бұл мәселеге 

дастанның бір тарауы арналған. Ақын өзін көркем сөз шебері ретінде де ақылды ардақтап, 

білімді дәріптеу негізгі міндетім деп біледі. Ақыл адамды басқалардан жоғары көтеріп, 

даңқын асырады. Егер табиғатынан патша ақылды болып туса, ол - халқының бақыты, 

тағдырдың сол елге берген баға бермес сыйы. Ақылды ер – қарапайым қарадан шықса да 

қадірлі мырза, өзінен – өзі таңдаулы тақсыр санатында болады. Білімді адам ешкімге тәуелді 

болмай-ақ, өзіне тамақ пен киім табады.  

Халқымыздың санасын оятып, рухани жаңғыру үшін және болашақ ұрпақтарымыздың 

жан – жақты дамыған, ақылды, білімді, парасатты, сонымен қоса, ХХІ ғасырдағы 

бәсекелестікке қарсы тұра алу үшін бабаларымыздың қалдырған ұлағатты сөздерінің орны 

ерекше.  
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В течение многих лет историками Каракалпакстана были подвернуты исследованию 

материалы архивохранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Астрахани, Алма-Аты, 

Ташкента и Нукуса, где в архивных фондах Оренбургской экспедиции исследователь найдет 
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материалы об основании города Оренбурга, о взаимоотношениях башкир, казахов и 

каракалпаков с Россией, о политическом и экономическом состоянии Хивы, Бухары, о 

дипломатических отношениях и торговых сношениях со странами Азии, о посылке научных 

и военных экспедиций в Среднюю Азию. Весь этот материал позволил глубже и детальнее 

изучить историю каракалпаков XVIII века.  

Некоторые дела из фонда «Каракалпакские дела» Архива внешней политики России 

впервые были опубликованы А.Бирзе в журнале «Красный архив» [1]. Здесь были помещены 

материалы Оренбургской экспедиции о каракалпакско-русских отношениях 1720-1725 гг. и 

1743 г. Академик С.Камалов широко использовал их в своих исследованиях [5].  

В 1965 году академиком С.Камаловым были опубликованы две статьи, где 

освещались отдельные вопросы каракалпакско-русских взаимоотношений в XVIII веке [4].  

В 1966 году была издана другая работа академика С.Камалова, посвященная 

каракалпакско-русским отношениям в XVIII веке [6]. На основе новых архивных и 

литературных источников автору данной работы удалось намного расширить и углубить 

вопросы взаимоотношений каракалпаков с Россией в рассматриваемое в работе время. 

Именно вышеуказанному вопросу была посвящена монография С.К.Камалова 

«Каракалпаки в XVIII-XIX веках. (К истории взаимоотношений с Россией и 

среднеазиатскими ханствами)» [7].  

Результатом совместной работы литературоведа, этнографа и историка явился 

краткий очерк истории каракалпаков [9]. На основе материалов Оренбургской экспедиции в 

нем освещены интересные сведения по истории каракалпаков XVI-XVIII вв. 

Научный труд под названием «Из истории русско-каракалпакских культурных связей» 

является первым исследованием, посвященный истории русско-каракалпакских культурных 

связей. В нем автор, профессор М.Нурмухамедов использовал разнообразные печатные и 

архивные источники – редкие издания, дневники, письма и другие документы, 

свидетельствующие о давних отношениях между русским и каракалпакским народом [10].  

Значительным событием в культурной жизни Каракалпакстана явилось выход в свет 

двухтомной «Истории Каракалпакской АССР» [2] на русском и каракалпакском языках и 

однотомника «История Каракалпакской АССР» [3], охватывающей историю каракалпакского 

народа с древнейших времен до наших дней. Здесь излагается социально-экономическая и 

политическая история каракалпаков в XVII-XVIII вв.  

Справочной книгой для историков, занимающихся исследованием отношений России 

со среднеазиатскими ханствами и казахскими жузами, является книга «Из истории 

взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII – 

начале XX вв.» [8]. В монографии на основе разнообразных архивных, письменных, 

опубликованных и фольклорных материалов излагается история связей каракалпаков с 

народами России, Казахстана, Бухарского, Кокандского и Хивинского ханств, позднее – 

Туркестанского края. В процессе написания данной работы использованы широкий круг 

архивных документов, в том числе и Оренбургской экспедиции, а также данные литературы 

XVIII – XIX и начала XX вв. 

В научных произведениях профессора М.Тилеумуратова «Исторические культурные 

связи каракалпаков с Россией и Башкирией в XVIII - начала XX вв.» (Нукус, «Билим», 1993) 

[11], и «Культурные связи каракалпаков с братскими народами» (Нукус, «Каракалпакстан», 

1989) [12] были широко использованы труды участников Оренбургской экспедиции. Эти 

работы посвящались проблемам формирования, и развития взаимных отношений 

каракалпаков с другими народами в сфере культуры с древнейших времен до начала XX 

века.  

Среди каракалпакских исследователей можно назвать еще немало имен, с 

деятельностью которых было связано изучение истории каракалпаков на основе материалов 

Оренбургской экспедиции. Например, большой интерес представляют труд О.Юсупова 

«Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых, Әзийз баба, Қоразбек бий-аталық, Хожамурат 

бий ҳәм Төремурат бий-суфылар ямаса «Майлы шеңгел» өтмишинен дереклер» [13]. В этом 
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научном труде на основе богатых архивных материалов анализирована история каракалпаков 

и аральцев, которые проживали в Приаралье, на Сырдарье и низовьях Амударьи. Освещены 

события связанные с поездками первых и последних каракалпакских послов Жанибек батыра 

и Маман батыра от имени своего народа в Москву и Петербург. Имеются данные об 

отношениях правителя Аральского владения Коразбека и русского генерала И.Тевкелева.  

Из выше приведенного краткого обзора можно проследить, что вопросы истории 

каракалпаков XVIII в. были освещены на основе документов Оренбургской экспедиций. 

Однако, специальные исследования по вопросам использования материалов Оренбургской 

экспедиции как исторических источников, где можно было бы выявить огромное количество 

информации по традиционному образу жизни каракалпаков низовья Амударьи отсутствуют. 

 Таким образом, можно констатировать тот факт, что материалы Оренбургской 

экспедиции ждут своего исследователей.  
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Начало XX века характеризуется состоянием глубокого кризиса в России, 

выражающемся, в первую очередь, в отрицании объективности научного познания, 

бесплодности поисков исторических закономерностей, бессилии исторической науки в 

понимании и объяснении новых явлений общественной жизни.  

Развитие буржуазной историографии представлялось бы невозможным без 

марксисткой исторической науки, трудов Ф.Энгельса, К.Маркса и В.И.Ленина. Так, В.И. 

Лениным были раскрыты необозримые горизонты дальнейших исследований и творчества в 

решении центральных проблем отечественной истории.Формирование нового витка в жизни 

страны повлекло за собой развитие исторической науки, вступившей в ленинский этап 

своего развития. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость изучения эволюции в сторону 

марксизма-ленинизма крупного историка, вышедшего из знаменитой школы В. О. 

Ключевского, Михаила Николаевича Покровского. 

Историческая деятельность Покровского условно можно разделить на следующие 

периоды: первый период – до конца 90-х годов – период либерального буржуазного историка 

школы В.О. Ключевского, «академического» ученого с мировоззрением позитивиста; второй 

– с конца 90-х годов до революции 1905 г. – период историка буржуазного демократа, 

философские взгляды которого определялись экономическим материализмом; третий период 

– 1905-1909 гг. – время активной деятельности в партии и формирования взглядов историка 

социал-демократа – большевика, считавшего себя стоящим на позициях исторического 

материализма. Историческая концепция Покровского, сложившаяся в эти годы, изложена 

главным образом в его капитальном труде «Русская история с древнейших времен», который 

был завершен уже в следующий период. Четвертый период (1909-1917 гг.) – время участия 

Покровского в антипартийной группе «Вперед», его идеологических заблуждений, 

увлечения исторической схемой Богданова.  

Курс историографии Покровского натолкнул будущих историков на чтение 

историографической литературы, поставил перед ними вплотную задачу совершенствования 

методологии истории.Те, кто учился у Покровского, вспоминали, что он смело выдвигал 

талантливую молодежь, не боялся давать своим ученикам самые ответственные поручения. 

Большое значение он придавал подготовке и проведению семинарских занятий, будил 

творческую мысль, поддерживал самостоятельность суждений. 

Наиболее талантливых своих учеников из Университета имени Я. М. Свердлова 

Покровский старался вовлечь в научно–исследовательскую работу. Он переписывался с 

ними, поддерживал стремление идти в науку. Многим своим бывшим ученикам он добился 

предоставления возможности держать экзамены в Институт красной профессуры. 

Педагогическую работу Покровский сочетал с участием в решении политических 

задач, стоявших перед партией и страной. Он был душой коллектива исторического 

отделения ИКП в борьбе с троцкизмом. Слушатели ИКП выступали с докладами, 

пропагандируя ленинский план построения социализма среди рабочих и служащих 

предприятий Москвы и столичной области, выезжая в другие города. 

Педагогическую работу Покровский вел целеустремленно и принципиально. Он 

ставил перед слушателями проблемы, исследование которых было политически актуально, 

помогало в идеологической борьбе партии. Особое внимание ученый уделял изучению 

историографии Октябрьской революции. Слушатели выступали с докладами, которые после 

обсуждения на семинаре готовились для опубликования. При этом «М. Н. Покровский, – 

отмечает один из участников его семинаров, – никому не навязывал своей точки зрения». 

После революции Покровский по мере сил и наличия времени работал в 

государственных архивах, участвовал в подготовке к публикации многочисленных архивных 

фондов, пишет предисловия к сборникам документов.Покровский был крупным знатоком 

документов прошлого; за консультацией к нему часто обращались представители различных 
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научных и государственных учреждений. Он был одним из тех, кто консультировал 

содержание справочного аппарата к первому и второму изданию сочинений В. И. Ленина. 

Превалирующая идеологическая группа историков во главе с М.Н. Покровским 

работала на протяжении периода 1862-1938 гг., возложив на себя функции определяющего 

звена советской истории, которая также боролось с оппозиционными мнениями и 

гипотезами. Покровский подвигнул своих единомышленников перейти в «наступление на 

всех научных фронтах». Именно с этого и начались чистки в Академии наук СССО, которые 

выражались в привлечении к суду некоторых ее членов по решению Политбюро ЦК ВКП (б). 

В это время было сфабриковано дело, в котором одним из главных фигурантов был 

отечественный историк С.Ф. Платонов, о соперничестве которого с Покровским до сих пор 

рассуждают исследователи-историки. 

Вторая половина 1930-х гг. и более позднее время отличаются затуханием творческой 

свободы молодых советских историков. Необходимо отметить, что главенствующую роль в 

данном процессе сыграл И.В. Сталин. Теоретико-методологическая парадигма Сталина 

быстро и жестко стала монополизировать научную сферу. Попытка уйти от навязываемой 

тоталитарным режимом идеологии и концепции жестоко каралась вплоть до смертной казни. 

По многим причинам И.В. Сталин и его окружение по достоинству оценивали труды 

Покровского, который к 20-м гг. представлял собой рупорновой марксистско-ленинской 

методологии. Именно Покровский стал одним из первопроходцев в исследовании 

историографических проблем в советское время, поскольку историк был одним из немногих 

профессионалов, который воспринял марксистские идеи и сталактивным критиком так 

называемой буржуазной историографии. 

Как только Покровский скончался в 1932 году начался процесс сокрушительного 

разгрома его школы, трудов и другого наследия, критика коснулась практически всех сторон 

деятельности историка.  

Кампания критики началась с публикации сообщения «В Совнаркоме Союза ССР и 

ЦК ВКП (б)» во всех центральных газетах в январе 1936 г., в которых говорилось о решении 

от мая 1934 г. и кратком содержании замечаний И.В. Сталина (1879, по другим данным 1878-

1953), А.А. Жданова (1896-1948), и С.М. Кирова (1886-1934), по поводу конспектов 

учебников по истории СССР и новой истории. Именно в этих статьях впервые употребили 

словосочетание «историческая школа Покровского», где также говорилось о необходимости 

борьбы с ней. В продолжении критической кампании в 1939-1940 гг. были опубликованы 

сборники «Против исторической концепции М.Н. Покровского» и «Против 

антимарксистской концепции М.Н. Покровского». Важно отметить, что некоторые статьи в 

данном сборнике принадлежали перу учеников Покровского, которые демонстративно 

показывали изменение своих взглядов в противоположную сторону, а также коллегам 

историка.  

По нашему мнению, какие-либо научные причины к критике школы Покровского 

отсутствуют, поскольку уже в середине 30-х гг. советская историческая наука при активном 

участии именно М.Н. Покровского была накрепко вбита в прокрустово ложе марксизма-

ленинизма. Подобную кардинальную критику деятельности исторической школы 

Покровского можно объяснить лишь причинами из иной сферы, которые связаны, прежде 

всего, с политической ангажированностью.  

Реабилитация исторической школы Покровского началась после XX съезда. В период 

развала Советского союза и перестройки наблюдался существенный рост интереса к 

деятельности и личности М.Н. Покровского. Вне этих этапов лежит перестроечный период, 

когда произошел новый всплеск интереса к исторической и научной деятельности 

Покровского.  

На современном этапе историки оценивают историческую концепцию ученого как 

своеобразную, которая является ничем не лучше и ничем не хуже, чем другие представители 

советской науки и историографии XXв. Также современные историки отмечают то, что 

первые десятилетия становления и существования советской исторической науки стали столь 
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отличительными именно благодаря М.Н. Покровскому.  
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗІ 

 

Ситникова Татьяна, «Тарих» мамандығы 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті  

 

 Халқымыздың ұлы ақынға құрметті біздің «Абай атамыз айтқандай» деп 

сөйлейтінімізден де көрініп тұр. Абай – ұлттың атасы, халықтың рухани әкесі. Егер әрбір 

қазақ баласы ауық-ауық болса да Абай томын қолға бір алып қойып, бір өлеңін болса да 

қайталап оқып отырса, өзіне өзі Абай алдында іштей есеп берсе, «Қалай өмір сүріп 

жатырмын осы? Абайдың айтқан ақылын алдым ба, жасаған сынынан қорытынды шығардым 

ба, шық деген биігіне ұмтылдым ба, адам атын ақтайтындай не істедім мен өзім?» дегендей 

ойға түсіп тұрса қазақтың бағы баяғыда жанып, ортақ үйіміздің түтіні де түзу ұшар еді-ау 

деп те қиялдайсың [1, 23-24 б.] .  

Бұл ойды Қазақстан Республикасының тұнғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Абай 

туралы сөз» атты баяндамасындағы мына пікірімен қуаттай түсуге болады: «Абай 

Құнанбайұлының әлемдік санадан өз орнын алатындай елеулі құбылыс болуы тек оның 

әдеби ізденістерімен шектелмейді. Әдебиет – Абайдың күллі дүниелік болмысқа, адами, 

ұлттық, кісілік, тарихи, заманалық болмыстарға бойлайтын кәусар дариясы, ежелгі дүниеден 

мәңгілікке дейін көл-көсір көсіліп жатқан рухани әлемге, рухани ғарышқа, универсиум деп 

аталатын ғалами дүниенің ғажайып қиырларына шегер бір жағынан азапты, бір жағынан 

ләззатты сапарының басты қақпасы, әрі тереңге бойлап, кемелге ұмтылар талпыныстарының 

алтын баспалдағы болды. Абайдың ойшылдық қарымы мен зерттеушілік тегеурінін де өз 
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заманының шым-шытырық қайшылықтарға толы шындығы белгілеп берді. Сол 

шытырманнан шығар жол іздеп жүріп, ол өз халқының ұлттық бітімін жан-жақты 

пайымдады. Оның басындағы тақсіреті егжей-тегжейлі талдады. Сөйтіп, кеселіне дауа, 

келешегіне бағыт қарастырды. Халқына қамқор, ұлтына жанашыр болам деп жүріп күллі 

адамзатқа мейірбан гуманистік өреге көтерілді. Кісі мен кісінің де, халық пен халықтың да 

арасында бола беретін кикілжіндердің бәрінен жоғары тұра білді. Адамға адам баласының 

бәрін дос санады» [2, 350 б.]. 

Кез келген халықтың тарих сахнасына шығуы –жүйеге бейімделген біртектес өмір 

салттың ғана нәтижесі емес, сонымен бірге қасиеттік деп саналатын – арман-аңсардың 

(идеал) да біртұтастығына айғақ. Олай болса Абай сынының тәлкегіне түскен еріншектік, 

дарақылық, жалқаулық, күншілдік, өтірікшілік, өсекшілдік, мақтаншақтық, жағымпаздық, 

жікшілдік сияқты қасиеттер қазақ баласының кейбірінің бойындағы туа біткен кемшілік 

емес, сол Абай өмір сүрген қоғамдағы саяси әлеуметтік қатынастардың нәтижесі екеніне ден 

қою қажет. Сонда, Абай бұрынғы бабаларымыздың бойынан көрген «кемшіліктерді» себеп 

ретінде емес, сол замандағы саяси-әлеуметтік қатынастардың салдары ретінде қарастыруға 

жол ашқан [3]. 

Абайдың орасан зор ақындық қуат-күші өз шығармаларында қазақ өмірінің ең 

маңызды әлеуметтік мәселелерін көтере білуінен, қоғамның алдыңғы қатарлы өкілдерінің ой-

арманын, түбегейлі мүддесін терең ұғып, сезіне білетіндігінен айрықша айқын көрінеді. 

Ақын «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», 

«Сегіз аяқ», «Ғылым таппай баптанба», «Болыс болдым мінеки» секілді таңдаулы көркем 

туындыларының қайсысын алсақ та, оларға идеялық арқау болатын келелі мәселелер – 

білімге, адал еңбекке, әділеттілікке шақыру, надандықты, артта қалу кесепатын айыптау, 

алауыздық пен керіс-тартысты, өкімет билігін теріс пайдалануды әшкерлеу екені бірден 

байқалады. Және осы идеялар ақын шығармалары тақырыбының ең басты, күрделі 

мәселелеріне жалғасып, солармен тұтас, халықтың тағдыры, бүгінгісі мен келешегі, 

поэзияның өмірдегі алатын орны туралы ойлармен сабақтас өріледі. Өйткені Абай 

поэзиясының басты тақырыптары, идеялық нысанасы ұлы ақынның әлеуметтік прогресс 

үшін, халықты өнер-білімге жеткізу үшін күресу мақсатынан туады. Халықтың ауыр 

тағдырын, өмір тұрмысын ерекше шеберлікпен, нанымды көрсете отырып, Абай халықты 

қоғамдық асыл мұраттарға жетуге ынталандырады [4, 152 б.]. 

Абай шығармаларының тарихи негізі дегенде жоғарыда айтылғандай, оның өзі өмір 

сүрген заманның қоғамдық-әлеуметтік жағдайы оның шығармаларында көрініс тапқан. 

Жалпы алғанда Абай қазақ халқының тарихи санасын қалыптастыруда шығармалары аса көп 

зерттеу нысанына түсе қойған жоқ.  

Абайшығармаларының тарихилығы мен деректілігі дегеніміз сол кездегі өмірдің 

шынайы бейнесін білдіретін ақынның өлеңдерін қарап шығу. Және Абайдың қазақ әдебиеті 

мен мәдениетіне қосқан үлесінің тарихын маңызыдылығын анықтап шығу өте маңызды 

болып табылады. Түптеп келгенде, Абай поэзиясы шын мәнінде қазақтың ұлттық тілі мен 

жаңа жазба әдебиетінің туғандығының айғағы болған еді [5, 220 б.]. 

Әрбір ұлы ақын – өз заманының перзенті, өз дәуірінің жыршысы, өз халқының 

өмірлік мүдделерінің жоқшысы. Абайдың өмір сүрген заманы орыс патшалығының қазақ 

даласын отарлау жөніндегі саясатының әбден асқынып, межелі жеріне жеткен кез болатын. 

Біржарым ғасыр бойы жүйелі түрде жүргізілген бұл саясат Абайдың ел өміріне араласа 

бастаған шағында қазақ қауымының барлық билігін тікелей патша әкімшілігінің өз қолына 

алуымен тынған-ды. Қазақ елін басқарудың әуелі хандық, одан кейін аға сұлтандық тәртібі 

жойылып, ел билігінің жергілікті жерден мезіреті ретінде сайланып қойылатын болыс, би, 

ауылнайлар арқылы патша әкімшілігінің кеңсесіне көшірілуі ел ішіне неше қилы 

бүліншілікті ала келді. Әр түрлі айла-шарғымен билік басына жеткен атқамінерлер халық 

арасына іріткі салып, алалық туғызды, зорлық-зомбылықты күшейтті. Осыдан келіп, 

парақорлық, арызқойлық сияқты бұрын болмаған келеңсіз жайттар орын алды. Ел іші жікке 

бөлініп, партияшылдыққа бой ұрды. Бұрын маң далада бұйығы өмір сүрген сосын 
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ауылдарды ұрлық-қарлық, алдау-арбау, барымта-сарымта сияқты қуғын-сүргін әрекеттер 

жайлады [6, 35 б.] 

Отаршыл әкімшіліктің «бөліп ал да билей бер» дейтін аты шулы зымияндық 

саясатының салдарынан тарихи тығырыққа тірелген халқының мүшкіл халын көзбен көріп, 

саңылаусыз болашағын санамен ұғып, іштей қан жылаған ақын өз шығармаларында 

заманының қатал шындығын ашына суреттейді. «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», 

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман», 

«Қыран бүркіт не алмайды салса баптап», «Байлар жүр баққан малын қорғалатып» сияқты 

өлеңдерде ақын отаршылдық ойранның ел ішін аздырып, тоздырып бара жатқанын ауыр 

қасірет сезімімен бейнелейді. «Болыс болдым мінеки», «Мәз болады болысың», 

«Уағалайкүмүссәләм» деп басталатын т.б. шығармаларында Абай баққұмар бақай қулықпен 

биліктің бір шетіне қол жеткізгеннен кейін, қарауындағы халықты әділдікпен басқырып, елді 

жесіті тіршілік өресіне қарай ілгері бастаудың орнына, өзінің мансапқорлық мүддесінен аса 

алмай, өзінен жоғары әкімдер мен ел жуандарының алдында құрдай жорғалап, оның есесіне 

қарапайым халыққа тізесін батыра түскен болыс, билерді т. б. атқамінерлерді ащы әжуамен 

шенейді. Абайды әсіресе қынжылтып, қатты алаңдатқан нәрсе әкімдердің жаңағыдай айдап 

салғанына елігіп, елдіктен кете бастаған, үнемі пәле қуып, жамандық іздеген, ата дәстурінен 

ауытқып, адамгершілік ар-ұяттан безген ауыл адамдарының бойындағы келеңсіздік мінез-

құлықтар еді. «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да», «Адасқанның алды – жөн, арты – 

соқпақ», «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Бөтен елде бар болса» атты туындыларда ақын ел 

арасын жайлап кеткен мансапқорлық, сатқындық, басараздық, опасыздық, дүниеқоңыздық, 

жалқаулық, тіленшектік сияқты теріс мінездердің жеке адам басындағы дерттен қоғамдық 

қырсыққа айналып бара жатқанына қайғырып, ел-жұртты солардан сақтандырады. «Бір 

дәурен кемді күнге бозбалалық», «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» сияқты өлеңдерде 

Абай ауыл жастарын үнемі қызық қуалаған мағынасыз думаншылдықтан, мәнсіз 

даурықпадан арылып, тіршілік қамымен шұғылдануға, өзара бірлік пен татулыққа шақырады 

[7, 54 б.]. 

Сөйтіп, ақын гуманистік көзқарасы өзінің алғашқы қалыптасу кезеңінде халқын 

сүйген, оның болашағын ойлап қам жеген, оның ілгері басуына кедергі келтіретін кесір-

кесапаттарға қарсы күрескен қайраткер азаматтың әрекеттері түрінде көрінді. Бұл тұста Абай 

өз халқының жанашыр жоқшысы, оның басындағы ауыр халін көріп мүсіркеген жанкүйер 

жақыны. 

Абай шығармаларындағы тарихи тұлғалар дегенде, ең алдымен ойымызға Ескендір 

тұлғасы келеді. «Ескендір» туралы айтсақ, оның өзгешелігі, өзіндік сипаты неде десек, 

алдымен көңіл қоярлық нәрсе – айтушының, автордың бейнесі баяндалған оқиғадан, 

сюжеттен бөлектеніп, басқа тұрғыдан көрінетіні дер едік. Бұл поэмада сол кездегі заман 

шындығы тікелей көрінбей, ескі аңыз әңгіме арқылы көрініс берсе де, сол аңыз оқиғаға 

айтушының, автордың беретін бағасы, оның адамгершілік, ағартушылық идеялары арқылы 

танылады. Сондықтан Абайдың лирикалық өлеңдерінде насихатталған озат ой-пікірлерімен 

поэмаларының идеясы үндес шығып жататыны да кездейсоқ нәрсе емес. 

Қарасөздер тақырып жағынан алғанда ақынның өлеңдерімен астасып жатады.Алайда 

әңгіме-сұхбат жанрының өзіндік ерекшелігін толық пайдаланып, Абай адал еңбек ету,егін 

салу, саудамен айналысу, өнер үйрену, білім-ғылымды игеру,қоғамдағы әр түрлі топтардың 

қылып жүрген харекеті, мінез-құлқы, адамгершілік, имандылық секілді бірталай мәселелерді 

қарасөздерінде кеңінен толғайды, үлкен көрегендікпен көптеген құнды пікірлер айтады. 

Мысалы,үшінші сөзінде егін салу,сауда істеу,өнер,ғылым іздеу, қажеттігін елдің өмір-

тұрмыс жағдайына,негізгі харакетіне,күнделікті атқаратын істеріне байланыстыра 

айтады,халықтың өмірін, әртүрлі топтың өкілдерінің мінез-құлқын, ой-ниетін нақтылы,жан-

жақты талдай отырып айтады.Болыс сайлау мәселесін сөз қылғанда да сол кездегі нақтылы 

қоғамдық жағдайды,елдің әдет-ғұрпын,үғым-түсінігін толық ескеріп отырады. Ел билейтін 

адам заман ағымын,елдің мұң-мұқтажын жақсы біліп,сонымен қатар «Есімханның ескі 

жолы», Тәукенің «Жеті жарғысы» секілді бұрыннан келе жатқан ел басқару тәсілдерін жаңа 
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заманның ыңғайына қарай орнымен пайдалана білмек керек дейді [8, 124 б.]. 

Тарихи принцип тәрбиелік тағылым Абай творчествосының сол дәуірдегі қоғамдық 

өмірден тамырластығын танып-білудің бірден-бір қажетті шарты екенін мойындай отырып, 

ақын шығармаларын бүгінгі оқырмандар әсересе, жасөспірімдер қалайда өздерінің өмірге 

көзқарасы, арман-мұраттарын жалғастыра, жанастыра қабылдайтынын жоққа шығара 

алмаймыз. Абай творчествосының өз заманымен, сол кездегі қоғамдық өмірімен 

байланысын, сол кезде қандай зор танымдық, тәрбиелік міңдет атқарғанын, сөз өнерінде не 

жаңалык әкелгенін толық түсінсек, сонда ғана біз оның кейінігі кезендерде,қазіргі заманда 

қоғамдық ой-сананың, мәдениеттің, оқудың өркендеуіне қандай ықпал жасап келе жатқанын 

толық аңғара аламыз. Сондай-ақ, ақын мұрасының өміршендігін, заман озған сайын маңызы, 

өсері қаншалықты күшейе түскенін зер салып байыптасақ, оның өз заманының озық тілек-

максаттарына сәйкес тарихи өмірдің өзі туғызған бастапқы сипат-қасиеттерін айқынырақ 

тани аламыз. Оныңеңбастыбірқырыоқу-тәрбиелікмаңызында [9, 68 б.]. 

Қорыта келгенде айтарымыз: біз зерттеу нысанасы еткен Абайдың шығармашылығы 

еркін ақыл – ой мен қажырлы еңбекті тоғыстырған көркемдік кестесі келісті, өзгеше әлем. 

Өйткені, қалам тартқан қай тақырыбын да сана сүзгісінен өткізіп, өрелі ой айтудың құралына 

айналдыратын ақынның арман аңсары да асқаралы деудің өзі асыра сілтеу емес.Әрине, біз 

ақынның суреткерлік қыры жөнінде бірде жалпы шолу, бірде нақтылы талдаулар арқылы 

зерттеу мақсатына сәйкес ой-тұжырымдар түйіндедік. Ал, әрбір мәселені тереңдей 

қарастырып, әр түрлі ғалымдар пікірлерін салыстыра қарастырғанда, айтылар ойларға негіз 

боларлық жайлар да жеткілікті деуімізге әбден болады. Ол алдағы күндері болатын іргелі 

зерттеулердің еншісі деп тұжырымдаймыз.  

Аяқтай келе, «Абай творчествосын өз дәуірінің шеңберінде ғана қалатын, осы 

мағынада біз үшін тек тарихи маңызы бар, өткінші құбылыс деп санауға болмайды, ол – 

заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамдық ой-санаға ықпал-әсері арта түсіп, өркендеп, 

дамып отыратын асыл мұра» – деген Зәки Ахметовтың сөзін құптайтынымызды білдіргіміз 

келеді. 
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Актуальность данной темы обозначена преемственностью поколений ученых-

историков, казахстанских в том числе. В 30-е гг. XX столетия казахстанская историческая 

наука столкнулась с нехваткой высококвалифицированных кадров. Виной этому послужили 

репрессии в отношении таких советских историков, как П.Г. Галузо, С. Асфендияров, Т. 
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Рыскулов, Тогжанов, и др. возникла острая необходимость в подготовке нового поколения 

высококвалифицированных кадров. 

А.М. Панкратова как одна из тех, кто стоял во главе первого поколения советских 

историков, активно помогала формированию кадров историков в национальных республиках 

и регионах СССР. Благодаря совместным усилиям Панкратовой А.М. и историков М.П. 

Вяткина, Н.М. Дружинина в историческую науку вошли имена молодых казахских 

историков: А.Н. Нусупбекова, С.Б. Бейсембаева, Б.С. Сулейменова, Е. Бекмаханова, А.Б. 

Турсынбаева, Н.К. Кийкбаева, Г.Ф. Дахшлейгера, Т.Е. Елеуова и др., которые, в свою 

очередь, воспитали следующие поколение историков. 

Эта преемственность поколений историков Казахстана сохранилась и развивается и в 

наши дни. 

Личность Панкратовой А.М., ее вклад в историческуюнауку изучали такие ученые – 

историки Беленкин Б., Бадя Л.В., Вяткин М.П. Воспоминания о Панкратовой были найдены в 

работе Дружинина Н.М. «Избранные труды. Воспоминания, мысли, опыт историка». Вклад 

Панкратовой А.М. в историческую науку Казахстана рассмотрен такими исследователями, 

как Нурпеис К., Еримбетова К. 

Большая часть работ, посвященных деятельности Панкратовой, представлена в виде 

научных публикаций и статей в периодической печати, а также архивными материалами с 

интернет ресурсов, опубликованными Беленкиным Б. 

Академик Анна Михайловна Панкратова – выдающийся советский историк, 

партийный и общественно-политический деятель. Родилась в семье обычного рабочего в 

1897 г. Анна была старшей из четверых детей. Маленькая Анна успешно окончила народную 

школу, однако возможности продолжить обучение у семьи не было. Тогда на помощь 

пришла одна из учительниц Анны. Она помогла Анне поступить в гимназию, где благодаря 

хорошей успеваемости та стала получать стипендию имени Л.Н. Толстого. В 1914 г. 

Панкратова оканчивает гимназию и поступает на историко-филологический факультет 

Высших женских курсов. Со временем курсы были слиты с Одесским университетом, и 

Панкратова в возрасте 20-ти лет окончила уже университет. 

В феврале 1919 г. Панкратова А.М. вступает в ряды коммунистической партии, работе 

в которой посвятит всю свою жизнь. Уже через год, весной, она была избрана членом 

Одесского губернского комитета партии. Через несколько месяцев ее направляют в Харьков 

для работы в качестве заместителя заведующей женотделом ЦК КП(б)У.  

В мае 1922 г. Екатеринбургский губернский комитет большевиков рекомендует 

Панкратову для работы в Агитпроп ЦК РКП(б). Осенью того же года ЦК РКП(б) 

командирует ее в Институт красной профессуры [1]. Свою учебу в ИКП Панкратова 

воспринимала как большевистское задание. Панкратова стремилась стать не просто ученым, 

а бойцом исторического фронта, не предполагая, какие ограничения будут наложены на ее 

исследователя приоритетностью партийности в науке. 

Партия в жизни Панкратовой А.М. занимала значимое место, что повлияло и на ее 

семейную жизнь. В 1927 г. Анна Михайловна рассталась с мужем – троцкистом, и одна 

воспитывала их дочь. 

В годы Великой Отечественной войны вместе с группой других специалистов 

Института истории АН СССР была эвакуирована в г. Алма-Аты. Вклад Панкратовой А.М в 

историческую науку Казахстана неоценим. Этот вклад, заключается в подготовке для 

Казахстана историков высшей квалификации; в организации исследовательской работы 

крупных и актуальных проблем истории Казахстана. На базе проведенных исследований 

созданы два обобщающих труда - «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших 

дней» 1943 года под редакцией А.М.Панкратовой и М. Абдыкалыкова и 1949 г. под 

редакцией А.М.Панкратовой и И. Омарова (в двух томах)[2]. 

Она являлась непосредственным автором ХХ главы первого (1943 г.) издания и ХVІІІ 

главы второго издания (1949 г.). 

Ценность данной работы для казахстанской науки заключается, в первую очередь в 
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том, что это – первое обобщенное издание по истории Казахстана с древнейших времен до 

1940-х гг. Труд определил дальнейшее, более углубленное, изучение наиболее актуальных 

проблем Отечественной истории.  

Особенностью первого издания (1943 г.) является его объективность. Здесь освещены 

такие важные вопросы, как возникновение и развитие государственности у казахов, начиная 

с возникновения племенных объединений на территории республики до образования самого 

Казахского ханства, образование казахской народности, борьбы казахского народа против 

джунгарского завоевания, а также и против подданства Российской империи, национально-

освободительного движения казахов против колониальной политики царизма. В работах 

впервые были обобщены исследования о культуре казахов (авторы разделов: М.О. Ауэзов, 

С.М. Муканов, Г.М. Мусрепов, А.Х. Маргулан, Б. Кенжебаев, Е.С. Исмаилов и другими 

выдающимися деятелями Казахстана). 

Этот труд был высоко оценен историками и даже был выдвинут на соискание 

сталинской премии. Е.Бекмаханов даже защитил диссертацию на эту тему. Но оказалось, что 

все сложилось не так удачно. В силу политических обстоятельств, вызванных репрессиями 

1930-х гг, как первое, так и второе (1943 и 1949 гг.) попали под идеологическую чистку.  

Особо жестокой критике подвергся раздел, написанный Е. Бекмахановым, о 

национально-освободительном движении казахского народа под предводительством 

Кенесары. Писавший рецензию на работу ученых, А.Н. Яковлев сомневался в 

необходимости освещения данного события и обвинил авторов труда в отсутствии 

благожелательности к русскому народу. А.М. Панкратова обратилась в Агитпроп ЦК ВКП(б) 

с просьбой повторного рецензирования, на что Александров ответил отказом. Он утверждал, 

что этот труд антирусский и в нем неучитывается, что Казахстан стоял вне истории и только 

Россия поставила его в ряд исторических народов [3]. Против Бекмаханова с критикой 

выступила и Айдарова Х., считавшая, что он приводит ошибочные суждения о восстании и 

что он находится под влиянием буржуазного течения «тутасагым». 

Началась борьба двух исторических направлений, между советскими историками-

интернационалистами классового направления (А.М. Панкратовой, М.П. Вяткином, Н.М. 

Дружиным), с одной, и с русскоцентристского направления с другой стороны(А.И. 

Яковлевым, А.В. Ефимовым, С.К. Бушуевым, Е.В. Тарле, П.П. Смирновым). 

В газете «Правда» в 1950 году была опубликована статья о труде Е.Бекмаханова. В 

этом же году его исключили из партии. Ему запретили работать в университете. Позже его 

лишили всех ученых степеней и всех званий. Но Е. Бекмаханов не сдавался. Он продолжал 

бороться за право преподавания, и прошел немало инстанция.Сначала его направили в 

Нарынкольский район Алматинской области. Затем перевели в село Новотроицк в Шуйском 

районе Джамбульской области.5 сентября 1952 года Е.Бекмаханова арестовали в 

Новотроицке и привезли в Алма-Ату. Следствие велось три месяца. Ермухана запугивали и 

оказывали постоянное давление. 

Суд состоялся 2 декабря 1952 года. Согласно статье 58-10 части 2 УК суд приговорил 

Ермухана Бекмаханова к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. После 

этого ученого отправили в г. Бодайбо Иркутской области.  

В судьбу ученого вмешались коллеги из Москвы. Прежде всего, Анна Михайловна 

Панкратова. Она лично обратилась к Н. Хрущеву. Хрущев тут же дал указание Генеральному 

прокурору СССР Руденко доставить арестованного в Москву.16 февраля 1954 года на 

Ермухану вручили справку о прекращении дела. 

В заключении хотелось бы сказать, что роль Анны Михайловны Панкратовой в 

становлении и развитии исторической науки велика. Она являлась человеком, писавший 

историю о времени, в котором жила. Историки ведь тоже люди и продукты эпохи. Они здесь 

растут, воспитываются и учатся. 
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ЭТНО-МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (XIX ҒАСЫРДЫҢ  

ОРТАСЫ - XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ МАТЕРИАЛДАР НЕГІЗІНДЕ) 

 

Сыздықова Асыл, «Тарих» мамандығы 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: PhD докторы Байдалы Рауан Жомартұлы 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті  

 

Қазақстан – қазақ елінің ата – мекені. Өскен жері, өзен-көлі, тау мен тасы, ну орманы 

бірігіп бір тұтас мекенді құрайды. Осы мекенді келер ұрпаққа аманат етіп кеткен біздің ата-

бабаларымыздың өткен өмірі, кешкен тіршілігі бізге аңыз әңгімелер мен жырлар арқылы 

жазылып қалған. Байтақ елдің кешегі жаугершілік замандардан аман-есен қалуы 

перзенттерінің даналары мен дараларының ерең еңбегі мен көрегенділігі мен білімділігінің 

арқасы. Атамекен ата-баба мекені қазақ тарихынан кішкентайда болса өзіндік орын алған 

қарт Торғай елінің тарихы тереңде жатыр. Торғай қаласы – ұлы даланың төсіне таққан 

алқасы, тарихтың алтын сандығы іспеттес. Онда халқымыздың сұлу тарихы сақтаулы. Бұл 

дала ықылым дәуір даласы қарт Торғай даласымен жалғасып жатыр. Осындай тарихы 

тереңде жатқан Торғай өңірінің тарихын зерттеуде қазақ зерттеушілерініңде еңбегі зор. 

Солардың бірі сол өңірдің тумасы, ең алғаш «Бір Аллаға сыйынып, кел, балалар, оқылық», - 

деп дала қоңырауын қаққан ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин [1, 32 б.].  

Ол өзінің біраз еңбектерін қазақ халқының салт-дәстүрлерінің ерекшеліктерін зерттеп 

этнографиялық очерктер жазуға арнады. 1870 жылы Ресейдің география қоғамының 

Орынбор өлкетану бөлімшесінің тапсыруы бойынша ол «Орынбор ведомствосы 

қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрлерінің очеркі» мен «Орынбор 

ведомствосы қазақтарының құда түсу, қыз ұзату және той жасау дәстүрлерінің очерктері» 

атты екі еңбегін жазып тапсырды. Бұл еңбектер орыс қауымына қазақ қоғамының әр алуан 

тұрмыс-салт ерекшелітері туралы түсінік берген тұңғыш жазба еңбектер еді. Бұл зерттеу 

мақалалар оның қазақ өмірінде елеулі орын алатын салт-дәстүрлерді жетік білетін, сол 

ғұрыптардың елдің тұрмыс-тіршілігіне, діни салт-санасына қарым-қатынасын жете 

бағалайтын білімдар кісі екенін айқын танытады [2, 25 б.].  

Торғай өңірінде мекендейтін ру-тайпалардың құрылымы мен олардың әр кезеңдегі 

мекені, қонысы, бөлісі туралы деректер М.С. Мұқановтың “Қазақ жерінің тарихы” еңбегінде 

кеңірек айтылады. Кейін Х.А. Арғынбаев, М.С. Мұқанов, В.В. Востров біріккен 

авторлығымен жарық көрген “Қазақ шежіресі хақында” еңбекте ішінара толықтырулар 

қамтылған. Онда Торғай облысы 1868 жылы «Уақытша далалық облыстарды басқару 

негізінде» құрылып, облыс құрамына Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай уездері кіргені 

жайында, сондай-ақ, облыстың негізгі тұрғындарын орта және кіші жүз қазақтары құрағаны, 

http://ru.encyclopedia.kz/index.php/Панкратова,_Анна_Михайловна
https://e-history.kz/ru/contents/view/368
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орыстар мен өзге ұлттар да аздап кездесетіні жайында жазды. Әрбір уездге жеке тоқталып, 

олардың географиялық орналасуын, рулық құрамын, шаруашылығы жайында жазып 

қалдырды [3, 43 б.].  

Дәстүрлі отбасылық әдет-ғұрыптар мен наным-сенімдер мәселесіне байланысты 

мақал-мәтелдері жайында «Торғай газетіне» жариялаған А. Байтұрсыновтың еңбегінің 

маңызы зор. Әсіресе, ол кісінің «Жоқтау» деп аталатын кітабында өзінің көзі тірісінде жарық 

көрген, сондай-ақ этнографиялық мұраларын ұдайы жинап, өңдеген тынымсыз ізденісінің бір 

бөлігі ретінде танылған «23 жоқтауы» қазақ халқының сол кездегі дәстүрінен сыр шертеді. 

Сонымен қатар, елін «Оян, қазақ!» деп ұйқыдан оятқан М.Дулатұлы ХІХ ғасырдың 

басындағы Торғай өңірі қазақтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыпы, шаруашылығы, 

жалпы сол кездегі тұрмысы, өмірі жайында көптеген мақалалар жазып қалдырды. Мысалы, 

«Әйел теңдігі» деп аталатын мақаласында қазақ халқындағы әйелдердің орыны, қалың мал 

алу, әмеңгерлік, балдыз алу, бел құда, әйелді сүймеген адамына еріксіз беру жайында әсерлі 

баяндалады. «Ел күйзелді» деп аталатын екінші бір мақаласында «Ырғыз уезінің қазақтары 

сарышұнақ тышқанды жеп жатыр. Күздігүні өлген малдардың өлексесін қар астынан қазып 

алып жатыр» деп сол кездегі халықтың өмірі жайында этнографиялық очекртер жазып 

қалдырды [4, 284-290 б.]. 

Ежелден келе жатқан ата кәсіп, қоршаған орта, табиғат тағылымы, тұрмыс-тіршілік 

өзгешелігі қазақ халқының өзіндік тамаша әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін туғызады. 

Қазақ халқының әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлерді, ырым-нанымдары қоғам сатыларынан 

өткен көне дәуірлердің куәсі ретінде адам санасында ежелден қалыптасып, халық санасында 

тұрақтанған. Патша өкіметі билік құрған жылдар ішінде орын алған әлеуметтік-

экономикалық дамудағы түбегейлі өзгерістер ғылыми-атеистік көзқарастарды 

қалыптастырғанмен, діни сенімдер, ырымдар мен әдет-ғұрыптар халық арасында, әсіресе 

ауылдық жерлерде қолданылып келді. 

Торғай облыстарын мекендейтін қазақтардың әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерінің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Өңір қазақтарының құда түсу, қыз ұзату және той жасау, өлген адамды 

жерлеу және оған ас беру дәстүрі жайында Ыбырай Алтынсариннің зерттеу мақалаларында 

кездеседі. Айталық, қазақтардың құда түсу, қыз ұзату және той жасау дәстүрлерінің 

очеркінде қазақтардың өзара қоғамдық қатынастары тек қана ескілікті әдет-ғұрыптар 

бойынша реттеліп отырған кезде, өздерінің достығын жегжат болып нығайтқысы келген 

адамдар, бірінің әйелі ұл, екіншісінің әйелі қыз тапса, оларды некелеп бір-біріне қосатын 

болып уәделесе беруші еді. Бірақ бұл әдет қазіргі уақытта қалып барады, мұны көршілес 

халықтардың бірқатар ықпалының нәтижесінен деуге болар еді. Солай бола тұрса да, бұл 

әдет көп реттерде әлі күнге дейін бар [5, 135 б.]. 

Өлген адамды қазақтар әдетте үш-төрт сағаттан артық, ал көп дегенде жарты 

тәуліктен артық сақтамайды; сол сағатта өлген адамның үйіне төңіректегі ауылдың 

молдалары шақырылады, олар шақырысымен тез келіп жетеді. Шариғат бойынша, өлікті 

арулап жуып, жаназасын оқып көмгеннен кейін, оның көйлек-көншіктері және бақа киім-

кешектері кедейлерге беріледі, содан кейін молдаларға садақа үлестіріледі, бұл садақа – 

ысқат деп аталады. Ысқат қазақтардың түсінігі бойынша, молдаларға, шариғат заңы арқылы 

белгіленген төлеммен, өлген адамның күнәсін сату деген сөз. Ысқат – өлген адамның тірі 

күнінде, балиғыға жеткен кезінен бастап, күніне бес рет оқылатын намаздың оқылмай қалған 

қазалары үшін және рамазан айын оразасыз өткізгені үшін құдай жолы садақа түрінде 

кедейлерге берілуге тиіс. Бірақ осы шариғат бойынша: «Өлген адамның күнәсін көтеру», 

яғни өлік басында – «көтердің бе?» - «көтердім» деп уәде беру міндеті, - молдаларға 

жүктелмеген. Мұндай сөздерді молдаларға қазақтардың өздері айтқызады. Шариғат 

бойынша өлген адамның тірі кезіндегі әрбір күніне 30 қадақ бидайдан, ал рамазан айының 

әрбір күніне 35 қадақ бидайдан, - небәрі 365 күнге – 277 пұт 20 қадақ бидай ысқат берілуі 

керек. Бұл бидай жергілікті баға бойынша ақшаға шағылады. Ақша малға аударылады, мал 

келіп молдаларға үлесітіріледі. Ал енді, бұл есеп бойынша, өлген адамның үйінен өте көп 

мал немесе ақша шығару керек болатын, оны төлеуге кей адамның бүкіл мал-мүлкі 
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жетпейтін болғандықтан, әдетте, молдалар, әйтеуір, қайткен күнде шариғат талабын сақтау 

үшін ысқатқа шығарылған малды аса қымбат бағалайды, мысалы 20 сомның жылқысын 100 

сомға не онан да жоғары бағалайды, осы баға бойынша ысқат малын алады [6, 158 б.].  

Бұл дәстүрді өңір тұрғындары былайша орындайды: өліктің бір жағында, басына 

таман, оның баласы не туысқаны отырады, ал екінші жағында, қолына құран алып молда 

отырады. Сонан, өлген адам, жоғарыда айтқанымыздай балиғыға жеткеннен бері неше жас 

жасаған болса, өлген адамның туысқаны молдаға құранды өлік үстінен сонша рет беріп: - 

«Әкемнің, ағамның не сондай бір туысқанымның күнәсын қабыл етесің бе?» - деген сұрақ 

қойып отырады. Молда, құранды ала беріп, - «қабыл еттім» деп жауап қайырып отырады. 

Сүйекті үйден шығарарда өлген адамның әйелдері ойбай салып дауыс шығарады, оған 

ауылдағы басқа әйелдерде қосылады; беттерін тырнап қан қылады, бастарына түскен қайғы-

қасіретін жұрт алдына қаншалық күштірек көрсеткісі келсе, беттеріне де жара соншалық көп 

түседі. Оны жоқтау деп атайды. Жоқтаудың басын ұлттың көсемі, алаш азаматы Ахмет 

Байтұрсыновтың «23 Жоқтау» кітабында да кездеседі. Біздің басқа өңірге батысқа немесе 

шығысқа қарағанда бізде ерекшелік сол жоқтаған кезде әйел адамдардың жоқтауы. 

Жоқтаудың өзінің түр-түрі бар. Қайтқан кісінің анасының жоқтауы, жарының жоқтауы, 

қызының жоқтауы, келінінің жоқтауы. Сонымен бірге қара дауыс шығаратын болатын. 

Алдында қаралы үйге қара дауыс шықпай, жоқтау айтылмайды. Қара дауыстыда біздің елде 

сол аналарымыз әйел заты шығарады. Мысалы, айтып кететін болсақ, Мұхтар Әуезовтың 

«Абай жолы» романында ер азаматтардың жоқтағандығы айтылады. Оңтүстік Жетісу 

өңірлерінде де қара дауысты ер адамдар тізіліп тұрып, ой бауырымдап жоқтайды, ал біздің 

елде әйел адамдар жоқтайды [7]. 

Торғай облыстарын мекендейтін қазақтардың әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерінің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Мысалы, өңір қазақтарының құда түсу, қыз ұзату және той жасау, өлген 

адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрі, жоқтау жосын-жоралғылары мен мал 

шаруашылығына қатысты ырым-тыйымдарын айтуға болады.  

Торғай елі қазан төңкерісіне дейін негізіне мал шаруашылығымен айналысты. Егін тек 

қолайлы жерде, яғни, Қара торғай, 1-Наурызым, Сарықопа, Қарақоға болыстарында ғана 

егілді. Суландыруға мүмкіндігі жоқ жерлерге шығыр пайдаланып бидай мен тары егілді.  

Торғай облысына орыс қарашекпенділері ХІХ ғасырдың аяғына жақын еркін ене 

бастады. Мысалы, 1882 жылғы мәлімет бойынша Ақтөбе бекінісінде 330, Қарабұтақ 

фортында 300, Ырғызда 831, Торғайда 501, барлылығы 6403 ғана орыстар болса ол 1883 

жылы 10084-ге, 1890 жылы 30751-ге жетті. Бұл жыл санап бірнеше есеге өсіп, ақырында 

1901 жылы Торғай облысының генерал-губернаторы патша ағзамға былай деп хат жазуға 

мәжбүр болды: «Қоныс аударушылардың топырлап келуі күшейген сайын әкімшілікке 

көптеген қиындықтар мен қамқорлық жасауға әсер етіп қоймай ол қазақтар тарапынан 

наразылықтарды туғызуда. Қоныс аударушылардың өзбетімен келіп жерді иеленуі 

қазақтардың малының өрісін тарылтты. Жаңадан қоныс аударылып келгендер қазақтардың 

жерін басып алып, өздерінше жыртуда... Қоныс аударушылардың шамадан тыс лық 

толғандығының қауіптілігін айтпағанда Ақтөбе, Торғай, Ырғыз уездерінде тіпті жері бай 

Қостанай уезінде осы күнгі жағдайына азда болса қоныстанушылар тағы да қосылса онда 

мемлекет қоймасына орны толмас масыл болатындығына менің сенімім мол». Бірақ генерал-

губернатордың сөзі не, өзі не болды. Әркімнің өз мүддесі өзіне жақын деп ойлаған Ішкі істер 

министрлігі қоныс аударушыларды қайта үсті-үстіне топылта бастады. Соның салдарынан 

Торғай облысының халқы 1885 жылмен салыстырғанда 1912 жылы 798737-ге жетті, екі 

еседен астам өсті. Мұның аяғы қазақтармен қарашекпенділер арасында қақтығыстарға әкеп 

соқты. Бұл жөнінде нақты дерек «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 15 ақпанындағы №104 

санында М.Дулатов «Торғай жеріндегі хохолдардың шабындығына малы түсті деп Павел 

Маниулов деген Жармұхамед Текебай ұлын атып өлтіргендігі туралы» ашына жазды [8, 277 

б.].  

Торғай облысы халқының өмірі жыл сайын құлдырап бара жатқандығы жөнінде 

«Тургайская газета», «Тургайские областные ведомости», «Қазақ» басылымдары қатты 
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алаңдатушылық білдірді. Торғай түлегі Ахмет Байтұрсынов «... қазақтар жылма жыл 

кедейленіп, халық күш қуатынан айырылуда. Егіншілікті дамыту үшін олардың қаражаты 

жоқ. Егіншілікке қолайлы жерлерді тұрғындардың экономикалық және мүддесіне ешқандай 

көңіл бөлгілері де келмеді», - деп патша шенеуніктерінің қазақтарға қырын қараған 

көзқарасын әшкереледі. 

 1895 жылы «Тургайская газета» 3 санында «...Облыстық әкімдерге сенім жоқ. Олар 

өздерін тым еркін сезінеді»- деп жазған В.Наурызбаевтың пікірі көп нәрсені аңғартса керек. 

Міне осындай «әй дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқтығына» көзі жеткен отарлаушылар 

қазақтарға жауыздықтың алуан түрін көрсетті. Соның бірі қазақтың байрғы тіліне қысым 

жасап орыстандыру болды. Ресей Халық ағарту министрі, кейін Ішкі істер министрі болған 

граф Толстов қазақ тіліне орыс әліпбиін 1876 жылдан бастап енгізді. Екіншіден, 1914 жылғы 

23 қаңтарда «Қазақ» газетінің N47 санында Досымжол Қылышбай қажының мына сөзін тілге 

тиек етсек те болады: «Өткен жылдарда Есіл деген судың бойындағы ата-бабаларымыздан 

бері мекен етіп отырған қыстаулық, жайлаулық, егіндік жерлерімізді мұжықтарға тартып 

алып берді. Өзімізді тақыр далаға айдап шыққаннан кейін ол жерде малымызға жаз жайлау, 

күз күздеу болмай, арық болып қыстан қырыла бастады. Екінші жағынан хохолдар жайылып 

жатқан малымызды өз жеріне айдап апарып, «жерімізге түсті, пәлендей ақша берсің, болмаса 

малыңды бермейміз» - деге соң, амалсыз өз малымызды өзіміз сатып алатын болдық. Оларға 

қарсы келуге біздің шамамыз келмейді, бірлі-жарымды хохолдан үрке қорқатын болдық. 

Оларға қарсы келуге қорқатын болдық. Мұңымызды шағатын кісі таба алмадық. Хохолдар 

бір ағайындарымыздың 3 адамын өлтіріп ақшасын алып кетті. Басымызға да, малымызға да 

осындай таршылық келді. Мінген ат, артқан түйе, айдаған қойымыздан айырылдық... 

малымыздан айырылған соң ішуге ағымыз болмай, сатып алуға пұлымыз болмай, 

ашаршылыққа душар болдық» [9]. 

Халқының тағдыры таразыға түскен осындай ауыр күндерде Торғайдың топжарған 

текті түлегі Мыржақып Дулатов «Қалғанша жарты жаңқам мен сенікі, Пайдалан шаруаңа 

жараса, алаш», - деп жарияға жар салды. Халқының қайғысына қабырғасы қайысып, жоғын 

жоқтаушы болатындығына серт берді. Сүйтіп 1909 жылы «Оян, қазақ!» кітабын шығарып: 

 «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, 

 Өткізбей қараңғыда бекер жасты!» - деп зердесін оятуға ұран салды [10, 128 б.]. 

Қортындылайтын болсақ, Қазақ халқының тарихын, мәдениетін, тұрмыс-тіршілігін 

зерттеуде өңір қазақтарының этнографиялық болмыс-бітімін сипаттай отырып, ондағы 

ерекшеліктерін, басқалардан даралап тұрған айырмашылығы мен ұқсастығын айқындау 

үлкен рөл атқарады.Осылайша, берілген тарихи-географиялық аумақ мәдениеттің өзінше 

локальды типі екенін көрсетеді. 

Дәстүрлі отбасылық әдет-ғұрыптарына анализ жасай отырып, өзіндік ерекшелік пен 

қазақы бет-бейнесінің сақталуы анықталынды. Әсіресе, бала туу және оның әлеуметтену 

кезеңінде, той жасау, сондай-ақ, өлік жөнелту әдет-ғұрыптарындағы ерекшеліктерді айтуға 

болады. Осы тұрғыдан келгенде, Торғай өңірі қазақтарының қазақ руларының өзіндік 

ерекшелік пен қазақы бет-бейнесінің сақталуына, дамуына әсер етуші ішкі, сыртқы саяси-

әлеуметтік, табиғи-биологиялық жағдайлар, ұлттық жан-күй, мәдени факторлар әсері үлкен 

міндет атқарды. 
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После обретения независимости, Казахстан начал целенаправленное комплексное 

исследование истории формирования казахской диаспоры в мире. По данным Всемирной 

ассоциации казахов, международной негосударственной организации, более 5 млн. казахов 

по данным на 1993 год, проживает вне республики. 

В современной политической науке понятие «диаспора» относится к одной из шести 

категорий этнической политики и характеризует «группу этнического меньшинства, 

переселившуюся, проживающую и действующую в принявшей ее стране, но имеющую 

сильные сентиментальные и материальные связи со страной происхождения». Казахская 

диаспора была создана миграциями на длинные расстояния, имевшими временную, затем 

перешедшую в постоянную продолжительность, с пересечением внешних границ, сначала, из 

Казахстана в Китай, Россию, государства Средней Азии, Афганистан и Иран, а затем далее 

по всему миру. 

Изучение исторических и современных проблем Казахской диаспоры в мире и 

особенно СНГ представляется важным с точки зрения национальных, социально-

политических, экономических и интеграционных интересов современного Казахстана. 

Казахи, живущие за рубежом, являются одним из объектов национальной политики 

Республики Казахстан [1]. 

Вопросами истории формирования казахской диаспоры на постсоветском 

просиранстве успешно занимались Бекмаханова Н.Е., Аманжолова Д.А., Кадырбаев С.Ш., 

Ахметова Ш.К. и др. Особый вклад в изучение казахской диаспоры внесла Г.М. 

Мендикулова, которая первая в Казахстане защитила диссертацию по истории зарубежных 

казахов, затронула и подробно осветила вопросыисторического процесса возникновения и 

формирования казахских диаспор и заложилаосновы казахстанской диаспорологии. В своем 

выступлении на международном симпозиуме «Казахская диаспора: проблемы и 

перспективы» она отметила: «Пришло время для создания отдельной отрасли в 

общественных науках Казахстана - диаспорологии, которая будет изучать исторические, 

демографические, культурно-бытовые вопросы развития диаспор». И нужно учитывать, что 

и в самом Казахстане, проживает 130 диаспор, чьи исторические и современные проблемы 

тоже требует более глубоких исследований [2]. 

Казахская диаспора на протяжении всей своей истории имела насильственный или 

вынужденный характер миграций, вследствие политических и религиозных причин. 

Вынужденные миграции были обусловлены политическими притеснениями и трудностями 

социально-экономического характера на родине. На развитие и распространение казахской 

диаспоры в значительной мере повлияли многие исторические события [1]. История 
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формирования диаспоры казахов занимает не одно столетие: демаркация границы, 

административные и земельные реформы в Российской державе XVIII–XIX вв. формировали 

миграционные процессы кочевых сообществ на окраинах государства. Особенно активно они 

протекали в XIX – начале ХХ вв. 

Мощная перекочевка казахов в пределы Синьцзяна имела место во время 

национально-освободительного движения в Центральной Азии 1916 г. Исследуя 

исторические события национально-освободительной войны 1916 г. в Казахстане и Средней 

Азии, необходимо отметить, что все народы, покинувшие в данный период Родину, спасая от 

физического уничтожения близких и родных, являлисьвоеннополитическими беженцами. 

Около 300 тыс. казахов и кыргызов из Казахстана и Кыргызстана, спасаясь от карательных 

акций русской армии, перешли через русско-китайскую границу в Кульджинский край и 

Кашгарию. 

Установление Советской власти и гражданская война в Казахстане явились новым 

толчком для миграций казахов за пределы Родины. В новейшей историографии упоминание 

данного факта могло привести к приданию автора «социалистической анафеме», поэтому в 

исследованиях, посвященных этой проблеме, лишь отмечалось, что неграмотные или 

несознательные массы, поддавшись на провокации кочевой знати, покидали свои земли и 

перегоняли свой скот через границу. В основном, казахи бежали на восток в Китай, на юг в 

Узбекистан и далее в Афганистан и Иран. 

Большой отток казахского народа наблюдался в период коллективизации и голода в 

Казахстане в конце 20-х и начале 30-х годов ХХ столетия. Массовый характер откочевки за 

границу приняли весной 1930 г., а своего пика достигли в конце 1930 – первой половине 

1931 гг., когда почти вся территория республики была поражены голодом. Следующая волна 

эмиграции пришлась на 1933 г. Если первоначально откочевки носили традиционный 

сезонный характер, то с весны 1931 г. началось массовое лавинообразное беженство. В 

структуре эмиграционного потока стали доминировать бедняцкие и середняцкие хозяйства, 

единичные перемещения сменились групповыми, когда с мест снимались целыми аулами. 

Наибольший отток населения произошел из приграничных регионов. 

Советское руководство в качестве причин откочевки казахского населения указывало 

«бешенную агитацию байства», сопротивлявшееся коллективизации, насилию, 

последнеепризнавалось властью и воспринималось как перегибы местной власти в 

отдельных районах. 

Несмотря на меры по укреплению границы, предпринятые в конце 1920-х гг., 

эмиграция приобрела массовый характер и «закрыть» границу в начале 1930-х гг. не удалось. 

Отток населения из приграничных районов области, произошедший вследствие голода, был 

частично компенсирован замещающим потоком, расселением откочевников из других 

регионов, созданием сети красноармейский колхозов и вселением ссыльных. 

По разным оценкам, от истощения умерло от 900 тысяч до 3 млн человек! Еще около 

одного миллиона казахов вынуждены были откочевать в более благополучные районы 

России, а также в Китай, Монголию, Иран, Турцию, Афганистан, Туркмению, Узбекистан и в 

Киргизию [1]. 

В результате основную долю казахской диаспоры стали составлять представители 

этого поколения вынужденных переселенцевбеженцев, оставивших родную землю ради 

спасения своих семей от голода, наступившего в начале 1930-х годов. 

Вторая мировая война принесла много бед, изменила судьбы народов, многих лишила 

Родины, а миллионы людей жизни. Особое место в казахстанской историографии занимает 

проблема Туркестанского легиона, отношение к которому, несмотря на прошествии более 

чем полувека, остается неоднозначным в обществе. Историческая правда о Туркестанском 

легионе, в рядах которого, возможно, находились представители казахской диаспоры, ныне 

проживающие за рубежом, все еще ждет своих исследователей, так как из-за отсутствия 

доступа к документальным источникам, хранящимся в специальных закрытых архивах, пока 

невозможно полно изучить данную проблему. У каждого своя судьба в этой жизни, полной 
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радостей и тревог, и волнений. На войне –особенно. Кто-то попадал в плен и, бежав из него 

продолжал сражаться против врага на благо своей Родины, даже за ее пределами, а после 

победы возвращался на горячо любимую Родину и в застенках уже других лагерей пытался 

доказать свою невиновность, находя силы и веру выстоять и не быть сломленным. Кто-то, 

предчувствуя свою горькую судьбину на Родине, не возвращался туда, выживал, жил на 

чужбине с незаживающей раной в сердце, которую нанесла ему судьба. 

Исторические события XX в. действительно повлияли на судьбы народов мира, и 

казахов в том числе, глобально, коренным образом изменив существующий уклад жизни, 

менталитет, государственные границы, ареал распространения народов Казахстана в 

Центральной Азии, вынудив многих людей покинуть родные земли и сформировать 

диаспоры в чужих краях, оставив их без надежды вернуться туда, где из поколения в 

поколение жили их предки [1]. 

В целом в течение ХХ века сформировалась весьма значительная община этнических 

казахов.На современном этапе развития диаспоры казахов характеризуют: процесс 

консолидации, с одной стороны, и стремление к воссозданиюисторико-культурной 

самобытности – с другой.  

После получения Казахстаном независимости, одним из приоритетов миграционной 

политики, как нам известно, явилась репатриация бывших соотечественников 

наисторическую родину. Осенью 1992 г. в г. Алматы прошел Первый Всемирный курултай 

казахов, идея которого принадлежала Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву. Итогом 

курултая стало создание Всемирной ассоциации казахов. При всех сложностях и 

противоречиях Ассоциация и Всемирные курултаи дали толчок консолидации диаспоры за 

рубежом [3]. 

Среди мер, принимаемых Правительством, важное место занимает организационное 

переселение и создание условий для жизнедеятельности репатриантов в местах поселения. 

Кроме этого, не раз речь шла о проблемах с адаптацией репатриантов к условиям жизни в 

Казахстане. Если для кого-то адаптация проходит безболезненно, то для большинства она 

связана с большими трудностями и проблемами.Наиболее острой проблемой для оралманов, 

помимо работы, является наличие или возможность получения жилья. 

В 1996 г. Президентом Казахстана была утверждена Государственная программа 

поддержки казахской диаспоры; в 1997 г. подписан Закон о миграции. В 2000 г. была 

одобрена Концепция миграционной политики Республики Казахстан; в октябре 2001 г. 

утверждена Программа демографического развития государства; инициирована 

Государственная программа поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2005–2007 гг. Положения, изложенные в этих документах, получили развитие в Концепции 

миграционной политики Республики Казахстан на 2007–2015 гг., а также в программе 

«НұрлыКөш» («Светлое кочевье») на 2009–2011 гг., предполагающей содействие этническим 

мигрантам и соотечественникам [4]. 

С начала 1990-х гг. казахи зарубежья стали рассматриваться как мощный 

демографический и социокультурный ресурс суверенного Казахстана. Интерес к потенциалу 

казахов сопредельных стран был подтвержден серией межгосударственных соглашений, в 

которых решение проблем соотечественников выступало условием стабилизации 

евразийского политического пространства. Результатом эффективной политики Казахстана 

стало формирование диаспоральной активности казахов зарубежья. 

В результате принятых мер за годы Независимости в Казахстан на постоянное место 

проживание прибыло около 1 млн. представителей казахской диаспоры из-за рубежа. Это 

составляет около 6% от общей численности населения Казахстана без учёта их естественного 

прироста. 61% переехавших – репатрианты из Узбекистана, 12% – из Китая, ещё 12% – из 

Монголии, 7% – из Туркменистана, около 4% – из России. 56% переехавших – это люди 

трудоспособного возраста, около 40% – дети до 18 лет. [5]. Главная причина возвращения 

определялась стремлением к воссоединению нации,возобладавшим с провозглашением 

Республики Казахстан. 
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Казахстан является одной из немногих стран, которая провозгласила и реализует 

этническую миграционную политику, отвечающую чаяниям многочисленной казахской 

диаспоры, проживающей за рубежом.Правительством на постоянной основе реализуются 

меры по усовершенствованию миграционной политики,затрагивающие и вопросы защиты 

интересов оралманов, их социальной поддержки. Об этомв ходе своих выступлений не раз 

заявляли представители Министерства труда и социальнойзащиты населения РК и 

Министерства экономики и бюджетного планирования РК. 

Казахстан обязан помогать и помогает своим соотечественником начать новую жизнь, 

а переселенцы, в свою очередь, должны работать на благо своей страны. 
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Знали ли вы, что происхождение праздника Новруз, которую отмечают иранские и 

тюркские народы уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. 

Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи (Первая персидская империя), 

как религиозный праздник зороастризма.  

Зороастризм- один из древних мировых религий, который появился в Иране, 

впоследствии она получила название парсизм среди иранцев, переселившихся в Индию из-за 

угрозы религиозных преследований в самом Иране [1]. Она была названа в честь пророка 

Заратуштры, который жил не позднееVIIв. д.н.э. Он был реальной исторической личностью и 

принадлежал к сословию жрецов. По некоторым сведениям, Заратуштра был скифом. Когда 

ему исполнилось 42 года, его проповедь новой религии, зороастризма, получил всеобщее 

признание. Позднее личность Заратуштры была мифологизирована и наделена 

сверхчеловеческими качествами. Зороастризм проповедует осмысленное следование добру и 

истине, воплощенное в знаменитом зороастрийском девизе: благая мысль, благое слово, 

благое дело. Она основана на противостоянии двух миров: мира добра и мира зла. Недаром 

одна из главнейших молитв зороастрийца – «Истина-это высшее благо». 

Зороастрийцы считали священными четыре стихии, ни одну из них нельзя было 

осквернять [2]. Особое значение придавали обрядам очищения. Осквернить могло и еще 

очень многое: колдуны, еретики, лжеучители, иноверцы, гомосексуалисты, а также люди 

обладающие уродствами и неизлечимыми болезнями. Все они несли на себе печать 

осквернения Злым духом и могли быть опасны для окружающих. Кроме того считались 

нечистыми: слюна, кровь, вообще любые выделения и даже дыхание, могли осквернить 

обрезанные волосы и когти, прикосновение к мертвому телу. Стрижка должна была 

http://bibliotekar.kz/istoricheskie-sudby-kazahskoi-diaspory-g
http://qazaq-alemi.kz/
https://lifestories.com.ua/blog/158-programma-repatriatsii-nurly-kosh
https://primeminister.kz/ru/news/sotsialnaya_politika/za-godi-nezavisimosti-v-kazahstan-migrirovalo-okolo-1-milliona-etnicheskih-kazahov-13198
https://primeminister.kz/ru/news/sotsialnaya_politika/za-godi-nezavisimosti-v-kazahstan-migrirovalo-okolo-1-milliona-etnicheskih-kazahov-13198
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происходить в особые дни, ногти и волосы нельзя было просто выбрасывать или сжигать. 

Как правило, их помещали вне большую ямку, сделанную в твердой глине. Иногда для их 

хранения во дворе строили даже отдельный домик с полом, чтобы они не касались земли, так 

как земля считалась священной. Одним из важных очистительных средств была коровья 

моча. Коровью мочу даже употребляли внутрь в случаях особо сильного загрязнения, 

например, если женщина рожала мертвого ребенка, ей следовало не менее трех раз очистить 

«внутреннюю могилу» мочой. Уже в средние века, а тем более в настоящее время коровью 

мочу заменяли соком фруктов или вином. Но главным очистителем служила вода. При 

последовательном умывании рук, головы, лица, тела, ног он спускался все ниже и наконец, 

улетал с пальцев левой руки, превратившись в отвратительную муху.  

Как только человек умирал, его относили в специальное место, как правило, на 

возвышенность, и клали не на землю, чтобы не осквернить, а на какой-то изолирующий 

материал (камень, кирпич, известьит.д.) и оставляли на съедение птицами диким зверям. 

Постепенно начали строиться массивные, невысокие башни скрытым верхом, куда относили 

труп. Когда оставались только высохшие кости, их сбрасывали через специальное отверстие 

в колодец - костехранилище.  

К настоящему времени зороастризм в основном вытеснен исламом, небольшие 

общины сохранились в Иране (гебры) и Индии (парсы), также в результате эмиграции из 

обеих стран сложились общины прежде всего в США и Западной Европе. В Российской 

Федерации и странах СНГ действует сообщество традиционных зороастрийцев, называющих 

свою религию на русском языке словом «благоверие». Согласно официальным данным по 

состоянию на 2012 год, примерное количество приверженцев зороастризма в мире 

составляет менее 100 тысяч человек, около 70 тысяч из которых находится в Индии. Также 

2003 год был объявлен Юнеско годом 3000-летия зороастрийской культуры. 

 

Список литературы 

1. Бартольд В.В. Сочинение том VII, Москва. 

2. Успенская А. «Зороастризм за 90 минут». 

3. М.В. Чистякова. Авеста. Хордэ Авеста 

4. Рак И.В. «Мифы древнего средневекового Ирана». 

5. Бойс М. «Зороастрийцы: верования и обычаи» 

6. Мейтарчиян М. Б. «Погребальный обряд зороастрийцев». 

 

 

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСЫ 

 

Тулепбергенова Айжан., «Тарих» мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: Исенов Ө.И., т.ғ.к., профессор 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,  

Қостанай қ. 

 

Тарих сахнасына Алашорда - Халық Кеңесі үкіметін алып келген жалпы ұлттық 

күрестің басында ұлттық интеллигенция тұрды. Олардың ортақ түсінігі бойынша отарлық 

езгі мен феодалдық мешеулік жағдайында аяқ асты болған ұлттық мүддені қорғап, қазақ елін 

басқа өркениетті елдер қатарына алып шыға алатын жалқы жол – ұлттық мемлекеттік 

құрылымның болуы еді. Жетпіс жылдан астам уақыт жүріп өткен тарихи жолымыз көрсетіп 

бергендей, қазақ қоғам қайраткерлері тәуелсіз дербес мемлекет құру жолын таңдай отырып, 

қателескен жоқ еді. Ұлттық қанау мен ұлттық теңсіздік болған жерде езілген елдердің табиғи 

талаптары мен мүддесін қорғайтын саяси институттарға сұраныс та қалыптаспақ. Ал, осы 

негізде пайда болған мемлекеттің саналы түрде жалпы ұлттық-мұраттарға қол жеткізуді 

көздейтін шараларды іске асыруы да табиғи нәрсе. Өздерінің саяси еркіндігін алған елдердің 
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бәрінде де осылай болған. Осы тұрғыдан алғанда, әрине, Алашорданың өмірге келуі тарихи 

қажеттіліктен туған болатын.  

Ұлттық саясатта түптеп келгене ұлыдержавалық, испериялық мақсатты көздеген бұл 

екі саяси жүйе де ұлттық мемлекеттік идеясынан қорықты. Сондықтан да, ұлттық шет 

аймақтарда бұл оойға қозғау салушылардың есімін атауға да тйым салындын. Міне осыған 

байланысты біз соңғы уақытқа дейін қазақ ұлт-азаттық қозғалысы қайраткерлерінің өмір 

жолымен, олардың артында қалдырған шығармашылық мұраларымен таныса алмай келдік. 

Халқымыздың өз еркіндігі үшін күрес жолында мәңгі өлметін терең із қалдырған сондай 

қайраткерлердің бірі – Әлихан Нұрмұхмедұлы Бөкейханов. 

Әлихан Нұрмұхамедұлы 1866 жылы бұрынғы Семей облыыс Қарқаралы уезі 

Тоқырауын болысының жетінші ауылында өмірге келген [1, 14 б.]. Қазіргі әкімшілік-

аймақтық бөлініс бойынша, бұл елді мекен Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданы, Қаратал 

совхозына қарайды. Ә.Бөкейханың әкесі – Нұрмұхамед, анасы – Бегімханым оқу-білімге 

жақын, парасатты адамдар болған. Әлиханның үлкен атасы – Бөкей, ол атақты көкжал Барақ 

сұлтанның ұлы. 1816 жылы бес мейрам – арғын Уәли билігін мойындамай, Орта жүзде 

екінші хандық құрады. Хан етіп сексеннен асқан қарт Бөкейді сайлайды. Бөкейдің тоғыз 

ұлының бірі – Батыр сұлтан. Батырдың ұлдары Мырзатай мен Рүстем, Мырзатайдан 

Нұрмұхамед туады. Бөкейден соң Қарқаралы дуанының билігі немересі Жамантайға 

ауысқан. Жамантай мен Рүстем, Мырзатайлардың арасында әскер және ел билеу ісіне 

байланысты басараздың болып, соның нәтижесінде Рүстем мен Мырзатай Қаратау жаққа  

ығысқан [2, 42 б.]. Бірақ олар көп ұзамай қайта оралып, Кенесары қозғалысына ат салысады. 

Әлихан Бөкейхановтың қайраткер ретінде қалыптасуының екі рухани негіздерін бөліп 

айту артық емес. Біріншіден, Ә.Бөкейхан еркіндік пен теңдікті жоғары бағалаған ортада өсті. 

Оның қоғамдық көзқарасының қалыптасуына халықтың бай ауыз әдебиетінің, ұлы Абайдың 

және басқа ақын-жыраулардың терең ойлы шығармаларының ықпалы болғандығы сөзсіз. 

Оның 1907 жылы тұңғыш рет орыс оқырмандарын Абайдың шығармашылығымен 

таныстыруды көздеген материал жариялап, ал 1909 жылы ұлы ойшылдың шығармаларының 

Петерборда жарық көруіне мұрындық болып, өмірінің соңына дейін Қобыланды, Ерсайын, 

Қозы-Көрпеш – Баян сұлу және басқа көптеген ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, зерттеп және 

насихаттап өтуін, әрине, кездейсоқ жағдай деп айту қиын. 

Ә.Бөкейханның ұлт әдебиетінің өз алдына жеке бір саласы – әдеби сынның іргесін 

қалап кеткен еңбегі және қазақ ауыз әдебиетінің теңдессіз үлгілерін жинақтап, өңдеп 

бастыруға және зерттеуге қосқан үлесі әлі де болса лайықты бағасын алған жоқ. Ал оның 

әдеби аударма саласындағы атқарған жұмысы бір төбе болатын. 

Ауыз әдебиетінің «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Қара қыпшақ Қобыланды батыр», 

«Ер Тарғын» сынды үздік үлгілерін өңдеп  бастырған [3, 87 б.], өз замандастары Абай, 

Шәкәрім, Міржақып, Жүсіпбек сынды ақын-жазушылардың шығармаларына әділ де өткір 

сын жазып, насихаттаған, Батыс Еуропа мен орыстың классикалық әдебиеті үлгілерін 

аударуға бір кіседей атсалысқан Ә.Бөкейхановтың алға қойған ең басты мақсаты – қазақтың 

ежелгі ауыз әдебиетінің үлгілерін сақтап, дүниежүзінің маңдайалды әдебиетін үлгі-өнеге 

тұта отырып, қазіргі заманның ұлттық әдебиеті мен мәдениетін қалыптастырып, дамыту 

болатын. «Қазақ» газетінің 1913 жылғы №3 санында «түрік баласы» деген бүркеніш атымен 

жазған мақаласында [4, 65 б.] сол мақсатын ол былай деп нақты атап көрсетті: «Осы 

ғасырдағы ғылым жарығында қазақ көзін ашып, бетін түзесе, өзінің қазақшылығын 

жоғалтпағандай және өзіміздің ширақ ғадетіне ыңғайлы қылып қазақ мәдениетін құрып, бір 

жағынан қазақ әдебиетін тұрғызып, қазақшыллығын сақтамақшы». 

Отарлықтың бұғауына отырған халқының төл әдебиетінің күйзелген жайы болашақ 

Алаш серкесін ертеден терең толғандыра бастайды. Омбы техникалық училищесінің соңғы 

IV курсында оқып жүрген 1889 жылы «Дала уалаяты» газетінде жарияланған алғашқы 

мақаларының бірінде Әлихан: «Қазақ халқының өз алдына өлеңдері бар. Кім белмейді: 

қазақтың ақындары Шортанбайды, Шөжені, Орынбайды, Найман баланы, Шерниязды... 

Құланбайды һәм хайриларын. Қазақтарға осы ақындардың қайсысының сөзі күшті екенін 
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білдіруге жөні бар ма?! Шерниязды ойласақ, қызыл тілінің арқасымен жаны қалған. Шөже 

Қарымбай секілді сараң кісіден сый алған» [4, 87 б.], - деп орынды атап көрсетіп, бір 

жағынан, өткен дәуірдің ақындары мен олардың поэзиясын мақтан еткендей болса, екінші 

жағынан – оларды өткір сынға алады. Жас автордың: «Сол ақындар өздерінің өнерлерін бай 

қазақтың алдына шығарған, соларды мейлінше мақтап бір жақсы адам қылып, сол байлар 

айтқандай болмаса да, осы күнгі жас ақындар да алдыңғы ақындардың қылғанын қылып – 

осы уайым емес пе?!», - деген өкінішке толы сырлы да сыни пікірі ұлы Абайдың: 

Ақындары ақылсыз надан келіп, 

Құр жерді өлең қыпты жоқтан қармап; 

Қобызын, домбыра алып топта зарлап, 

Әр елден өлең менен қайыр тілеп... 

Кетірген сөз қадірін жұртты шарлап, 

Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, 

Мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, 

Жат елде қайыршылық қылып жүріп, 

Өз елін бай деп мақтап, Құдай қарғап; 

Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, 

Жиса да бай болмапты қанша малды ап», - деген өлең жолдарымен тіпті үңдесіп 

жатыр. Осы мақаласын жазған сәтінде Ә.Бөкейхан Абай ақынның көзін көрді ме, немесе ұлы 

ақынның шығармашылығымен таныс болды ма, оны нақты айту қиын. 

Бірақ 23 жастағы Әлихан өз жағынан ақылсыз ақындарды сынаумен шектейлмей, 

«Дала уалаяты газеті» арқылы бүкіл қазақ қоғамын жақсыдан өнеге алып, жаманнан безуге 

үндейді, көрген-білгені көп қариялар мен ақсақалдарды өскелең жастарға үлгі-өнеге 

көрсетуге шақырады: «Сіз, текті қариялар, газетке көмек беріңіздер, көреген 

жақсыларыңызды бәрін айтыңыздар! Өздерін жазғы күні кешке таман айтатын, төбенің 

басында, құдықтың қасында отырып я қысты күні – ауылдастарының үйінде қонақта отырып 

айтқандарыңды, көргендеріңді – қазақтың жақсыларымен бірге жүріп, қалайша атақты 

билердің билік қылғанынан, дау бітіргенінен – жарылқап, Алшынбай, Мұса, Құнанбай һәм 

ғайри жақсылардың пара алып, жібек шапанға, қалтасының пайдасына 

қызықпағандықтарын; осы күнгі билерге, лай судан балық ұстаймыз деп жүрген, өсиет етіп, 

ғибрат беріңіздер!» [5, 112 б.]. 

1899 жылдың күзінде «Дала уалаятының газетінде» шыққан келесі мақаласында автор 

қазақ халқының ежелден келе жатқан бірқатар салт-дәстүріне талдау жасап, ол салт-

дәстүрлердің осы күні бастапқы мәні мен мағынасының адам танымастай бұрмаланғанын 

әшкерелеп жазады. Мысалы, қонағын күту дәстүрінің қалай өзгергенін Ә.Бөкейхан былай 

сипаттайды: «... қазақ халқының не әдеті өзгермеді? Қазақ халқының бір көңілді көтеретін 

әдеті – қонақ күтуі де жылдан жылға бұрынғыдай болмай барады. Бұрын қонақтарды 

таңдамай қалдырады екен, тек жолаушыменен болса. Осы күнде қонақтарды таңдап 

сыйлайды. Жақсыларды, күміс ер-тоқымдыларды, бөлек атшы алып жүргендерді ғана 

қондырады. Қондырған уақытта көп арамдық-қулық, алдаушылықтар бар – бұрынғы уақытта 

болмаған. Бұл күнде қонақ байы алдап, бай қонағын алдайды. Бір-бірін жақсы біледі. Сонда 

да қонақ ойлап отырады: «Сендердің жайың мағлұм – менің үстімдежібек шапаным болмаса, 

иттей қылып қуып жіберер едің!» [6, 147 б.], - деп. Сонда бай ойлап отырады: «Сен маған 

келген жоқсың ғой, қымызым мен қойыма келдің ғой!». 

Автордың пікірінше, қазақтың ежелден қалған тағы бір сүйкімді әдет-ғұрпы – 

жылудың мән-мағынасы да көп адам танымастай бұрмаданған. «Жылу да мейлінше жөнсіз 

болып кетті. Бұрын зиян көріп қалғандарға көмекті ықыластарымен береді екен: қулық-

зұлымдық ойламай. Жақындарын аяғаннан осылары мейлінше жақсы әдет еді. Осы күнде 

көмек бергізген пара берушідей болып кетті. Қазақтар бұл күні біреуге жылу берсе, берген 

кісінің қандай екенін байқайды, байлығының қандай екенін, бұрын мұндай ойламаушы еді. 

Кедейлерге көмек беруге ар көреді һәм пәлен бір уақытта қайтарып алу қиын деп ойлайды. 

Бірақ кедейлерге оны-мұны берсе, соның ақысына жұмыс қылдырмаса, олай қылмайды». 



117  

Әйтсе де Ә.Бөкейхан қазақтың тұрмыс-тіршілігінде кездесетін әлгіндей жаман әдет-

ғұрыптың барлығы халықтың ежелгі салт-дәстүрін бұрмалаудан туып жатыр деп ойламайды. 

Бір кезде сүттей ұйыған қазақ арасына жік салып, бұқара халықты алдап та, арбап жеген 

жаман әдептің көбі сырттан келіп сіңіп жатқанын атап көрсетеді: «Біздің қырға бір жөні жоқ 

ғадат неше заманғы рәсімдер жүреді. Біреуді күшті кісі я күшті тұқым деп адал-арам болса да 

жалпылдатып жүреді. Біздің заманның заңымыз, ұлығымз жоқтай, мақұлықпен қаңғырып 

жүргендей күшті тұқымдар нашар тұқымдарды ренжітеді» [7, 135 б.]. 

Жалпы, ең алғашқы шағын әңгімелерінде Ә.Бөкейхан қазақ қоғамының кертартпа 

күштері болып келген шынжыр балақ, шұбар төс бай-болыстардың бейнесін нақыштап 

сомдай білген. Мысалы, «Ықтиятты болыс» атты әңгімесінде мұңын айтуға келген кедейді 

болыстың қалай қабылдаған сәтін Әлихан ащы сарказммен былайша суреттейді: «... арызқор 

кедей бағанадан босағада отыр еді, арыз айтатын уақыт болды ғой деп сорлы қуанып, 

еңбкектеп төрге таман жылжыды. Болысқа жақындап, төмен қарап болыстың бетіне тік 

қарауға бата алмай, арызын айта бастады. Айтып отырғанда аз уақыттан соң кедей бсын 

көтеріп маңайына қаранып, бір іске қайран қалыпты: қараса, алдындағы болысы ұйықтап 

жатыр дейді [8, 42 б.] . 

Алаш серкесі сонау бастан-ақ туған халқының жарқын болашаққа жететініне кәміл 

сенді, әсіресе жас ұрпаққа зор сенім артты: «Қыр халқы ғылым-білім жайып жатқан һәм 

өздері ғылым-білімге көңіл бөлген себебінен кешікпей-ақ жақсылықты біліп, еңсесін 

көтеруге аяқ басар, өздерінің сүйектеріне берген ақыл-санасы болған соң, ол сол заманда 

болған балаларымыз бізден ақылды болып, біздің заманымыздағы аталарымыздың 

қылғандарын көріп таң қалар я ойламай қатырар» [9, 210 б.]. 

Қазақ ауыз әдебиетінің сан-алуан эпикалық және лирикалық жырларының ішінен 

«Қара қыпшақ Қобыланды» эпосын қарастырып отыруының себебін бірауыз сөзбен 

түсіндіре келіп, зерттеуші оны қазақ пен қалмақтың қырғын соғысы жылдарында туған 

болуы керек деген болжамын ортаға салады. Ә.Бөкейхан, сондай-ақ эпостың қазақ халқы 

өзінің көне сенім-нанымы «Тәңіршілдіктен» исламды жаппай қабылдап жатқан кезеңінде 

дүниеге келгенін дәл нұсқап және сонымен бірге халықтың күнделікті тұрмыс-тіршілігінде 

көне сенім-наным нышандарының әлі көп сақталып қалғанын нақты мысалдармен 

дәлелдейді. Ескі наным-сенім нышандарының эпостағы ең алдымен Аналық, Қарлығаш, 

Құртқа, қарлыға сынды әйел бейнелерінде сақталғанын, көне дәуірде еркіндікте жадықтанған 

қазақ әйелінің тағдырына қатыгез ислам заңдарының ауыр тигенін жан-жақты ашып береді. 

Оған мысал ретінде автор Қобыландының қарындасы Қарлыға мен сүйген жары Құртқаның 

және ислам заны жайыла бастаған қазақ қоғамына тап болған тіпті өзге нанымның өкілі – 

Қарлығаның трагедиялық бейнелерін келтіреді. Қысқасын айтқанда, қазақтың ауыз әдебиеті 

туындыларындағы әйел бейнесін Ә.Бөкейхан терең де кең қарастырған зерттеу, кешегі күнді 

айтпағанда, осы күні де жоқтың қасында. 
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ТОРҒАЙ МАДИЯРЛАРЫНЫҢ ШЕЖІРЕСІ 

 

Түйебай Гүлзада, «тарих» мамандығы 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: т.ғ.д., профессор А. Күзембайұлы 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті, Қостанай қ. 

 

Қазақта: «жеті атасын білмегеннен түңіл» деген сөз бар, олай болса бүгінгі 

ұрпағымызға шежіре керек. Қазақтың қайдан шыққаны, үш жүзге бөліністі ғалымдар мен 

жазушылардың зерттеу еңбектерінде, әдеби шығармаларында жазылып жүр. Көзі ашық, 

көкірегі ояу кез келген адам оны жақсы біледі. Ал ежелгі Торғай жерінде қандай рулар бар 

екенін, олардың ата – бабаларын, бүгінгі көз қарияларымыздың есінде қалғандары мен 

бірден – бірге көшіріп алған қолжазбаларын саралап, шежіре кітаптар шығарылды. Соның 

ішінде Торғай жеріндегі орта жүз, арғын, мадияр руына тоқталсам [2.129]. 

Арғындар қазақ тайпаларының ішіндегі ең ірілерінің бірі. 1917 жылы Мұхамеджан 

Тынышбаетың жинаған мәліметі бойынша арғындардың жалпы саны 890 мың (ол кезде 1 – 

орында байұлы 1030 мың, 3 – орында 830 мың наймандар) деп көрсетілген. Арғындардың 

шығу тегі көптеген тарихшыларды қызықтырған, себебі олардың өзге тайпалардан (керей, 

найман, жалайыр қоңырат, қыпшақ үйсін жіне т.б.) өзгешелігі, XIV ғасырға дейін белгісіз 

болып келгендігінде. Қазіргі таңда Торғай жерінде мадиярлар әліде өмір сүріп жатыр араға 

жыл салып Венгриядағы қандас баурларымен ет жақын араласып тұрады. Менің тоқталайын 

деген негізгі мәселем, бұл – Торғайда өмір сүретін қазақ мадиярларының шежіресіне 

тоқталып, елге белгілі тұлғалар деген сұрақтар. Мадияр руынан шыққан елге танылған 

тұлғалар жөнінде ақпарат бере кетсем. Мақалада сонымен қатар, арғындардың өзінің шығу 

тегі жөнінде де қосымша мәселелер қарастырылады. Бұл үшін тарихнамадағы арғынның 

шығу тегі туралы түрлі нұсқалар салыстырыла отырып қаралады. Тарихшылар арғындардың 

тегін анықтауда негізінен лингвистикалық құрылымды қолданған. Арғындардың шығу тегі 

туралы негізгі нұсқаларға көз жүгіртсек: Мұхамеджан Тынышбаев «Материалы по истории 

казахского народа» атты кітабында, «қытай тарихшылары V – ғасырда «алынб», «бай – егу» 

халықтары туралы сөз қылған» деп жазды. Қытайлардың «р» әріпін қолданатындығы 

(түріктерді сондықтан тукиу деп атайды; ал оған көптеген еуропалықтар мән бермей туниуді 

түрік тайпаларының бірі деп ойлайды) белгілі. 

«Бай» қытайша «ұлы», түрікше «ұлық». Онда «алынь» - ді «арынь» немесе «арғын» 

деп, ал, «бай – егу» - ді «ұлық – арғын» деп есептеуге болады ғой. Сөздердің мұндай 

түрленуі әлбетте мүмкін нәрсе, себебі, орхон жазуларында «ұлық – еркін» деген халық 

көрсетілген [1]. 

Мұхамеджан Тынышбаев Аристовтың ұстанымын айта отырып, былай деп жазды: 

«Аристов, қарлықтар мен арғындарды тіпті, ұқсастырмақ болған көрінеді, мұнысымен ол 

шындыққа жақын болды: 

а) Оның мәліметі бойынша арғындардың құрамында (немесе басими аталатындай) 

қарлықтың 3 руы бар; 

б) «Арғын» деген сөздің өзі қарақырғыздардың тілінде «будан» дегенді білдіреді. 

(қодас пен қарапайым сиырдың қоспасы осылай аталады); 

в) Сонау Х ғасыр тоғыз – оғыздың қыспағымен қарлықтар екі бөлікке бөлінді, 

батысты –ХІІ ғасырда Бұқараның жанында көшіп – қонып жүрсе, шығысы – тек, бір рет қана, 

яғни, Шыңғысханның жорығы кезінде ғана айтылады. Соған қарағанда, шығыс қарлықтар 

өзге тайпалармен. Мүмкін «арғындармен» араласып кеткен. Біз мұнда арғындардың 

басмалалар және қарлықтармен этнонимдік этимологиясының ұқсастығы негізінде 

теңестірген әрекетті көреміз. 

3. Кейбір фольклор – тарихшылар өз лингвистикалық құрылымдарында Арғындарды 

Арийлер мен Ғұндардың тұқымдары ретінде көрсетіп, тіпті, Арғын атауы – бұл Арий – Ғұн 
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этнонимдарының қысқатылған нұсқасы деп жариялады. Бұл нұсқаның қателігі тарихтан 

алшақ адамға көзге бірден байқалады [1].  

Шағырдың некелі екі әйелі болды. Қарауыл қызынан Бегіс туады. Одан – Жалпақ, 

Тағышы руы тарап кетеді. Екінші әйелінен екі бала туады: Саржетім, Салмырза, Салмырза 

жастай қайтыс болып, ұрпақ қалмайды. Ал Саржетімнен екі бала туады: Апай, Жолдыбай, 

Жолдыбайдан Сүгір руы тарайды. Ал Апайдың шын аты Аглан екен дейді одан төрт бала 

туады: Жауғашты, Ақыпбет, Бегімбет, Шынболат. Шеру жаугершілікте он сегіз жасында 

қаза табады. Үйленбей кеткен екен. Ал Шетен деген баласы жаугершілікте тұтқында кетеді. 

Одан тараған ұрпақ болса Қарақалпақ және Маңғыстау жағында болу мүмкін. Жазушы 

Қойшығара Салғариннің орта жүз шежіресінде кіші жүздегі алшын руы арасында мадиярлар 

кездеседі деген пайымдауын ескерсек. Шешен атамыздың ұрпақтары сол жақта болуы 

ықтимал. Ал, Қойшығараның сары жетімнің кіші жүзде кездесетін қыпшақтың жетім руы 

емес недеген болжамы келінкіремейді. Мадиярлардың үлкен баласы Ақбайдың бірінші 

жамағатынан бір бала – Ізбасар туады. Екінші әйелінен үш бала – Дәулетбай. Жәмет, 

Бәйімбет. Ізбасардан – Айдар туады. Одан бес бала – Мұса, Амангүл, Шүнгір, Дүйсен, 

Қойшыбай. Мұсадан – Айтбай одан үш бала туады. Ақша, Бекте. Жанұзақ. Ақшадан үш бала 

– Бәйділдә, Жұмабай, Мұқыт. Жұмабайда – Бәйеке. Одан төрт бала – Ермек, Елен, Ерғара, 

Есепғара. Бәйеке көп жылдар қуғындауда болған. Сталин зілматтарының зардабтары көп 

көрген адам. Қазір зейнеткер «қызбел» совхозында тұрады. Балалары өсіп немере сүйген 

зиялы қарттарымыздың бірі. Дүйсен одан – Бекек одан үш бала – Боранбай, Бейжан, Біржан. 

Боранбайдан – Нұржан одан – Түйебай. Одан – Асылхан,Маделхан, Ақылхан, Мейрамхан, 

Алихан. «Қызбел» совхозында тұрады. Бейжаннан – Шәйкемел, одан – Төлеш, Қожақ есімді 

балалары болған [2.129]. 

Венгрия елінен 1963 жылы Тибр Тот, Биро Андреш сынды ғалымдар келіп, Торғай 

өңіріндегі Мадиярлардың жаратылысы ол жақтағы қайсыбір кісілерге тым ұқсас екеніне көз 

жеткізген – ді. Жекелеген адамдардан анализ алғанда қан құрамының сәйкестігін 

анықтағанда және ата – мекенмен тағы да қауышқысы келетініндерін сездірген еді. Өзара 

етене танысу, туыстық байланыс орнату мақсатында венгрлік Мадиярлармен Қызбел 

ауылында кездестіру ойластырылды. Яғни 2007 жылғы шілденің 7 – ші жұлдызында кездесу 

болды. Қарсақ қаласы – Ұлы Қыпшақ жерінің жүрегі. Мадиярлар мен қазақтардың туыстығы 

туралы алғашқы пікірлер ХІХ ғасырда жергілікті газет беттерінде жариялана бастайды. 1835 

жылы Шамуель Брашшаидың «Қырғыз-қазақтар» атты еңбегі жарық көреді. Кейін де мадияр 

ғалымдарының қазақ еліне, жеріне байланысты еңбектері жарық көре бастайды. Солардың 

арасында Дьердь Алмашидің есімі көзге ерекше түседі. 1900 жылы Қазақ жеріне жасаған 

саяхаты нәтижесінде «Азия жүрегіне саяхатым» атты еңбегі жарық көреді. Кітабында Орта 

Азия халықтарының, соның ішінде қазақтардың өмірі, тұрмыс-салты, шаруашылығы, сауда-

саттығы, әдет-ғұрпы, наным- сенімдері, қолөнері, ауыз әдебиеті туралы мол мағұлмат 

келтіреді. ХХ ғасырда белгілі мажар ғалымы, антрополог Тибор Тот өзінің ғылыми 

еңбектерінде екі елдегі руларды, қазақтар мен мадиярлар (мажар) арасындағы туыстық 

байланыстарды жан-жақты зерттеуді бастағанымен, бұл ғылыми мұрасын саяси себептерге 

байланысты жалғастыра алмайды. Ал Андрош Биро мұны ғылыми дәрежеге көтереді. 2006 

жылы Андроштың жетекшілігімен, Қостанай облысында қазақ-мажар бірлескен 

антропологиялық экспедициясы Торғай өңірінде тұратын қазақтар мен мадияр руы өкілдері 

арасындағы генеологиялық деректер, антропологиялық өлшемдер жасалады. ДНК үлгілері 

алынып, ғасырлар бойы өзгермейтін және генетикалық ақпаратты сақтайтын Ү 

хромосомдарына талдау жүргізіледі. Нәтижесінде мажарлық мадиярлар мен қазақтардың 

арасындағы туыстық қатынас толығымен дәлелденеді [6, 157 б.]. 

Мадияр ұрпағында ел есінде қалған көптеген тұлғаларымыз солардың ішінде елімізге 

белгілері: Мадияр Жауғаштыұлы, Міржақып Дулатұлы, Гүлнар Міржақыпқызы, т.б. 

Есімі бір тайпаның шеңберінен шығып, елдік деңгейге дәуірлене тараған, ұлтының 

талайы мен тағдырына таңдайға бал жаққандай таңданарлық өнеге тастап, жасын 

жарқылындай ағып түскен ірі тұлға Мадияр Жауғаштұлын бүгінде еске алатын ұрпағы бар 
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екендігі және де ондай мүмкіндіктің тәуелсіздіктің арқасында туып отырғандығы көңілге 

айырықша медет. Даңты баба Қаратау бойында 1655 ж дүниеге келген. Оның ер жетіп, 

есейген шағы қазақ даласындағы қилы да қиын кезеңмен тұспалдас. Қалмақ ханы Сыбан – 

Раптан билік құрып, оңтүстік өлкемізді жаулай бастағанда, қазақ халқының Жоңғар 

басқыншыларына қарсы қырғын соғысы осы Мадияр бабамыздан ат жалын тартып мінген 

кезеңіне сайма – сай келді. Жүрегінің түгі бар, ол 1712 жылға дейін ақ інілерінің батыр 

балалары Қарабалуан (Жанұзақ) Алдиярұлы, Жәнібек Қошқарұлы, өз балалары Ақбай, 

Айтқұл, Абыз, Бозды соңына ертіп басқа да қазақ қосындары қатарында жоңғарларды ел 

шекарасынан асыра қуып, елін – жерін қрғаған ерлерінің, дуалы ауыз билерінің болғаны 

тарихтан әмбеге мәлім. [6.7] 

Ол 1723 жылы «Ақтабан шұбырындыда» халқын жаудан аман алып шығып, әуелі 

Ұлытауға қоныс аударып, одан кейін Торғай өңіріне көшіп келіп, өмірінің соңына дейін 

Сарықопа, Қызбел бойын тұрақты мекен етеді. 1726 жылы Ордабасыда үш жүздің бас қосқан 

жиынына қатысқан Мадияр Жауғаштыұлы 1735 жылы қартайып, өз ажалынан қайтыс 

болады. Ол кісінің денесін қасиетті Түркістанға інісінің баласы Қарабалуан Алдиярұлы 

апарып жерлеген. Басына белгі құлпытас қойған. Көнекөз қарттардың айтуынша, Мадиярдың 

көктасы 1950 жылдардың басына дейін сақталып тұрыпты. Елуінші жылдары кіші қажылық 

етіп Түркістанға барған молла Байқасов Әубәкір деген кісі Мадиярдың басындағы сол 

белгіні көріп, жазуын оқып, дұға қылып, елге көрген-білгенін нақпа-нақ айтып келгенінің 

куәсі болғандар жетерлік. Жетпісінші жылдарға дейін сол әңгіме желісі бір үзілмей келген-

тін. Шет-пұшпағын біздің де құлағымыз шалып қалғаны бар. Мадияр бабамыз әкесі 

Жауғаштының үш ұлының үлкені әрі ел сыйлайтын намысшыл ағасы болғандықтан соңынан 

ерген бауырларына еншілерін беріп, әрқайсысы бөлек шыққаннан кейін де оларға шынайы 

қамқор бола білген. Бәрінің қыс қыстауы, жаз жайлауы етене боп, солардың қарашаңырағы 

атанып, көзінен әсте таса қылмайды екен.Бір жылы немере ағасы Баубекұлы Шағыр қайтыс 

болады. Шағырдың жесірі Қаратөлке асқан ақылымен көптің көзіне түскен әйел екен. 

Бірінші айттырған күйеуі Үсен үйленбей дүниеден өтеді де, қалың малы төленіп қойған 

жесірді екінші ұл Шағырға қосады. Шағырдан Жәдік, Тоқан деген екі бала қалады. 

Шағырдың шешесі Қаратөлкені ұлы Құлқайға қосқысы келмейді. Ал Мадияр бабамыз 

жеңгесінің жай адам еместігін байқап, одан батыр ұл туатынын сезіп, оны өз ауылына 

көшіріп алады. Әмеңгерлік заңы бойынша ел жайлауға көшіп, жер аяғы кеңіген соң той 

жасап, жеңгесін әйелдікке алуды жоспарлап та қояды[6.8]. 

Торғайдың тоқал арғындарынан алғашқы болып Түркістанда жерленген Мадияр 

Жауғаштыұлы екендігін ешбір шүбәсіз айта аламыз. Сондықтан Ясауи кесенесіндегі тақтаға 

жазылған жоғарыдағы аталарымыздың қатарында Мадияр Жауғаштыұлының аты тұруы 

тарихи әділеттілік болар еді. Мадияр баба туралы кейінгі ұрпағы өте аз біледі. Себебі жазба 

деректің болмауымен қатар, кешегі алмағайып заманда бабамыздың небір құйма құлақ 

шежіре ұрпақтары «халық жауы» аталып, айдалып атылды. Мадияр атын атау мен соның 

ұрпағымын деудің өзі қорқынышты түстей еді, сол себепті кейінгі буын жадында ештеңе 

қалып жарытпаған. Әрине, бұл өкінішті. Дегенмен, сағымдай бұлдырап алыстан талықсып 

жеткен кейбір естіп-білген деректер дәтке қуат секілді. Бұл тұста М.Дулатовтың өзінің 

өзекжарды өткір көсемсөздері мен мақалаларын «мадияр» деген бүркеншік атпен жазып, 

халықтық мүддені ұлтжандылықпен қызғыштай қорығаны аян. Бабамыз кейінгі ұрпағына он 

атадан әрі болмаса, беріде қыз алыспауды өсиет еткен дейді. «Әкеден – бала, немере, шөбере, 

шөпшек. Бұлар – үй-іші туған бауырың, бесінші мен алтыншы ұрпақ – туыс-ағайын ауылың, 

жетінші ұрпақ ұраны – бір қауымың, сегіз бен тоғызыншы ұрпақ – жауға бөгет қорғаның, 

оныншы ұрпақ – ортаймас орманың, Ұрпағыңа қорғаныңды құлатпа, орманыңды отама, 

біріңнен бірің он атасыз қыз алма, туысқандығыңды жоғалтпа»,– деп өсиет етіпті [6.9]. 

Міржақып Дулатұлы – 1885 жылы, қараша айының жылы, қараша айының 25 күні, 

Торғай уезінің, Сарықопа болысының, үшінші ауылында, атақты шебер Дулат шаңырағында 

дүниеге келді. Дулат қолымен жасалған ат әбзелдерді, саптама етіктері, әйелдердің жұмсақ 

мәсілері бүкіл Сарыарқа әйгілі еді. Міржақыптың анасы Дәмеш қарапайым жұмсақ мінезді 
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еді, алайда той думандарда жан тебірентер әсем дауысы атақты әншілердің өздерін таң 

қалдыратын. Ақынның бала кезі Арқаның жер еркесі Қызбел өзенінің бойында өткен. 

Қызбел өзені шежірелі Ұлытау жерінен шығатын Дәмді, Мойынды, Сарықопа – іргелес 

отырған Мадияр, Өтей, шымболаттың мекендейтін жерлері. Міржақып Дулатұлы –

әдебиеттің әр түрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Алғашқы кітабы –«Оян, қазақ!» деген 

атпен Петербург қаласындағы жарық көрген өлең жинағы. Одан 

кейін 1913 жылы Орьнборда »Азамат», ал 1915 жылы «Терме» атты өлеңдер кітаптары 

басылып шығады. Ақын өлеңдерінің басты такырыбы—ел тағдыры болды. Алғашқы кітабы 

«Оян, қазақ!» жұртшылық арасында ауыздан-ауызға, қолдан-қолға тез тарап кетеді. Қайта 

басылады. Кітаптың нeriзгi мазмұны халықты оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған 

өлеңдер құрады. Сол себепті де кітап тұтқындалып, авторы қуғынға ұшырайды[6.93]. 

Өзінің шығармашылық жолын ә дегеннен өлеңнен бастаған Міржақып проза жанрына 

да қалам сілтейді. 1910 жылы оның осы жанрдағы туындысы «Бақытсыз Жамал» 

романы Қазан қаласында басылып шықты. Бұл - қазақ әдебиетіндегі таза 

көркем проза үлгісінде туған тұңғыш роман еді. Кітап 1914 жылы екінші peт басылды. 

Бұл жылдарында да, айтатын болсақ Міржақып бірқатар мақалалар 

мен фельетондар жазады. 1922 жылы Ташкентте екі бөлімнен тұратын «Есеп кұралы» 

оқулығын бастырады. «Балқия» пьесасын жазады. 

М. Дулатұлының шығармалары қазақ елінің тәуелсіздік алған кезінен бастап кеңінен 

жариялана бастады. 1991 жылы шығармаларының бip томдық, ал 1996-1997 жылдары екі 

томдық жинақтары жарык көрді. М. Дулатұлы шығармашылығы жөнінде ғылыми зерттеулер 

жүргізіліп, бірқатар кітаптар мен мақалалар жарияланды[5, 11б.] 

Қазақ халқында: «жеті атасын білмеген жетесіз» деген жақсы мақал бар, олай болса 

бүгінгі ұрпағымызға міндетті түрде шежіремізді білу қажет. Қазіргі таңда кез келген адам 

көзі ашық, көкірегі ояу заманда өз шежіресін білмеу мүмкін емес. Бір рудың бүтіндей бір ата 

– бабалары, қайсыбіреуінің аға – інілері, шаңырақ иесі болатын ер балалары шежіреде 

міндетті түрде қамтылады. Қазақ халқында тарихтану дәстүрі шежіре түрінде кездеседі. 

Қазақ руларының шежіресі құнды тарихи дерек екенін шүбә келтірмейді. Өкініштісі қазақ 

мадиярлары өз шежіресін бүге, шігесіне дейін қамтыса, венгр мадиярлары шежіреге онша 

үлкен мән бермеген. Екі халықтың туыстығы жөнінде әліде болса көп ізденісті қажет етеді. 

Ендігі мақсатымыз қазақ мадиярларының шежірелік деректерін талдау. Шежіре маған 

дейінде жиналған екен. Менің қолыма түскені Сәрінжіп Дайырұлының «Мадияр руының 

шежіресі 2014 жылы Шапақ ЖШС баспасы жарыққа шығарыпты. Жалпы көлемі 158 бет. 

Кітап 11 тараудан тұрады». Бір өкініштісі кітапты құрастырушы мәліметті қайдан 

алғандығын көрсетпейді.  
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Как известно, главными факторами, определяющие развитие любого общества, 

являются образование и воспитание. Поэтому, можно сказать, что прогресс развитых 

государств связан, прежде всего, с глобализацией системы образования, высокой 

конкуренции и непоследнюю роль имеют и инвестиции, вложенные в просвещение. Это 

можно проследить на примере именно развитых государств. Например, согласно материалам 

от 1944 года Общего архива Кореи, в то время уровень грамотности населения достигал 

всего лишь 13,8% [1]. В дальнейшем, в силу коренных преобразований в системе народного 

образования, Корея смогла выйти в число мировых лидеров по различным отраслям 

экономики. Вместе с этим, следует отметить, что сотрудничество стран мира в сфере 

образования приводит не только укреплению экономики и насыщению 

высококвалифицированными кадрами, но и служит установлению дружеских отношений, 

тем самым позволив избегать социально-экономичесих, этнических, экологических и других 

проблем между народами.  

В свою очередь, в Узбекистане после обретения независимости также были провдены 

широкомасштабные реформы в сфере образования. В качестве основных задач были 

обозначено воспитание квалифицированных кадров, обладающих навыками работы с 

инновационными разработками и подходами исследования. В решении этой задачи важную 

роль играет система высшего образования. Как известно, не возможно представить развитие 

высшего образования без международного сотрудничества. Именно поэтому, в Узбекистане 

с первых лет независимости придали особое внимание международному сотрудничеству. В 

частности, были установлены связи с ведущими странами мира. В результате этой 

коллаборации, появилась возможность не только обучить молодежь в зарубежных ВУЗах, но 

и удалось открыть в Узбекистане филиалы именитых учебных заведений. В частности, на 

сегодняшний день в республике успешную деятельность ведут филиалы ВУЗов таких стран 

как Россия, Великобритания, Сингапур, Южная Корея, Италия, Латвия и др.  

Стоит особо выделить то, что самым близким партнером Узбекистана в сфере 

образования является Российская Федерация. Более того, это проявляется не только в сфере 

образования, но также и в социально-экономических направлениях. И по сей день это 

сотрудничество продолжает развиваться. Немаловажно и то, что во всех учебных заведениях 

Узбекистана наряду с государственным языком преподавание ведется и на русском языке. В 

частности, в 2014/2015 учебном году из 9733 школ 793 являлись чисто русскими школами [2, 

с. 91].И это составляло 8,1 % из всех школ республики. Также, не секрет, что русский язык 

является наиболее часто используемым языком после государственного, что служит 

сближению двух народов и создает новые возможности для молодежи в образовании [3, с. 

512].Так, практически во всех ВУЗах страны функционируют группы, в которых преподают 

на русском языке. Кроме того, среди узбекской молодежи очень много желающих получить 

высшее образование в России. Например, в 2015/2016 учебном году в ВУЗах России 

обучались более 14 тысяч граждан Узбекистана [4]. 

Как мы видим, Узбекистан и Россия наладили весьма прочные связи в сфере 

образования и науки. В круг совместных работ входит академический обмен, подготовка 

высококвалифицированных кадров и научных сотрудников, разработка и реализация 

проектов, организация семинаров и конференций. Причем, научное сотрудничество 

выбирает в себя не только учеьные заведения столицы, но и ВУЗы со всей республики. 

В частности, Наманганский инженерно-технологический институт еще в 1996 году 

совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственного 
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машиностроения и Санкт-Петербургским государственным университетом подготовили двух 

кандидатов наук, издали совместную монографию и ряд статей [5, с. 15]. Также, Ферганский 

государственный университет с 1996 года ведет сотрудничество с научными учреждениями 

Российской Академии наук [6, с. 5-6].  

Как уже было отмечено, помимо научного сотрудничества, узбекская сторона 

заинтересована в открытии филиалов ВУЗов России. Так, в Узбекистане на сегодняшний 

день ведут свою деятельность филиалы таких ВУЗов как Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова (2002)[7], Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова (2006) [8], Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина (2007). В этих ВУЗах готовят специалистов для социально-

экономической сферы страны. 

В результате тесной коллаборации ВУЗы и научные центры двух стран проводятся 

конференции, симпозиумы, издаются коллективные труды. В частности, Московский 

государственный университет и Институт истории Академии наук Республики Узбекистан 

издали труд «Россия и Узбекистан: история и современность» [9, с. 36]. 

В целом, сложно недооценить место России в сфере образования для Узбекистана. В 

свою очередь, правительство Узбекистана придает особую значимость этому 

сотрудничеству. Так, высоко оценивая роль в установлении тесных связей между двумя 

странами, труд в подготовке кадров для экономики Узбекистана, а также в связи с 110-

летием Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Указом Президента 

Узбекистана ректор университета В.И.Гришин награжден орденом «Дружбы» [10]. 

Уровень сотрудничества между двумя странами вышел на совершенно новый уровень 

после официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию по 

приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 4-5 апреля 2017 года. 

Так как было подписано соглашение по подготовке и переподготовке кадров, созданию в 

Узбекистане филиалов и представительств ведущих медицинских центров России. Далее, 

были приняты действенные шаги по открытию сети филиалов ВУЗов России в стране. Это 

привело к расширению масштаба академического обмена между Узбекистаном и Россией 

[11].  

Результатом этих соглашений стали еще и внедрение в учебный процесс передовых 

учебных программ и учебно-методических материалов Российской Федерации, 

сотрудничество в интеграции науки, образования и производства. Не менее важным шагом в 

углублении связей послужило открытие в городе Алмалыке Ташкентской области 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»[12]. Филиал 

создан по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, Постановлением Президента 

Республики Узбекистан «Об организации деятельности филиала Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в городе 

Алмалык» № ПП–3714 от 11 мая 2018 года. Это научное учреждение приняло первых своих 

студентов с 1 сентября 2018 года. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3875 от 20 июля 2018 

года в городе Ташкенте создан филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» [13]. 

Далее, по приглашению Президента Шавката Мирзиёева 18-19 октября 2018г. в 

Узбекистан с официальным визитом прибыл Президент Российской Федерации. Наряду с 

другими вопросами, также были обсуждены и вопросы углубления сотрудничества в сфере 

высшего образования. В частности, были достигнуты договоренности о подписании 

Соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан и Московским государственным университетом им. 

М.В.Ломоносова, Соглашения об открытии в Узбекистане филиала МГИМО, Соглашения 

между Советом ректоров вузов Узбекистана и Российским союзом ректоров [14].  
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В рамках визита впервые в истории прошел узбекско-российский образовательный 

форум “Новые кадры – для новой экономики”. Этот форум, будучи первым крупным 

мероприятием такого рода, способствовал укреплению взаимоотношений стран. В форуме 

приняли участие представители администрации президентов, министерств, ректоры ВУЗов. 

В частности, с российской стороны участвовали более 80 ректоров. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие российско-узбекского партнерства в образовательной сфере постепенно 

становится фундаментом двустороннего диалога. Емкость узбекского образовательного 

рынка настолько велика, что перспективы наращивания объемов взаимодействия ВУЗов на 

данный момент представляются безграничными. Вопрос только в том, чтобы за ростом 

количественных показателей сохранить планку высокого качества образования [13]. 

Говоря о результатах форума, отметим, что в итоге было подписано 114 договоров и 

соглашений. Так, предусматривается открытии 6 филиалов ВУЗов и 2 факультетов России. 

Примечательно, что по всем соглашениям были разработаны соответствующие «дорожные 

карты» по их реализации. Даны показания всем министерствам и ведомствам по 

неукоснительному выполнению всех пунктов «дорожных карт». Стороны отметили о 

необходимости обеспечения контроля по разработке и исполнению нормативных документов 

по каждой инициативе [15]. 

 На сегодняшний день, в филиалах ВУЗов России, ведущих деятельность в 

Узбекистане готовятся 2140 специалистов. С этого года совместно введено в действие 

правило двойного диплома для местных специалистов, получающих образование в России. 1 

августа 2018 года Министерство высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан подписало соглашения с институтами, специализирующимися на ядерных и 

инженерно-физических исследованиях. Согласно договорам, с 2018/2019 учебного года в 

Узбекистане начинается подготовка кадров по специальностям «Ядерная энергетика и 

физика» и «Ядерная физика и технологии» [13].  

 Придается особое внимание тому, чтобы реформы в этом направлении проводились 

не только в столице, но и в регионах. Так, в Наманганском инженерно-технологическом 

институте совместно с Саратовским государственным техническим университетом 

осуществляется интеграционная программа по таким направлениям как «Химическая 

технология», «Технологические машины и оборудования», «Управление и автоматизация 

технологических процессов и производства». Эта программа реализуется в виде 2+2, которая 

подразумевает собой признание диплома на территории обеих стран [16]. 

Как мы видим, Россия является самым близким партнером в сфере развития 

образования и роль ее ВУЗов высока в подготовке кадров для страны. Исходя из этого, 

приводим некоторые рекоммендации. 

-ВУЗам каждой области республики необходимо установить сотрудничество с 

российскими ВУЗами. 

- Представляется целесообразным открытие филиалов в областях Ферганской 

долины где наблюдается сложная демографическая ситуация. 
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Казахстан находится в ряду государств, недавно восстановивших свою независимость. 

После преодоления кризиса 1990-х годов, когда страна буквально была в разрухе и нищете, 

Казахстан встал на рельсы переосмысления собственной истории, поиска национальной 

идеи, культурно-исторических кодов для самоидентификации нации и модернизации 

экономики. В 2017 г. как продолжение государственной программы «Рухани жаңғыру» 

увидела свет программная статья Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» [1]. Затем «Семь граней великой степи» [2]. И по истечении четверти века 

актуальным остался вопрос о модернизации общественного сознания. (Как говорил 

профессор Преображенский из булгаковского «Собачьего сердца», разруха не на улице, она 

– в головах людей). 

В этой связи опыт других государств, особенно азиатских, превратившихся за 

считанные десятилетия в мировых тяжеловесов – очень значим для Казахстана. В частности, 

Сингапура, Южной Кореи и Японии. При всей разности демографического потенциала, 

традиционного хозяйственного уклада и менталитета казахов и японцев опыт «японского 

чуда» восставшего из пепла Второй мировой войны весьма интересен и поучителен.  

В послевоенное время вместе экономическая модернизация Японии и демократизация 

общества шли под эгидой американского флага. Вместе с тем произошли глубокие сдвиги в 

общественном сознании японского народа. Это отразилось в понимании тупикового развития 

государства с помощью военной доктрины и завоевания новых территорий. Япония 

единственная страна в мире, подвергшаяся атомной бомбардировке переосмыслила свою 

собственную историю.  

Свою роль здесь сыграла традиционная религия японцев и традиционный уклад 

общества, который формировался под влиянием сезонности климата. В течение многих 

столетий в японском обществе сложился симбиоз традиций и инноваций. Японцы обладают 

способностью адаптировать необходимые им технологические, культурные ценности. Так 

было в период правления сегуната Токугава, когда японский театр, ремесло, боевое 

искусство, образование, письменность развивались благодаря влиянию Китая.  

Именно образование и массовая культура были составляющими модернизации 

общественного сознания. Гомогенное население, отличается веротерпимостью, групповым 

типом самосознания, что отражено всоциопсихологических и социокультурных 

особенностях поведения японцев и, в частности, в их отношении к образованию.  

Этим объясняется исключительно большая роль государства в Японии в становлении 
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и развитии образования. Правительство Японии в течение всего XX в. держало образование 

под своим контролем. Закон об образовании был принят еще в 1872 г. в ряду важнейших 

законов мэйдзийского правительства. В этом законе были сформулированы три основные 

задачи: 1. Образование должно обеспечивать успешное продвижение человека по 

социальной лестнице, 2. Функция школ состоит в том, чтобы прививать патриотические 

чувства каждому человеку, 3. Все японцы должны обучаться практическим наукам, что, в 

конечном счете, принесет пользу обществу и поможет построить современное государство 

[3, с.387]. 

В первые послевоенные годы, 1945-1947 гг., в контексте системных преобразований 

всех сфер жизни общества была проведена кардинальная реформа образования, полностью 

изменившая всю его систему в соответствии с новыми задачами модернизации.  

В 1952 г. был учрежден Центральный совет по образованию как совещательный орган 

при Министерстве просвещения для выработки собственной политики в сфере образования, 

науки и культуры. По его рекомендации в 1956 г. выборные члены отделов образования на 

местах были заменены назначаемыми сверху.  

 В структуру системы образования с началом периода высоких темпов 

экономического роста были введены пятигодичные технические колледжи с целью 

подготовки высококвалифицированных кадров. Их создание явилось своего рода ответом 

правительства на пожелание крупного бизнеса, отраженное в документе Федерации 

экономических организаций Японии (Кэйданрэн) под названием «Мнение относительно 

технического образования в свете потребностей новой эры» в 1956 г.  

Кэйданрэн рекомендовала правительству безотлагательно принять следующие меры: 

готовить инженерные и технические кадры, содействовать техническому образованию 

молодежи, повысить оснащенность средних школ, уделять больше внимания 

распространению научных и технических знаний.  

Образование выступило важным фактором ускоренной модернизации в 1950-1960-е 

гг. Высокая образованность, прежде всего, рабочей силы позволила Японии без болезненно 

преодолеть технико-экономическое отставание от развитых на то время стран. В 1970-е гг. 

Япония вышла на первые позиции по уровню и качеству образования рабочей силы.  

В принципе в Японии, начиная с 1970-х гг. и по настоящее время, идет перманентный 

процесс реформирования системы образования. В 1971 г. Центральный совет по 

образованию подготовил доклад «Основные направления развития образования, отвечающие 

требованиям современного общества». В нем реформа школьного образования нацеливалась 

на непрерывное обучение  

Пройдя путь догоняющей модернизации, в которой существенную роль сыграла 

успешно функционировавшая система образования, Япония в 1980-е гг. в условиях 

глобализации и внедрения глобальных информационных технологий, особенно цифровых, 

достаточно остро ощутила, что ее традиционная система образования оказалась устаревшей.  

Совет по университетам в 1987 г. занялся детальной проработкой всех аспектов 

перестройки высших учебных заведений с учетом широты интересов молодежи, 

многообразия мотиваций развития творческих способностей, повышения статуса в обществе. 

В своей работе он исходил из того, что система высшего образования должна решать две 

задачи – формировать квалифицированный человеческий ресурс и обеспечивать науку 

творческими кадрами.  

Заинтересованность в решении проблемы высшей школы проявил деловой мир. В 

японском обществе при найме на работу фирмы и учреждения отдают предпочтение не 

индивидуальным достоинствам выпускника, а репутации университета, который он окончил. 

В Японии важно успешно сдать вступительные экзамены в университет с хорошей 

репутацией, чтобы по окончании рассчитывать на получение достойной работы. 

Государственный комитет по реформе образования центр тяжести рекомендовал 

перенести со школьного на непрерывное обучение, с тем, чтобы человек мог оставаться 

активным в течение всей жизни. В 1990-е гг. Японии оказались нужны не столько 
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«трудолюбивые пчелы», сколько оригинально мыслящие специалисты, задачу подготовки 

которых и призвана решить реформа образования. План реформы образования, 

предусматривающий 7 приоритетных направлений, получил название «План радуги». 

Положение с высшей школой жестко, но верно характеризует американский ученый 

Эзра Вогель: «Важнейшая функция японского университета – это сертификация студентов. 

Однако усилия преподавателей по совершенствованию технологии обучения и степень 

внимания к студентам недостаточны. Усилия студентов, затраченные на учебу в 

университете, не идут ни в какое сравнение с подготовкой к вступительным экзаменам. 

Уровень аналитической работы в аудиториях не высок, посещаемость занятий низкая... В 

своих работах студенты чаще всего следуют установленным образцам и нормам, не стремясь 

к формированию собственного подхода к проблеме». Не случайно правительственная 

делегация Японии, изучавшая образование в США в 1990-х гг. заявила: «Мы не завидуем 

ничему в американском образовании, кроме университетов» [4, с. 234]. 

Государственные университеты превращаются в корпорации, т. е. получают статус 

автономных административных корпораций, становятся самостоятельными юридическими 

лицами. 

 На сегодня в стране при поддержке местных властей организовано пять 

«информационных долин» или комплексов, где обеспечивается быстрая связь между 

разработчиками, производителями и потребителями информационных услуг:Долина 

Саппоро, Диджитал Дайме-2000, Форест Элли, Долина Син-Осака и Битовая долина (г. 

Токио) [3,с. 515]. 
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Умирзак Махмутович Султангазин родился 4 октября 1936 года в ауле Караоба, 

Сарыкольского района, Костанайской области. Наш земляк был выдающимся математиком, 

академиком наук КазССР, доктором физико-математических наук, профессором, почетным 

членом Российской академии космонавтики, директором института космических 

исследований министерства образования и науки Республики Казахстан. Как рассказывает 

сам академик, фундамент духовной жизни закладывается именно в ранние годы и зависит от 

семьи, окружающей среды и школы. Он вырос в ауле в послевоенные годы, они были очень 

трудные, но памятные, как вспоминает ученый, это был период какой-то особой 

сплоченностью людей, их сердечностью и добротой. Родители У.М. Султангазина, 

трудившиеся с утра до вечера в колхозе, воспитывали не словами, а личным примером, так 

он с раннего детства был приучен к труду. В памяти - и замечательная природа родных мест 
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река Убаган, степь, красивое озеро, все это он вспоминает в последние дни жизни 

находившись в Германии.  

Умирзак Махмутович учился в обычной сельской школе, с приятной улыбкой он 

вспоминает своего учителя по математике Мырзагали Карсакпаева, рассказывает о том, что 

преподаватель после уроков специально занимался не с двоечниками, а с теми ребятами, кто 

проявлял склонность к этому предмету. Особенно усиленно - в 9-10 классах: от корки до 

корки перерешали сборник Моденова для поступающих в МГУ-сборник самых трудных в то 

время задач. Это была обычная казахская сельская школа в поселке Кара-Оба Сарыкольского 

района Костанайской области. 

После такой подготовки было очень легко поступить в ВУЗ. Ученики школы даже 

выделялись на вступительных экзаменах в КазГУ. И в дальнейшем ученикам было легко в 

учении. На физмате преподавали замечательные люди - Персидский, Закарин, Ибрашев. Не 

стал болезненным и резкий переход от элементарной «конкретной» школьной математики к 

«абстрактной» вузовской, который не все выдерживали.  

У.М. Султангазин рассказывал, что действительно, трудно было, когда начинаешь 

иметь дело с объектами, которых никогда не чувствовал, не видел, но когда втягиваешься в 

это и начинаешь мыслить абстрактно, то начинаешь чувствовать и мощь человеческого 

мышления, мощь современной математики, понимать, что это не игра, а отражение 

реального мира.  

В 1953 г. поступил на физико-математический факультет Казахского 

государственного университета им. С.М. Кирова, который окончил с отличием в 1958 г. по 

специальности «математика». Его склонности к науке были обнаружены изучением 

механики точки переменной массы. Под руководством академика АН КазССР К.П. 

Персидского и профессора B.A. Сапы он выполнил дипломную работу на тему «Две задачи 

относительного движения точки переменной массы», которая была доложена на II 

республиканской конференции по математике и механике и опубликована.  

После окончания университета был рекомендован для преподавательской 

деятельности в КазГУ. С 1958 г. по 1964 г. работал ассистентом, старшим преподавателем на 

кафедрах высшей алгебры, дифференциальных уравнений и вычислительной математики 

Казахского государственного университета. В 1964-1965 гг. был стажером-исследователем в 

Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук СССР в г. Новосибирске.  

«Университет окончил с отличием - и меня оставили ассистентом на кафедре. А 

благосклонная оценка моей дипломной работы (она была опубликована) самим академиком 

Константином Петровичем Персидским стала большим стимулом к научной работе»: 

вспоминает Султангазин. 

На формирование научных интересов и жизненных позиций У.М. Султангазина 

оказали влияние известные ученые Г.И. Марчук, С.К. Годунов, М.М. Лаврентьев, Н.Н. 

Яненко и др. Он неоднократно выступал с докладами на научных семинарах академиков С.Л. 

Соболева, Л.В. Канторовича, Г.И. Марчука, В.С. Владимирова и др.  

 Под руководством академика Г.И. Марчука У.М. Султангазин подготовил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему 

«Метод расщепления для кинетического уравнения переноса», которую блестяще защитил в 

1966 в Институте математики СО АН СССР по специальности «вычислительная 

математика». После этого он возвратился в Казахский государственный университет, где 

продолжил трудовую деятельность доцентом кафедры вычислительной математики. Он 

разработал специальные курсы , которые впоследствии были включены в учебный план и по 

ним подготовлено не одно поколение молодых специалистов механико-математического 

факультета Казахского государственного университета. Он начал руководить научными 

работами аспирантов и соискателей и принимал активное участие в организации и 

проведении республиканских и всесоюзных научных конференции и совещании. 

В 1968-1970 г. УМ. Султангазин был командирован в Новосибирск, где был принят на 

должность старшего научного сотрудника Вычислительного центра СО АН СССР. С этого 
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времени началось его плодотворное сотрудничество с учеными Сибирского отделения АН 

СССР. В 1972 г. по результатам исследований у М. Султангазин защитил докторскую 

диссертацию на ученом совете Института математики СО АН СССР на тему «Метод 

сферических гармоник для нестационарного кинетического уравнения переноса излучения» 

по специальности «дифференциальные уравнения». У.М. Султангазин с 1970 г. по 1978 г. 

был доцентом, профессором и заведующим кафедрой вычислительной математики 

Казахского государственного университета.  

Академик У.М. Султангазин - единственный казах - Лауреат Государственной премии 

СССР в области математики, Лауреат премии Академии наук СССР и Чехословацкой 

академии наук в области естественных наук (1989 г.), Лауреат Премии «Тарлан-2002». 

Умирзак Махмутович Султангазин - талантливый организатор науки, что подтверждает его 

активная деятельность в Академии наук, снискавшая заслуженное уважение и огромный 

авторитет среди казахстанских ученых и зарубежных коллег. Научная общественность 

высоко ценила его глубокие энциклопедические знания, честность, принципиальность, 

интеллигентность. В 1985-1986 г. он был академиком-секретарем Отделения физико-

математических наук, членом Президиума Академии наук Казахской ССР, в1986-1988 г. - 

вице-президентом АН КазССР 

У.М. Султангазин с 1988 г. по 1994 г. - Президент Академии наук Республики 

Казахстан. С присущей ему энергией он принимал активное участие в коренной перестройке 

научно-организационной деятельности Академии наук. У.М. Султангазиным опубликовано 

около 350 научных работ: монографий, учебников, статей на казахском, русском и 

английском языках. Его монография «Дискретные нелинейные модели уравнения 

Больцмана» переведена на английский язык. В 2002 году под редакцией академика У.М. 

Султангазина издана коллективная монография «Космические исследования в Казахстане». 

Монография посвящена результатам многолетних исследований ученых, выполненных по 

научным программам полетов казахстанских космонавтов. 

Много сил учены й уделял подготовке высококвалифицированных научных кадров 

для республики. Под его научным руководством подготовлено 6 докторов и 25 кандидатов 

наук. Он являлся научным руководителем аспирантов Института космических исследований. 

По инициативе У.М. Султангазина в 2004 г. в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева (Астана) на базе Института космических исследований и 

Центра космического мониторинга открыта новая специальность «Дистанционное 

зондирование и геоинформационные системы» для обучения в магистратуре. 

В качестве приглашенного профессора с выездом на длительный период читал лекции 

в Киото университете (Япония, 1994-1995 гг. 1999-2000 гг.). В 1999 г. был приглашен 

Департаментом науки и новых технологий Правительства Индии в Дели, Мадрас для чтения 

лекций в университетах по математическим проблемам нелинейного уравнения Больцмана и 

научным основам дистанционного зондирования, а также для участия в качестве Почетного 

гостя и выступления с пленарным докладом на VI Симпозиуме Рамануджан по алгебре и ее 

применению. В 1999 он был приглашен в университет Западной Богемии и Институт 

математики Академии наук Чехии (г. Пльзень) для участия в работе Летней математической 

школы и выступления с лекциями по проблемам математического моделирования.  

23 мая 2005 года на 69-м году Умирзак Махмутович Султангазин ушел из жизни. 

Казахстан потерял признанного лидера казахстанской науки, ученого с мировым именем, 

известного общественного деятеля, основателя и бессменного директора Института 

космических исследований. Жизнь и деятельность академика У.М. Султангазина – это 

пример для молодого поколения беззаветного служения идеалам науки, неутомимого 

творческого поиска. Научное наследие казахстанского ученого с мировым именем, а также 

государственного и общественного деятеля, академика Умирзака Султангазина имеет 

непреходящее значение для фундаментальной и прикладной науки, для дальнейшего 

развития стратегически важного направления - космической отрасли. 
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Республика Казахстан – достаточно молодое и динамично развивающееся 

государство. Однако история и культурное наследие его народа уходят своими корнями в 

далекое прошлое, многие страницы которого до конца еще не изучены и не стали 

общенациональным достоянием. Возрождение памяти и национальной истории чрезвычайно 

важно. Программа «Рухани жангыру» способствует решению данной проблемы. 

Казахстан, несомненно, является одной из стран, наиболее пострадавшей от 

империализма. Историю невозможно переписать, подстроить под себя. Стереть 

историческую память невозможно даже тогда, когда имперские силы наносят непоправимый 

ущерб идентичности и самобытной культуре [1]. 

Задачи возрождения национальной истории в суверенном Казахстане поставили перед 

необходимостью восстановления ее страниц, насильственно вырванных в годы 

тоталитарного режима.  

В современных условиях история Казахстана играет всевозрастающую роль в 

формировании идентичности, гражданственности и патриотизма казахстанцев. 2019 год был 

объявлен «годом Молодежи» и именно молодое поколение должно стремиться к познанию и 

возраждению истори своей страны, ведь будущее в руках молодежи. В какой форме дойдет 

история нашей страны до наших потомков зависит только от нас. 

 Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит преимущественно 

персонифицированный характер. Многие народы заслуженно гордятся именами великих 

предков, ставших своеобразными послами своих стран [2 с. 20].  

Великая степь породила целую плеяду выдающихся деятелей. Среди них такие 

масштабные фигуры, как аль-Фараби и Яссауи, Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, 

Кенесары и Абай и многие другие. 

Одним из выдающихся героев казахского народа является Абдигапар Жанбосынов 

(1870-1919 гг), который стал предводителем национально-освободительного движения в 

http://www.asar.kz/
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Торгайской области, возникшего как протест указу царя о привлечении казахов на тыловые 

работы. 

С современной точки зрения, невозможно вычеркнуть со страниц общественно-

политической истории советского Казахстана народно-освободительное восстание 1916 года 

в Торгайском регионе и имена его руководителей - эмира Абдигапара Жанбосынова и 

Амангелды Иманова. В советской историографии по истории народно-освободительного 

восстания 1916 года в Торгае упоминается имя Амангелды Иманова как народного батыра, а 

о настоящем координаторе восстания, избранным народом эмире Абдигапаре Жанбосынове 

остались лишь скудные рассказы. За Абдигапаром сформировалась историческая 

известность заклятого врага советского государства. Такая ситуация сохранялась вплоть до 

распада СССР в 1991 году. С обретением независимости раскрылись многие белые пятна 

истории нашего государства. Одним из этих белых пятен, конечно, было национально-

освободительное восстание 1916 года под руководством А.Жанбосынова. Во многих 

исследованиях личность Абдигапара трактовалась однобоко, с отрицательной стороны. 

Абдигапар Жанбосынов родился осенью 1870 года в Торгайском уезде 

Караторгайской волости, в местечке Улкен Карасу, ныне ауыл Алуа. Отец Жанбосын был 

правителем Караторгайской волости. Имел хорошие отношения с исследователем казахских 

традиций и этнографии губернатором Ильиным и даже помогал ему в его исследованиях. 

Мать Абдугаппрара Алуа Актаскызы - сестрой Ахмета Байтурсынова. Она была очень 

понимающей, умной, искусной и грамотной женщиной [3 с.46].  

С того момента как Абдигапар начал заниматься земледелием, помогать землякам, 

обучать детей, он начал ощущать притеснения со стороны баев. Сначала местные баи 

обвинили его в скотокрадстве. Но проверка местных биев и волостных управителей не 

смогли доказать виновность Абдигапара. По обвинению избиения баев и кражи скота 

Абдигапар несколько раз арестовывался и находился под следствием месяцами. Но всегда 

обвинения разваливались. В 1910 году по обвинению в укрывательстве убиц одного купца с 

работником Абдигапар 4 месяца был заключен в Кокшетаускую тюрьму. Но по требованию 

простого народа он был оправдан и освобожден. Все это говорит о том, что авторитет 

Жанбосынова среди народа очень высокий. Устав от необоснованных обвинений Абдигапар, 

собрав вокруг себя около 40 джигитов, начинает выступать против произвола местных 

чиновников и баев. 

 Жанбосынов понимал, чтобы добиться справедливости по отношению к своему 

народу нужно иметь определенную власть. Испугавшись возрастающего авторитета 

Жанбосынова среди населения, уездное начальство предлагает принципиальному 

Абдигапару распустить своих соратников и стать волостным. На должность волостного 

Кортогайской волости Абдигапар избирался дважды – в 1908 и в 1912 годах. Но Абдигапар 

недолго проработал на этой должности. Еще до национально-освободительного восстания 

1916 года авторитет Абдигапара был очень высоким среди 13 волостей уезда.  

Начавшаяся в 1914 году первая мировая война,в которой участвовала и царская 

Россия, принесла ее народам тягчайшие страдания. В 1916 году рост классового и 

национального угнетения, ненависти к войне становился повсеместным. Война ускорила 

процесс вызревания общенационального кризиса в стране, одним из ярких проявлений 

которого стало национально-освободительное восстание 1916 года. Главными причинами 

восстания явились факторы социально-экономического и политического характера: усиление 

колониального гнета, изъятие пастбищных земель у казахов под переселенческие фонды (45 

млн.десятин), рост налогов и поборов, эксплуатация трудящихся, политика русификации 

коренного народа, резкое ухудшение положения всего народа. Обострение всей 

совокупности национальных и социальных противоречий вызвала война.Началась массовая 

реквизиция скота и фуража, резко ухудшилось положение рабочих в городах, на 

промышленных предприятиях. В годы войны Казахстан стал местом размещения 

военнопленных. Непосредственным поводом к восстанию был сначало Указ царя «О 

реквизиции» , а после царский указ от 25 июня 1916 года о моболизации в армию на тыловые 
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работы «инородческого» мужского населения Казахстана, Средней Азии и частично Сибири 

в возрасте от 19 до 43 лет. 

Постепенно стихийное движение стало принимать организованный характер: 

появились его крупные очаги в Тургае и Семиречье. 

Еще до восстания 1916 года Абдигапар пользовался огромным уважением среди 

аргынов шести волостей и найманов одной волости. Почти все спорные вопросы среди 

населения этих волостей решались при участии Абдигапара. Также он пользовался 

уважением и авторитетом среди революционно настроенной интелигенции, среди биев, с 

которыми он поддерживал связь.  

Повстанцы начали концентрироваться в ущельях гор, сплачиваясь вокруг 

А.Жанбосынова. После царского указа « о привлечении мужского инородческого населения 

империи для работ по устройству оборонительных сооружений в районе действующей 

армии» и мобилизации людей на тыловые работы А. Жанбосынов собирает в местечке Кога 

представителей всех волостей Тургайского уезда . На общем собрании он объявляет о своем 

решении, что если царский указ о мобилизации молодых людей не будет отменен, то 

вынужден будет призвать народ к вооруженному восстанию. 

21 ноября 1916 года курултай представителей населения 13 волостей избирает 

Абдигапара Жанбосынова общим ханом и руководителем восстания, а Амангельды Иманова, 

внука батыра Имана, одного из сподвижников хана Кенесары – сардарбеком 

(военачальником) восстания [4 с.247]. Абдигапар Жанбосынов управлял на основе степной 

демократии, приспособленной к военному положению. Став единым правителем кипчаков, 

аргынов и найманов,умный, авторитетный человек, потомок знаменитых Тилеули батыра и 

Нияз бия Абдигапар отказался от звания хана и принял титул эмира в знак того, что желает 

править не самодержавно, а с помощью народа в лице его представителей. 

Ставка эмира Абдигапара находился в зимовке Сеидказы Дукенбаева Караторгайской 

волости, в 15 верстах от урочища Бетпаккара. Как и любая действующая система, власть 

эмира имел свой единый флаг, состоящий из трех цветов – красного, белого и голубого, как 

дань уважения своих предков – саков, гуннов, кипчаков, также разноцветный флаг являлся 

символом единства трех жузов. У каждого тысячника «мынбасы» имелись свои знамена. С 

древних времен тюрские народы считали, что знамена крепко сплачивают родо-племенные 

союзы, а в бою знамена поднимают дух воинов. В вышедшем в свет 1991 году сборнике 

А.Байтурсынова « Ақ жол» есть строки, посвященные Абдигапару «Айқындығы алашқа 

шұбарала ту болды», « Мұсылманның ұраны – шұбарала ту алдың» [3 с.152]. 

Повстанцы оказывали стойкое сопротивление военным отрядам Российской империи. 

В октябре и ноябре 1916 года восстание приняло огромный размах. Карателям так и не 

удалось подавить восстание вплоть до Февральской революции. 

Февральская буржуазная революция в России, свергнувшая самодержавие, была 

встречена в Казахстане с восторгом. 

Несмотря на то, что февральская революция 1917 года свергла царское самодержавие, 

карательные отряды, отправленные для подавления Тургайского восстания, продолжали 

преследовать повстанцев. 

18 марта 1918 года эмир Абдигапар организовал и провел всеобщее собрание 

Тургайского уезда в ауле Караторгай. На собрании был создан исполнительный комитет во 

главе с А. Жанбосыновым. Хотя временные начальники уезда и представители Алаш-орды 

были против такого решения и призывали народ не подчиняться вновь созданному комитету, 

население поддержало исполнительный комитет и его решения. В сложившейся ситуации 

Абдигапару понимал, что национально-освободительное восстание казахов выполнило одну 

из главных задач – признание русскими статуса казахского народа, защита и сохранение 

родной земли. 

Если проанализировать, в целом национально-освободительное движение в 

Казахстане к концу 1916 года потерпело поражение. Но только противостояние, 

возглавляемое А.Жанбосыновым, набирало силу. После победы февральской революции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Абдигапар не стал поддерживать революционные идеи своих соратников – А.Иманова, 

А.Жангильдина, Канапии и Хакимбека. Вплоть до 1919 года в Тургайском уезде не 

прекращались столкновения красных и белых. Власть переходила то к белым, то к красным. 

И в огне этой бойни погибает А.Иманов. 

После гибели А.Иманова было решено устранить Абдигапара физически и враги 

всячески искали удобного момента. Понимая свое безвыходное положение, Абдигапар 

поселяется в местечке Коколен. В 1919 году 24 декабря, по другим источникам 25 ноября, к 

месту проживания Абдигапара прибывает отряд, состоящий из 25-30 красноармейцев, под 

предводительством Бакытжана Бактыгереева (по другой версии отрядом командовал 

М.Тунганшин). По официальной версии отряд по приказу А.Жангильдина должен был 

доставить Абдигапара в Ревком для дачи показания. Пока красноармейцы спешивались со 

своих коней, Абдигапар успевает сообщить своим родичам цель их приезда. Бытует мнение, 

что родственники, чтобы спасти своего эмира, предлагали отравить прибывших 

нежелательных гостей и скрыться в песках Каракума. А доверенное лицо Абдигапара 

Сейтим предложил себя вместо Абдигапара, сославшись на то, что прибывшие не знают 

эмира в лицо. Но благородный эмир Абдигапар ответил: « На этот раз я спасусь благодаря 

тебе, а в следующий раз как быть? Это наверное судьба так распоряжается так, чем жить в 

бегах как мышь, лучше умереть на родной земле «Отказавшись от поездки он под удар 

поставил бы сородичей, поэтому А.Жанбосынов соглашается ехать с красноармейцами. Он 

чувствовал, что это его последняя поездка. Перед поездкой он наказал своему сыну Кали, 

чтобы он никогда не обижал бедных и просящих, чтобы не ронял свое достоинство и ценил 

труд человека. Рано утром, попрощавшись с родственниками он покидает стойбище. По 

дороге к ним присоединяются еще двое родственников А.Иманова Бектепберген Удербаев и 

Тугел Жансакалов.. Перед долгой дорогой отряд решает сделать привал у урочища Зауре. 

Абдигапар, чувствуя, что его час настал, совершает омовение и приступает к намазу. Во 

время намаза залповый выстрел Удербаева и Жансакалова обрывает жизнь А. 

Жанбосынова.Позже было распространена версия, что А.Жанбосынов был застрелен при 

попытке к бегству. Это одна из версий убийства Абдигапара.Это был первый 

террористический акт, совершенный большевиками на территории Казахстана. Позже его 

тело было найдено родственниками и захоронено на его родине – Кортагае, рядом с могилой 

брата Жагипара, погибшего во время восстания. В 1920 году родичи и дети Абдигапара 

построили на его могиле мавзолей размером 12-8 м. Но в 1930 году во время акции против 

баев, устроенную большевиками, мавзолей А.Жанбосынова вместе с другими мавзолеями и 

мечетями был разрушен до основания.  

2010 году его потомками на родине Абдигаппара был построен мавзолей из белого 

мрамора в честь знаменитого руководителя, хана Тургайской области Российской империи 

во время народного восстания 1916-1917 годов [5 с.7]. В настоящее время мавзолей 

Абдигаппарра Жанбосынова внесен в карту сакральных мест Казахстана. 

У Казахстана свой исторический путь и своя собственная модель создания 

национального государства, которая должна привести к формированию сильного и 

влиятельного государства. Для этого необходимо хорошо изучить прошлое, сделать более 

известными своих героев, одним из которых являлся А.Жанбосынов. 
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Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті  

 

 Алматы қаласында 1992 жылы 28 қыркүйек пен 4 қазан аралығында дүние 

жүзі қазақтары өкілдерінің қатысуымен құрылтай өтті. Құрылтайда Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев былай деген болатын: «Әрине 

бодандықтың аты - бодандық. Патшалық Ресейдің отаршылдығы басқа елдердің 

отаршылдығынан асып түспесе, кем түскен жоқ. Ұлан-ғайыр даламыз империя меншігіне 

айналды. Дініміз – тәрік, тіліміз – ғаріп, мәдениетіміз – мүшкіл, өзіміз – мүскін халге 

ұшырадық» [1, 114 б.]. Осы құрылтайда академик Манаш Қозыбаев: «Сонау ХVI ғасырдың 

аяғынан 1916 жылға дейін 300-ге жуық ұлт-азаттық көтерілістер өрбіді. Тарих санасына 

Сырымдай, Махамбеттей, Кенесарыдай, Садықтай, Есеттей, Жанғожадай, Аманкелдідей, 

Бекболаттай айбынды да айдынды, қаһарлы да қайырымды, тегеурінді де екпінді, қайғылы да 

мұңды, сегіз қырлы бір сырлы ұлт-азаттық қозғалысының көсемдері шықты» [2, 192 б.] - деп 

тарихи шындықты айтқан еді. ХІХ ғасырдың басында азаттық жолындағы күреске ислам 

дінінің өкілдері де қатынасты. Соңғы жылдары болмаса,кеңес заманында діни қозғалыстар 

зерттеу тақырыбына айналмағандығы белгілі [3, 180-182 б.]. Бір өкініштісі тарихи әдебиетте 

бұл тұлғаның әрекеті көрініс таппаған. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін біз Марал 

ишан тақырыбын зерттеуді мақсат еттік. 

Марал бабамыз тек діншіл ғана емес, ол – қоғам қайраткері, азаттық үшін күрескер, 

ұлт-азаттық қозғалыстың рухани көсемі. XIX ғасырдың 30-жылдары Марал ишан қазақ 

халқын «Ғазауат» соғысына шақырды. Алдымен Құсмұрын атырабында басталған бұл 

қозғалыс Қазақстанның солтүстігінің біраз жерін қамтыды. Кейбір зерттеушілер «Ғазауат» 

соғысын қолына қару алып, жауға қарсы тұру деп есептейді. Ал енді ислам дінін берік 

ұстаған, жан-дүниесі таза адам басқа дінді дәріптейтін басқыншыларға іштей болса да 

қарсылық көрсетті. Мұсылман діні өктемдік атаулының баршасына қарсы екендігіне 

ешкімнің дауы жоқ. Марал бабамыз патша үкіметі чиновниктеріне қайта-қайта адам жіберіп, 

хат жазып, қазақ жерінде орыс бекіністерінің салынуына қарсылық білдірді. Ешқандай жауап 

ала алмаған ол әскер жинап, қарулы қарсылық білдіруге дейін барды [4, 61-69 б.]. 1819 

жылдың жаз айының басында Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерінің басты адамдарының 

бас қосып, Қақ сорының жағасында өткізген құрылтайында Есенейдің боз биенің сүтіне 

шомылдырып, үстіне шымқай-ақ киімдер кигізіп, Марал ишан әулие, дуалы ауыз билер мен 

бектер, батырлар ақ баталарын беріп, жиналған көп халық ақ тілек тілеп, ақ кигізге 

отырғызып көтеріп, бір ауыздан мақұлдап, Сібір қазақтарының шорасы етіп сайлапты [5, 5-

10 б.]. Естемесұлын шора сайлауға Омбы, Қызылжар шаһарларында тұратын қазақ, татар 

дінбасылары мен мырзалары да белсене қатысыпты.Шора болып ел басқаруымен қатар, 

Есеней өз ұстазы Марал ишан Құрманұлы бастаған ғазауатқа бұрынғысынша белсене 

қатысып, оған әскерге елден ат-азық, киім жинап беруге көмектеседі. Қызылжар жерінде 

атақты Сартай, Шақшақ батырларымен тізе қосып, шайқасқа шығады. Орыстардың бірнеше 

бекіністерін талқандап, бұлар халық алғысына бөленеді. 1834 жылы «Қожаберген Шөптікөл» 

жағасында болған Сартай батыр мен отаршылдар арасында болған ұрыс Сегіз Серінің «Туған 

еліме» деген өлеңіне арқау болған [6, 40 б. ]. 

Марал бабамыз қолбасшыларды желеп-жебеп, ақ батасын беріп отырғандығы да 

кездейсоқ емес. Бұл – рух құдіретінің киелі парасаты. Даңқты Кенесары өзінің қарын бөлесі 
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Марал ишанның данышпандығына бас иіп отырған. Көтеріліске қатысушыларға діни 

басшылық жасау үшін Марал келісім беріп, хан сарайының Кеңес құрамына кіреді. Кенесары 

көтеріліс бастап, бодандыққа қарсы шайқасып жатқан кезде Марал ишан Батыс-Сібір 

мұсылмандарының өз бетінше сайлап қойған бас мүфтиі болатын. Бұдан былай даулы 

мәселелер шариғат үкімі бойынша шешіліп отырды. Қазақ қосынына рухани демеу көрсетіп, 

кей жағдайда өз бойындағы керемет қасиеттерімен де көмектеседі. Кезінде Кенесары 

әскерінің бірсыпыра жеңістерге жетуіне, халық алдында беделінің артуына әулиенің көп 

үлесі болады. Ол білген ақыл-кеңесін айтып отырады. Орыстардың әскери техникасының 

артықшылығын, артынан келер көп күш бар екенін айтып, осы соғысты одан әрі соза 

бермеуге Кенесарыға кеңес береді. Соғыс жағдайындағы халықтың жағдайын жақсартып, 

игілікке жеткізудің таптырмайтын көзі – оларды егіншілікпен айналыстырып, отырықшылық 

тұрмысқа үйрету керек екендігін Марал ишан үнемі шегелеп айтып отырған. Маралдың бұл 

ойынан кейін Кенесары жақтастарын дереу егіншілікпен айналысуға үгіттейді. Осыған 

байланысты Орынбор шекара комиссиясының есептеріне былай деп жазылған: «Ресей 

төңірегіне оралуға мүмкіндігі болмағандықтан, ол өзінің жасақтарына Іле мен оның 

жағалауларында егіншілікпен айналысуға ақыл берді» [7, 25 б.]. Кенесары жақтастарының 

егіншілікпен айналысқанын Кенесары ордасында болып қайтқан Дәулеткелді Беспаевта 

әңгімелейді. «Қиын жағдайда болғандықтан, өзінің жақтастарына тамақ табудың жалғыз 

жолы әрі лайықты шара ретінде егіншілікпен айналысуды ұсынды». Сонымен Кенесарының 

егіншілерді қолдау саясаты қазақтардағы егіншіліктің онан әрі дамуына әсер етті. ХІХ 

ғасырдың 50-60 жылдарында-ақ егіншілікпен қазақ руларының едәуір бөлігі айналысты. 

«Кенесарының көтеріліске қатысушылардың материалдық жағдайын жақсартудың жалғыз 

жолы егіншілік деп түсінген сияқты». Бұл Кенесары серігінің бірі Марал Құрмановтың 

сөзімен расталады, ол өзі «Сендерді егіншілікпен байытамын» [8, 265 б.]. – деп, қазақтарға 

уәде беріпті деп көрсетеді Е.Бекмаханов. 

 Бабамыздың қыр мен Сырға кең жайылған атақ-даңқы, отаршыл орыс үкіметінің 

үрейін алды. Оның іс-әрекеті орыс ұлықтарын қатты абыржытып, әбігерге салды. Қазақ-орыс 

арасындағы саяси мәселелерді Марал бабамыз келіссөз арқылы шешуді көздеді. Осы 

мақсатпен ол Омбыға Керей болысының ақсақалы Байсал арқылы екі хат жібереді. Біреуі 

Орынбор әскери губернаторы Эссенге, екіншісі Сібір жеке корпусының командашысы 

Капцевичке жолданды. Татар мәнерінде жазылған екі хаттың да мағынасы бірдей. Сібір 

әкімшілігі бұл жағдайды, әсіресе Марал Құрманұлының Петербургқа барып-қайтуға тілек 

білдіріп жүргенін Азият департаментіне хабарлайды. Вице-канцлер граф Несельроде 1821 

жылғы 20 қаңтарда Сібір генерал-губернаторы Сперанскийден хат арқылы Марал өтінішінің 

мән-жайы туралы пікірі қандай екенін сұрайды [9, 876-880 б.]. 1822 жылғы 24 қаңтарда ол 

граф Несельродеге хатпен жауап қайтарады. Граф Несельроденің баянхаты бойынша Марал 

Құрманұлын Петербургке шақыртып алу туралы 1822 жылғы 12 ақпанда жарлық шығып, 

оны жолға қамдау жөнінде тиісті нұсқаулар беріліп, қажетті жұмыстар атқарылып жатады. 

Марал Құрманұлын астанаға алдыру жөніндегі жарлыққа орай генерал Капцевичтің жазған 

хаты иесінің қолына тимей, Байсалдың қалтасында қала береді. Бабаның патша 

қабылдануына бармаған себебі де бүгінде анықталғандай: 1821 жылдың маусымында 

Орынбор генерал-губернаторы жүзбасы сұлтан Жантөре Жиһангеровке Маралды тауып 

алуды тапсырса, ол өз тарапынан сұлтан Жұма Құдаймендиевке Маралды ұстауды бұйырған. 

Ал орыс әскерінің полковнигі Грамматин Сұлтан Шотайға Маралды ұстауды тапсырған. 

Осындай жағдайларды біліп отырғандықтан да қабылдауға бармаған сияқты. 

Марал бабамыз ұлт-азаттық қозғалыстың өз мақсатына жетпейтіндігін сезгендей 

болды. Себебі, көріпкелдік және сәуегейлік қасиеті бар ол сол кездегі қазақ халқының 

мүшкіл халін түсіне білді. Ол осы жылдары башқұрт, татар халықтарының ұлт-азаттық 

қозғалысын қолдап, отаршыларға қарсы ортақ майдан ашуды ойлайды. Ол сол елдерге елші 

жіберді деген де деректер бар. Яғни, оны пантюркизм идеясының негізін қалады деуімізге 

болады. Көршілес жатқан мұсылман елдерін біріктіріп, Мұхаммед пайғамбар туы астында 

мемлекет болу қажеттігін айтқан да Марал баба. Сондықтан оны пантюркизм идеясының 
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негізін қалаушы деп те айтуға болады. Маралдың қазақ сахарасынан кетуі турасындағы 

хабарлар түрлі-түрлі болды. Кейбір сыбысқа қарағанда, ол «Алашшылдардың» шақыруы 

бойынша солармен бірлесіп, хиуалықтармен соғысып жатқан Бұқар әміріне көмек беруге 

кетті дейді. Ал бұдан гөрі дұрысырақ хабар 1824 жылы алынады. Оған сенсек, 1823 жылдың 

жазында хиуалықтардың Бұқарға бара жатқан керуенге шабуыл жасап, қазақ байларының 

мың түйесі мен жүз мың қойын айдап алып, елу адам өлтіріп кеткен хабарын ести сала 

Марал Құрманұлы ақ адал мал-мүлікті қайтару үшін Хиуаға аттанғалы қол жинайды. 

Халықты бұл жорыққа көбірек тарту үшін жұртқа жар салып, бұл жолы өзімен бірге жауға 

қарсы барғандарға оқ өтпейді, қылыш дарымайды деп жариялайды. Дұшпанды жаппай, 

таланған малды түгел қайтарып олжалы оралатынына сенген қазақтардың көпшілігі 

Құрманұлының айтқан сөзіне қызығып Хиуаға қарсы аттанады. Жүзеге асуы екіталай бұл 

қатерлі сапардың немен аяқтал-ғаны белгісіз. Марал ишанның бұдан кейінгі тағдыры да 

белгісіз. Марал ишанның өмірден өткендігі жайлы әртүрлі мағлұматтар бар. Белгілі 

журналист Т.Дайранбай баспасөз беттерінде Марал ишанның 1852 жылы тірі екендігін 

айғақтайтын құжаттар бар екендігін жариялаған [10, 5-7 б.]. Сонымен қатар орыс полковнигі 

И.Ф. Бларамбергтің «Естеліктер» атты кітабында 1852 жылдың 1 тамыз күні Марал 

Құрманұлын Ақмешіт маңайында көргенін айтады. Олай болса ишан Сәден Нұртайұлы мен 

көрнекті журналист Сырлыбай Бүркітбайұлының айтқанындай 1841 жылы емес, туған елі 

Арқаға қыдырып барған кезінде мүшелді жасында шамамен 1853 жылы жаз айында дүние 

салған. Қабірі Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінен 18 шақырым жерде 

орналасқан [11, 92 б.]. Мен осы жердің тумасы, әрі уақ-керей болғандықтан туысы болып 

саналамыз. Ол кісінің тікелей ұрпақтары ауылда тұрады. Біздің әулеттің де зираты да 

бабамыздың қасында. Алыс-жақын шетелдерден бабамыздың басына зиярат етуге келеді. 

Қарасы үзілмеген келушілер құран оқып, басына түнейді, дертіне ем іздейді, бала сұрап 

келіп, құдықтағы киелі суды ішіп арман-тілектерін айтады. 

Марал ишан қозғалысының сәтсіздікпен аяқталуына бірнеше себептер болды. 

Біріншіден, қозғалысқа қазақтың көптеген рулары атсалыспады. Бұл кезде қазақ қоғамы екіге 

бөлініп, олардың бір тобы орыс әкімшілігінің ырқынан шыға алмады. Екіншіден, Марал 

ишан қазақ үшін қалыптасқан саяси жағдайдың тұрақсыздығын ескермеді. Бүкіл мұсылман 

халықтарының басын қосып, бірегей ислам мемлекетін құру оның орындалмас арманы боп 

қала берді. Үшіншіден, қолына қару алған қазақ жігіттерінен не сұлтанда, не батырларда 

береке болмады.Сондықтан да, бабамыз қарулы қарсылықтан гөрі, рухани қарсылыққа көңіл 

аударуды дұрыс деп есептеді. Дегенмен, Марал ишан әскерлері Ресей үкіметінен жеңіліс 

тапты деген қорытынды жасаудан аулақпыз. Ашамайлы Керейлер қозғалысы Саржан төре 

мен Жоламан Тіленшіұлының Ресей отаршыларымен қарулы қақтығысына ұласты. Мұның 

барлығы ақырында 40 жылға созылған Кенесары хан бастаған қазақ-орыс соғысын туғызды 

[3, 184 б.].  

Қорыта келгенде, Марал ишан қозғалысы діни сипатта болғанымен отаршылдыққа 

қарсы ұлт-азаттық соғыс екендігін мойындауымыз қажет. Марал ишан заманындағы «ғазауат 

соғысы мен ұлт-азаттық көтерілістерінің» жеңілуіне осы жағдайлар бірден-бір себеп болған. 

Патшаның жергілікті әкімдері өздеріне жалпақтап, бар ынта-жігерімен берілген қазақтың 

шонжар сымақтарын осындай істерге айдап салып отырған: халыққа іріткі салғызған, 

жасырын тыңшылық жүргіздіріп, көтерісшілердің әлсіз жақтары мен бейқам кездерін біліп 

отырған. Сол себепті, көтеріліс бастаған есіл ерлер қапы да қалып, бармақтарын шайнап-

шайнап кеткен, аман қалғандары ел ішінде болып, халқының ауыр халіне іштей қайғыланып, 

қынжыла-қынжыла өмір кешкен. Дүниежүзі халықтарымен ынтымақтастық байланыстарын 

нығайтуда Қазақстанның көп ғасырлар тарихындағы Марал Баба Құрманұлы сынды 

қайраткерлер қазақ халқының материалдық және рухани мәдениет салаларындағы өсіп-

өркендеуін, кемелденуін, мәңгілік сақталуы үшін шығармашылық және қоғамдық-әлеуметтік 

қызметтері арқылы үлес қосты. Ұлттық рухани құндылықтарымызды ұлықтап, күрескерлік, 

азаматтық-отаншылдық, өршіл рухы жоғары жаңа ұрпақты қалыптастыру қасиетті 

борышымыз. Бұл – Тәуелсіз Қазақстандағы ұлттық тәлім-тәрбие жүйесіндегі біздің берік 
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ұстанымымыз. Өкінішке орай, діни қозғалыс деген желеумен ғылыми зерттеуден тыс қалған 

бұл проблеманың біздің білгенімізден білмегеніміз көп екендігі белгілі. Бұл тақырып терең 

зерттеуді, тың деректерді ашуды, шетелдік мұрағаттардағы құжаттарды елге әкелуді, сөйтіп, 

діни қозғалыстарды ұлт-азаттық күрестің бір тармағы екендігін дәлелдейтін уақыт жетті. 

Іздене берсек, Марал Құрманұлы жөнінде көптеген Ресей патшалығы мен Хиуа, Бұқара 

хандықтарының құжаттарында Марал есімі тағы да кездесуі мүмкін. Сондықтан, үлкен 

ғұлама, білімдар тәуелсіздік жолында күрескен Марал баба жөнінде әлі де іздестіруді 

жалғастырып, ол жайлы кең көлемде көркем туындылар мен тарихи деректерге арналған 

кітаптар шығарып, басқа да түрлі баба рухын асқақтататын шаралар жасалса, нұр үстіне нұр 

болар еді. 
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Направлением деятельности студии сувенирной продукции [Handmade from 

Kazakhstan] предлагается выбрать изготовление изделий из войлока. Войлок для казахов - 

это часть национальной истории. Мастера по войлоковалянию передавали свое искусство 

детям, дабы те научились изготавливать легкий, прочный и приятный на ощупь материал. И 

действительно, казахстанский войлок славится своим качеством по всему миру. Уютные 

войлочные домашние тапочки, банные аксессуары, фигурки верблюдов, сувенирные юрты, 

тюбетейки, декоративные панно и другие изделия из войлока очень популярны среди гостей 

Казахстана. 

 
Казахи – степной кочевой народ, и именно кочевникам приписывают изобретение и 

развитие техники валяния шерсти. Данная технология является уникальным наследием 

наших предков, наряду с теми изобретениями о которых говорит наш Президент в своей 

статье «Семь граней Великой степи»: Наша земля, без преувеличения, стала местом, откуда 

происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто 

немыслима жизнь современного общества – было в свое время изобретено в наших краях. В 

своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали 

родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света.» (1)  
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Казахские войлочные изделия – теплые, качественные, недорогие, в них заключены и 

красота, и польза, и местный неповторимый колорит. Если в старину войлочные изделия 

служили в качестве внутреннего убранства юрты и как часть бытовой жизни кочевников 

(ковры, одежда, декоративные элементы и прочее), то теперь этот материал стал модным и 

«перебрался» в квартиры в виде сувенирных ковриков, подстилок и игрушек. Считается 

также, что войлок защищает своего хозяина от злых духов, сглаза и порчи. В последнее 

время активно развивается применение этого материала для изготовления имиджевой 

сувенирной продукции.  

 
Данный проект дает возможность студентам изучить традиционное казахское 

декоративно-прикладное искусство, исследовательская работа поможет воссоздать 

утерянные секреты древнего ремесла, адаптировать огромный исторический опыт к реалиям 

современной жизни. Освоенные навыки войлоковаляния примененные на практике, помогут 

проявить творческий потенциал студентов, послужат базой для их дальнейшего развития. 

Особую значимость проект приобретает благодаря своей направленности на интеграцию 

традиционных казахских промыслов в современную эстетическую среду, что послужит не 

только развитию творческих способностей, но и воспитанию патриотизма молодого 

поколения. На современном этапе это очень актуально, большое внимание вопросу 

сохранения этнокультурного наследия уделяется сегодня в нашей стране, об этом говорит 

президент Казахстана: «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей 

культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой 

звук» (2) Проект будет способствовать воспитанию и сохранению национального духа и 

вместе с тем поможет научится студентам реализовываться в условиях рыночной экономики.  

Войлок является уникальным материалом, который широко используется в 

рукоделии. Его достаточно плотная структура позволяет изготавливать самые разнообразные 

изделия. Традиционными изделиями из этого сырья являются небольшие коврики, 

войлочные домашние тапочки, банные аксессуары, фигурки верблюдов, сувенирные юрты, 
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тюбетейки, декоративные панно. Применение современных технологий обработки войлока 

поможет расширить ассортимент изделий. Это могут быть чехлы для блокнотов, сотовых 

телефонов, ноутбуков и т.д., футляры для очков, ручек и других небольших предметов, 

различные аксессуары и украшения. Можно наладить изготовление оригинальных вымпелов, 

для награждения победителей различных состязаний, неповторимых поздравительных 

открыток, приглашений, значков, брелков для ключей. Так же орнаментальные мотивы, 

выполненные из этого материала могут служить в качестве декора при оформлении 

интерьера, представительских букетов.  

Осуществление данного стартап-проекта включает решение следующих задач: 

- популяризация национального декоративно-прикладного творчества; 

- изучение истории Казахстана через исследование древнего искусства 

войлоковаляния; 

- интеграцию традиционных технологий войлоковаляния и современных 

дизайнерских решений; 

- удовлетворение потребности в имиджевой сувенирной продукции. 

Сувенир – самый популярный вид подарка во всех странах мира. Его преподносят 

родным, друзьям, учителям, коллегам, клиентам и руководителям. Использование войлока, 

как сырья и техники в художественных работах позволяет «писать» полноценные картины, 

«ваять» скульптуры, создавать образные объёмные композиции камерного и 

монументального характеров. Войлок – универсальный материал для реалистического и 

абстрактного отображения действительности. 

Войлоковаляние – яркое, самобытное явление мировой культуры, одновременно 

обладающее устоявшимися традициями и значительным потенциалом развития новых 

технологий. 

 
Современное войлоковаляние опирается на опыт, накопленный в течение многих 

веков, активно используя творческие наработки многих поколений. Были рассмотрены 

приёмы валяния, применяемые с зарождения войлоковаляния, и новые, значительно 

обогатившие его, расширившие сферы применения войлока. 

 На сегодняшний день изделия ручной работы являются весьма востребованными. 

Изделия из войлока, выполненные в национальном стиле могут стать уникальной 

альтернативой дорогостоящей сувенирной продукции. 
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Педагогикалық қолдау өзінің бастауын екі бұлақ көзінен алады, екі тұғырға сүйенеді. 

Біріншісі, психологиялық әдістер және ойындар, тренингтер т.б. 80 жылдары тәжірибеге 

енгізіле бастаған жұмыс формалары болса, екіншісі «ынтымақтастық педагогикасы» (Ш. А. 

Амонашвили) сияқты танымал идеялар. Ш.А. Амонашвилидің айтуы бойынша 

«Педагогикалық процесс – қиындықтарды жоюдағы педагог пен оқушының достық қарым-

қатынасы» [1]. 

  80 жылдардың соңында О.Газман өтпелі кезеңдегі тәрбиенің жағдайына талдау 

жасай келе, тұлғаның базалық мәдиениетіне қатысты өзінің идеяларын ұсынды. Ол 

мәдениеттің әлеуметтік және саяси өзгерістерге қарамастан сақталып қалатын негізгі тұғыры 

(базасы) болатындығын дәлелдеді. Бұл мәдени тұғырлар өмірдің әрқилы өзгерісінде 

тұлғаның бейімделіп, өзін-өзі танытып отыратын қабілетімен байланысты.   

Сонымен, педагогикалық қолдау – балалардың азаматтық, адамгершілік, кәсіби 

айқындалуына, олардың өзінің индивидуалды ерекшеліктерін тануына септігін тигізетін; 

оқудағы, қарым-қатынастағы, еңбек пен шығармашылықтағы проблемалар мен 

олқылықтарды шешуге көмектесетін құралдар жүйесі [2, 69 б.]. 

Педагогикалық қолдау әлеуметтендіру, инивидуализация ұғымдарымен тығыз 

байланысты. Біздің әлеуметтендіру деп отырғанымыз баланы қоғамда қалыптасқан рухани, 

адами, кәсіби және т.б. құндылықтарға баулу. Белгілі бір нормаларды ұстануға,олардан 

алыстамауға үйрету. 

Ал, индивидуализация болса, бала бойындағы басқалардан дараланып, ерекшеленіп 

тұратын, тек өзіне ғана тән қасиеттерін, қабілеттерін дамытуға, ұштауға бағытталған 

педагогтың іс-әрекеті. Егер сыныптағы отыз оқушының отыз түрлі мінезі, өзіне тән 

ерекшеліктері болатын саралап көрсек, педагогикалық қолдаудың маңызын байқаймыз [3]. 

«Қолдау» сөзінің тілдік мағынасы – қуаттау, демеу, яғни бір жұмысты бітіруде көмек 

көрсету.  

Педагогикалық қолдау идеясы шетелдік педагогтардың да жұмыстарында кездеседі. 

Білім берудің әлемдік жүйесінде «school counseling and guidance» (мектептегі кеңес беру 

және жетекшілік) деген термин кеңінен танымал. Guidance сөзі кең мағынада кез келген 

қиын жағдайларда: шешім қабылдау, таңдау жасау, жаңа жағдайларға бейімделу т.б. көмек 

көрсету. Тар мағынада айтсақ, тұлғаға өзін-өзі тануында, әлемді тануда, өзінің қабілеттерін 

дамытуда, мамандық таңдауда көмек көрсету процессі. 

Я.А. Каменский ең алғашқылардың бірі болып мектептегі оқыту-тәрбие 

жұмыстарында жас ерекшеліктерін ескеруді міндетті деп тапты. Ол тұңғыш рет 

баланы оқытуда табиғатқа сәйкестік (природосообразность) принципін 

қалыптыстырды. Оның ойынша, табиғи құбылыстар өз уақытымен болатыны 

сияқты, оқыту-тәрбиелеу процессі де өз кезеңінде, кезегімен өтіп отыру керек 

болды. 7-11 жастағы мектеп оқушыларында іс-қимыл активтілігі байқалады. Олар 

өте қозғалғыш келеді, зейіні тұрақсыз болады [4]. 

 Омыртқасы тіктеліп келеді, алайда әлдеде иілгіш, сондықтан дұрыс 

отырмау, денесін қисық ұстау, баланың дене бітімінің қисайып дамуына әсер етеді. 

Бұл жағдайда мұғалім оқушының отырысына, аппаратының қойылымына ерекше 

назар аударуы керек. 

https://mirpozitiva.ru/articles/1923-podelki-iz-fetra-svoimi-rukami.html
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 12-13 жасында баланың жыныстық дамуы басталады, бұл оның жылдам 

физикалық дамуымен байланысты. Бұл жастағы балаларда гармондардың бөлінуі 

жоғары дәрежеде болады. Әсіресе, жыныстық, өсу гармондары, инсулин көп 

бөлінеді. 

 Осы жаста балалардың организмі ересек өмірге бейімделеді, қолдары, 

аяқтары, саусақтары ұзарып, т.б. мүшелері өз дамуының жоғарғы сатысына 

көтеріледі. 

Мектептегі балаларың үйретілген материалды қабылдауы да үйірме 

жұмыстарында маңызды орын алады. Қабылдау – педагогикалық процесстің 

маңызды іс-әрекетінің түрі болып табылады. Мектепте оқушылардың музыкалық 

материалды қабылдауы мұғалімнің оны қалай жуткізуіне байланысты болады. 

Сыныпта өтілген тақырыпты бетіте түсу үшін сыныптан тыс жұмыстарында 

қосымша жұмыстар атқарған жөн. Ал баланың материалды жақсы қабылдауы үшін, 

оқушылардың психикалық ерекшеліктерін жөнді білген дұрыс. Қабылдау процессі 

психология ғылымында терең зерттелген. 

Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар балалардың достық сезімдерін, қарым-қатынас 

жасау қабілетін, өздерінің ойын айтып, өз пікірін ұсына алу қасиетін дамытады. 

Мектептегі музыкалық тәрбие аптасына бір ғана сабақпен шектеліп қоймауға тиіс. 

Сыныптан тыс музыкалық жұмыстар жақсы қосымша болып табылады. Бұл жұмыстар 

сыныптағы тәрбиемен тығыз байланысты болуы керек. Сыныптан тыс жұмыстарға қатысу 

балаларға өзінің қызығатын іс-әрекетімен көбірек, тереңірек айналысуға жол ашады. Ал 

мұғалімге оқушыларды музыкаға баулу, олардың өзіндік белсенділігін дамытуға ыңғайлы 

жағдай туады. 

Үйірме – бұл ұжымдық іс-әрекет. Ұжымдық дәстүрлер баланың жүріс-тұрысын 

тәрбиелейтін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Педагогтың міндеті осы ұжым 

ішінде тұрақты, жағымды атмосфера қалыптастыру. Мұғалім бір оқушыға көмек беру 

арқылы бүкіл ұшымға жәрдемдеседі. 

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру барысында мына нәрселерді естен 

шығармаған жөн: 

 Сыныптан тыс жұмыстардың барлығы оқушылардың эстетикалық-

адамгершілік тәрбие алуына, музыкалық қызығушылықтарын қалыптастыруына бағытталуы 

тиіс. 

 Әртүрлі әдістерді кеңінен қолдану балалардың шығармашылық ойлауына, 

дамуына, музыкалық талғамының қалыптасына септігін тигізуі керек. 

Мектептегі музыкалық сыныптан тыс жұмыстар 

• Хор үйірмелері 

• Вокал үйірмелері 

• Аспапта ойнауды үйрету үйірмелері 

• Фольклорлық ансамбль 

• Халық аспаптық оркестрі 

• Вокалды-аспапты амсамбль 

• Балалар музыкалық театр 

Педагогикалық қолдаудың әдістері мен тәсілдерін жүйелеп, сыныптан тыс 

жұмыстарда қолдану. 

Жоғарыда қойылған мақсатқа жету үшін біз алдымызға мынадай міндеттерді қойдық: 

1. Балалардың вокал үйрену процесінде олардың дамуына кедергі болатын 

қиындықтарды нақтылау. 

2. Педагогикалық қолдаудың сыныптан тыс жұмыстарында қолдануға болатын, 

осы жұмыстарда туындайтын жағдаяттарға сәйкес келетін әдістерді саралау. 

3. Балалардың жан-жақты (психологиялық, шығармашылық, кәсіби) дамуына 

септігін тигізетін репертуар таңдап, оған сәйкес әдістерді ұсыну. 

Әр үйірме жұмысының өзіне тән жұмыс ерекшеліктері бар. Бұл оны ұйымдастыратын 
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педагогтың өз әдістемесіне байланысты. Біздің жұмысымызда қолданылатын педагогикалық 

қолдаудың әдістері оқушылардың ән айтуды үйреніп қана қоймай, жан-жақты білім алып, 

қазақ өнері тарихынан, басқа да салалардан түсінігі кеңейе түсуіне ықпал жасайды деп 

болжаймыз. Жоғарыда қойылған мақсат-міндеттер мынадай зерттеу әдістеріне жүгінуге жол 

ашады: теоретикалық (анализ, синтез, ғылыми әдебиеттерді саралау), эмпирикалық (бақылау, 

сұрақ-жауап), статистикалық (алынған нәтижелерді жүйелеу) 

Тәжірибелік жұмыс бірнеше этаптардан тұрды. Әр этапта арнайы түйіндемелер 

жасалып, тиісті нәтижелер шығарылды. 

1-ші этап. Бұл этап констатациялық этап болып табылады. Балалардың вокалды 

меңгеру деңгейін тексеру, оладың физикалық, психикалық, жалпымәдени білім дәрежесін 

белгілеу. Бұл жерде біз анкеталау, бақылау, есту қабілетіне анализ әдістерін қолданамыз. 

Әртүрлі деңгейдегі проблемалары бар балалардан құрылған екі топ жасақталып, біріншісін 

тәжірибелік топ, екіншісін бақыланушы топ деп шартты түрде белгілейміз. Бұл екі топта 

тіркелген мәліметтерді тәжірибе соңында салыстырамыз. 

2-ші этап бірінші этаптың жалғасы болып есептеледі. Мұнда педагогикалық қолдау 

көрсетудің формалары мен әдіс-тәсілдерін саралау, олардың арасында біздің жұмысымызға 

жақын келетіндерін жіктеп көрсету керек болды. 

3-ші этап қалыптастырушы этап болып табылады. Негізгі атқаратын жұмыс – таңдап 

алынған әдістер көмегімен педагогикалық қолдау көрсетудің жағдайын жасау. 

4-ші этап. Жасалған жұмыстардың мазмұнына сәйкес жоғарыда көрсетілген зерттеу 

әдістерін қайта қолданып, соңғы нәтижелерді белгілейміз. 

5-ші этап. Тәжірибеде жинақталған барлық мәліметтерді салыстыру, олардың 

айырмашылықтарын атап көрсету. Педагогикалық қолдаудың нәтижелілігін, оның үйірме 

жұмысындағы тиімділігін көрстеу. 

 Сонымен, мектептерде өткізілетін сыныптан тыс жұмыстар негізгі оқыту процессінің 

қысқа бөлігін қамтиды. Мұндай жұмыстарда балалардың шығармашылық қабілеттерін, ой-

өрісін, өнер жайлы жалпы білімін арттыру үшін мұғалімге ширақтық пен тапқырлық таныту 

керек болды. Педагог қызметі аса жауапкершілікті қызмет болғандықтан, балалардың жалпы 

дамуына кедергі болмайтын, керісінше, оның өз талантын жетілдіруіне жағдай жасайтын 

әдістеме қажет. 

Қазіргі күнгі мектепке шынайы көз салсақ, бұл мәселе іс жүзінде көрінбейді. Бала 

сыныптан тыс жұмысқа бос уақытын өткізу үшін келсе, мұғалім өзінің әдеттегі жұмысын 

атқарып отыр. Осының салдарынан мектептег ең ыңғайлы саналатын жұмыс бала тәрбиесіне, 

оның дамуына кедергі болып отыр. 

Сонымен, біздің негізгі мақсатымыз педагогикалық қолдау көрсетудің үйірме 

жұмысындағы тиімділігін, нәтижелілігін көрсету екенін қайталаймыз. Осы тұрғыда мектеп 

қабырғасында өткізілген тәжірибелік жұмысты саралай келе, мынадай түйін жасуға болады: 

Сыныптан тыс жұмыстарда балалардың ән айтуды меңгеру дәрежесі артады. Көпшілік 

проблемалар олардың жеке физикалық қабілеттеріне байланысты болып келеді. Педагог 

мұндай жағдайда әр проблемаға жекелей қатынас жасап, әрқайсысының тиімді шешілу 

жолдарын іздестіру қажет.  

Педагогикалық әдістерді таңдаған кезде педагог балалардың дамуына кедергі болатын 

проблемалаларды жіктеп, оларды жоюға болатын тәсілдерді қолдануы керек. 

Әрбір оқушының өзіне ғана тән ерекше сипаты бар. Олардың бірі екіншісіне 

ұқсамайды. Егер шығарма бір оқушыға жеңіл болса, басқасына ауыр болып келуі мүмкін. 

Бұл оқушылардың физикалық-психикалық ерекшеліктеріне байланысты. Егер бір оқушы 

көңілді шығармаларды ұнатса, оған осындай шығармалаларды үйрену оңай болады, және 

керісінше. Бұл жерде шығарманың қандай орындаушылықты талап ететінін, және баланың 

оны орындай алу мүмкіндігін ескерген маңызды. Көп жағдайда бала шығарманың көлемінен 

сескеніп, үйренуге деген құлшынысын жоғалтады. 

Мектептегі сыныптан тыс жұмыстардың мәндеті көп шығарма үйрету емес, 

балалардың бойындағы талантын ұштап, оның оқудағы білімін жетілдіру болып табылады. 
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Егер педагог үйірме жұмыстары барысында репертуарды арттыру мақсатымен жұмыс 

жүргізетін болса, оның бұл ойы балаларға жаман әсерін тигізуі мүмкін. Әрине, репертуарды 

арттыру керек, бірақ, бұл мәселе екінші орынға қойылып отырғаны жөн. 

Тәжірибелік жұмыс көрсеткендей педагогикалық қолдау әдістері балалардың 

проблемаларының азаюына, олардың бойындағы қабілеттерінің дамуына жағымды әсер 

етеді. Әрине, проблемаларды толық шешуге болмайды, дегенмен олардың кемуіне барынша 

талпыныс жасап отырған жөн. 
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Ақтас Т.Қ, «Музыкалық білім» мамандығының І курс студенті  

Жетекшісі: аға оқытушы Есмаганбетова Ш.К. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті., Қостанай қ.  

 

 Би… Бұл – үлкен өнер. Ал, үлкен өнерді адамның тек көзбен көріп қана қоймай, 

жүрек пен сезініп, түйсінетіні ақиқат. Егер де біз, халқымыздың арғы-бергі тарихына терең 

зер салсақ, би өнерінің сонау ықылым заманның өзінде-ақ, қазақтың ұлттық өнерінің бір 

бұтағына айналғанын айқын аңғарамыз. 

Ұлтымыздың бүкіл рухани игілігі XX- ғасырға дейін жазбасыз түрде дамып, ауыздан-

ауызға, әкеден-балаға, ұстаздан-шәкіртке, өткеннен болашаққа жеткізіліп отырған. 

Әлем дыбыстан тұрады. Табиғат тынысы–дыбыс. Қазақтың халық музыкасының 

ұлттық сазы мен дыбысталуы, үні өте әсем, мазмұнды болып келеді. Күй жанры мен би 

өнерінің байланысу жолдарына тоқталсақ. 

Халық сахнасында атақты әулие − Қорқыт есімімен бастайық. Қорқыт өзінің ұрпағына 

ұлы мұра − қобыздық күйлер − «Қорқыт», «Желмая», «Тарғыл тана», «Елім-ай», «Ұшардың 

ұлуы» сияқтыт.б. шығармалар қалдырды. Олардың бір бөлігі дыбысты беру сипатымен 

ерекшеленеді және табиғаттың табиғи дауыстарын, өмір, өлім, тұрмыс туралы 

философиялық ойларды берген. 

Қазақ биінің арқауы халықтың жан дүниесі, оның таным түсінігі, табиғатпен 

байланысы, оның философиясы. Міне, осының бәрі кез келген бидің құрылымынан, 

болмысынан айшықты көрініс тауып жатады. 

Қорқыттың қобыз үні, Н.Тілендиевтің «Көш керуен» күйі, С.Мұқтарұлының «Қорқыт 

Ата» дастанынан алынған өлеңдері «Мәңгілік сарыны» атты хореографиялық қойылымға 

шабыттандырды. Бірінші көріністе − Қорқыттың қобыз ойыны, көпшілік − қобыз үнін 

тыңдаушылар және көр қазушылар кездессе, екіншіде − Сырдария көрінісі, қобыз тартқан 

Қорқыт пен оны ортаға алған жылан бейнесіндегі бишілер. 

Әкелер өтті, біз бармыз. 

Аталар өтті, біз бармыз. 

Бабалар рухын қозғасақ, біз ғана бәлки қозғармыз. 

Өткендер өтті, көшкендер көшті 

Мұны сен, Бақсым білерсің, 
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Қорқыт бабам қолдаған 

Шынымен болған көресің 

Сенімге қосқан үлесің. 

Бұл хореографиялық қойылым арқылы мен Қорқыттың бейнесі, қобыз ойыны 

«ғасырлар үні» болып, мәңгі қалады демекпін. 

Би өнері әр уақытта оқиғаның орны, уақыты және халықтардың характерлік 

ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Өнердің басқа түрлеріндей би өнерінде де 

диалектикалық құбылыс сияқты, үнемі өзгеріп, дамып отырады. 

Қазақ халқының ежелден өзіндік би мәдениеті болған. Ұлттық өнердің басқа түрлері 

сияқты би көшпенділер-малшылардың тұрмысында болды және би образдарында оның 

барлық ерекшеліктерін берді. Олардың арасында еңбек (орман би –тоқаш биі), аңшылық 

(Қоян би –бүркіттің қоянға аң аулау, құсбеги –дауылпаз-аң аулауды үйрету), би –сайыс 

(үйрек би), әзіл-сықақ, (Насыбайшы), жануарларға еліктеу биі (ортеке-Қозы –секіру, Қара 

жорға, тепенкөк –секіріс биіжәне т.б. болды. Олар би билеп, ән шырқады. Бірнеше күн бойы 

созылған үйлену рәсімдері пантомимикалық әсермен, әзіл билермен нөмірленген 

театрландырылған көрініске түсті. Діни жағажайлар болды, олар тек шамандардың 

науқастарды емдеу құралы ретінде орындаған және «зұлымдық рухты қуып шығару»үшін 

қызмет еткен. Өзбек, тәжіктер және мұсылман дінінің басқа да шығыс халықтарынан 

айырмашылығы, қазақтар жұптық, ұлдар мен қыздардың билері болды –«қоян-бүркіт». 

Би өнері ұрпақтан ұрпаққа беріліп, әр тайпада өз шеберлері болды. Қазақ халқының 

билері канонизацияланған түрі болған жоқ. Олар жиі импровизация түрінде орындалды. Би 

жарыстарында эмоционалдық көңілді мінез хореографиялы ққойылымдармен ұштасқан. 

Кең дала еңбекқор қазақ халқы өсіп, жабайы жылқылар мен батыл бүркіттерге ұқсас 

батыл темперамент берді. Қазақтар өмір бойы ән мен бимен айналысады.. Қазақ билері 

көшпенділердің өзіндік ерекшелігін, олардың ішкі дүниесінің байлығын көрсетеді. Олардың 

мәдениетін бай хош иісті биге жылдамдыққа, жеңілдікке, өміршеңдікке, күш пен қаттылыққа 

тән. Биде «иық қозғалысы», «ат қадамы» және басқа да күшті ырғақты қозғалыстар жиі 

қолданылады. 

Қазақтарда үйлену тойы, мерекелер, достардың кездесулері, тіпті туған-туыстардың 

жерлеуі ән мен бисіз бола алмайды. Туған-туысқандарының өлімінен кейін олар қайтыс 

болған адамның өмірін еске түсіре отырып, 40 күн жерленген ән айтады. Бір сөзбен 

айтқанда, ән мен би өмірбойы қазақта жүреді. 

 Еңбек бидің басты тақырыбын құрайды. «Доярка», «жүн қырқу», «мысық сырғанау» 

және т.б. сияқты танымал билерді еске түсірейік. Қазақтар-өзінің рухани әлемін бимен 

өрнектейтін тамаша шеберлер. Олардың билері қарапайым және оларда қиын қозғалыстар 

жоқ. Бидің көпшілігі еңбек өмірін немесе дала жануарларының қозғалысын имитациялайды. 

Би басталғаннан кейін, бірден жарқыраған және күшті жыртқыш сезіледі. Бұл биде даланың 

қалың тыныс алуы сезіледі. «Қара шетелдік жорық» биі кең далада, жабайы жылқымен 

жалындаған қыңыр көріністі жанды және күлкілі бейнелейді. Бүркіт- қазақ халық биінің 

кейіпкері болды. Биші қолдарын жайып, бүркіттің шексіз Дала кеңістігінің үстінде еркін 

қалықтауына еліктейді. Қазақ билері кәдімгі және маскарадты, жалғыз, екі есе немесе топтық 

билерге бөлінеді. Көңілді, жанды, әзіл-сықақ билері бар. Олардың арасында «хром үйрек», 

«аю-ходун», «хром аю», «аю-драчун» жәнет.б. билер ерекше ерекшеленеді. 

Импровизация-би фольклорының міндетті шарты. Бидің ең тән ерекшеліктері –

орында уэкспрессивтілігі, қозғалыстың айқындығы, иықтың қозғалғыштығы, буындардың 

«ойыны», корпустың кернеулігі мен жинақтылығы, бишіге күрделі акробатикалық тәсілдерді 

қосуға мүмкіндік беретін икемділік. Сондай-ақ, бидің эмоционалдық сипаты хореографиялық 

суреттің түрлі үйлесім тапқан, бұл әсіресе би-сайыстарда (үйрек би, Сылқыма) көрініс 

тапқан. Еңүл кенерекшелігімен Жылқы биі ерекшеленді. 

Би домбыраның (немесе барабанның) сүйемелдеуі мен орындалды. Социалистік қоғам 

жағдайында, материалдық және рухани мәдениеттің дамуымен, кәсіби театр дың 

құрылуымен (30-шы жж.) ұлттық би өнерінің дамуы басталды. Кәсіби бишілер қабылдаған, 
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жаңа мәнерлі құралдармен және мазмұнмен байытылған көне қазақ билері кәсіби театр 

сахнасынан халықтық көркемөнерпаздар ұжымдарына ауысты. Айжанқыз, киіз басу, 

тепенкөк, маусымжан, сауыншы жеңгей, бес қыз, келиншек, мерген, көкпаржәнет.б. сияқты 

билерхалық ойын-сауықтарында еңтанымал би болды. 

Халық би өнерінің дамуына Шара Жиенқұлованың (ән және би ансамблінің 

жетекшісі), концерттік қызметі елеулі үлес қосты. 1955 жылы Қазақ КСР ән және би 

ансамблі құрылды. Оның репертуарында көне қазақ билері; ансамбль сондай-ақ қазіргі 

заманғы халық биін жасау бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Қазіргі уақытта қазақ билері 

жаңа даму алды, бірақ оларға тән, көңілді, жеңіл және жаппай стиль өзгермейтін. Дәстүрлі 

билер халық массасынан үзілмеген кезде ғана үздіксіз дамиалады. 

«Біз үшін –хореография саласында жұмыс істейтін кәсіпқойлар үшін-халық биі 

жансыз»деп Ш.Жиенқұлова өзінің «Танцы друзей» кітабында атап өтеді. Халық биі, шын 

мәнінде, терең Интернационал. Ол барлық халықтардыңең сүйікті өнер түрлерін біріктіреді – 

би, музыка, ойын, қолданбалы өнер, жарқын ұлттық костюмдер декөрініс тапқан, оның стилі 

мен сипатының өзіндік ерекшелігін толықтырады және атап көрсетеді. Әрбір адамға 

қолжетімді және түсінікті, адамдарға түрлі наным-сенімдер, көзқарастар, темпераменттер 

жақын, мұндай би эстетикалық ләззат ғана емес, сонымен қатар барлығын біріктіру қабілетін 

де әкеледі. 

Қазақ биін, қазақ күйін, қазақ өнерін нағыз қазақ маманы жоғары деңгейде біледі деп 

ойлаймын. Қазақ биi біздің өнерiмiздiң бөлiнбес бiр бөлшегi. Бiздiң өмiрiмiзде болып жатқан 

қозғалыстардан өрiлген көркем өрнек − қазақ биінің маңызы мен мазмұны. Шара 

Жиенқұлова, Дәурен Әбiров, Зауыр Райбаев, Болат Аюханов, Гүлжан Талпақова сынды 

бишiлер қалыптастырған салт та, дәстүр де қазақ биiнiң өзiне тән ерекшелiктердi бойына 

сақтаған, әрi оны басқа елдердiң билерiмен салыстыруға әсте келмейдi. Шара Жиенқұлова 

сынды дара тұлғаның еңбегінің нәтижесінде біздің биіміз әлемдік сахнада танылып, қазақ 

биінің әр өрнегі бүгінгі ұрпаққа жетті.  

Болат Аюханов - Әлемге әйгілі биші, өнертану ғылымының профессоры, 

Қазақстанның Халық әртисі, Халықаралық “Фомгед” би фестивалінің жүлдегері (Стамбул). 

Ұлы тұлғалар негiзiн қалап кеткен ұлттық дәстүрлi би мектебiмiз де бар, тек оны өз 

халқымыздың дүние танымына сәйкес туындылармен, ұлттық бояумен өрнектей бiлсек. 

Қазақ биі қазынасы халқымның 

Сыбағасы дәл осында сан сырдың. 

Қазақ биі деп білемін қашанда, 

Құнарымен қасиетті салтымның. 
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Проблема межкультурного общения в условиях современного Казахстана и всей 

мировой цивилизации на сегодняшний день является одной из самых актуальных и до сих 

пор не получила своего удовлетворительного решения. Сейчас ни одна страна на 

http://www.alashainasy.kz/person/11258/
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международной арене не может более оставаться в языковой изоляции и должна 

использовать иностранные языки как средство коммуникации. По мнению специалистов 

ЮНЕСКО, минимальное количество языков, которым должен владеть человек в третьем 

тысячелетии, будет не меньше трех.  

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве 

языков как о существенном факторе укрепления общественного согласия. Многообразие 

культур и языков, их равное существование являются безусловным достоянием нашей 

страны, а проводимая государством языковая политика обеспечивает соблюдение 

конституционных прав всех народов и предоставляет свободный выбор языка для общения, 

получения образования, реализации творческих потребностей[1]. 

Взаимосвязь музыкально-педагогической науки и практики выступает важным 

компонентом полиязычного образования учащихся. Для достижения этой цели 

осуществляется взаимодействие языков в преподавании уроков музыки, которое ведет к 

систематизации знаний учащихся на всех уровнях: общего теоретического представления, 

содержания учебного предмета (учебного материала и действий по его использованию) и 

педагогического процесса, осуществляющего формирование целостной структуры личности. 

Воспитание личности учащихся на уроках музыки осуществляется через различные формы в 

условиях поликультурной среды образования в педагогическом процессе и через 

обеспечение взаимодействия учебных и внеклассных форм деятельности. 

В ходе формирования полиязычной личности школьника на уроке музыки 

развиваются наблюдательность, фантазия, согласованность, выдержка и самостоятельность 

мышления. Дети учатся воспринимать язык на слух, одновременно развивая музыкальные 

способности и навыки. Стишки, песенки, поговорки, направленные на развитие и 

совершенствование произносительных навыков, имеют большое значение в создании 

благоприятного эмоционального настроя. Создание музыкально насыщенной языковой 

среды происходит на традиционных занятиях, которые сочетаются с поликультурными и 

полиязычными мероприятиями, такими как: «День языков», «День Независимости РК», «8 

Марта», «Наурыз» и др. В условиях развивающей среды учащиеся имеют возможность 

закреплять полученные навыки и применять их в свободной деятельности, в игре. Различные 

виды музыкальной деятельности и увлекательные формы работы дают возможность 

раскрытия не только языковых, но и творческих способностей, что ярко выражается в 

выполнении музыкально – творческих заданий.  

В начале урока музыки звучит музыкальное приветствие. Исполнение приветствия на 

нотах соль и ми, показывая их ручными знаками:  

-«Сәлем» 

-«Привет!» 

-«Hello!» 

 Вторым важным моментом в развитии музыкальных и языковых навыков учащихся 

на уроках музыки является элементарная грамотность в области музыки и языков. Именно 

она является основой для последующего формирования функциональной грамотности 

учащегося. Функциональная грамотность - это уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной среде и именно к владению функциональной 

грамотностью стремится современное образование в школе. 

 На уроках музыки перед учителем стоит задача не просто научить ребенка слушать и 

исполнять, но и развить способность учащегося свободно использовать данные навыки в 

целях получения информации из музыкального и языкового текста (понимания, 

интерпретации и т.д.), а также в целях передачи информации собеседнику [2]. 

 Урок музыки – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно 

высока: на таких уроках формируется элементарная грамотность через музыкальный язык и 

средства музыкальной выразительности. Применение же элементов полиязычия позволяет 
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шире осмысливать общечеловеческие ценности, воспитывается личность, закладывать 

интеллектуальное развитие ребенка, расширять культурный кругозор. На подобных уроках 

музыки постепенно закладываются навыки и умения, без которых сегодня невозможно 

справляться с решением жизненно важных задач и именно эти навыки и умения являются 

важными в формировании личности учащегося. Это: 

- уметь извлекать информацию из разных музыкальных и языковых источников; 

- учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

- уметь пользоваться терминологией, иметь определенный словарный запас из 

области музыкального искусства с переводом на другие языки. 

- реализовывать языковые стратегии при работе с музыкальным текстом. 

Очевидно, что основы формирования элементарной грамотности у младших 

школьников опираются на разработанные методики в области музыкальной грамотности, но 

в сочетании с полиязычием и на основе принципа интеграции они позволяют получить 

известное представление об уровне формирующейся у детей грамотности. Они как раз и 

ориентированы на выявление параметров путем получения характеристик, выраженных в 

словесных, пластических и живописных образах.  

  В зависимости от постановки преподавания музыки в школе (программа, 

систематичность и пр.) элементарная грамотность может иметь различную степень 

сложности, профессиональной содержательности, например: сколько образов ты услышал в 

музыке? К какому жанру относится музыка? В какой форме написана музыка? Как в музыке 

связан образ и выразительные средства и т.д. [5]. 

Методика «Определи музыку на слух» посвящена определению родственной по 

содержанию музыки: насколько обоснованно дети могут, при сопоставлении трех-четырех 

фрагментов, найти созвучные по содержанию. Предлагаемая музыка должна быть 

разнообразна по внешним признакам: фактуры, динамики звучания, элементов музыкальной 

речи, состава исполнителей, инструментов и пр. Трудность методики состоит в том, что 

предлагаются произведения с контрастной музыкой.  

  Методика позволяет выявлять характер музыки, движение и узнаваемость мелодии, 

различный темп, динамику.  

Задание 1. Дети должны раскрыть музыкальные содержание в пластике, в движении 

(это может быть пластическая миниатюрная пантомима или импровизация). 

Задание 2. Детям предлагается воплотить образ в рисунке.  

Задание 3. Дети должны перевести отдельные слова на казахский и английский язык 

(с помощью словаря).  

  В целом в элементарной грамотности нас интересует, с одной стороны, то, насколько 

учащийся открыт музыке, умеет ли находить в ней главное, и с другой стороны, какие у него 

знания в области музыки и в области изучения языков, какой у него кругозор. 

С помощью музыкально – творческих заданий школьникам предлагается подобрать 

перевод к указанным словам, досочинить строчки или попытаться на заданный сюжет 

сочинить небольшие стихи самому. К стихам и песенкам дети сочиняют ритмический 

аккомпанемент, импровизируют танцевальные движения, в соответствии с текстом песен или 

движения, сопровождающие музыкально-дидактические игры.  

Задание 1. Исполнить песню на трех языках с использованием музыкально – 

выразительных средств. 

Задание 2. Передача в музыкальных интонациях разных чувств (грусть, страх, 

радость, героизм, восторг, ликование и т.д.) и их перевод на языки. 

Задание 3. Подразумевается импровизация - фантазия на развитие чувства 

художественных форм (имитация, подражание, подбор). 

На уроках музыки перед учителем стоит задача не просто научить учащегося слушать 

и исполнять, но и развивать способность учащегося свободно использовать данные навыки в 

целях получения информации из музыкального и языкового текста (понимания, 

интерпретации и т.д.), а также в целях передачи информации собеседнику. 
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 Большое значение на уроках музыки имеет работа с терминами. Учитель раздает 

учащимся карточки с изображением динамических знаков «форте» и «пиано» на разных 

языках. Учитель объясняет значение данных символов, которые используются в музыке для 

показа громких и тихих звуков. Учитель с помощью карточек с символами показывает 

разные динамические оттенки, а учащиеся на музыкальных инструментах воспроизводят 

громкие и тихие звуки. 

Пиано/ piano – ақырын - тихо 

Форте/ forte – қатты – громко 

При изучении основных музыкальных понятий используется лексика и терминология 

на трех языках:  

ырғақ – ритм – rhythm 

қысқадыбыс – короткий звук – shortsound 

ұзындыбыс – длинный звук – longsound 

Возможность полиязычия обусловлена и тем, что знаковые и фонетические системы 

языков (иностранный, родной, музыкальный), несмотря на разную направленность 

(вербальную, акустическую), функционируют в условиях развития познавательного интереса 

на основании эмоционально-психологического восприятия. А активизация эмоционально-

психологического восприятия на уровне синтеза музыки и языков расширяет 

информационное, художественное и коммуникативное поле обоих предметов, формирует у 

учащегося позитивный эмоциональный настрой на восприятие культуры другого народа. В 

результате интеграция музыки и языков на уроке способствует: 

- формированию полиязычной личности, освоившей базовые ценности музыкальной 

культуры, готовой к социокультурному взаимодействию и самореализации; 

- формированию коммуникации на основе музыки и усвоении казахского и других 

языков, востребованных в обществе; 

- приобщению к культуре народов Республики Казахстан и мирового сообщества [3]. 

Следуя принципу последовательности в развитии личности школьника, наиболее 

актуальной является задача развития познавательного интереса к народной и классической 

музыке, традициям и быту, языку, освоения доступного музыкального материала, 

закладывания основ развития чувства стиля. Что касается принципа интеграции на уроках 

музыки, то учитель, интегрируя знания из области музыки и языков в программный материал 

по предмету, может решать и ряд других задач по развитию полиязычной личности. Этому 

способствует рассмотрение проблемы формирования гармоничной личности учащегося с 

разных точек зрения, поиск нестандартных путей решения данной проблемы. Уроки музыки 

знакомят ребят с миром музыкального искусства через языковые структуры, формируя 

музыкальную грамотность, как основу функциональной грамотности школьников 

Таким образом, направленность преподавания уроков музыки с элементами 

полиязычия обеспечивает социальную значимость музыкального образования, формирует 

мотивацию к музыкальному обучению в школе, расширяет представление школьников о 

системе функционирования музыкального искусства в обществе и государстве. Применяя 

принцип интеграции музыки и элементы трех языков, появляется возможность выйти за 

рамки одной учебной дисциплины, наглядно показать каким образом всё взаимосвязано, и 

одновременно усилить мотивацию изучения своего предмета[4]. 

На уроках музыки учащиеся имеют возможность получения глубоких и 

разносторонних знаний, используя информацию из различных предметов (иностранный и 

казахский язык), совершенно по-новому осмысливая понятия, явления, одновременно 

закладывается возможность для синтеза знаний, формируется умение переносить знания из 

одного предмета в другой. Благодаря этому достигается целостное восприятие 

действительности, происходит снижение напряженности, неуверенности, что помогает 

сознательному усвоению материала, формирует познавательную компетенцию учащихся. 
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Число стилей и направлений огромно, если не бесконечно. Ключевым признаком, по 

которому произведения можно группировать по стилям, являются единые принципы 

художественного мышления. Смена одних способов художественного мышления другими 

(чередование типов композиций, приемов пространственных построений, особенностей 

колорита) не случайна. Исторически изменчиво и наше восприятие искусства. 

Выстраивая систему стилей в иерархическом порядке, будем придерживаться 

европоцентристской традиции. Наиболее крупным в истории искусства является понятие 

эпохи. Для каждой эпохи характерна определенная «картина мира», которая складывается из 

философских, религиозных, политических идей, научных представлений, психологических 

особенностей мировосприятия, этических и моральных норм, эстетических критериев жизни, 

по которой и отличают одну эпоху от другой. Таковы Первобытная эпоха, эпоха Древнего 

мира, Античность, Средние века, Возрождение, Новое время. 

Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и 

находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. В рамках одного 

исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, 

переходит в следующий. Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому «чистых 

стилей» вообще не бывает. 

В одну и ту же историческую эпоху могут сосуществовать несколько стилей. 

Например, Классицизм, Академизм и Барокко в XVII столетии, Рококо и Неоклассицизм – в 

XVIII, Романтизм и Академизм – в XIX. Такие стили как, например, классицизм и барокко 

называют большими стилями, поскольку они распространяются на все виды искусства: 

архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, литературу, музыку. 

Следует различать: художественные стили, направления, течения, школы и особенности 

индивидуальных стилей отдельных мастеров. В рамках одного стиля может существовать 

несколько художественных направлений. Художественное направление складывается как из 

типичных для данной эпохи признаков, так и из своеобразных способов художественного 

мышления. Стиль модерн, например, включает ряд направлений рубежа веков: и 

постимпрессионизм, и символизм, и фовизм и т.д. С другой стороны, понятие символизма, 

как художественного направления, хорошо разработано в литературе, в то время как в 
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живописи оно очень размыто и объединяет художников, настолько разных стилистически, 

что часто трактуется лишь как объединяющее их мировоззрение. 

Ниже будут приведены определения эпох, стилей и направлений, которые так или 

иначе отразились в современном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Готика – художественный стиль, сформировавшийся в странах Западной и 

Центральной Европы в XII-XV вв. Он явился результатом многовековой эволюции 

средневекового искусства, его высшей стадией и одновременно первым в истории 

общеевропейским, интернациональным художественным стилем. Он охватил все виды 

искусства – архитектуру, скульптуру, живопись, витраж, книжное оформление, декоративно-

прикладное искусство. Основой готического стиля была архитектура, которая 

характеризуется устремленными ввысь стрельчатыми арками, многоцветными витражами, 

визуальной дематериализацией формы. 

Элементы готического искусства часто можно встретить в современном оформлении 

интерьеров, в частности, в настенной росписи, реже в станковой живописи. С конца 

прошлого века существует готическая субкультура, ярко проявившаяся в музыке, поэзии, 

дизайне одежды. 

Возрождение (Ренессанс) - (франц. Renaissance, итал. Rinascimento) Эпоха в 

культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также 

некоторых стран Восточной Европы. Основные отличительные черты культуры 

Возрождения: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному 

культурному наследию, своего рода «возрождение» его (отсюда и название). Культура 

Возрождения обладает специфическими особенностями переходной эпохи от средневековья 

к новому времени, в которой старое и новое, переплетаясь, образуют своеобразный, 

качественно новый сплав. Сложным является вопрос о хронологических границах 

Возрождения (в Италии - 14-16 вв., в других странах - 15-16 вв.), его территориальном 

распространении и национальных особенностях. Элементы этого стиля в современном 

искусстве довольно часто используются в настенных росписях, реже в станковой живописи. 

Маньеризм  - (от итальянского maniera - приём, манера) течение в европейском 

искусстве XVI века. Представители маньеризма отошли от ренессансного гармонического 

восприятия мира, гуманистической концепции человека как совершенного творения 

природы. Острое восприятие жизни сочеталось с программным стремлением не следовать 

природе, а выражать субъективную «внутреннюю идею» художественного образа, 

рождающегося в душе художника. Ярче всего проявился в Италии. Для итальянского 

маньеризма 1520-х гг. (Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо) характерны 

драматическая острота образов, трагизм мировосприятия, усложненность и преувеличенная 

экспрессия поз и мотивов движения, удлиненность пропорций фигур, колористические и 

светотеневые диссонансы. В последнее время стал использоваться искусствоведами для 

обозначения явлений в современном искусстве, связанных с трансформацией исторических 

стилей. 

Барокко - исторический художественный стиль, получивший распространение 

первоначально в Италии в сер. XVI-XVII столетия, а затем во Франции, Испании, Фландрии 

и Германии XVII-XVIII вв. Шире этот термин используется для определения вечно 

обновляющихся тенденций беспокойного, романтического мироощущения, мышления в 

экспрессивных, динамичных формах. Наконец, в каждом времени, почти в каждом 

историческом художественном стиле можно обнаружить свой «период барокко» как этап 

наивысшего творческого подъема, напряжения эмоций, взрывоопасности форм. 

Классицизм – художественный стиль в западноевропейском искусстве XVII - нач. XIX 

века и в русском XVIII - нач. XIX, обращавшийся к античному наследию как к идеалу для 

подражания. Он проявился в архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном 

искусстве. Художники-классицисты считали античность высшим достижением и сделали ее 

своим эталоном в искусстве, которому стремились подражать. Со временем переродился в 

академизм. 
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Романтизм  – направление в европейском и русском искусстве 1820-1830-х гг., 

сменившее классицизм. Романтики выдвигали на первый план индивидуальность, 

противопоставляя идеальной красоте классицистов «несовершенную» действительность. 

Художников привлекали яркие, редкие, необычайные явления, а также образы 

фантастического характера. В искусстве романтизма большую роль играет острое 

индивидуальное восприятие и переживание. Романтизм освободил искусство от отвлеченных 

классицистических догм и повернул его к национальной истории и образам народного 

фольклора. 

Сентиментализм  - (от лат. sentiment - чувство) – направление западного искусства 

второй половины XVIII., выражающее разочарование в «цивилизации», основанной на 

идеалах «разума» (идеологии Просвещения). С. провозглашает чувство, уединенное 

размышление, простоту сельской жизни «маленького человека». Идеологом С. считается 

Ж.Ж. Руссо. 

Реализм – направление в искусстве, стремящееся с наибольшей правдой и 

достоверностью отобразить как внешнюю форму, так и сущность явлений и вещей. Как 

творческий метод соединяет в себе индивидуальные и типические черты при создании 

образа. Самое длительное по времени существования направление, развивающееся от 

первобытной эпохи до наших дней. 

Символизм  – направление в европейской художественной культуре конца XIX-

начала XX вв. Возникший как реакция на господство в гуманитарной сфере норм 

буржуазного «здравомыслия» (в философии, эстетике - позитивизма, в искусстве - 

натурализма), символизм прежде всего оформился во французской литературе конца 1860-

70-е гг., позднее получил распространение в Бельгии, Германии, Австрии, Норвегии, России. 

Эстетические принципы символизма во многом восходили к идеям романтизма, а также к 

некоторым доктринам идеалистической философии А.Шопенгауэра, Э. Гартмана, отчасти Ф. 

Ницше, к творчеству и теоретизированию немецкого композитора Р.Вагнера. Живой 

реальности символизм противополагал мир видений и грёз. Универсальным инструментом 

постижения тайн бытия и индивидуального сознания считался символ, порождённый 

поэтическим прозрением и выражающий потусторонний, скрытый от обыденного сознания 

смысл явлений. Художник-творец рассматривался как посредник между реальным и 

сверхчувственным, везде находящий «знаки» мировой гармонии, пророчески угадывающий 

признаки будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого. 

Импрессионизм – (от фр. impression – впечатление) направление в искусстве 

последней трети XIX – начала XX в., возникшее во Франции. Название было введено 

художественным критиком Л. Леруа, пренебрежительно отозвавшемся о выставке 

художников 1874 года, где среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход 

солнца. Впечатление». Импрессионизм утверждал красоту реального мира, акцентируя 

свежесть первого впечатления, изменчивость окружающего. Преимущественное внимание к 

решению чисто живописных задач уменьшало традиционное представление о рисунке как о 

главной составной части произведения искусства. Импрессионизм оказал мощное 

воздействие на искусство европейских стран и США, пробудил интерес к сюжетам из 

реальной жизни. (Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, А. Сислей и др.) 

Пуантилизм – течение в живописи (синоним – дивизионизм), развивавшееся в рамках 

неоимпрессионизма. Неоимпрессионизм возник во Франции в 1885 году и получил 

распространение также в Бельгии и Италии. Неоимпрессионисты пытались применить в 

искусстве новейшие достижения в области оптики, согласно которым выполненная 

раздельными точками основных цветов живопись в зрительном восприятии дает слияние 

цветов и всю гамму живописи. (Ж. Сера, П. Синьяк, К. Писсарро). 

Модерн Постимпрессионизм – условное собирательное название основных 

направлений французской живописи к. XIX – 1-ой четв. XX в. Искусство 

постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который фиксировал 

внимание на передаче мгновения, на ощущении живописности и утратил интерес к форме 
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предметов. Среди постимпрессионистов – П. Сезанн, П. Гоген, В. Гог и др. 

Модерн – cтиль в eвpoпeйcкoм и aмepикaнcкoм cкyccтвe на pyбeжe XIX-XX вeкoв. 

Мoдepн пepeocмыcливaл и cтилизoвaл чepты иcкyccтвa paзныx эпox, и выpaбoтaл 

coбcтвeнныe xyдoжecтвeнныe пpиeмы, ocнoвaнныe нa пpинципax acиммeтpии, 

opнaмeнтaльнocти и дeкopaтивнocти. Объeктoм cтилизaции мoдepнa также cтaнoвятcя и 

пpиpoдныe фopмы. Этим oбъяcняeтcя нe тoлькo интepec к pacтитeльным opнaмeнтaм в 

пpoизвeдeнияx мoдepнa, нo и caмa иx кoмпoзициoннaя и плacтичecкaя cтpyктypa – oбилиe 

кpивoлинeйныx oчepтaний, oплывaющиx, нepoвныx кoнтypoв, нaпoминaющиx pacтитeльныe 

фopмы. 

Тecнo cвязaн c мoдepнoм - cимвoлизм, пocлyживший эcтeтикo-филocoфcкoй основой 

для мoдepнa, опиpaясь нa мoдepн кaк нa плacтичecкyю peaлизaцию cвoиx идeй. Модерн имел 

в разных странах разные названия, которые в сущности являются синонимами: Ар Нуво – во 

Франции, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии. 

Модернизм – (от фр. modern – современный) общее название ряда направлений 

искусства первой половины XX в., для которых характерны отрицание традиционных форм и 

эстетики прошлого. Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму.  

Авангардизм – название, объединяющее круг художественных направлений, 

распространенных в 1905-1930-х гг. (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, 

сюрреализм). Все эти направления объединяет стремление обновить язык искусства, 

переосмыслить его задачи, обрести свободу художественного выражения. 

Сезаннизм – направление в искусстве к. XIX – н. XX в., основанное на творческих 

уроках французского художника Поля Сезанна, который сводил все формы в изображении к 

простейшим геометрическим фигурам, а колорит – к контрастным построениям теплых и 

холодных тонов. Сезаннизм послужил одной из отправных точек для кубизма. В большой 

мере сезаннизм повлиял также на отечественную реалистическую школу живописи. 

Фовизм– (от fauve – дикий) авангардистское течение во французском искусстве н. XX 

в. Название «дикие» было дано современными критиками группе художников, выступивших 

в 1905 г. В парижском Салоне независимых, и носило иронический характер. В группу 

входили А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж. Брак, К. 

ванДонген и др. Фовистов сближали тяготение к лаконичной выразительности форм и 

интенсивным колористическим решениям, поиск импульсов в примитивном творчестве, 

искусстве средних веков и Востока. 

Примитивизм– намеренное упрощение изобразительных средств, подражание 

примитивным стадиям развития искусства. Этим термином обозначают т.н. наивное 

искусство художников, не получивших специального образования, однако вовлеченных в 

общий художественный процесс к. XIX – нач. XX века. Произведениям этих художников – 

Н. Пиросмани, А. Руссо, В. Селиванова и др. присуща своеобразная детскость в 

интерпретации натуры, сочетание обобщенной формы и мелкой буквальности в деталях. 

Примитивизм формы отнюдь не предопределяет примитивность содержания. Он часто 

служит источником для профессионалов, заимствовавшим из народного, по сути 

примитивного искусства формы, образы, методы. Из примитивизма черпали вдохновение Н. 

Гончарова, М. Ларионов, П. Пикассо, А. Матисс. 

Академизм – направление в искусстве, сложившееся на основе следования канонам 

античности и эпохи Возрождения. Бытовало во многих европейских школах искусства с XVI 

по XIX век. Академизм превращал классические традиции в систему «вечных» правил и 

предписаний, сковывавших творческие поиски, пытался противопоставить несовершенной 

живой природе «высокие» улучшенные, доведенные до совершенства вненациональные и 

вневременные формы красоты. Для Академизма характерно предпочтение сюжетов из 

античной мифологии, библейских или исторических тем сюжетам из современной 

художнику жизни. 

Кубизм – (фpaнц. cubisme, oтcube - кyб) нaпpaвлeниe в иcкyccтвe пepвoй чeтвepти XX 

вeкa. Плacтичecкий язык кyбизмa ocнoвывaлcя нa дeфopмaции и paзлoжeнии пpeдмeтoв нa 
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гeoмeтpичecкиe плocкocти, плacтичecкoм cдвигe фopмы. Рождение кубизма приходится на 

1907-1908 года – канун первой мировой войны. Бесспорным лидером этого направления стал 

поэт и публицист Г.Аполлинер. Это течение одним из первых воплотило ведущие тенденции 

дальнейшего развития искусства ХХ века. Одной из этих тенденций стало доминирование 

концепции над художественной самоценностью картины. Отцами кубизма считают Ж.Брака 

и П.Пикассо. К возникшему течению примкнули ФернанЛеже, РоберДелоне, Хуан Грис и др. 

Сюрреализм - течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 

году во Франции. Оно в значительной мере способствовало формированию сознания 

современного человека. Главные деятели движения – Андре Бретон, Луи Арагон, Сальвадор 

Дали, Луис Бунюэль, Хуан Миро и многие другие художники всего мира. Сюрреализм 

выражал идею существования за пределами реального, особенно важную роль здесь 

приобретают абсурд, бессознательное, сны, грезы. Одним из характерных методов 

художника-сюрреалиста является отстранение от осознанного творчества, что делает его 

инструментом, различными способами извлекающим причудливые образы подсознания, 

родственные галлюцинациям. Сюрреализм пережил несколько кризисов, пережил вторую 

мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с 

трансавангардом, вошел в качестве составной части в постмодернизм. 

Футуризм - (oтлaт. futurum - бyдyщee) литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe тeчeниe в 

иcкyccтвe 1910-x гoдoв. Oтвoдя ceбe poль пpooбpaзa иcкyccтвa бyдyщeгo, фyтypизм в 

кaчecтвe ocнoвнoй пpoгpaммы выдвигaл идeю paзpyшeния кyльтypныx cтepeoтипoв и 

пpeдлaгaл взaмeн aпoлoгию тexники и ypбaнизмa кaк глaвныx пpизнaкoв нacтoящeгo и 

гpядyщeгo. Baжнoй xyдoжecтвeннoй идeeй фyтypизмa cтaл пoиcкплacтичecкoгo выpaжeния 

cтpeмитeльнocти движeния кaк ocнoвнoгo пpизнaкa тeмпa coвpeмeннoй жизни. Pyccкaя 

вepcия фyтypизмa нocилa нaзвaниe кyбoфyтypизм и былa ocнoвaнa нa coeдинeнии 

плacтичecкиx пpинципoв фpaнцyзcкoгo кyбизмa и eвpoпeйcкиx oбщeэcтeтичecкиx ycтaнoвoк 

фyтypизмa. 
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Выдающийся пианист Г.Нейгауз говорил, что раздумывая о взаимных связях и 

противоречиях искусства и науки, он пришел к выводу о том, что «математика и музыка 

находятся на крайних полюсах человеческого духа, что этими двумя антиподами 

ограничивается и определяется вся творческая и духовная деятельность человека и, что 

между ними размещается все, что человечество создало в области науки и искусства». 

Данное высказывание свидетельствует о том, что, несмотря на разные области применения, 

наука и музыка имеют много общего в своей основе и взаимодействуют посредством 

различных связей [1].  

Исследованию музыки посвящали свои работы многие величайшие математики: 

например, известна работа математика Леонарда Эйлера –»Диссертация о звуке», которая 

начиналась словами: «Моей конечной целью в этом труде было то, что я стремился 

представить музыку как часть математики и вывести в надлежащем порядке из правильных 

оснований все, что может сделать приятным объединение и смешивание звуков». А. Лейбниц 

http://www.art-katalog.com/ru/article/122/2
https://www.art-spb.ru/
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в письме Гольдбаху пишет: «Музыка есть скрытое арифметическое упражнение души, не 

умеющей считать. Музыка - это проявление скрытой математики». 

Таким образом, в музыке, как оказывается, немало математики. Мы используем 

западноевропейской нотную систему, основа которой – две вполне строгие шкалы частоты и 

времени. Структура музыкального произведения оказывается математически выстроенной и 

представляет собой чередование некоторых «блоков-модулей» определенной 

протяженности. Мелодические и гармонические партии имеют, как правило, деление на 

мотивы, фразы, предложения и периоды и это представляет собой явно выраженный 

периодический характер. И все это еще объединено гармонией – своеобразным нормативным 

сочетанием системы звуков, объединенных интервалами и аккордами. 

В этой связи, важно также отметить, что гармоничное развитие человека зависит от 

полноценного развития обоих полушарий мозга. Выигрывают же те, у кого их работа 

синхронизирована. Многочисленные исследования в области музыки свидетельствуют о том, 

что музыка развивает только правое полушарие нашего мозга и для того, чтобы 

гармонизировать свое развитие целесообразно обращаться к точным наукам, в частности, к 

математике. Ведь зачастую встречаются люди с хорошим аналитическим умом, но без 

единой собственной идеи. А есть креативные личности, переполненные интересными и 

творческими идеями, ни одна из которых не реализовалась в жизни.  

В 1981 году американский ученый, профессор в области нейробиологии Роджер 

Сперри получил Нобелевскую премию за исследования в области функциональной 

специализации полушарий головного мозга. Благодаря его работам ученые пришли к 

выводу, что когда человек в своем обучении задействует технологии по гармонизации левой 

и правой части мозга, то увеличивается продуктивность и результативность 

самообразования. Таким образом, становится очевидным взаимосвязь таких, на первый 

взгляд, несовместимых категорий, как математика и музыка. 

В истории человечества мы знаем немало выдающихся людей, которые были 

талантливы всесторонне и принесли немалую пользу обществу своими открытиями и 

произведениями. Если человек действительно талантлив, то он талантлив во многом. Одним 

из выдающихся личностей, который вошел в историю как разносторонне одаренный человек 

- это Александр Бородин. Великий человек, ученый в области химии, медицины, 

математики, был еще и гениальным музыкантом, оставившим миру немало ярких 

произведений. Он был всесторонне развит и его один талант помогал другому. 

Альберт Эйнштейн (1897-1955г.г.) не просто любил музыку, она была важной частью 

его жизни. Великий физик был убеждён, что между музыкой и физикой есть много общего. 

«Физика раскрывает неизвестное в природе, -говорил он, - а музыка - в человеческой душе. 

Это два метода познания мира». Основным занятием для ученого была наука, но игра на 

скрипке была для Эйнштейна самым большим удовольствием.  

Все слышали о Пифагоре и его теореме, но далеко не все знают о том, что это был 

великий мудрец, который во многом повлиял на древнегреческую и древнеримскую 

культуру, оставив неизгладимый след в мировой истории. Пифагор считался первым 

философом, сделал множество открытий в геометрии и астрономии, но при этом Пифагор, 

живший в VI веке до н. э., был первым, кто изучил и установил связь между музыкой и 

математикой, а именно: 

- создал учение о звуке, 

- открыл, что основные гармонические интервалы - октава, чистая квинта и чистая 

кварта, возникают, когда длины колеблющихся струн относятся как 1:2, 2:3, 3:4; 

- используя особый инструмент – монохорд, Пифагор изучал интервалы, устанавливал 

математические соотношения между звуками, пытался связать музыку с астрономией и даже 

развил учение о врачевании болезней при помощи музыки [2].  

Музыка для Пифагора стала даже не средством вдохновения, а предметом научных 

изысканий, и именно в музыке Пифагор нашел прямое доказательство своему знаменитому 

тезису: «Все есть число». Пифагор утверждал, что весь мир есть распределенная по числам 
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гармония. А числа эти образуют соотношения, что и интервалы между различными 

ступенями гаммы. Названиями интервалов в музыке служат латинские числительные, 

которые указывают порядковый номер ступени: октава – 8 , квинта – 5, кварта – 4 и т. д. 

Необходимую, существенную связь музыки и числа обнаружили и другие ученые – 

философы пифагорейцы, которые открыли числовые соотношения, лежащие в основе 

музыкальных созвучий, и сформулировали ряд акустических законов музыки. 

Уже тогда, в древнем мире, считали, что музыка без математики не существует. 

Путем долгих, сложных исследований, с помощью математических правил и законов 

древним ученым все-таки удалось доказать связь музыки с математикой. Прошло почти две с 

половиной тысячи лет со дня смерти Пифагора, но и сейчас время от времени в статьях и 

журналах появляются сообщения об открытии новых числовых чудес и их связи с музыкой.  

Исходя из этого, мы попытались найти общие точки соприкосновения точной науки 

математики и прекрасного искусства – музыки. 

Первое - это цифровые обозначения. Как и в математике, в музыке встречаются 

цифры: звукоряд – 7 нот, нотный стан – 5 линеек. Интервалы прима – 1, секунда – 2, терция – 

3, кварта – 4, квинта – 5, секста – 6, септима – 7, октава – 8, обозначения аппликатуры и 

размер произведения записывается тоже при помощи цифр. 

Аппликатурой называется указание пальцев в нотах с помощью цифр или, реже, иным 

способом. Аппликатура особенно важна для клавишных и струнных инструментов. Умение 

разрабатывать аппликатуру - важная составляющая мастерства исполнителя.»Наилучшая 

аппликатура та, которая позволяет наиболее верно передать данную музыку, и наиболее 

точно согласуется с её смыслом» Г.Нейгауз. Ученик, который умеет правильно организовать 

свои пальцы, читает в нотном тексте правильную аппликатуру, очень быстро развивается как 

в техническом, так и в художественном отношении. Он уже и видит и слышит музыку 

целиком, а не отдельными нотами, ему не нужно учить ноты, пальцы сами воспроизводят 

музыкальный рисунок. 

Метроритм в музыке – это мера, определяющая величину ритмических построений 

вплоть до малых композиционных форм (например, периода). В элементарной теории 

музыки метром называют рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей [3]. 

Слово «ритм» изначально принадлежало музыке, хотя сегодня неудивительно, что оно может 

быть известно человеку совершенно из других источников. Математика также заимствовала 

данное слово. Исследуя математические закономерности и числовые последовательности, 

часто можно обнаружить ритмичность. Посмотрите вокруг: ритмично звучат шаги, ритмичен 

ход часов, ритмично биение пульса человека, ритмично наше дыхание и т.д. Но стоит нам 

услышать слово «ритм», как наши мысли невольно обращаются к музыке. И это понятно: 

ведь метроритм – один из важнейших элементов музыки.  

Ноты записываются с помощью знаков, а их протяженность определяется 

длительностями, математическим счетом. Метроритм является одной из основных 

составляющих произведения, изменив ритм, мы изменяем и смысл. По ритму мы можем 

понять, какого характера то или иное произведение. Ритм относится и к жанрам в музыке. К 

примеру, один из самых распространенных жанров, является вальс. На уроке музыки мы 

обычно при изучении произведения «прохлопываем» ритм. Возьмем натуральный ряд чисел, 

увеличивая каждое число на «1», будем обращать внимание на все числа, кратные 3. Мы 

пришли к красивому, равномерному ритму, звучащему как музыкальный размер 3/4 (размер 

вальса). 

Благодаря метроритму наш мозг задействован полностью, так как кроме 

музыкального слуха, кроме моторики пальцев работает еще и аналитическое мышление, мы 

узнаем правильный темп, правильную организацию длительностей. Примером организации 

длительностей является сопоставление целого числа и более мелких длительностей. 
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Рис.2. Организация длительностей 

 

Интервалы в музыке – это расстояние между двумя звуками и еще один пример 

взаимодействия математики и музыки. Интервалы, которые образуются в пределах одной 

октавы, называются простыми (за исключением особенного интервала «тритон», который 

тоже образуется в пределах одной октавы, но его не причисляют к простым). Таких 

интервалов 8, каждый имеет своё название. Название интервала показывает математическое 

количество ступеней между основанием и вершиной интервала. Приводим список всех 

восьми интервалов [4]. Для того, чтобы обозначить точное расстояние между звуками, к 

названиям интервалов добавляют уточнения: большой, малый, чистый, уменьшённый, 

увеличенный. 

Аккорд – это музыкальное созвучие, построенное на принципах математического 

расчета. В аккорде единовременно или друг за другом по очереди должны звучать не меньше 

трёх звуков, и ещё, классическое определение аккорда гласит, что звуки аккорда либо уже 

расположены по терциям, либо их будет можно расположить по терциям при перестановке. 

Самые основные аккорды это Т5/3 (тоническое трезвучие), Т6 (тонический секстаккорд), 

Т6/4 (тонический квартсекстаккорд), S5/3 (субдоминатновое трезвучие), S6 

(субдоминантовый секстаккорд), S6/4 (субдоминантовый квартсекстаккорд) и так далее. 

Заметно, что похожие названия всех аккордов иназвание заключают в себе и строение 

аккордов [5]. Весь смысл гармонии заключается в последовательности построения аккордов 

– это сплошная математика, расчет тонов и полутонов, заканчивая построением аккордов. 

Таким образом, исследовательский материал лишь поверхностно показал, что 

математика в музыке присутствует и играет в ней немаловажную роль. И если «математика 

ум в порядок приводит», то музыка воспитывает уважение к числу, формирует нравственные 

качества человека, помогает нам понять окружающий мир и научиться более тонко его 

чувствовать. О взаимосвязи математики и музыки можно говорить бесконечно долго, 

открывая все новые и новые грани взаимодействия. Но закончить хочется словами А. 

Эйнштейна: «Математика и музыка требуют единого мыслительного процесса». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В РАЗВИТИИ МЕТРОРИТМИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

 

Воронцова Александра, студентка 2 курса специальности «Музыкальное образование» 

Научный руководитель: Задорожная С.Н. старший преподаватель кафедры Искусств. 

Костанайский государственный педагогический университет, г. Костанай. 

 

Сольфеджио - это совместное творчество двух составляющих теории и практики. 

Именно сольфеджио является основой творческого становления музыканта. Основная задача 

предмета – дать представление о приемах воспитания музыкального слуха наиболее 

оптимальными методами, способными поддерживать постоянный интерес учащихся к 

музыке и предмету. В этой связи важно, чтобы предмет сольфеджио не стал сводом 

достаточно сложных и малоинтересных законов, правил и понятий. Каждый урок должен 

трактоваться учителем и восприниматься учащимися как урок музыки.  

 Такому подходу способствует структура занятий по сольфеджио, их тематическая 

обусловленность. По мнению Асафьева, «темы – это различные грани музыки как 

искусства… Тематизм, скрепляющий в единое целое все классы, рождается не внезапно. 

Качественно новое всегда возникает в результате количественного накопления». Такой 

принцип построения занятий соотносится с возрастными особенностями формирования 

интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, систематичностью и 

последовательностью их музыкального развития, установлением связей между 

приобретением знаний о музыке и необходимыми музыкальными навыками [1].  

В данном предмете объединяются различные виды музыкальной деятельности, 

активизирующие развитие музыкального слуха, памяти, мышления. Польза различных 

навыков при обучении сольфеджио очевидна и для любителей и для будущих 

профессиональных музыкантов, обучающихся в музыкальнойшколе. Особенно важны для 

развития музыкального слуха учащихся метроритмические навыки. 

Музыкальный слух – понятие многослойное и достаточно сложное. Это совокупность 

способностей человека, которые позволяют ему полноценно воспринимать музыку и 

объективно её оценивать. Музыкальный слух является очень важным качеством, 

необходимым для успешной творческой деятельности в сфере музыкального 

искусства.Музыкальный слух связан с восприимчивостью к музыкальным образам, 

возникающим впечатлениям, ассоциациям и психологическим переживаниям. Люди с 

музыкальным слухом чувствительны и эмоционально отзывчивы:  

- к характеристикам и качествам музыкальных звуков (их высоте, громкости, тембру и 

т.д.);  

- к функциональным связям между отдельными звуками в контексте музыкального 

произведения целиком. По этим критериям можно выделить различные виды музыкального 

слуха:  

1. Внутренний слух, как способность мысленно точно представить музыкальное 

произведение, мелодию и отдельные звуки, «услышать» их в голове.  

Вспомним гениального Бетховена, который, потеряв слух в конце жизни, продолжил писать 

музыкальные произведения, воспринимая их звучание только внутренним слухом.  

2. Абсолютный слух, как умение определить любую музыкальную ноту, не сравнивая 

ее с другими звуками, высота которых заранее известна. При наличии абсолютного слуха 

человек обладает особенной памятью на точную высоту музыкального тона (частоту 

колебаний звуковой волны).  
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3. Относительный или интервальный слух - это способность определять высоту 

музыкальных звуков. Уровень развития относительного слуха может быть настолько высок, 

что он становится похож на абсолютный. Большинство успешных музыкантов обладают 

только хорошо развитым интервальным слухом.  

4.Звуковысотный слух- это способность слышать отличаются звуки по высоте или 

нет, даже при малейшей разнице.  

5. Мелодический слух- это умение слышать движение мелодии, то есть, как 

изменяется высота звуков по мере звучания мелодии. Такой слух обеспечивает целостное 

восприятие всей мелодии, а не только её отдельных звуковых интервалов.  

6. Ладовый слух- это умение слышать и чувствовать взаимоотношения между звуками 

– модально-тональные функции – в контексте той или иной музыкальной композиции. Они 

характеризуются такими понятиями, как: устойчивость и неустойчивость, напряжение и 

разрешение, тяготение, разрядка каждой отдельной ноты. Мажор и минор – главные лады, 

основа европейской музыки. Но есть множество и иных построений звукорядов, в которых 

действует другая организация мелодий.  

6. Метроритмический слух - это способность различать длительность звучания звуков 

в их последовательности (ритм), их силу и слабость (метр), а также чувствовать изменения 

скорости звучания музыки (темп). Также это способность активно, двигательно переживать 

музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма [2].  

Все эти виды музыкального слуха есть у каждого человека, но не все развиты 

одинаково хорошо. Конечно, полностью отрицать уровень природных данных в вопросе 

развития разновидностей музыкального слуха нельзя. Но любой человек может добиться 

высочайших результатов в этом направлении при регулярных целенаправленных занятиях по 

развитию слуха.  

Наиболее эффективно все виды музыкального слуха и в частности метроритмического 

развиваются в процессе активной и разносторонней музыкальной деятельности. Например, 

слух целесообразно развивать и посредством специальных движений, дыхательных 

упражнений и танца. 

Выделим основные формы работы по развитию музыкального слуха в курсе 

сольфеджио.  

1. Процесс восприятия музыки (слушание). 

2. Слуховой анализ. 

3. Развитие музыкальной памяти (музыкальный диктант). 

4. Метроритмические навыки. 

Основные метроритмические навыки, вырабатываемые упражнениями: умение 

определить пульсацию сильных и слабых долей, определение размера, знание всевозможных 

ритмических фигур, а также их сочетаний. Метроритм является объединяющей категорией. 

Он необходим для изучения и понимания каждой из формы работы в курсе сольфеджио. 

Метроритм - это сочетание ощущения равномерно пульсирующих долей и равномерного 

чередования различных длительностей, образующих ритмический рисунок. Задача 

метроритмических навыков: развитие музыкального слуха учащихся через формирование в 

их мышлении собственного метронома. Метроном- это ощущение ровной пульсации 

относительно темпа и одновременно умение правильно организовать длительности 

относительно темпа произведения.  

Далее поговорим о традиционных методах развития метроритмических навыков. 

Метод обучения - это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими) часто 

понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования. В 

педагогической литературе понятие метода иногда относят только к деятельности педагога 

или к деятельности учащихся. Если же речь идет о совместной работе учителя и учащихся, 

то здесь, несомненно, проявляются методы обучения.  

В нашем случае мы говорим конкретно о методах в области музыкального 
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образования. Например: чтение нот с их длительностями в сопровождении дирижирования 

на 2/4 и 4/4. 2; работа с ритмом на песенном материале; таблицы ритмов, которые помогают 

тренировать навык чтения с листа, зрительную память, умение сохранять единый темп. 

Но это все задачи вчерашнего дня, сегодняшний день в образовании характеризуется 

применением инновационных методов, форм в различных отраслях науки и образования.  

Инновационные методы - это намеренное качественное или количественное 

изменение педагогической практики, повышение качества обучения. Для решения этих задач 

в современной школе применяют многочисленные инновационные технологии: 

компьютерные технологии, если это школа, то электронные дневники, познавательная 

проектно-исследовательская деятельность, современная библиотека как дополнительное 

инновационное образование. Учащийся вовлекается в экспериментальный процесс, 

становясь его участником, проходя все этапы и получая результат [3].  

Такая деятельность не только увлекает детей, демонстрирует значимость их труда, но 

и дает уверенность в себе. Инновации в музыкальном образовании детей повышают качество 

проводимых занятий и позволяют сделать сольфеджио - один из самых трудных 

музыкальных дисциплин интересным, доступным, демократичным. На основе 

проанализированных программ применения инновационных методов необходимо выделить 3 

инновационных метода музыкального образования: ритмослогию, ритмоинтонационную 

игру и сказкотерапию. 

Ритмослогия. На уровне сольфеджио, ритмослогия как форма развития 

метроритмических навыков,использует дыхательную гимнастику В.В. Емельянова, где 

основа фонетических упражнений при распевках будет сочетанием ритма и слогов. Пример: 

(ма, мэ, ми, мо, му). 

Емельянов В.В. разработал фонопедический метод развития голоса как 

многоуровневую обучающую программу установления координации и эффективной 

тренировки голосового аппарата человека для решения речевых и певческих задач [4]. 

Метод называется фонопедическим благодаря его восстановительно-профилактической и 

развивающей направленности.  

Ритмоинтонационная игра. Помогает развить чувство ритма, метра, музыкальную 

память, быстроту реакции, воспитывает самостоятельность. Большинство педагогов твёрдо 

придерживается мнения, что учебное руководство для учащихся должно быть, прежде всего, 

«игровым пособием». Задача педагога состоит в том, чтобы направить игру в нужное для 

учёбы русло [5]. Пример различных игр: 

1.Пропевание звука (слога) на длительном выдохе с усилением голоса (вниз – тихо, 

вверх - громко) и в разном ритме. 

2.Пропевание звука (слога) на длительном выдохе в разном ритме. 

3.Игра «ритмический рисунок», где педагог простукивает ритмическую фигуру, а 

дети поднимают определенную карточку. 

4.»Эстафета». Учащиеся становятся в ряд, педагогпростукивает ритмический 

рисунок последнему. Далее он передает следующему. Последний пишет на доске 

результат. 

Сказкотерапия -оказывает психологическое воздействие через сказки, способствует 

быстрому усвоению темы, благодаря упрощению материала. Обратим внимание на само 

слово «терапия», слово означает облегчение. В нашем случае это облегчение усвоения 

материала. А сказка - это восприятие и понимание материала через вымышленные сюжеты 

и волшебные образы. Можно также прослушивать произведения, чтобы метроритмические 

навыки формировались в действии. Вот несколько примеров: 

1. «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковский.  

2. «Щелкунчик», танец Феи Драже. П.И. Чайковский. 

3. Эдвард Григ. »Шествие гномов». 

 Таким образом, применение инновационных методов в различных видах 

деятельности учащихся на уроке сольфеджио, способствуетразвитию метроритмических 
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навыков в формировании музыкального слуха и комплексному развитию и освоению более 

сложных форм работы в области музыкального образования. 
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ӘБІЛХАН ҚАСТЕЕВТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Қауатаева Дарина, «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының 1 курс студенті. 

Жетекшісі: Жусупова Дина Жетписбаевна 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық универтитеті, 

Қостанай қ.  

 

Әбілхан Қастеев (1904–1973 жж.) – қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график-суретші, 

қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып-өскен жері – Алматы облысына 

қарасты Жаркент төңірегі. Топырақ бұйырған жері – Алматы қаласы.  

Еңбек жолын Түрксіб темір жол құрылысында жұмысшы болып бастады. 1929-1936 

жылдар Мәскеудегі көркемсурет студияcында Н.Г. Хлудов пен И.Бродскийден сабақ алды. 

Халық өмірінің алуан көріністерін шынайы бейнелеген мыңнан астам көркем туындыларды 

дүниеге келтірген.  

 
Әбілхан Қастеев қолөнерге, одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім болған. 

Анасы Айғанша кілем, алаша, бау-басқұр тоқуға, сырмақ сыруға, шым ши жасауға шебер 

адам болыпты. Әбілхан Қастеев осы халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, анасына 

ою-өрнектер салуға көмектесіп, сурет өнеріне қолын үйретіп өседі. Ол бірте-бірте ел өмірінің 

алуан салалы тіршілік-тынысына ден қойып, тарихи-әлеуметтік өзгерістерге суреткер 

зердесімен қарай бастайды. Әбілхан Қастеев –туған жердің әсем табиғатын, оның 

дидарындағы адам қолының жасампаз өзгерістерін зор шабытпен бедерлей алған суреткер. 
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https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.mosconsv.ru/ru/publication.aspx?id=122554
http://www.mosconsv.ru/ru/publication.aspx?id=122554
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, 

туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар суреткер [1] 

Ә. Қастеев өз шығармаларында аса шеберлікпен жан-жақты аша білді. Суретшінің 

алғашқы шығармалары 30 жылдардың алғашқы кезеңінде көріне бастады. «Топтық портрет», 

«Көгілдір киім киген қыз», «Тігінші», «Тоқымашы», «Қарындас портреті», «Автопортрет» 

шығармалары осы кезде жазылды. Бұл шығармалар суретшінің әртүрлі жұмыс кезеңінде 

жұмыс аралығында салған тақырыптары мен тапсырыстарының бейнелері болады. Суретші 

бұл картиналарды кейіпкерлердің бас бейнесін көрсетіп қана қоймай, картина адам 

фонындағы киіз үй, жан-жануар, қазан-ошақ және тағы басқа қоршаған табиғатты қосып 

көрсетеді. Халық суретшісі Ә. Қастеевтің «Турксиб» шығармасы көпшілікке танымал 

шығарма. Картинада сол кезеңдегі ерекше бір құбылыс Түркістан – Сібір темір жолының 

құрылысын көрсетуге арналады. Картинада қазақтың сары даласы темір жолмен келе жатқан 

паровоз және оны күтіп тұрған адамдар көрінісі бейнеленген.  

Бұл шығармасында суретші тұтас бір қазақтың кең байтақ даласы мен таулы 

аймақтарын, халқының дархан көңілді, жайдары кейіпін бояу түстері арқылы, шеберлікпен 

ашып көрсете білген. Туындыда жаздың күзге айналған табиғаттың әсем бейнесі көрініс 

тапқан. Тау бөктері сары түске оранып, күздің салқын тартқан лебізін, пойыз күтіп тұрған 

адамдардың киімінен аңғаруға болады. Шығармада қазақтың ақ жаулықты аналарын нағыз 

қазақы бейнеде, қазақы қыймылда, киген киімдері мен кимешектеріне дейін қазақы 

болмысынан сыр шертіп тұратындай етіп бейнелеген. Немересін жетектеген әженің бейнесі 

мен баланың көрінісінен де үлкен бір ұлттық сарын сезіліп тұрғандай. Үлкен кісілердің киген 

киімі мен тұрған тұрысындағы философиялық ой, еріксіз бізге халқымыздың жаратылысын 

еске түсіреді. Суретшінің композициялық шешімін тапқан және бір тұсы ол, қазақ ер 

азаматтарын ат үстінде бейнелеуі. Қазақ қашанда атты жанына серік еткен халық. Жалпы 

қазақ халқын жылқы мінездес деп те атап жатады. Осы ұғымды ескерген суретші аттың 

қимылын ондағы адамдардың қозғалысына сай етіп сомдаған. Ер азаматтардың киімдері мен 

бас киімдерін ұлттық ерекшеліктерге сай етіп, картинаға аса шеберлікпен бере білген. 

Сондай-ақ жеті қазынаның бірі болған итті де назарда тыс қалдырмағандығы кез-келген 

зерттеушіні қызықтырмай қоймайды. Картинада бейнеленген иттің өзі иесінің кейіпіне еніп, 

бір мақсатта, бір ойда тұрғандай көрініс тапқан. Пойыздан шыққан түтіннің өзі аспандағы 

бұлыттармен үйлесім тауып үндесуі, ақша бұлттардың суреттегі сюжетпен байланысуы, күн 

нұрының тау бөкетері мен ондағы барлық құбылысқа түсіп, жарық пен көлеңкенің көрініс 

табуы, кез-келген әлемге әйгілі суретшілердің шығармаларынан кем түспейді. Мұндығы 

суретшінің шеберлікпен композициялық заңдылыққа сүйенгендігін айғақтайтын 

шығармадағы әрбір деталдар өз орнын дәл тапқан. 

Көркем туындыларынан Қастеев қаламына тән қасиет – эпикалық ауқымдылық, 

ұлттық бояудың айқындығы көрінеді. Суретші халқымыздың тұрмыс-тіршілігін дәл 

бейнелеп, ұлттық дүниетаным аясында тың композициялық шешім таба білді. Оның “Киіз 

үйдің ішкі көрінісі”, “Қыз Жібек”, “Қыз ұзату”, “Қос құрбы”, “Келін түсіру”, т.б. 

шығармалары ұлттық қазынамызға айналды. Суреткер Әбілхан Қастеев қазақ халқының 

салт-дәстүрінің озығы мен тозығын ажыратып, кертартпа кемшіліктерді ашына бейнелейді. 

Мысалы, “Кедей мен бай құдық басында”, “Құрғақшылық кезінде молданың жылу жинауы”, 

“Қыз алып қашу” шығармалары осының дәлелі. Оның ұлтына, туған жерге, отанына 

сүйіспеншілігі шығармаларында шынайы көрініс тапты. Қастеев сурет өрнектерінің сырлы 

бояуын, ұтымды қолданып, бейнелеу өнерінде мәдениет тарихының, республикалық 

қоғамдық өмірдің жылнамасын жасады. 
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«Амангелді Иманов» 1970ж «Жас Абай» 1945ж «Сатып алынған қалыңдық» 1938 ж. 

«Колхоздағы сүт ферма», «Мақта жинау», «Колхоздың тойы», «Қыз алып қашу», «Сатып 

алынған қалыңдық», «Алтын астық», «Ақсай карьері», «Медеу мұз айдыны», «Түрксіб», 

«Талас жағалауы», «Қапшағай даласы».  

 

Сонымен қатар Кенесары Қасымов, Абай, Шоқан Уәлиханов, Жамбылдың 

портреттері; ерекше танымал болып табылатын портреті – «Амангелді Иманов» портреті 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF_%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D1%81%D2%AF%D1%82_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7_%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D1%88%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF_%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF_%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%83_%D0%BC%D2%B1%D0%B7_%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D3%99%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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сияқты танымал суреттері бар [1]. 

 

Әбілхан Қастеев мұражайы 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік Ә. Қастеев атындағы өнер мұражайы - 

1976 жылы Т.Г. Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркемсурет галереясының (1935 

жылы қаланған) және Республикалық қолданбалы өнер музейінің (1970 жылы қаланған) 

қоры негізінде қаланған.  

1984 жылы қаңтарда музейге Қазақ КСР Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі 

берілді.  

ЮНЕСКО-ның шешімімен 2004 жылы Әбілхан Қастеевтің 100 жылдық мерейтойы 

кең көлемде атап өтілді. 2004 жылдың 15 қаңтарында Әбілхан Қастеевтің мерейтойлық 

көрмесінің салтанатты ашылуы болды. Көрме суретшінің күллі шығармаларын қамтыды. 

Атап айтар болсақ, 400-ден аса акварельдік және кескіндеме туындылары, фотоқұжаттар, 

суретшінің жеке заттары, кинохроника музейдің үлкен төрт залдарында қойылды.  

Сонымен қатар суретшінің көрмесі Париж қаласындағы ЮНЕСКО-ның штаб-

пәтерінде және республиканың облыс орталықтарында өткізілді. Жаркентте Ә. Қастеев 

атындағы көркемсурет музейі ашылса, Чижин ауылында Ә. Қастеев атындағы саябақ 

ашылды.  

2005 жылдың қаңтарында Әбілхан Қастеевке Алматы қаласының әкімі И. Н. 

Тасмағамбетовтың және қала басшылығының тікелей қаржылық қолдауымен ескерткіш 

ашылды.  

 Бүгінде Ә. Қастеев атындағы МӨМ еліміздегі бейнелеу өнері саласындағы жетекші 

ғылыми-зерттеу және мәдени-ағарту ісіндегі ірі көркемсурет музейі болып табылады. 

Музейде Қазақстанның бейнелеу өнері, Қазақстанның қолданбалы өнері, шетел классикалық 

өнері, жаңа дәуірдегі шетел өнері, қорлар, қайта қалыпқа келтіру, көрме және экспозиция, 

насихаттау және экскурсиялық қызмет көрсету, ақпарат және баспа ісі сынды 9 ғылыми 

орталық жұмыс атқарады. Қазіргі таңдағы музейдің қоры өзінің көркемдік деңгейінің 

жоғарылығымен көптеген әлемдік жинақтардан еш қалыспайды. Музейдің аса бай 

қорындағы 22500-ден астам кескіндеме, графика, сәулет және Қазақстанның, Ресейдің, 

Еуропаның, Американың, Шығыс елдері халықтарының қолданбалы өнерінің баға жетпес 

жұмыстары музейдің негізі қорындағы туындылар болып табылады.  

Шығармашылығына берілген марапаттары мен лауазымы 

 «Қазан төңкерісі» орденімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен екі рет, «Құрмет 

белгісі» орденімен марапатталған. 

 Қазақ КСР еңбек сіңірген өнер қайраткері (1942). 

 Қазақ КСР халық суретшісі (1944). 

 Шоқан Уалиханов атындағы Қазақ КСР-нің мемлекеттің премиясы (1967), «Қа-

зақсан жерінде» атты туындылары үшін.[2] 

Қорыта айтқанда, әлемдік өрентанушылық ғылымның бейнелеу өнері бағытына көз 

салатын болсақ кез келген ел суретшілерінің еңбектері жоғары деңгейде зерттеп-зерделеніп, 

суретшілердің шығармаларындағы мазмұн мен форманың заңдылық сипаттағы ақиқаты 

айқын көрсетілген. Рембранд, Леонардо да Винчи, Микелоанджело еңбектері сияқты 

Қастеевтің әрбір шығармасының идеясы, мазмұны, композициялық құрлымы толық ғылыми 

зерттеуді күтіп отырғаны белгілі. Ол туралы диссертациялар қорғалса, Абай секілді ұзақ, 

ғасырлар бойы зерттесе де артық етпейді. Елдігімізді, ұлттығымызды жоғалтпау үшін де 

бейнеулеу өнерінің майталмандарының шығармаларын ғылыми талдаулардан өткізіп, оның 

философиялық ойын болашақ ұрпақтың санасына сіңіре білуіміз қажет. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Тарихи тұлғалар. Танымдық – көпшілік басылым. Мектеп жасындағы оқушылар 

мен көпшілкке арналған. Құрастырушы: Тоғысбаев Б. Сужикова А. – Алматы. 

«Алматы кітап баспасы», 2009. 
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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2. Интернет желісі 

 

 

УРОК МУЗЫКИ КАК ОБЪЕКТ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 

Кабылхан Карлыгаш, студентка 3 курса, специальность «Музыкальное образование»  

Научный руководитель: Жакаева К. А., старший преподаватель кафедры искусств  

 Костанайский государственный педагогический университет 

 

Стратегическая цель учебно-воспитательного процесса современной школы 

заключается в формировании полноценной творческой личности, способной приумножить 

накопленные предыдущими поколениями духовные ценности. В этих условиях особое 

значение приобретает повышение качества образования, чтобы школа могла оказывать 

решающее воздействие на общество. Оно предусматривает развитие у учителя творческого 

мышления, стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, что, в свою очередь, 

служит признаками высокого профессионального мастерства.  

Учитывая специфические особенности урока музыки, которые вместе с музыкально-

образовательными требованиями к учащимся предъявляют и художественно-

исполнительские требования. Исходя из этого, учителю на всех стадиях обучения и 

воспитания важно знать, на каком уровне мышления находится учащийся, так как от этого 

зависит степень усвоения материала. Ведь момент обучения начинается только тогда, когда 

ребенок сам пытается разрешить поставленные проблемы, а любая проблема будет 

разрешаемой, если принимается в расчет уровень интеллектуального развития школьников.  

В построении занятий преподаватель должен четко представлять целесообразность и 

последовательность реализации основных задач формирования интереса к музыке и 

активного уровня восприятия. Школьник, участвуя на уроках музыки в различных видах 

деятельности, активизирует свои умственные способности. В процессе урока, он стремится 

индивидуально решить поставленную задачу, привыкает к самостоятельному 

художественному высказыванию, приобретает веру в свои творческие силы. Все, что 

требуется от учителя это сделать все для раскрытия потенциала ребенка, данного ему 

природой. 

Профессия «учитель музыки» сочетает в себе общепедагогический и специфический 

(художественно-музыкальный) аспекты, всё, что относится к педагогической сфере, касается 

и музыканта. Качество педагогической деятельности, профессионализм, мастерство, 

стремление быть конкурентоспособным в современном обществе – всё имеет значение. 

Достичь высокого уровня в своей профессии, преодолеть недостатки в работе можно 

средствами непрерывного профессионального самообразования.  

Художественное самообразование учителя музыки имеет свою специфику. Являясь 

самым сложным видом искусства, музыка в отличие от других его жанров лишена яркой 

визуальной, пластической или вербальной поддержки. Процессы, связанные с ее 

восприятием, протекают скрытно, требуют более длительных временных затрат. Поэтому на 

первый план выходят художественно-образное слуховое восприятие музыкальных 

сочинений, воображение, эмоции, художественная интуиция. 

определяемую спецификой образования, но подчинённую общим закономерностям 

теории деятельности. Специфика музыкально-педагогической деятельности в том, что она 

решает педагогические задачи средствами музыкального искусства. 

Музыкально-педагогическая деятельность сочетает в себе педагогическую, 

хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую и исследовательскую 

работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые 

знания. Музыкально-педагогическая деятельность, как и любая другая деятельность, 

существует в форме цепи действий, каждое из которых соответствует определённому 
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уровню формирования музыкально-педагогических качеств специалиста на определённом 

уровне его подготовки и квалификации. Особенностью музыкально-педагогической 

деятельности является наличие в числе её составляющих художественно-творческого начала. 

Художественная деятельность тесно связана с творчеством. В работе педагога-музыканта 

художественное творчество проявляется в умении интересно, увлекательно проводить уроки 

музыки, ярко, образно исполнять музыкальные произведения.  

Особенностью музыкально-педагогической деятельности является наличие в ее 

составляющих художественно-творческого компонента, который помогает учителю 

организовать на уроке творческий процесс. Учитель должен владеть словом, режиссерскими 

навыками, проявляющимися в театрализации музыки, инсценировании песен, выстраивании 

концертной программы, проведении или участии в праздничных мероприятиях школы, 

конкурсах и т. д.  

К основным требованиям музыкально-педагогической деятельности учителя музыки 

можно отнести музыкально-теоретическую подготовку. Теоретическая подготовка позволяет 

учителю музыки, глубже понимать явления музыкального искусства, основные 

закономерности истории и теории музыки в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Изучение теории и истории музыки необходимо учителю, как для проведения уроков, так и 

для организации внеклассной работы, поскольку дает ему следующие знания: 

- основных закономерностей формирования и развития казахской,русской, и 

зарубежной музыкальной культуры в их связи с общественно-историческими условиями; 

- основных черт национальных композиторских школ: 

- диалектики развития художественных стилей;  

- эволюция основных музыкальных жанров и форм;  

В процессе теоретической подготовки учитель приобретает следующие навыки и 

умения:  

- интересно, грамотно, разносторонне и образно рассказывать детям о музыке, 

дополняя рассказ иллюстрацией музыкальных произведений:  

- определять основные черты того или иного музыкального стиля, направление, 

течения; 

- определять основные черты стиля данного композитора в его связях с эпохой: 

- свободно анализировать произведения, выявляя закономерности образного 

содержания и его воплощение во всем комплексе формообразующих и выразительных 

средств; 

- выявлять в произведении узловые моменты музыкальной драматургии. 

Деятельность учителя музыки невозможна без вокальной и дирижерско-хоровой 

деятельности, которая предполагает умение читать хоровые партитуры, дирижировать, 

владеть методикой постановки голоса, а также знание особенности работы с 

хором.Вокально-хоровая работа требует от учителя умение следить за чистотой интонации, 

строем, ансамблем, дикцией, тембром, дыханием; управлять темпом динамикой, агогикой, 

штрихами, фразировкой в процессе хорового звучания произведения; приучать школьников 

петь по руке дирижера. 

Дирижирование позволяет учителю моделировать музыкальный образ и воплощать 

его в том или ином конкретном звучании. Учитель, должен применять на уроках 

дирижирование, и уметь координировать свои движения: дирижировать одной рукой и 

одновременно другой играть на инструменте; показывать вступление и снятие на любую 

долю такта, динамическое развитие, взятие дыхания и т.п. 

Владение навыками чтения с листа, умение подбирать мелодию по слуху, умение 

транспонировать, позволит учителю значительно быстрее освоить достаточно широкий 

песенный репертуар; использовать в работе незнакомые сочинения; избежать излишнего 

форсирования детских голосов при исполнении сочинений, написанных в неудобных для 

детей тональностях. 

Деятельность учителя музыки непременно включает овладение навыками 
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исполнительской и концертмейстерской деятельности. Постепенно выступая на уроке в роли 

исполнителя, иллюстратора, аккомпаниатора, учитель музыки использует свое умение играть 

на инструменте. 

В современных условиях музыкальных занятий особое предпочтение отдается 

фортепиано, так как, в соответствии с программой урока музыки в школе учителю 

приходится играть много произведений, написанных специально для фортепиано, а также 

учитывая вокально-хоровую работу, где учитель одной рукой дирижирует, а другой 

подыгрывает аккомпанемент, который удобно сделать на фортепиано. 

 Исполнение музыкального произведения – процесс сложный и противоречивый. В 

нем переплетаются сознательное и интуитивное, оригинальное и заимствованное, 

воображение и мышление, эмоциональная увлеченность и кропотливый труд. 

Исполнительская концепция нуждается в постоянном обновлении и развитии, иначе 

утрачивается эмоциональная яркость и непосредственность исполнения. 

Как утверждает Живов В. Л., огромную роль в исполнительском процессе играют 

«ориентировочно-исследовательские действия», подсказывающие именно такую, а не иную 

интерпретацию в соответствии с возможностями и опытом исполнителя. 

Арчажникова Л. Г., затрагивая вопрос об исполнительстве считает, что как любая 

деятельность, музыкальное исполнение может осуществляться только в единстве с 

мыслительной деятельностью, ибо здесь мы каждый раз имеем дело с решением 

нестереотипных задач.  

Исполнительская деятельность педагога заключает в себе огромные возможности для 

раскрытия педагогом своих индивидуальных творческих особенностей. В основе 

музыкального исполнительства, в том числе и педагога-музыканта, лежит поисковая 

творческая деятельность.  

Как и любая деятельность, музыкальное исполнение может осуществляться только в 

единстве с мыслительной деятельностью, ибо связано с решением учителем разнообразных 

задач. Педагог должен знать, что при решении таких задач возникает три типа мыслительных 

действий: ориентировочные действия, собственно исполнительские и слуховой 

самоконтроль. 

В исполнительский репертуар учителя должны быть включены произведения для 

разных возрастных групп школьников: младших, средних и старших классов. 

При исполнении учителю необходимо быть особенно требовательным к себе и 

постоянно помнить, что музыка должна будить творческую фантазию детей, способствовать 

формированию ассоциативно-образного мышления. 

Рананцкая Л. А.. считает, что наивысшую ступень творчества учителя представляет 

самостоятельная исследовательская деятельность, без чего немыслимо его 

самосовершенствование и самообразование. Она проявляется в способности увидеть 

проблему, сформулировать гипотезу, проанализировать факты, причины и следствия, 

сделать собственные выводы и обобщения. 

Более высоким уровнем исследовательской работы педагога-музыканта является 

поиск новых более эффективных методов проведения урока, опытно-экспериментальное 

обучение, разработка на основе этого практических рекомендаций. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что современный учитель музыки 

должен знать достижения смежных наук (физиологии, психологии, дидактики, музыкальной 

эстетики) и учитывать своей практической деятельности. 

Самообразование учителя и участие в исследовательской работе предусматривают 

изучение специальной дополнительной литературы. В процессе анализа литературы учитель 

открывает для себя новые связи и закономерности, приходя в итоге к пониманию значимости 

научных исследований и открытий. Все это создаёт условия для развития научного 

мышления, важнейшим этапом которого является развитие способности синтезировать 

изучаемый материал. 

 Особо следует выделить владение учителем методикой музыкального воспитания, 
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так как сюда включается как сугубо специальные, так и психолого-педагогические знания и 

умения в аспекте преподавания предмета «Музыка» в школе. 

Знание методики музыкального воспитания помогает учителю правильно 

анализировать и осмысливать школьную программу по музыке и в итоге овладеть методами 

работы с привлечением конкретного музыкального материала, оно помогает дополнять и 

расширять границы урока музыки, исходя из условий и особенностей определенной школы, 

класса. 

В методике музыкального воспитания раскрываются основные требования к учителю 

музыки в школе; освещается история музыкального воспитания; определяются главные 

задачи музыкального воспитания; раскрывается содержание предмета «Музыка» в работе с 

учащимися различных возрастных групп, происходит знакомство с различными видами 

музыкальной деятельности учащихся в общеобразовательной школе. 

Методическая оснащенность учителя способствует более широкой практической 

деятельности его в общеобразовательной школе. 

Значение специфики вокальной работы помогает учителю осмыслить пути 

совершенствования слуховых навыков школьников на основе слушания голосов в тембровом 

и динамическом соотношении, а также выработки чистоты интонирования. 

Важное качество для учителя музыки как артистизм проявляется в исполнении, в 

коммуникативной и организаторской деятельности, в умении увлечь детей, заинтересовать 

их желанием и волей к разучиванию, исполнению, сочинению.Артистические, 

художественные, музыкальные способности помогают более оригинальному и творческому 

осуществлению педагогической деятельности только при высоком уровне развития 

общепедагогических способностей. 

Личностная профессиональная позиция характеризуется, как умение обосновать своё 

видение сущности, организации и проведения процесса музыкального образования. Эта 

позиция складывается в выборе учебной программы, в расстановке акцентов в решении 

музыкально-образовательных задач и реализации тех или иных музыкально-педагогических 

принципов. Личностная профессиональная позиция зависит от профессиональной 

музыкальной и педагогической подготовки учителя, от профессиональных притязаний и 

амбиций. 

Учитель должен владеть методологической культурой, которая представляет знания о 

методах исследования. Учитель должен не только обучать и воспитывать детей, но и 

наблюдать за ними, за процессом их музыкального развития. Учитель музыки делает это как 

сознательно, так и бессознательно. Изучение методологии педагогики музыкального 

образования способствует совершенствованию всех приоритетных качеств личности музыки. 

Таким образом, комплексное знание, обязательное использование всех рассмотренных 

функций профессиональной деятельности учителя музыки имеет большое значение в 

достижении необходимого результата в профессионально-педагогической деятельности 

учителя музыки. 
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Применение здоровьесберегающих технологии на уроках в школе является важным 

аспектом сегодняшенго педагогического процесса. Еще в далеком прошлом было замечено: 

как у человека развивается деятельность и каковы его привычки – такое будет его и 

здоровье.  

О том, что на здоровье детей влияет нагрузка в школе и в целом обучение, было уже 

известно издавна. Известный ученый и педагог И.Т. Песталоцци в 1805 году написал о том, 

что при традиционных формах обучения в развитии детей происходит подрыв их здоровья. И 

эти слова были сказаны в ту эпоху, когда были здоровы родители и их дети.  

В последнее время о неблагополучии здоровья школьников много пишут и говорят. 

Лишь порядка 10% учащихся можно считать здоровыми, а чуть больше половины учащихся 

во всех регионах страдает различными заболеваниями хронического характера. Наблюдается 

стремительный рост числа хронических заболеваний и функциональных нарушений, 

регистрирующиеся у 50-60% школьников.  

В настоящее время содержание школьных программ меняется в основном в сторону 

повышения требований, увеличения объема учебных нагрузок и интенсификации обучения. 

По объему постоянно возрастающая и по содержанию сложная учебная информация не 

координирует с недостаточно гибкими учебными планами, программами, учебниками, что 

приводит к хроническим перегрузкам школьников, отсутствию заинтересованности в 

учении, и влияет на ухудшение их здоровья. В связи с этим одно из направлений 

деятельности школы на современном этапе является сохранить здоровье учащихся. Для 

данной цели применяют здоровьесберегающие технологии, которые предполагают синтез 

психологического, педагогического и медицинского воздействия, направленного на 

обеспечение гигиены и защиты здоровья, а также формирование к нему бережного 

отношения. 

Цель образовательных здоровьесберегающих технологий, в первую очередь, 

обеспечить школьника возможностью за время обучения в школе сохранить здоровье, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, 

обучить использованию полученных знаний каждый день. Успешность любых 

педагогических технологий зависит непосредственно от учителя и направленности его 

деятельности, а также от его педагогической и психологической грамотности.  

Основателем введения понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

в практику образования является Н. К. Смирнов, который утверждал, что 

здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как основу здоровьесберегающей 

педагогики и как совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для 

их здоровья.Понятие «здоровьесберегающие» является качественной характеристикой любой 

образовательной технологии, которая указывает насколько при реализации данной техноло-

гии решается задача сохранения здоровья учеников образовательного процесса.  

Здоровьесберегаюшую технологию можно рассматривать как совокупность тех 

принципов, приемов, форм педагогической работы, которые дополняют традиционные 

методы обучения задачами здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты влияния 

педагога на здоровье ученика на разных уровнях - информационном, психологическом, -

энергетическом. Среди данных технологий можно выделить следующие технологии: 

1. организационно-педагогические; 

2. психолого-педагогические;  
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3. учебно-воспитательные; 

4. социально-адаптирующие и личностно-развивающие; 

5. лечебно-оздоровительные. 

Любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей, так как все 

воздействия на школьника должны в своей основе иметь принцип здоровьесбережения. 

Используемые в практике школьного образования технологии – это те технологии, которые 

направленны на сохранение, поддержание и улучшение здоровья субъектов обра-

зовательного процесса: детей, родителей, а так же самих педагогов.  

Целями здоровьесберегающих технологий применительно к ученику являются 

обеспечение высокого уровня здоровья ребенка и формирование мотивационных установок 

на осознанное отношение к нему. Следует отметить, что здоровьесберегающие технологии - 

это целая система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех частей 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ученика на всех этапах его 

обучения и развития.  

В современных условиях развитие человека невозможно без существования системы 

формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

зависит от типа образовательного учреждения, от продолжительности пребывания в нем 

детей, от программы, с которой работают педагоги, конкретных условий, профессиональной 

компетентности педагога, а также показателей здоровья детей.  

Выделяют (применительно к школьному образованию) следующую градацию 

здоровьесберегающих технологий: 

1. медико-профилактические;  

2. физкультурно-оздоровительные;  

3. образовательные; 

4. обучения здоровому образу жизни  

  К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию развивающей среды, под которой понимается сис-

темная совокупность и порядок существования всех инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. Сущность данной технологии 

заключается не столько в распределении учебного пространства в рамках развивающей 

среды, сколько в системе отношений учителя и детей. Именно эта система выступает в 

качестве условия, средства и результата становления ученика как объекта воздействия. 

Здоровьесберегающие технологии нужны, чтобы обеспечивать уважение к личности 

каждого ребенка, создавать условия для развития его уверенности в себе, энергии, 

творческих способностей, самостоятельности и ответственности. Учителя и родители, 

сохраняя здоровье детей, должны свести на нет все факторы риска: стрессовое воздействие 

на ребенка, несоответствие методик обучения физиологическим особенностям детей, 

несоответствие условий обучения санитарно-гигиеническим нормам и т.д. Учебное 

учреждение призвано не только укомплектовать учебный процесс, но и содействовать 

нормальному развитию учащихся и охране их здоровья. Конечно, образовательное 

учреждение не может брать на себя медицинские функции и обязанности. Именно педагоги 

должны создать условия для успешного обучения, поэтому их знания по сохранению 

здоровья учеников являются важным элементом профессиональной компетентности в наше 

время. 

 Успешность обучения в школе определяется состоянием здоровья, с которым ребенок 

пришел в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет 

зависеть от правильной организации учебного процесса. Для этого педагогам нужно 

обучиться здоровье сберегающим технологиям и работать так, чтобы не наносить ущерба 

здоровью своих учеников, в том числе и на уроках, и в общей программе работы школы. 

Модернизация образования сегодня предполагает обязательное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.  

Дополнительное образование детей дает возможность каждому ребенку 
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удовлетворить свои индивидуальные эвристические, эстетические, творческие запросы, 

способствует снятию психологического барьера, формированию отношения к здоровью.  

 Еще один аспект, который следует иметь в виду при поступлении в школу, – это 

нагрузка, которую ежедневно будет испытывать ребенок. Здесь необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. Объем максимально допустимой учебной нагрузки 

учащихся должен соответствовать нормам. Перегрузка является барьером для тех детей, 

которые заняты дополнительными занятиями. Удобное расписание становится важной 

составляющей и особенно правильно составленное расписание предупреждает появления 

переутомления. С целью исключения перегрузки детей расписание в учреждении 

дополнительного образования составляется таким образом, чтобы ученик мог отдохнуть 

после школы и потом прийти на урок. 

 Таким образом, реализация здоровьесберегающей образовательной технологии 

подтверждает эффективность применения современных здоровьесберегающих технологий на 

занятиях, достигая при этом положительных результатов. Обогащение учащегося опытом 

реального отношения к действительности является важным аспектом духовного развития 

ребенка - его духовного здоровья. Сама система обучения, предполагающая занятия, таит в 

себе огромные возможности, основное достоинство и ценность которых заключается в их 

гуманистической направленности. Пробудить заложенное в ребенке творческое начало, 

помочь понять и найти себя, сделать первые шаги для наполненной смыслом жизни – вот 

цель, к которой должен стремиться педагог. 

Приступая к урокам в начальных классах, основное внимание нужно уделять 

специальному развитию способности комфортного, радостного существования в процессе 

учебной деятельности: снятию внутренних зажимов, постановки дыхания, двигательному 

раскрепощению ребенка. Результатом таких педагогических приёмов работы с учащимися 

становится их заинтересованное, доброжелательное отношение друг к другу, их открытость 

и готовность к восприятию всего нового.  

У детей младшего школьного возраста быстро наступает усталость, что способствует 

снижению внимания на уроке. Они способны сосредоточиться лишь на том, что им 

интересно или приятно. Поэтому учителю нужно творчески подходить к планированию 

урока и его проведению. На уроке необходимо применять и чередовать различные виды 

учебной деятельности: опрос, чтение, слушание, исполнение, рассматривание пособий, 

просмотр видео сюжетов, слайдов. Такой подход к проведению урока будет способствовать 

активизации внимания, развития познавательного интереса у учащихся к предмету.  

Обязательным компонентом здоровьесберегающей организации любого предмета в 

соответствии с современными требованиями являются физкультминутки. Физминутки 

проводятся через 20 минут от начала урока. Предлагаемые упражнения должны носить 

эмоциональный характер, что будет способствовать созданию здоровой атмосферы на уроке. 

Физкультминутки на уроках - это также один из видов практической деятельности учащихся 

(дыхательная гимнастика, ритмические упражнения, пластика). На уроках необходимо 

использовать не только педагогические методы обучения, но и терапевтические. 

 Терапия – в переводе с греческого «лечение». Таким образом, термин терапия 

обозначает использование методов в целях восстановления и укрепления здоровья. 

Например, в программе по музыке творческой группы В.Сергеева, Е.Критской основной 

акцент ставиться на приобщение учеников к произведениям высокого музыкального 

искусства. Для знакомства предлагаются произведения разных жанров, эпох, направлений.  

Музыка существует в нашей жизни как знание и представление человека о самом 

себе, как средство самопознания и самореализации. Восприятие и исполнение музыки 

заключается в ощущение её связками, мышцами, движением, дыханием. Кроме того, 

специально подобранная музыка правильно настраивает эмоциональный мир ребенка и 

повышает уровень иммунных процессов в организме, т. е. приводит к снижению его 

заболеваемости. Для того, чтобы музыка подействовала на ученика лучшим образом, 

учителю необходимо специально настроить и подготовить его перед прослушиванием 
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музыкального произведения. Настройка заключается в том, что дети должны сесть в удобной 

позе, расслабиться. При повторном прослушивании учитель может использовать 

репродукции картин художников, видеосюжеты, заранее подготовленные и связанные с 

тематикой урока, а главное, с содержанием музыкального произведения. Наблюдения за 

детьми и анализ результатов показывают, что такое восприятие произведений искусства 

положительно влияет на их психоэмоциональное состояние. 

 Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов позволяют снять эмоциональное 

напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения обучающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п.  

На начальном этапе это могут быть игровые задания для обобщения знаний.  

 Гигиена здоровья ребенка учитывает не только создание необходимых гигиенических 

и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику 

различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. Как показывают 

исследования, наиболее показательным фактором для здоровья человека является его образ 

жизни. Значит, если научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему 

здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, без боли. На сегодняшний день очень 

важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только 

углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, 

как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

Исходя из этого, становится очевидным, что данные технологии позволяют 

одновременно решать задачи охраны здоровья школьников, как в психологическом, так и в 

физиологическом аспектах. Именно благодаря применению здоровьесберегающих 

технологий оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому 

ученику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, значит, убрать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью.  

  Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Поэтому мы должны научить детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно социализироваться в 

образовательном и жизненном пространстве, раскрыть свои творческие способности. 
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Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық  

университеті., Қостанай қ.  

 

Би – музыкалық ырғаққа сай дене қимылымен көрсетілетін өнер. 

Би өнері – тілсіз өнер, оның айтар мағынасы болуы шарт. Философиялық мағынаға 

бай болуы тиіс. Былай айтқанда, спектакль іспеттес. Жүректегі, ойдағы жазуды би тілімен, 

жеткізу, халықты бұған сендіру – басты мәселе. Осы жағынан келгенде, қолдың, саусақтың, 

буынның, дененің әр қимылы – пәлсапа! 

Бидің әр түрлі мәнерлілігі бар: 

 гармоникалық қозғалыстар мен позалар; 

 пластика және мимика; 

 динамика; 

 қозғалыс қарқыны мен ырғағы; 

 кеңістіктік сурет, композиция; 

 костюм және деректеме [1]. 

Би – өмір сүру символы. Ол адам баласын үнемі көтеріңкі көңіл-күйде, қанаттанып 

жүруге мәжбүрлейтін өнер.Сонау ерте дүниеден адам аң мен құстың қимылына қарап, 

жапырақтардың сыбдырына, бұлақ суының сылдырына елтіп, соларды жанына тоқып 

дамыған. Би өнері сұлулық, сымбаттылық, әсемдік сыйлайды, еңбектенуге баулиды. Ол 

этика мен эстетикалық тәрбие беріп қана қоймай, жанға қуат береді. 

Би өнерімен айналысу балалардың көркемдік талғамын дамытады, олардың 

орындаушылығының сұлулығы мен байсалдылығын тәрбиелейді, жалпы мәдениетін 

қалыптастырады, балалардың гормоникалық, көркемдік-эстетикалық дамуын қамтамасыз 

етеді. Классикалық бимен айналысу балаларды әдемілікке және қимылдарының 

нақтылығына үйретеді, күші мен икемділігін арттырады. Олардың бұлшық-қозғағыш 

аппаратын, тыныс алу және жүрек-тамыр жүйелерін дамытып, мүлтіксіздігін нығайтады. 

Сонымен қатар, балалардан күш-қуатты, жинақылықты талап ететін би өнері олардың 

еңбексүйгіштігін көтереді, ерігі мен мінез-құлқын шынықтырады. 

Алғаш рет «Хореография» терминін француз би үйретушісі Р.О. Фейе енгізді. 

Қазақстанда «Хореография» термині 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары қолданыла бастады. 

«Би өнері адам өмірінің эмоциялық табиғаты мен оны қоршаған табиғи ортаны 

бейнелеген көркемдік шығармашылық салаларында елеулі орын алды. Осының қалыптасуы 

қоғамның әр алуан талаптарына, ең алдымен жастарды ұжымдық қарым-қатынастарды талап 

ететін аңшылық, соғыс кездерінде физикалық, рухани тұрғыда шымырлыққа тәрбиелеу 

қажеттілігіне байланысты болды». Тұтас алып қарағанда би шығармашылығын, оның ішінде 

қазақ биінің қалыптасуы барлық дүние бейнелі түрде қабылданып әрі оның бәрі бейнеге 

айналдырылған тарихи кезеңге жатады. Сезім де өзін қоршаған өмірлік ортаның суреті, 

адамның ішкі жан дүниесі ретінде бейнелі түрде түсіндірілді. Бұл қоғамның даму 

сатыларының ерте кезеңіндегі би шығармашылығына қуатты эмоциялық серпін берді [2]. 

Әр өнер адамзаттың қайғы-қасіретін, ойын, сезімін, неше түрлі бүгінгі, кешегі, тарихи 

немесе фантастикалық оқиғаларды адамдарға өзіне тән құралдармен, амал-тәсілдермен 

жеткізуге тырысады. Және әр өнер шартты болып келеді. Сол өнерлердің ішінде 

хореография өнері ерекше. Өйткені хореография ол - сөзсіз өнер. Оның негізі – би. 

Хореография - ой мен мазмұнды музыкалық-хореографиялық бейне арқылы ашатын 

сахналық өнердің бір түрі. Оның қайнар көзі - халық билерінде. Жалпы би – психиканың 

эмоциялық аясының жемісі. 

Музыкалық ырғаққа сай дене қимылымен көрсетілетін өнер ол би. Адамдардың 

күнделікті еңбек процесіндегі іс-әрекеттері, қоршаған дүниеден алған сезім-әсерлері би 
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қимыл-қозғалыстары мен ишараларына негіз болған. Табиғат құбылыстарын, аңшылық және 

соғыс көріністерін белгілі жүйеге түскен ырғақты қимыл - бимен бейнелеу көне дәуірде өмір 

талабынан туды. Келе-келе би қимылдарының мәнерлеу мүмкіндігі мен тәжірибенің 

молаюына орай жеке би өнері қалыптасты. Көне мәдениеттер ордасы болған Шығыс 

елдерінде (Грекия, Рим, Мысыр, Қытай, Үндістан) билеу мәдениеті шеберліктің биігіне 

жетті. Би музыкамен тығыз байланысты. Көптеген халықтың билері ұрмалы музыкалық 

аспаптардың ырғақты үнімен орындалады. Би хореографиясы жинақы образдар арқылы 

болмысты бейнелеп, адамның ішкі жан дүниесін көрсетеді. Экономикалық, әлеуметтік, 

тарихи географиялық, т.б. факторлардың әсерімен де әр халықтың өзіне ғана тән би 

дәстүрлері, өзіндік хореография тілі, пластикалық бейнелілігі, қимыл-әрекетті музыкамен 

байланыстыру тәсілдері пайда болды. Солардың негізінде бал билері мен кәсіби сахна биі 

қалыптаса бастады. Кәсіби өнерде би жоғары деңгейге көтеріліп, ғылыми жүйеленді. 

Мысалы, Еуропа классикалық биі, Азия мен Африка халықтарының билері сияқты түрлері 

қалыптасты. Шығыс елдерінің билері бет-пішіннің нәзік құбылуы және қол қимылы секілді 

дәстүрлі ишараларымен ерекшеленеді. 

Би үш тоқа бөлінеді:ұлттық билер (қара жорға, лезгинка, фламенко, гопак т.б.), 

банальді классикалық (вальс, танго, румба), заманауи (рок-н-ролл, брейк, сахналық балет 

т.б.) 

Классикалық би-балеттің негізгі мәнерлі құралы; XVI ғасырдың соңында Италияда 

пайда болған және шығармашылық балеттің арқасында Францияда өзінің одан әрі дамуына 

ие болған қозғалыстың түрлі топтарын Мұқият әзірлеуге негізделген жүйе. 

Аяқтың, қолдың, корпустың және бастың белгілі бір ұстаным дарын сақтау және 

аяқтың бұрылу, дененің тік болуы және оның әртүрлі бөліктерінің оқшаулануы, классикалық 

бидің қозғалысы геометриялық Айқындылыққа ұмтылады. 

Ресейге классикалықби XVIII ғасырдың 1-жартысында келді. 1738 жылы Петербургте 

Жаңа-Батист Ланде қызметінің арқасында Ресейде бірінші Би мектебі ашылды. Орыс 

классикалық биі француз және итальян орындаушылық мектебін синтездеді. 

Классикалық бидің негіздері экзерсистің көмегімен жасалады, оның ішінде балеттің 

оқушысы мен қатар кәсіби артистері мен би сабағы болады. 

Классикалық биден алынған жаттығулар элементтері көркем және спорттық 

гимнастиканы, мәнерлеп сырғанауды, эстрадалық биді, спорттық рок-н-роллды, акробатика, 

спорттық бал билерін оқыту бағдарламасына енгізілген. 

Халық биі-фольклорлық би, ол өзінің табиғи ортасында орындалатын және осы жерде 

белгілі дәстүрлі қозғалыс, ырғақтар, костюмдер және т.б. бар. Фольклорлық би-бұл сезімнің, 

көңіл-күйдің, эмоцияның табиғи көрінісі, бірінші кезекте өзі үшін, содан кейін көрермен 

үшін (қоғам, топ) орындалады. Біздің әлемде би бұрыннан пайда болды. Олар құстардың, 

жануарлардың, өсімдіктердің қозғалыстарын имитациялау арқылы қоршаған кеңістіктен әсер 

алды. 

Халық биі - жеке аумақ пен халыққа тән би, ол өзінің ерекше қимылдарымен, 

ырғағымен, костюмімен және басқа да атрибуттарымен сипатталады. Мұндай Би би 

билеушінің эмоцияларын береді, оның бір нәрсеге деген қарым-қатынасын екінші кезекте 

көрермен қауымына арнайды. Ол билеушіге қатысты демократиялы және барлығына қол 

жетімді. Кәсіби болудың қажеті жоқ, би арқылы өз эмоцияларын жеткізуге жеткілікті. Тарих 

барысында бұл ұғымның бірнеше синонимі бар - фольклорлық, этникалық және дәстүрлі би. 

Біреу мұндай бірлестікті қате деп санайды,бірақ адамдар оларға бір түсінік береді. Халық биі 

ол дүниеге келген қоғамның сан ғасырлық және сан алуан тарихын айтып, көрсете алады. 

Халық билері әртүрлі сипатта және мағыналық негіз болуы мүмкін. Олар жиі Тарихи немесе 

діни болып табылады, бұл олардың қалыптасуында салт-жоралық, діни, этникалық дәстүрлер 

үлкен рөл атқарғанына байланысты. Бірақ олардың басты ерекшелігі-сол уақыт пен олар 

қалыптасқан аумақтың дәстүрлерін көрсету. Дәстүрлі билер әрқашан тірі және қозғалысқа 

толы болды. Көптеген ұрпақ биді толықтырып, жетілдірді. 

Бал билері - әртүрлі жұптық би тобы, олардың кейбіреулері халық бастауында. Паркет 
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салынған бөлмелерде өткізілген балдарда орындалады. Элиталы (тарихи-тұрмыстық) және 

халық билерінің үлкен әртүрлілігінен бал билері тобына 2 белгімен сипатталатын билер 

кірді: барлық жұптық бал билері; ер және әйел жұп билері. 

Қазіргі уақытта «бал билері» деп спорттық билер (СБТ, спорттық бал билері) және 

«Би спорты» сөз тіркестерін білдіреді. Бұл түрлі би ұйымдарының атауларында көрсетілген.  

Барлық би әлемінде спорттық би бойынша жарыстар 2 бағдарламаға бөлінеді: 

еуропалық (Standart немесе Modern), латын америкалық (Latin) немесе оларды кейде он би 

деп атайды. 

Еуропалық бағдарламаға: баяу вальс, танго, Вена вальсі, баяу фокстрот және квикстеп 

(жылдам фокстрот) кіреді. Латынамерикандық: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль және 

джайв. 

Заманауи би-бұл би билеуде көрсету және өзін көрсету ғана емес, сонымен қатар өзін 

жақсы білу, өзін-өзі тану тереңіне түсу мүмкіндігі. Заманауи би – бұл қазіргі заманғы поп-

музыка, мейнстрим, киім стилі, раскованность арқылы қоршаған ортаны түсінуді беру [3]. 

Билеуге жақсы көрген адам әрқашан, ол өзіндік түрі білдіру өз сезімдерін көрсету 

және жақсы физикалық нысаны. Бүкіл тарихында билер өткеріп, көптеген өзгерістер болды. 

Заманауи би түрлері алуан түрлі, бірақ олардың әрқайсысының өз тарихы өте 

тартымды. Олар туындаған қарама-қарсы догматичному және дәстүрлі балет элементтері, 

оның күрделі және трудновыполнимы үшін необученных. Қатаң классикалық қозғалыс талап 

ететін, бірнеше рет жаттығулар, жоқ болу мүмкін көпшілік. Сондықтан, құру қажеттілігі 

туындады жаңа заманауи би, жылжымалы және қарапайым. 

Бидің бұл түрі музыкадағы заманауи бағыттармен әуестенетіндерге, ойын-сауық және 

клубтарды ұнататындарға, денесінен ұялмайтындарға арналған. Заманауи би – ерекше 

атмосфера мен техникамен біріктірілген би стильдері мен бағыттарының «жинағы». Қазіргі 

би стильдері әдетте әртүрлі субкультураның ажырамас бөлігі болып табылады. Осылайша, 

хип-хоп би стилінің барлық түрлері – субмәдениеттің бір бағыты, оның барлық бөліктері – 

музыка, Сән, стиль-бір-бірімен тығыз байланысты. 
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Музыкалық өнердің шығармаларын түсіну процессінде бастапқы және негізін салушы 

адами іскерліктің түрі қабылдау болып болып табылады. Орындаушылық және 

шығармашылық сияқты негізгі музыкалық іскерлік түрлеріне дәл осы қабылдай алу жетістігі 

қолайлы жағдай жасайды; ендеше, музыкалық білім берудің мақсаты болып табылатын 

оқушыларды музыкалық – эстетикалық тәрбиелеу процессі нәтижелі болады . 

Әр түрлі жастағы оқушыларға музыкалық материалдағы қабылдау сұрақтары, 

психологиялық: мәтінмен жұмыс жасау ерекшелігі; оқылып жатқан шығарманың 

интерпритациясы, музыкалық материалды анализдеу кезіндегі қабылдауды жандандыру, 
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музыка сабағында бірге шығрмашылықпен айналысу және бірге қиналуды мынандай 

психологтар, музыкатанушылар, педагогтар зерттеп таныған: Э.Б. Абдуллин, Е.В. 

Александрова, Ю.Б. Алиев, Л.С. Выготский, Г.М. Готсдинер; Л.С. Давыдова, А.Н. Леонтьев, 

Ф.В. Малухова, В.В.Медушевский, М.П. Миронова, Н.К.Миронова, И.Е.Молостова, Е.Г. 

Назайкинский, Г.И. Панкевич, В.И. Петрушищ, Я.А. Поддяков, Л.С. Самсонидзе, М.А. 

Смирнов, Н.Н. Суворов, К.В. Тарасова, Л.А. Тарасова, Б.М. Теплов; К.А. Цатурян, В.С. 

Цуккерман, Г.М. Цыпин, Д.Б. Эльконин және басқалары.  

Антикалық уақыттан бастап музыканы қабылдау проблемаларына көп көңіл бөлінген. 

Мысалы, Пифагор және оның оқушылары музыкада бүкіл Ғаламға таралған болмыстың 

мәнін «сфералар музыкасын» қарастырды. «Сфералар музыкасы» олар үшін әлемді ретке 

келтірудің тәсілі, адамның, Аспанның және Жердің үйлесімділігін келтіру амалы деп 

түйіндеген. Кез келген адамның құлағы өте қатты дыбыстарды қабылдай алмайды «сфералар 

үйлесімділігі» - өте қуатты, себебі ол өте үлкен денелердің қозғалыс әсерінен болады.  

Егер пифагорлықтар үшін қабылдаудың акустикалық және физикалық бағыты 

сипатталса, одан кешірек уақыттағы ойшылдар үшін бірінші орынға бағалылығы және 

эстетикалық бағыты тұрады. Музыкалық қабылдауды және адамгершіліктің бастауының 

байланысын Аристотель «қозғалыс» және «энергия» түсініктері арқылы белгіліген. Ол: 

«Неге біздің сезгіш әлеміміздің объектілерінің ішінде эстетикалық қасиет есту қабілеті 

арқылы қабылдай алатын объектілерде ғана қорытындыланады? Ол есту қабілетінің 

жолымен ғана қабылданатын объекттер қозғалыспен сүйемелденетінімен байланысты емес 

па? Ал сол қозғалыстар біздің энергиямызды оятады; ал энергия этикалық қасиеттің белгісі» 

. Барлық музыкалық қозғалыстар, яғни музыаның динамикалық мізездемесі, Аристоиель 

бойынша, біршама мазмұнды болып келеді. Көзбен көру бізге тек қана заттың жалпы 

формасын береді, бұл кезде әр адам әр қалай қабылдайды және эмоциялары да онша көріне 

бермейді, осы кезде әуендегі сияқты өздігінен жаңа характер пайда болады.  

Музыкада жанрлық дәстүрлердің қатаңдығы сақталды. Әр жанрға өзінің ауытқуға 

рұқсат етілмеген белгілі бір биіктігі берілген. Мысалы, Аристотель, әртүрлі ладтағы музыка 

адамдағы белгілі бір моральдысапа мен жанның қасиетін қабылдауына әсер ететініне 

сендірген борлатын. Әсіресе ол жанға тұрақтылықты, «алтын орталықты» ұстануға 

батылдықты және талпынушылықты музыкада көп ерекшеледі .  

Аристоксеннің еңбектерінде ғана – Аристотельдің шәкірті (шамамен б.з.д. 354 – 300 

ж.ж.) – музыкалық қабылдау түсінігінің мүлдем басқа мазмұнда келеді. Аристоксен 

музыкалық қабылдауды үш моменттің бірлігі деп көрсетті: жеке – жеке дыбыстардың дәл 

қабылдануы (олардың биіктігі), әуеннің өте ертеректегі және кейінгі бөлімдерінің 

пайымдаушылық салыстырылуы, және мелодиялық процессте кездейсоқтық пен маңызды 

затты салыстыру. Аристоксен музыканы түсіну соң,ы екі элементтен тұрады деп есептейді, 

олар: қабылдау мен еске түсіру, ол болмасамузыканы талдау тұрмақ түсіну мүмкін емес.  

Баланың музыкамен өзара әрекеті мектепке барғанға дейін басталады. Сондықтан 

мектептегі кейбір музыкалық материалдар оларға таныс.  

Кіші мектеп жасындағы балалардың ең қызық ерекшеліктерінің бірі олардың 

мектепке келуі. Оларда жаңа іскерлік түрі пайда болады – оқу. Бала үшін ең басты адам – 

мұғалім. «Бастауыш сыныптағы балалар үшін ұстаз – ең негізгі адам. Олар үшін барлығы 

өмірде бірінші қиын қадамдарда жүріп өтуіне көмектескен ұстаздардан басталады...». Солар 

арқылы балалар әлемді таниды, қоғамдық тәртіптің нормаларын түсінеді. Оқытушылардың 

көзқарасы, талғамы, айтқандары олар үшін меншікті бола бастайды . 

Мектепке дейінгі жастың аяғында бала тұлға болып саналуы мүмкін. Ол өзінің 

жынысын түсініп, қоршаған ортада өз орның таба алады. Баланың мектепке алғаш барып 

түсуіне сәйкес психикасының өзгеруі 6-7 жасар балалардың мектептегі оқу мен тәлім-

тәрбиеге даярлаудың басты талаптары. 

Баланың мектепке түсуі бұл танымдық процесстердің жаңа даму деңгейіне өту мен 

қатар адамның жеке дамуына жаңа жағдайлардың пайда болуымен ерекшеленеді.  

Психологтардың айтуынша осы уақыт кезенінде баланың жетекші іс-әрекеті оқу 
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әрекеті болып табылады. Үлкендерге, ең алдымен мұғалімдерге шексіз сенімді болу, оларға 

еліктеу мен бағыну осының барлығы кіші мектеп балалардың ерекшелігі болып табылады. 

Осы жастағы балалар үлкендерді авторитетін мақұлдап оның бағаларын сөзсіз қабылдайды. 

Бұл осы жаста - өзін-өзі бағалау деген жаңашылдықтың пайда болуына негіз болады. 

Сондықтан бастауыш мектеп балаларында мектепке дейінге балаларға қарағанда өзін-өзі 

бағалау әртүрлі болып келеді: адекватты, адекватты емес: көтерілген немесе төменделген . 

Мектепке бару – бала өміріндегі шешуші кезең өмір мен іс-әрекеттің жаңа күйіне, 

қоғамдағы жаңа орынға, үлкендер және құрдастарымен жаңа қарым-қатынастарға көшу 

болып табылады. 

Оқушы орнының өзгеше ерекшелігі оның оқушының міндетті, қоғамдық мәні бар іс-

әрекет екендігінде. Оқу үшін бала мұғалімнің, мектептің, үй ішінің алдында жауап береді. 

Оқушының өмірі мектеп балаларының бәріне бірдей және қатал ережелер жүйесінде 

бағындырылады. Оқудың негізгі мазмұны барлық балалрға ортақ білімдерді меңгеру болып 

табылады. 

Оқушы мен мұғалім арасында қарым-қатынастардың мүлде ерекше типі қалыптасады. 

Мұғалім баланың жақтыратын не жақтырмайтын үлкен адамдарының бірі емес. Ол балаға 

қоғамдық талаптар қоятын нақтылы адам болып табылады. Сабақта алынатын баға – 

баланың жеке өзімен қарым-қатынас емес, оның білімдерінің, оның оқу міндеттерін 

орындаудың нақтылы өлшемі. Жаман бағаны тіл алумен де, өкінумен де түзеп болмайды. 

Сынып оқушыларының арасындағы қарым-қатынастардың да балабақшада 

орнатылған қарым-қатынастардан айтарлықтай айырмашылығы бар. Құрдастарының 

тобындағы баланың орнын анықтаушы басты өлшемі – сабақта алатын баға мен жетістіктер. 

Сонымен бірге міндетті іс-әрекетке бірге қатынасу жалпы жауапкершілікке негізделген 

қарым-қатынастардың жаңа типін туғызады. 

Өзінің мазмұны және ұйымдастыруы жағынан мектеп баласының оқу қызметі 

мектепке дейінгі жастағы балаға үйреншікті болып кеткен іс-әрекет түрлерінен тым айрықша 

келеді. Білімдерді меңгеру бірден-бір мақсатқа айналады, ойын немесе тапсырманың жемісті 

формаларымен бүркемеленбей айқын күйінде көрінеді. Балалардың мектепте алатын 

білімдері ғылыми сипатта болады. Егер таяудағы уақытқа дейін бастауыш оқыту ғылым 

негіздерін жүйелі игерудің дайындық сатысы болған болса, енді ол бірінші сыныптан 

басталатын сондай игерудің буынына айналады. 

Мектеп балаларының оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы – уақыттың әр 

минутына дейін есептелген сабақ. Сабақта балалардың бәрі мұғалімнің нұсқауларын 

қадағалап, оларды дәл орындауы, аландамауы, бөгде іспен айналыспауы тиіс. Мектеп 

баласының өмірі мен іс-әрекеті жағдайларының барлық осы ерекшеліктері оның өз басының 

әр түрлі жақтарына, оның психикалық қасиеттеріне, білімдеріне, қабілеттеріне, жоғары 

талаптар қояды. Мектеп баласы оқуға жауапкершілікпен қарауға, оқудың қоғамдық 

мәнділігін ұғына білуге, мектеп өмірінің талаптары мен ережелеріне бағынуға міндетті. 

Табысты оқу үшін оған жетілдірген танымдық, ынта едәуір ауқымда ақыл-ой шеңбері қажет . 

Бастауыш сыныптағы оқу іскерлігін қалыптастыратын қасиеттер компелкі өте-мөте 

қажет. Бұларға оқу міндеттерінің мәнін, оның өмірде кездесетін міндеттерден 

айырмашылығын түсіне білу, іс-әрекеттерді орындау тәсілдерін ұғыну, өзін-өзі бақылау мен 

өзіндік бағалаудың дағдылары кіреді. Баланың ерік қасиеттері дамуының үлкен мәні бар, 

онысыз бала өзінің мінез-құлқын саналы түрде реттеп, оны оқу міндеттерін шешуге 

бағындыра, сабақта өзін ұйымшыл түрде ұстай алмайды. 

Баланың тек сыртқы мінез-құлқы ғана емес, сонымен бірге ақыл-ой әрекеті де – оның 

зейіні, есі, ойлауы – ықтиярлы басқарылуы тиіс. Бала бақылай, есте сақтай білуі, мұғалім 

қойған міндеттерді шешуге қол жеткізуі қажет. Болмыстың әрбір ғылым зерттейтін 

жақтарын біле білмеінше оқушы үшін ғылыми білімдерді меңгеру мүмкін емес. Білімдерді 

меңгеру ұғымдар жүйесін біртіндеп үйренуді және осыған сәйкес дерексіз логикалық 

ойлаудың дамуын да қажет етеді. 

Осы жастағы маңызды жақ көпшілік балалрдың табысқа жетудің мақсаты және мінез-
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құлықты ерікті реттеудің қойылу болып табылады. 

Осы уақытта адамда табысқа жетумен екі мотив байланысты: табысқа жету мотив 

және сәтзідіктен қашу мотиві. Осы екі мотив балалардың жетекші іс-әрекеттерінде 

қалыптасады: мектепке дейнгі балаларда- ойында, ал кіші мектеп жасында – оқуда. Табысқа 

жету мотивке келесі екі жеке құлылым әсер етеді: өзін-өзі бағалау және талаптану деңгейі. 

Көптеген эксперименттік зерттеулердің нәтижелері бойынша сәтсіздіктен қашу мотивы 

төмен, ал табысқа жету мотивы күшті бар индивидтердің өзін-өзі бағалауы адекватты 

болады, және де талаптану деңгейі жоғары болады. Сондықтанда табысқа жету мотивты 

дамыту кезінде балалрда өзін-өзі бағалау және талаптану деңгейіне үлкен зер салу керек. 

Сонымен, мектепте алғашқы оқу кезеніне келетін жасты /1-4 сыныптар/, баланың өте 

маңызды жеке ерекшеліктің пайда болуының және бекітілуінің кезеңі болып табылады, ал ол 

тұрақты болып қалыптасып болашақта әртүрлі іс-әрекетте оның табыстылығын анықтайды . 

Музыкалық өнердің шығармаларын түсіну процессінде бастапқы және негізін салушы 

адами іскерліктің түрі қабылдау болып болып табылады.  

Мысалы, балалардың дүниені танудың бір бөлігі сияқты эстетикалық идеалды 

құрастыру, күрделі әрі ұзақ процесс болып табылады. Бұл жайында жоғарыда атаалған 

педагогтар мен психорлогтартың барлығы айтып кеткен. Тәрбиелеу барысында өмірлік 

байланыстар, идеалдар түрлі өзгерістерге ұшырайды. Басқаша жағдайда жолдасының, 

лкендердің, өнер туындыларының, өмірлік соқпақтардың әсерінен идеалдар түбегейлі өзгеруі 

мүмкін.  

Кіші мектептік жастан бастап мотивациялық сферада өзгерістер болады. Балалардың 

өнерге, әдемілікке деген қатынас себебі шынайлықта жете түсіндіріледі және 

ыңғайластырылады. Д.Б. Лихачев өзінің жұмысында, осы жаста танымдық стимулға жаңа, 

ұғынықты мотив қосылатынын белгілеген. Бұл: «...кейбір балалар өнермен араласады және 

шынайылығы нақ эстетикалық. Олар кітап оқудан, музыка тыңдаудан, сурет салудан және 

фильм қараудан рухани ләззат алады. Бірақ олар әлі осының бірі эстетикалық қатынас екенін 

білмейді. Бірақ оларда өнерге, өмірге деген эстетикалық қатынас қалыптасты. Өнермен 

рухани қарым – қатынасқа тартылыс бірте – бірте қажеттілікке айналады.  

Басқа балалар өнермен меншіксіз эстетикалық қатынаста араласады. Олар шығармаға 

рациональистикалық жағынан келеді: кітап оқу немесе фильм қара деген бұйрықты алғаннан 

кейін, олар оқиды және қарайды бірақ мәніне терең қол жеткізу үшін емес, осылар жайлы 

жалпы бір нарсе білу үшін». Арасында, мәртебелі түсінік үшін оқитын, қарайтын және 

тыңдайтындар кездеседі. Баралардың өнерге деген шынайы мотивтерін білу педагогтерге 

эстетикалық қатынасты дұрыс қалыптастыруда назарларын жинақтауда көмектеседі.  

Қатты эмоционалды толғаныстар есте көпке дейін сақталады, көп жағдайда мінез – 

құлықтың мотивтері мен стимулдарына айналады, сенім, дағды және әдетмінез- құлықтарын 

өндіру процессін жеңілдетеді.  

Оқушылардың эстетикалық тәжірибелерінің ең негізгі қайнар көздерінің бірі әртүрлі 

сыныптан тыс нмесе мектептен тыс жұмыстар болып табылады. Мұнда қарым – қатынас 

кезінде өзекті қажеттіліктер қанағаттандырылады, және тұлғаның шығармашылық дамуы 

қалыптасады.   

Сыныптан мерекелерде балалар өздерін – өздері көрсетулеріне үшлкен мүмкіндік 

алады. Сыныптан тыс және мектептен тыс іскерлік процесінде Отандық мектеп эстетикалық 

тәрбие жағынан мол тәжірибе жинақтады. Осы іскерлікте үлкен практикалық тәжірибе А.С. 

Макаренко мен С.Т. Щацкаяға тиесілі. Олар ұйымдастырған тәрбиелік мекемелерде түрлі 

спектакльдер, драмалық шығармашылық импровиациялар дайындағанда балалар көп 

қатысты. Тәрбиеленушілер көркем шығармаларды және музыканы жиі тыңдады, театрлық 

қойылымдар мен кинофильмдерге барып оларды талдай алды, студияларда және 

изокружкаларда жұмыс жасады, өздерін әдеби шығармашылықтың сан қырлы түрлерінде 

көрсете білді. Осының бәрі тұлғаның жақсы қасиеттері мен сапаларының дамуына іскерлік 

стимулы ретнде көп көмектесті.  

Кіші мектеп жасы – бұл эстетикалық тәрбие үшін ерекше жас аралығы, бұл уақытта 
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бала өміріндебасты рөлді мұғалім сомдайды. Осыны пайдаға асырып білікті педагогтар 

баланы эстетикалық жағынан ғана тәрбиелеп қаймай, сол эстетикалық тәрбие арқылы 

олардың жалпы дүниетанымдарын кеңейту үшін де барын салады,  себебі дәл осы шақта 

баланың өмірге деген көзқарасы қалыптасып, болашақ жеке тұлғаның ішкі мазмұндық 

эстетикалық дамуы бастау алады.  

Баланың музыкамен өзара байланысы қабылдаудан басталады Қабылдау – танымдық 

іскерліктің бір сатысы, анализ бен синтездің негізінде объектінің образын сомдауды 

әкелетін, осылайша заттың немесе құбылыстың маңызды белгілерін ерекшелеп және маңызы 

жоқтар мен актуалды еместердер арылуды қадағалайтын психикалық процесс.  

Сонымен, өнер шығармасы өзінің тәрбиелік, блім берушілік мақсатын оқушы оны 

тікелей қабылдағанда, оның идеялық – көркемдік мәнін меңгергенде бағындырады. 

Д.Б. Лихачев осыны түсіне отырып, мәселені шешу барысында өз ыңғайын істеп 

шығарды. Өз жұмысында ол оқушылардың көркем шығарманы қабылдауына үш негізгі 

этапты ерекшелеп көрсетті.  

Көркемдік шығарманы игерудің бірінші этабына ол алғашқы қабылдауды, көркем 

образдарды тануда шығармашылық жаңғыртуды жатқызды. Бұл этаптың мәні көркемдік 

шығарманы балалардың алғашқы қабылдауын әбден ойластырып алу керек. Ол балалардың 

дұрыс ұйымдастырылмаған алғашқы қабылдауы, ереже бойынша түсініксіз немесе қызықсыз 

тұстар ұмытылып қалады, олардың назарынан тыс қалған тұстарда өмірлік тәжірибедегі 

кемшіліктер немесе көркемдік – эстетикалық дамудың әлсіз жақтары болып көрінеді.  

Сол назардан тыс қалған тұстарда көп жағдайда мәнді және маңыздылар қалып кетуі 

мүмкін, оларсыз көркем шығарманың жалпы картинасын алу, оны терең меңгеру мүмкін 

емес» .  

Өнерден сабақ берудің алғашқы кездерінен бастап балаларда міндетті түрде 

шығарманы қабылдауда жан – жақты кешенді қабілеттерді: оқымысты талантын, қараушы, 

тыңдаушы, шығармашылыққа қатынасу талантын дамыту керек.  

  Сонымен, өнер шығармалары өзінің тәрбиелік, білім берушілік мақсаттарын мектеп 

оқушылары толығымен қабылдағанда, оның идеялы – көркемдік мәні игерілгенде 

бағындырады. Көркемдік шығарманың қабылдау процессіне көбірек көңіл бөлу өте 

маңызды. 
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Қазақ халқының музыка мәдениеті тамырын тереңге жайған, өзіндік мазмұндағы, 

рухани болмысымен ерекше құнды қазынамыз.  

Музыкалық мәдениетіміз тарихпен байланысып, сабақтаса дамып келеді. Оған дәлел 

болар тарихи деректер арқылы кешегі тарихымызды ой елегінен өткіземіз. Мысалы: белгілі 

археолог-ғалым С.И. Руденко таулы Алтай өңіріндегі мәңгілік тоңның құрсауында жатқан 

бесобаға қазба жұмыстарын жүргізеді.Бұл қазба жұмыстарының нәтижесі тарихи деректерге 

Пазырық қорғандарының олжасы деген атпен белгілі.Сол заттық айғақтардың ішінде б.з.д. 

ІҮ ғасырларда жасалған қобыз аспабы ерекше назар аудартады. Музыка саласының адамзат 

баласын тәрбиелеуде үлкен роль атқаратыны көне замандардан белігілі.  

Кез-келген ұлт пен ұлыста «музыка өнері» дамып, жетіліп отырды. Сол өнерді 

орындап жеткізетін музыкалық аспаптары да мәдени мұра қатарына қосылды. 

Бабаларымыздың музыкалық аспаптары өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі қалыптасқан. 

Белгілі этнограф, ғалым Биқұмар Кәмалашұлы «Дүниежүзілік дәстүрлі музыка 

аспаптарының тарихына үңілсек көбі азиялық көшпелілер тарихына байланысты болып 

шығады» деген. Шынында әлемдік өркениетке үлесін қосқан көшпенділер халқы қадым 

заманнан бері музыкалық аспаптарды пайдаланды. Олар жаугершілік заманда халыққа хабар 

бергенде, аңға шыққанда аңды үркітуге, діни жоралғылық салттарында, ән-күйшілік 

өнерінде, дәрігерлік-шипагерлігінде музыкалық аспаптарды орындаған. Мәселен, жау 

шапқанда елге хабар беру үшін үрмелі аспаптарды дабыл, дағыра, дауылпаз, кернейді 

пайдаланған. Бақсы сарындарында – даңғыра, асатаяқ, шаңқобызды, әнші-күйшілер өлең-

жыр, терме-ән айтқанда немесе күй шерткенде – домбыра, жетіген, сыбызғы, қобыз 

аспаптарын пайдаланған. Сондықтан да ата-бабаларымыздың ерте заманнан келе жатқан 

музыкалық аспаптарының түрлері өте көп.  

Ата-бабаларымыз тастан, ағаштан, темірден, өсімдіктерден, саздан, малдың терісінен, 

сүйегінен, мүйізден, ішектен, қылдан тағы басқа да дыбыс шығаруы мүмкін заттардан 

қарапайым музыкалық аспаптарын жасаған. Еліміздің әртүрлі музейлерінің қорларында 

сақтаулы400-ден астам көне музыкалық аспаптарды көруге болады.  

Қазақтың музыкалық аспаптары десе ойға бірден домбыра, қобыз, жетіген, сырнай 

ойға оралады. Жоғарыда біз айтқан 400-ден астам музыкалық аспаптардың кейбірі бүгінде 

сахнадан орындалмай, тіпті бірлі жарымының нұсқалары да сақталмай бара жатыр. 

ХХ ғасыр ішінде қазақтың ұлттық музыка аспаптарының көп бөлігі кәдеге 

жарамайтын болып шықты. Төл аспаптарымыз домбыра мен қылқобыз үлкен өзгеріске түсіп, 

қазақтың табиғат берген қоңыр үнінің бояуы жоғалды. ХХ ғасыр басында қазақ 

руханиятынан, болмысынан айырылып бара жатқан уақытта, музыкалық аспаптары да 

«ассимиляцияға» ұшырады. Домбыраның қоңыр үні ажырап, ішегі әр түрлі заттардан 

жасалды. Мұндай өзгеріске ішекті аспаптардың көбі ұшырады. Көптеген музыкалық 

аспаптарымыз халық жадынан ажырады. Қазақ сахнасын батыстың даңғаза дауыстағы 

музыкалық аспаптары басты. Заман ағымына қарай кейбір аспаптарымыз өзгеріске ұшырап, 

табиғи үнінен айырылды. Осы орайда National Digital History порталы қазақ жадынан ескіріп, 

дыбыс-үнінен ажырап бара жатқан аспаптарды назарларыңызға ұсынып отыратын 

болатындығы жайлы мәселені Ақселеу Сейдімбек өз еңбегінде айтып өткен. 

 Бұрың-соңды естіп көрмеген бозаншы, борғүй, бұғышық, жілік сыбызғы, хомус қазақ 

халқының көне байырғы муызкалық аспаптары. Бұл музыкалық аспаптар туралы бізге 

Моңғол Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, күйші, сыбызғышы 

Мұхаммед Райхан атамыз айтып берді.  

Жетіген- қазақ халқының көп ішекті шертпелі аспабы. Жалпы тұрқы ұзынша, жәшік 

тектес етіп жасалады. Бетіне жұқа тақтайдан қақпақ жабылып, үн беретін ойықтары 

салынады.Жетіген –жасалуы да, ойналу әдіс-тәсілі де өте күрделі аспап. Ертеректе ел 

арасында сақталған көне жетігеннің ішегі аттың қылынан тағылып, тиектің орнына асықтар 

пайдаланылатын болған 

Бозаншы – деген ежелгі сазды аспаптың бірі. Төрт қыл ішекті келетін, мойыны бар, 

пернелері болмайтын, кішкентай домалақ басы болатын аспап. Бозаншыны ысқымен 
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ойнайды. «Бұл аспап бүгінде жоғалып кеткен аспаптардың бірі шығар. Сондықтан 

бозаншыны қайта жаңғыртып, ұлт-аспаптар оркестріне қоссақ қандай тамаша болар еді»,-

дейді күйші, композитор Мұхаммед Райхан. Бозаншы аспабы түркі халықтарының басым 

көбінде кездесетін музыкалық аспап.  

Бұғышық – көшпелі түркі-моңғол тектес халықтарда ертеден келе жатқан көне аспап. 

Тарихы ерте дәуірлерден басталады. Күйші Райхан атамыздың айтуынша, сақтардың аңдық 

стилі қалыптасқан дәуірде пайда болуы да мүмкін. Ол да үрмелі музыкалық аспап. 

Бұғышықты қуыс мүйізден де жасайды. Бүгінгі моңғол тектес халықтар да бұл аспап әлі де 

орындалып келеді. Қақас, тува, алтай халықтары бұл аспапты әр түрлі атаған. Алтайлықтар 

«абырғы», қақастар «пырғы», тувалықтар «амырғы» деген.  

Желбуаз – қазақ халқының үрмелі аспаптар тобына жататын көне байырғы музыкалық 

аспап. Музыка зерттеушісі Райхан атамыздың айтуынша желбуаз мал терісінен жасалған. 

Сырт көрінісі меске ұқсас келеді екен. Аузын бекітіп тұратын қақпағы және үн шығаратын 

екі сырнай түтікшесі болады екен. «Бұл аспап Моңғолиядағы қазақ драма театрының ұлт-

аспаптар оркестрінде болған. Желбуазды өңірлердегі тарихи-өлкетану музейлерінен 

көргеніміз бар. Бірақ орындаудағы әуенін естімеппіз. 

Борғұй – қазақ халқының үрмелі, көне байырғы музыкалық аспаптарының бірі екен. 

«Борғұй аспабы туралы да бұрын аз-кем естігенмін. Өз басым бұл аспаты ұстап көрген 

жоқпын. Музыка мамандарынан естігенім бойынша, үрлемелі аспап болған»,-дейді 

композитор Мұхаммед Райхан. Бұл аспапты да жаңғыртып қазақ жадына ұқтыруға болады 

дейді ағамыз. Бұл аспап туралы деректер аз.  

Сыбызғы – көшпелі халықтардың көне үрмелі музыкалық аспабы. Сыбызғы 

аспабының түп-төркіні Алтай. Алтай қазақтың да, түркі халықтарының да алтын бесігі. 

Аспаптың орындаушылары қатарында Моңғолия, Қытай қазақтарында көп еді. Алтайдың 

қарақурайын иіп отырып, сыбызғылар жасалатын. «Қазір бұл аспаптың өзі жасаламай қалып 

барады. Бұрын Алтайды мекен еткен ата-бабаларамыз қарақурайды кептіріп, сыбызғы жасап 

алатын. Сыбызғының соныңда мал айдап жүрген талай көшпенді халықтың баласын біздер 

көріп өстік. Әкеміз бұрын айтатын «біздер мал бағып жүріп, тал қурайды алып, ызыңдата 

әуелете беруші едік» деп. Қазіргі қурайлардың өзі бұл дауысты шығара алмайтын күйге 

жеткен деп естідім.  

Саз сырнай, үскірік және тастауық. Саздан жасалынып, үрлеп тартылатын 

аспаптардың бірегей түрлері табылып отыр. Олар –саз сырнай, үскірік және тастауық. Бүл 

аспаптар «окарина» тектестер қатарына жатады. Мұндай аспаптарды марийлер –шун 

мушпык, чуваштар –там-шахлыча, там-шахран, там-шахаркач немесе там-кавалкал, эстондар 

–сави пиилу, латыштар –свилуе, литвалықтар –молинукас, армяндар –пепук, грузиндер –

булбуль дейді. Бұл аспаптарды саздан жасап, кейін отқа күйдіреді. Олардың көлемі де, түрі 

де әр қилы келеді. Олардың сыртын көмкеріп ою-өрнек салған, кейде глазурьмен 

жылтыратады. Аталмыш аспаптардың ішінде диапазоны терция, одан да жоғары, кейде, 

тіпті, октаваға жететіндері кездеседі. Бағзы заманда бұл аспаптармен балалар халық әндерін 

орындаған. Мұндай аспаптардың бәрі де ысқырып ойналатын флейтаның тобына жатады. 

Кейбір халықтарда олардың ысқырғыш тетігі болмайды. Мысалы, қазақтың саздан жасалған 

аспаптарында ысқырғыш тетік жоқ. Бұл күнде окарина тектес аспаптар балалардың ысқырып 

ойнайтын ойыншықтары ретінде ғана қолданылып жүр. Олардың ішінде үш-төрт ойнау 

ойықтары барлары анағүрлым кең тараған. 

Шертер – ежелгі шекті аспап. Шертерде домбыра сияқты ойнайды. Шертердің көлемі 

домбырадан көп кіші, бірақ сыртқы түрі қобызды еске салады, оған жұмыр түр беріп, сыртын 

терімен қаптайды, аттың қылынан екі шек тартылады. Аспап бір ғана бұрандалы болып 

келеді, шектің бір басы бұрандаға, екіншісі басына бекітіледі. Шертер аспабы аңыз, ән, 

ертегілерді айтқанда қолданылған. Ол бақташылар арасында кең тараған. Қазақтың көне 

музыкалық аспаптарының біріне жататын ол шертіп ойнау тәсіліне байланысты шертер деп 

аталған. Шертер екі немесе үш ішекті болып келеді. Ертедегі шертерлер ағаштан ойылып, 

шанағы көнмен (терімен) қапталған. Дыбыс күші қапталған терінің жұқа-қалыңдығына, 
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ішегінің жуан-жіңішкелігіне байланысты. Пернесі болмайды, ішегіне ызған жылқы қылы 

тағылады. Жалпы тұрқы 650 –700 мм. Ойнау тәсілі домбыраға жақын болғанымен, жасалуы 

жағынан қылқобызға көбірек ұқсайды. 

Адырна -қазақтың көп ішекті шертпелі аспабы. Аспаптың шанағы қуыс, беті көн 

терімен қапталады. Б.з.б. аңшылар ұстанған көне аспап саналады. Оның көне үлгісі әуелде 

садақ тәріздес болған. Кейін бұғы, марал, киік, бөкен тәрізді аңдарға ұқсастырып жасап, 

мүйіз бен құйрықтың екі арасына ішектер тартып ойнаған. Адырнаны тізенің үстіне қойып, 

басын иыққа тіреп, ішектерін іліп тартып кейде шертіп ойнайды. Адырнаның ішегі шуда 

жіптен немесе тарамыстан тағылады, аспаптың тұрқы 48-50 см., қалыңдығы 8-10 см, 7-ден 

13-ке дейін ішектер тағылады. Адырна қазіргі кезде фольклорлық әуендер мен шағын 

күйлерді орындауға қолданылады.  

Асатаяқ - қазақ халқының ежелгі музыкалық аспабы. Асатаяқты абыздар мен 

бақсылар ұстанған. Әдетте, олар асатаяқты қылқобыз бен даңғыраның үніне қосып 

қолданатын болған. Асатаяқ жасалу тәсіліне қарай «күмбезде, «жалпақбасты», «ай басты», 

«жыланбасты», «сопақша», «қалақша», т.б. болыпкеледі. Олардыырғақтатып, сілкіп, 

шайқапойнайды. Асатаяқемен, үйеңкі, қайың, долана секілді қатты ағаштардан жасалады. 

Бетіне әртүрлі салдыр-гүлдір, шулыдыбыс беретін темір салпыншақтар, сақиналар, 

шығыршықтар тағылады. 

Дауылпаз – қазақтыңұрып ой-налатынкөне саз аспабы. Ертерек тебұласпап соғыс 

құралы ретінде айбар беріп, қыркөрсету үшін қолданған. Бертінкеле дауылпазды аңшылық 

пен құсбегілікке де пайдаланатынболған. Оның жасалу әдісі күрделі. Дауылпаздыңшапаты - 

өзегіалынған сырты жұмыр бітеу ағаштан ойып жасалған. Бетіәбдениленіп, 

кеңкейшыңылтыртері мен қапталады. Жайғабайлап немесе мойынға, иыққа іліп алып жүруге 

арналған аспалыбауы мен ұрып ойнайтын шағын таяқшасы болады. Дауылпаздың 

шанағының сыртын мүйізбен, түрлітастармен, ою-өрнекпен безендіріп, сәндеп жасайды. 

Музыкалық тәрбие берудің басты мақсаты – жастардың шығармашылық ой-өрісін 

және жеке қабілеттілігін дамыту, халық музыкасы мен классикалық шығармаларды түсіне 

отырып қабылдай алатын, музыка өнері арқылы өмірдегі әсемдікті, сұлулықты сезіне білетін, 

ішкі рухани дүниесі бай, жеке тұлға ретінде эстетикалық талапқа сай, қоғамдық ортада 

беделді тұлғаны қалыптастыру. 

Жастарға музыкалық білім беру жұмыстарында музыканы тыңдату, орындату, 

қызығушылығын ояту, музыкамен өмір, табиғат заңдылықтарының тығыз байланыстылығын 

сездіру істері күнделікті өрбіп отыруы тиіс.  

Қазақ халқының музыка мәдениетінің даму тарихы өзгеше. Музыка аспаптарының әр 

түрлілігі де соның бір айғағы.Ұмыт болған аспаптарды қайта өңдеу және оларды жетілдіре 

түсу, аспаптарды дамыту сондай –ақ осы аспаптарға байланысты ұлттық өнерімізді 

тұрмысымызға кеңінен енгізу біздің азаматтық парызымыз. Сол парызды орындауға 

барынша ат салысып жүрген студенттеріміз баршылық. Соның ішінде Ақтас Томирис 

екеуіміз қобыз өнерін асқақтатып жүруді мақсат еткен болатынбыз. Соған орай Қостанай 

қаласына белгілі «Талант time» бағдарламасының жүргізушісі Бағдат Тобылбай эфирге 

қонаққа шақырып, жастардың назарын аударуға үлесін қосты. Бағдарлама аясында өскелең 

ұрпаққа қобыз аспабының ерекшеліктері мен қиыншылықтары жайында сөз қозғалды. Біздің 

орындауымызда А.Жұбановтың «Қарлығаш» әні мен халық әні «Қара торғай» 

шырқалды.Мерекелік іс-шараларға қатысып, концерттік бағдарламаларға үлесімізді қосып 

оқып жатқан мамандығымыз бойынша барынша ат салысудамыз. 

Уақыт шаңына көміліп ұмыт қалған қазақтың көне аспаптарында ойнау тәсілдерін 

қайта өрбітіп, қалпына келтіру - әуезшілік шығармалардың мазмұнын жаңа көркемдік сатыға 

көтеріп қоймай, ұлттық мәдениетімізді байытып, оған дәстүрлік тұрпат беретіні сөзсіз. 
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Өнер кафедрасының аға оқытушысы, 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Еліміздің қазіргі даму барысында балалардың домбыра аспабына деген 

қызығушылығы артуда. Ал домбыра үйренудің барша тәсілдерінің қазіргі таңда толық бір 

жүйеге келтірілмегендігі, өзекті мәселе ретінде музыкалық педагогика ғылымының зерттеу 

нысаны болып келеді.  

Музыкалық білімі жоқ азаматтар мен азаматшалардың музыканың сандық тәсілі 

арқылы аз уақыт ішінде домбыраны меңгеру мүмкіндігіне жол ашу сандық тәсілді үйретудің 

негізгі мақсаты болып саналады. 

Домбыра –қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті, көп пернелі музыкалық аспабы. 

Ол – қазақтар өмірінде маңызды орын алатын, өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш 

эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра 

кейін аспаптық шығарма – күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра 

жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық-фольклорлық музыкада, классикалық 

шығармаларды орындауға қолданылатын, мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. 

Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. «Әу демейтін 

қазақ жоқ» демекші домбыраны тарту әр қазақтың міндеті деп айтуға болады. Бүгінгі 

қорғағалы отырған тақырыбым осыған себепші болып отыр.  

Қазақтың байырғы музыкалық аспабы – домбыраның құпиясы мол, ғылыми 

зерттеулер үшін әлі күнге шейін түрен түспеген тың өлке тәрізді. Қазақтың ұлы аспабын 

жан-жақты зерттеу ісіне өзінің саналы ғұмырын арнаған Жұмагелді Нәжімеденов домбыраны 

классикалық аспаптар қатарына қоюға болатындығын айтады  

Жалпы домбыра тартуды үйренудің үш тәсілі бар. 

Біріншісі, дәстүрлі тәсіл - қолға қарап, көзбен көре отырып, жадқа тоқитын 

«құймақұлақтық» амалы. Екіншісі, халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену. Ал, 

үшіншісі- сандық жүйе тәсілі. Бұл - аяқ астынан ашылған жаңалық емес, шәкірттерге 

музыкалық аспапты меңгеру үшін Үндістан, Қытай, Пәкістан, т.б. шығыс елдерінде ежелден 

қолданылып келе жатқан әдіс.  

«Қазақстанда бұрыннан белгілі осы әдісті кәдеге асырғанымызға біршама жыл болды. 

Осы уақыт ішінде сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз 

нәтижелеріне қол жеткіздік. Мәселен, өмірінде қолына домбыра ұстап көрмеген шетелдік 

азаматтар бірер сағат ішінде күй үйреніп, жатық ойнайтын дәрежеге жеткендеріне өзгеден 

гөрі өздері таң қалды. Республиканың шалғай ауылындағы көптеген көркемөнерпаздар 

тобын санамалап жатпайақ, 2000 жылы Венгриядағы Қазақстан елшілігінің арнайы 

шақыруымен барып, мадия жерінде домбырашылар ансамблін ұйымдастырғанымды айтсам 

да жеткілікті болар. Ансамбль мүшелері бір апта ішінде домбыра аспабын еркін меңгеріп, 

еуропа композиторларының шығармаларына қоса Құрманғазы мен Тәттімбет күйлерін 

күмбірлете, құлшына тартқанда іштей тебіреніп, жан дүнием толқын атқан теңіздей 

толқығаны есімде. Сол сәттен бастап сандық тәсіл арқылы кез келген музыкалық аспапты, 

соның ішінде домбыраны - кәрі-жасына, лаузым-жұмысына, ұлты мен жынысына қарамастан 

– ынталы жанның бәріне үйретіп, шын мәнінде халықтық аспапқа айналдыруға болатынына 

анық көзім жеткен еді» деді Жұмагелді Нәжімеденов [1].  

Жұмагелді Нәжімеденов Атырау облысының Құрманғазы ауданы Қошалақ ауылында 

1953 жылы дүниеге келді. 1976 жылы Атырау музыкалық колледжінің домбыра сыныбын, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
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1983 жылы Алматыдағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны үздік бітірді. 

1998 жылдан ғылыми жұмыспен айналысқан. Жиырма кітаптың авторы. Халықтық 

музыканы ғылыми дәрежеге көтеруге аса зор үлес қосқан зерттеуші, профессор. 2012 

жылдың 21қазанында дүниеден озды. 

Сандық тәсіл дегеніміз - домбыра үйренушіге алғашқы сабақтарда, яғни орындыққа 

отырғызу, қол қойылымы, дене мүшелерін жаттау кезінде сан жүйесімен берілетін перне, 

қағыс түрлері, белгіленуі т.б. алға қарай керекті мәліметтер теориялық түрде жатқа берілетін 

домбыра үйренудің ерекше тәсілі [2]. 

Домбыра құрылысы. Сандық жүйеде аты жоқ перне белгіленбейді. 1-саны 2-ші 

пернеден басталады. Себебі, 1-ден бастау әрі ыңғайлы, әрі қазақ күйлерінің, әндерінің бәрі де 

ашық ішектен осында өтеді.  

Бастапқы әзірде оң қол қағысы қорған тұсында жаттығып, шеберлік жетістігінде оң 

қол шығарма мазмұнына, қағысқа байланысты қозғалысқа келеді.  

Сонымен сандық жүйенің өзге тәсілден қандай артықшылығы бар? 

Біріншеден, дәстүрлі «құймақұлақтық» тәсілге қарағанда бұл ұзақ уақыт домбыра 

үйретушінің алдында телміріп отыруды қажет етпейді. Екіншіден, біреудің бармақ басуына, 

қол қағысына қарап үйренген адам бәрін бәз қалпында есіне сақтай алмай, күй 

қайырымдарын шатастырып, қате тартып дағдылануы ықтимал. Ал сандық тәсіллде бәрі 

тайға таңба басқандай қағазға жазылып, талапкердің көз алдында тұратындықтан ондай 

қателіктерге жол берілмейді, нотаны санға айналдырып бергенде күй сазын бірден сауатты 

орындап үйренеді. Үшіншіден, домбыраны ноталық жүйемен үйрену тәсіліне қарағанда 

сандық жүйенің артықшылығы талапкердің арнаулы музыкалық сауаты болуы шарт емес, 

тек ынта- ықыласы болса жетіп жатыр. Әрине, «құймақұлақтық» қабілеттіңде, музыкалық 

сауаттылықтың да еш артығы жоқ. Өйткені, сандық жүйемен үйрену үрдісі ноталық жүйеден 

алынған, тіпті кейбір кәсіби ұстындары мен шартты белгілері ортақ. Сондықтан арнаулы 

музыкалық білімі барлар, кейде домбыраны тұңғыш қолына ұстаған «құймаққұлақ» кісілер 

сандық жүйені тез ұғынып, бірден күй тартып кете алады. Бұған жарты сағатта күйді 

меңгеріп алған американдық Брент Дэвис пен шотландық Кейт Поттер, т.с.с азаматтардың 

тәжірибесін мысал қылуға болады. 

 «Қазақстан бұрыннан белгілі сандық әдісті домбырада кең көлемде кәдеге 

асырғанымызға біршама жыл болды. Осынау сандық тәсілді әркім өз түсінігімен 

пайдаланып, жүзеге асырып жүр. Бірақ, белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып 

шығарғандар өте аз. Менің тәжірибемде осы жиырма жыл уақыт ішінде, сандық тәсіл 

бойынша домбыра үйретудің «адам айтса сенгісіз» нәтижелеріне қол жеткіздім десем, артақ 

айтқан болмаспын» дейді Жұмагелді Нәжімеденов [3]. 

Жоғарыда атап өткеніміздей мұндай әдіс тез және оңай, екіншіден ,ең тиімді 

жақтарын мысалға келтіріп өттік. Үйренуші нота жаттап уақыт өткізбейді. Домбыра 

үйренушіге алғашқы сабақтарда, яғни орындыққа отырғызу, қол қойылымы, дене мүшелерін 

жаттау кезінде сан жүйесімен берілетін перне, қағыс түрлері, белгіленуі т.б. алға қарай 

керекті мәліметтер теориялық түрде жатқа беріледі. Домбыраның ең бірінші пернесі көп 

қолданым бермейді. Күйшілік мектепте бұл – аты жоқ, немесе түрікпен перне деп аталады. 

Бұл пернені есепке алмай, қазақтың негізгі пернесін (1) – деп белгілейміз. Үйренушіге 2-ші 

пернеден бастағаннан гөрі осы жол оңай екендігін тәжірибеден байқадық. Ашық ішек нөл – 

деп белгілейміз. Бастапқы әзірде үйренушінің алуына қарай астынғы ішекте 1-ден 5-ке дейін, 

үсті ашық; 1-ден 10-дейін, үсті ашық, 1-ден 5-ке дейін екі ішекте қостап перненің сан жүйесі 

жатталады. Үйде, сыныпта жаттығуларда көрсетілгеніндей тапсырмалар орындалып 

жаттықтырылады. Сол қол саусақтары алғашқы сабақ негіздеріндегі жобамен қойылып, оң 

қол қағыс бағытына үйренгеннен кейін жеңіл әндерден бастаған абзал. Үйренушінің жас 

ерекшелігі, өскен ортасы міндетті түрде ескерілуі керек. Мазмұны түсінікті, күнделікті 

тынысынан, тұрмыстан, қоршаған ортадан болғаны дұрыс. Сонымен қатар әнде сөз, буын, 

әріп бар. Қай пернеге, қандай әріпке,буынға төмен, жоғары қағыс келетінін үйренуші тез 

ұғады. Әннің әуенін мазмұнға келтіруде де сөз көмекші болады және алғашқы кезеңдегі 
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санау қиындығынан құтқарады. Тағы бір тартымдылығы 1, 3; 2, 4 жолдар әуенінің ұқсас 

болуы, пернеаралық алшақтық болмағаны абзал. Санның үстіне саусақ, қағыс белгісін 

алғашқы әзірде белгілемеген дұрыс, әуелі сан мен пернені оқып үйреніп, басқа белгілер 

біртіндеп қосылады. Осылайша небір күрделі деген күйлерді сан жүйесімен жеп жеңіл 

үйренген шәкірттердің талайы, құймақұлақ, нота жүйесін ешбір қиындықсыз алып кетті. 

Жалпы кейін музыка маманы болмай , өзі үшін үйренушілерге осыдан тиімді әдіс жоқ деп 

кесіп айта аламыз.  

Қазіргі заманға сай біз ұялы телефонға қосымша құрылғыны өзімізге жүктей аламыз. 

Себебі әрбір адамның қолында өз гаджеті бар.Сіз кез-келген ұялы телефондағы Play market 

және App Store-дағы бағдарламадан тиімді бағамен немесе тегін жүктей аласыз.Кем дегенде 

құны 50 мб тұрады.Оның артықшылығы нотаға қарамай қалаған күйді жаттап алуға болады. 

Қорыта айтқанда, болашақта біздің негізгі мақсатымыз, қала мектепетерінде осы тәсіл 

кеңінен таралса, бірде-бір домбыра ойнамайтын қазақ болмас еді. Мұндай игі істі қазақ 

халқының ұлттық мәдениетін көтерудің бір қыры деп білген жөн. Жұмагелді Нәжімеденов 

ағамыз бастаған домбыра үйренудің сандық тәсілін дамыту арқылы, қазақ шығармаларының 

халық арасына кеңінен таралу мүмкіндігі артады. Мектеп бағдарламаларымен қатар, ЖОО 

студенттерінің домбыра үйірмелерінің бағдарламаларына домбыра үйретудің сандық тәсілі 

қосылса, жақсы болар еді. Сандық тәсілдің біздің болашақ жастарымыз үшін де пайдасы зор 

екенін нық сеніммен айта аламын.  
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Жалпы білім беретін мектептегі музыка сабағының басты мақсаты қазақ халқының 

әдет – ғұрпын, салт –дәстүрін,өнерін қадірлейтін, оның өмірмен байланысын түсінетін, 

эстетикалық және музыкалық танымы дамыған, рухан бай жеке тұлғаны тәрбиелеуге 

бағытталған. Туған елінің әндері мен күйлерін білу, туған жерін құрметтеуге тәрбиелейді, ал 

қазақ халқының ой- арманын музыка арқылы түсіну оның музыка мұрасын дұрыс 

қабылдауға және әсемдікті сезіне білуге тәрбиелейді. 

Мектеп оқушыларының бойында музыкалық-эстеткалық тәрбие жүйесін 

қалыптастыру және қазақ фольклоры туралы білім беру,олардың физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктеріне, әртүрлі іс- әрекеттегі көрсеткен білім сапасына сай 

жүргізілуі тиіс. Әр халықтың эстетикалық дүние танымы, көркемдік өзіне тән өнер 

туындыларымен ерекшеленетіні өмір шындығы. Ұрпақ тәрбиесінде, туған халқымыздың 

ұлттық өнерін, оның нәзік те көркем сырын ұғындыру мектепке дейінгі тәрбиеде баланы 

әсемдікті сүйсіне білуге баулу құралы екені сөзсіз. Сондықтан, мектепте өнерге деген 

қызығушылықты қалыптастыруда халық өнері мен мәдениетінің сан-алуан түрлері жайында 

қарапайым түсініктер беру көзделеді. 

Ұлттық өнерге оқушыларды жастайынан баулу олардың адамгершілік, эстетикалық 

қасиеттерін дұрыс қалыптасуына, мәдени дәстүрге деген сыйластық сезімін дамытуға әсерін 

тигізіп, оқу-тәрбие үрдісінің сапасын арттырады. Оқушылардың әсемдікті түсіне білу 

қабілеттерін арттырады. 
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Мектепте музыкалық тәрбие берудің басты міндеті – оқушыларды музыканы дұрыс 

тыңдап, түсінуге және оны әсерлі орындай білуге баулу. Орындаушылық шеберлікті шыңдау 

ән-хор дағдыларын жүйелі түрде жолға қоя білумен тығыз байланысты. Сабақта ән салу 

дағдыларын негізінен жаттығулар айтқандай үйренеміз де, ал ән үйрену кезінде оларды 

пысықтап қайталау арқылы есте қалдыруды көздейміз.  

Мектепте барлық пәндер сияқты, музыка пәні де оқушыларды азаматтық рухта 

тәрбиелеп, олардың дүниетанымын дамытып, ойөрісін кеңейтуді, сонымен қатар музыка 

саласында білімін жетілдіруді мақсат етеді. Алайда музыка жай пән емес, өнер пәні 

болғандықтан оның өзіндік ерекшеліктері және атқаратын міндеттері өте көп. Атап айтқанда 

оқушылардың дүниетанымы, өмірге деген көз қарасы, музыкалық шығармаларды тыңдау 

немесе орындау кезінде алған әсерлену сезімі деген ұғым әр сабақтың ең өзекті мәселесі 

болып отыруы шарт.  

Олай болса, оқытушының сабақта қолданылған барлық әдістері осы түйінді мәселені 

ашуға бағытталуы тиіс. Ал ән айту, музыка тыңдаву дағдыларын үйрену музыканың 

сұлулығын, әсем сазын терең түсініп, одан эстетикалық әсер, нәр алу жолдарын жеңілдетеді. 

Қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептердің оқулықтарының тәжірибесіне, 

әдетғұрыптарына, салт-дәстүріне, рухани қазынасына, саяси-әлеуметтік, экономикалық 

ерекшеліктеріне ыңғайланып жасалуда. Бұны біз ұрпақтарымызға, қасиеттерімізді сіңірудің 

қажеттілігінен туындаған жағдай деп түсінуіміз керек. Яғни, ұрпағымызға ұлттық тәрбие 

беру қажет.  

М. Жұмабаев бұл мәселе жөнінде былай деп ой түйеді: «Әрбір ұлттың балаға тәрбие 

беру туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жылдары бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері 

сыналып,көп қолданылып келе жатқан болғандықтан, әрбір тәрбиеші, сөз жоқ ұлт 

тәрбиесімен таныс болуға тиісті. Және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты 

үшін қызмет атқаратын болғандықтан, тәрбиеленетін баланы сол ұлттық тәрбиесімен 

тәрбиелеуге міндетті». 

 «Біз қазір музыка саласында өзіміздің халқымыздың дәстүрінен, дүниежүзілік 

классикалық үлгіден айырылмай, ілгерілей беруіміз қажет, – дейді ғалымдар Ә. Нысанбаев 

пен Т.Әбжановтар, – өйткені музыка халқымыздың адамгершілік пен парасаттылық қасиетке 

жетудің жолы дейді».  

Жалпы білім беретін мектептердегі музыкалық оқыту мен тәрбиелеудің басты міндеті 

эстетикалық талғамы зор және өз Отанын құрмет тұтатын мәдениетті азаматты тәрбиелеу 

болып табылады. Музыка мәдениетін, ұлттық сананы қалыптастыруда халық музыкасы 

көмекке келеді. Қазақ халқы анасының бесік жырын тыңдап өскен – музыкалық мұрамыз 

ауқымды тәрбиелік әлеуетке ие. Халық музыкасы қызығушылық тудырады, қуаныш 

сыйлайды, жақсы көңіл-күй қалыптастырады, қорқыныш, алаңдаушылық сезімін басады, 

нақты айтсақ, эмоционалды-психологиялық жайлылықты қамтамасыз етеді. Халық 

фольклорының байлығы мен жан-жақтылығы оның барынша жарқын бейнелерін таңдауға 

мүмкіндік береді.  

Оқушының ұлттық қасиеттеріне меймандостық, кісілік, сыйласымдылық, имандылық, 

кішіпейілділік, кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, өнерпаздық, шешендік, 

ақынжандылық, сыпайылығы, мәдениеттілігі т.б. қасиеттері арқылы ерекшеленеді.  

Әрбір ұлттың ұлттық қасиеттері ұлттық тәрбиеге байланысты дамып, қалыптасқан. 

Халық педагогикасы ұлттық әдебиет пен сол ұлттың салт-дәстүрлерінен құралады. Әдебиет 

көркем шығармалар арқылы сан үйренуден бастап, шығарма кейіпкерлерінің тілін, ойын, іс-

әрекеттерін, мінез-құлқын, ұлттық қасиеттерін үлгі ретінде әсерлі баяндап, содан соң 

көркемдеп көрсетіп үйрету арқылы жеке тұлғаның адамдық қасиетерін қалыптастырып, 

кісілік сана сапасын арттырады.  

Қазақ халқының аса бай ұлттық әдебиеті, қайрымды, әдепті салт-дәстүрлері оның 

этностық (ұлттық) ерекшеліктерін көрсетеді де, ол жеке тұлғалардың ұлттық қасиеттерін 

қалыптастырады. 

Әрбір мәдениетті, білімді адам өзінің кәсіптік, дүниетанымдық деңгейін ұлттық 
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мәдениетпен ұштастыра білуге міндетті. Мәдениетті болу үшін білімді болу - міндет. Білімді 

болғанмен ұлттық мәдениетті игермеген болса ондай тұлға ұлт алдында “мәңгүрт”, 

мәдениетсіз болып көрінеді де, халықтың наразылығына ұшырайды. Кәсіптік-мұрагерлік 

әдеп (мәдениет) сақталған жерде дамыған дарынның мәдени жемістері көрінеді. 

 Адамдардың бойында қалыптасқан имандылық қадір-қасиеттер рухани 

құндылықтарға, ал адамдардың қолымен жасалған тұтыну заттары мен кәсібі материалды 

құндылықтарға жатады. 

Өзімізді өзіміз бағалай білуге бет бұру - ұлттық байлығымызды игеру, ұлттық 

санамызды дамыту. Ұлттық құндылықтарды іріктеп, оқыту процесіне енгізу арқылы ұлттың 

тұнып тұрған асыл мұралық рухани байлығынан болашақта ел билейтін ұрпақтарды 

сусындатып, отбасында да, мектепте де ұлтжандалылық пен отаншылдыққа баулып, өз 

халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын тұлғаларды тәрбиелеп 

шығару.Бүгінгі білім беру, жас ұрпақты тәрбиелеудегі басты мақсат- жеткіншек ұрпаққа 

мәдени, еңбек, адамгершілік және эстетикалық тәрбие бере отырып, олардың әсемдік сезімін 

дамыту, көркемдік талғамын тәрбиелеу, өнер шығармаларын сүйіп, туған табиғатын, оның 

байлығын қастерлеп,бағалай білуге қабілеттерін қалыптастыру. Жаңа заманның, жаңа 

оқушысын ұлттық музыка мәдениетін меңгерген, әлемдік музыка өнері туралы музыкалық 

білімі қалыптасқан жеке тұлға етіп тәрбиелеу жүйесін қалыптастырады. 

Мектепте музыка сабағы оқушыларды әсемдік әлемінің таңғажайып сырын терең 

түсініп, көркемдік атаулыны шынайы сезінуге, одан рухани ләззат, әсер алуға, өмір жайлы ой 

толғауға, ізгілікті мұрат – мақсаттарға жетелеп, өнегелі істерге баулиды. Осы маңызды 

міндеттерді орындау үшін баланың бойындағы қаблетті дамыту керек. 

Музыка оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, олардың қиялын, есте 

сақтау қабілетін, танымдық қызметінің белсенділігінің артуына ықпалын тигізеді. Музыка 

пәнінен білімді игеру нәтижесінде оқушы ұлттық және әлемдік мәдениет мұраларын 

меңгерген және өмірлік тәжірибеде қолдана білетін, рухани толысқан тұлға ретінде 

қалыптасады. 

Музыка оқу пәнінің мақсаты – оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру, 

әлемдік музыкалық бейнелерді меңгеру, тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту және 

музыкалық біліктерін, өмірде қолдана білуге негізделген. Музыка баланың бойындағы асыл 

қасиеттерін оятып, елін, жерін, Отанын сүюге тәрбиелейді. 

– дәстүрлі қазақ музыкасының өткен және қазіргі замандағы адам өмірімен 

байланысы және оның композиторлық шығармашылығындағы рөлі туралы білім беру; 

– оқушылардың көркемдік талғамын қалыптастырып, музыкалық шығармаларды 

бағалай білу; 

– түркі және шығыс халықтарының музыкалық мәдениетіне деген қызығушылығын 

арттыру; 

– музыканың басқа өнер түрлерімен байланысын ұғына білу; 

–музыка өнерінің әр түрлі әрекеттерінде оқушылардың шығармашылық қабілетін 

қалыптастырып, ән, терме айту және аспапта ойнау біліктерін 

 дамыту. 

Ұлтымыздың бүкіл рухани игілігі 20 ғасырға дейін жазбасыз түрде дамып, ауыздан-

ауызға, әкеден-балаға, ұстаздан – шәкіртке, өткеннен – 

 Болашаққа жеткізіліп отырған. Шаруашылықтың көшпенді және көшпенді емес түрі 

ұлттық аспаптардың, музыкалық дәстүрлердің ерекшеліктерін, қазақ қоғамының өмірі мен 

тұрмысының, сөздік және ақындық көркемөнердің біртұтастығын көрсетеді.  

Бастауыш сынып оқушылары көркем музыкалық шығармаларды мұғалім көмегімен, 

балалар фольклорын орында қолдану арқылы тереңірек қабылдауға бағыт алады, мазмұнын 

түсініп қана қоймай, ертегілер мен әңгімелерді жарқын, бейнелі сөздерді естеріне сақтап, 

кейіпкерлерге деген өзінің пікірі мен көзқарастарын білдіруге тырысады.  

Сонымен бірге , балалардың мақал- мәтелдер мен жұмбақтардың мазмұнын түсініп, 

оларды өмірмен байланыстыру қабілеті артып, ұғыну, қабылдау әрекетінің көлемі мен 
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ауқымы кеңейе түседі. Олардың шығармашылық мүмкіндіктері артып, ертегінің, әңгіменің 

мазмұнын қайталап есіне түсіргенде немесе сахналап, қойылымдар қойғанда өзіндік 

тапқырлық көрсетіп, еркін ойын айта, эмоциясын анық білдіре алады. Сол іс- әрекет 

барысында ерекше әсер алып, эстетикалық сезімдері мен қызығушылығын оятқан заттар, 

музыкалық шығармалар жөнінде қарапайым тұжырым жасайды. 

Мәселен бастауыш сынып оқушыларына арнап ұлттық мәдениет негізінде 

Ш.Құлманованың жетекшілігімен жасалған «Музыка» бағдарламасының басты мақсаты 

қазақ халқының музыка өнері басқа да жанырлармен тығыз байланысты болуымен құнды 

және де қазақ фольклорының түрлері: ертегі, санамақ, мақал- мәтелдер, жаңылпаштар т.б. 

тығыз байланысты болуымен тиімді. 

Оқушылар өз халқының музыкалық мұрасын тереңірек үйренсе, әсіресе, балалар 

фольклорын, онда оларда музыка мәдениетінің іргетасы табысты қаланды. Халық 

музыкасына деген сүйіспеншілік пен қызығушылықты тәрбиелеу – оқытудың барлық 

мерзімінде осы қазақ фольклоры арқылы халық музыкасының төңірегінде үнемі жұмыс 

жүргізілген жағдайда ғана жүзеге асырылады, яғни ылғи да көңіл бөлініп отыру керек. 

Еліміз егемендік алып, өз алдына дербес мемлекет болып қалыптасқалы 

оқушыларымыздың эстетикалық тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөлінуде.Баланың жан-жақты 

болып өсүінде музыканың орының ерекше . Бала сәби кезінен бастап музыканы 

тыңдап,сезіне біледі.  

Мектепте тәрбиенің басты мақсаты баланы өнер түрлерімен соның ішінде әсем саз 

арқылы өз халқының музыкалық мәдениетімен таныстыру. Туған елін,ана тілін,табиғатын 

қадірлейтін,аялайтын,жанын салып қорғайтын көкірегі ояу,көзі ашық азамат тәрбиелеуде 

музыка өнерінің орны ерекше.   

Сондай-ақ музыка пәні мұғалімдерінің негізгі міндеті-жас ұрпақты қазақ халқының 

рухани қазынасы,ұлттық мәдениеті,әдет-ғұрпы,салт-дәстүр негізінде тәрбиелеп 

оқыту.Музыкалық іс-әрекеттер арқылы баланың эмоциялық сезімдерін оятып,баланың ой-

өрісін,көркем ойлау қабілетін,талғампаздығын,есту қабілетін арттыру.  

  Оқушыларға музыкалық-эстетикалық тәрбие беру негізінде халықтың ауызекі 

өнері,жұмбақ,жаңылтпаш,ұлттық ойындар,ән-күй тыңдату,өнер қайраткерлерінің 

шығармаларымен,музыкалық аспаптармен таныстыру мақсаты көзделеді.  

Музыкалық-эстетикалық тәрбиенің қалыптасып,дамуына халық композиторларының 

шығармашылығы ерекше орын алады.Халық композиторларының күйлері ұлы 

оқиғаларды,өмір шындығын,қазақ жерінде болған айтыс-тартысты,жорықтарды,той-

думанды,елдің тұрмыс-тіршілік салтын суреттеген. 

Мектеп оқушыларының музыкалық-рухани қабылдауын тәрбиелеу мақсатында қазақ 

фольклоры жанрларын пайдалану, олардың өнер мен өмірдегі әсемдікті түсінуіне, көру мен 

есту түйсіктерін жинақтауға, танымдық процестерінің дамуына көмектеседі. Сонымен қатар 

ауыз әдебиеті жанрлары балалардың көркемдік тапқырлығы мен дағдыларын, 

шығармашылық іс әрекеттерін жетілдіреді. Сол себептен де, қазақ фольклор жанрларын 

балалардың музыкалық-рухани қабылдауын дамытуда тәрбие құралы ретінде пайдалынады. 

Музыка сабағында ән үйретіп,күй тыңдатып,ойын ойнату арқылы халықтық 

музыкалық фольклорына құрметпен қарауға, ұлттық салт-дәстүрімізді қастерлеуге 

оқушыларды жас кезінен баулығанда ғана, ол ертеңгі өз Отанының нағыз азаматы болады. 

Фольклорымыздан нәр алып өскен бала еліміздің елдігіне, егемендігіне еңбек етіп, 

өркендеуіне үлес қосатын азамат болып қалыптасады.  

Тәуелсіздік туын тіккен жас мемлекетіміздің болашағына тұтқа болар білімді де 

білгір,білікті,саналы азаматтар даярлау бүгінгі күннің келелі мақсаттарының бірі. Біздің өсіп 

келе жатқан бүлдіршіндеріміз халық өнерінің шынайы мұрагерлері болуы керек. Асыл 

өнерді өз қолымен жасай алатын адам ғана ата – бабадан қалған мұраны көбейтіп, байытып 

келесі ұрпаққа жеткізе алады. Олай болса, ата-бабаларымыздың салт-дәстүрлерін, әдет 

ғұрпын, әдеби, мәдени бай қазынасын баланың зердесіне орнықтырып, парасатты, 

музыкалық-эстетикалық талғамы жоғары азамат тәрбиелеп өсіру баршамызға басты міндет. 
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Особые возможности имеют уроки музыки и внеурочная музыкальная деятельность в 

изучении различных стилей и жанров выдающихся композиторов Казахстана, так как именно 

в этих условиях школьники в процессе творческой деятельности знакомятся с музыкальной 

культурой своей страны, своего народа и вырабатывают бережное отношение к ее 

традициям, ее музыкальному наследию. Профессиональной и народной музыкой Казахстана 

пройден долгий и уникальный исторический путь развития. Эволюция композиторского 

творчества Казахстана на протяжении многих лет отличается включением в национальную 

музыкальную культуру различных видов профессионального музыкального творчества, 

среди которых особое место занимает жанр вальса. От простых пьес малой формы до 

сложных симфонических сочинений элементы казахского мелоса взаимодействуют с 

европейской композиторской техникой и это связано с процессом взаимодействия различных 

культур, как в прошлом, так и в настоящем.  

Однако вопрос изучения школьниками отдельных жанров в творчестве казахстанских 

композиторов в условиях общего музыкального образования до сих пор не являлся 

предметом специального исследования. Поэтому на основании анализа научной литературы 

и опыта практической работы была сформулирована проблема исследования, которая 

заключается в разрешении противоречия между необходимостью изучения школьниками 

жанров в творчестве казахстанских композиторов и недостаточной разработанностью 

данного вопроса в условиях общего музыкального образования в школе. 

Музыкальная культура в Казахстане исторически была основана на семейных 

традициях и условиях кочевого быта общественности. Это было характерным для 

музыкального образования, так как именно в таких жанрах, как песня и кюй отражалась 

история народа, моральные принципы и духовная нравственность общества [1]. 

Историко – педагогический анализ программ по музыкальному образованию 

школьников Республике Казахстан показывает, что оно включает знакомство с различными 

стилями и жанрами отечественной и зарубежной музыки. Содержание уроков музыки в 

общеобразовательной школе, виды музыкальной деятельности и используемый музыкальный 

материал позволяют учителю осуществлять приобщение детей к таким музыкальным 

традициям, как инструментальное исполнительство на духовых, ударных, самозвучащих 

народных инструментах, соревновательность и диалогичность в музицировании (айтыс, 

тартыс), инструментально-речевая импровизация (кайым).  

Представление о жанрах и стиле в музыке композиторов Казахстана – одновременно 

очень сложный вопрос для музыкального образования учащихся. Жанр как художественный 

феномен исключительно важен для музыкальной практики - композиторской, 

исполнительской, педагогической, а также для теории и истории музыки и, конечно, для 

исследовательской работы. И наконец, изучение жанров необходимо еще и потому, что оно 

не только помогает понять эстетическую сущность искусства, природу музыки, но и дает в 

руки хороший инструмент для анализа конкретных явлений музыкальной культуры - как 

отдельных произведений, так и творчества тех или иных композиторов в целом, творческих 

направлений и школ. 

Таким образом, процесс приобщения учащихся к музыкальной культуре любого 

народа должен происходить в опоре на ее жанровые специфические особенности, на ее 

народные и академические традиции. В контексте общих взглядов относительно роли 
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музыки в обществе опыт композиторской школы Казахстана и казахская музыка XX века как 

факт истории представляют решение гармонизации отношений европейского и 

национального. В движении творчества композиторов Казахстана, особенно композиторов 

20 века, к глобализации музыкальной культуры, происходит становление национального 

сознания, определяющего дальнейший путь развития казахской музыки в единстве 

глобального и этнически своеобразного [2]. 

Песенно-поэтический мир выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова 

всегда представлял особый интерес для отечественных слушателей. Это вызвано передачей 

разных образов через синкретизм музыки и поэтического текста, раскрывающих потаенный 

мир высокохудожественных образов. Современники активно исследуют его жизненный и 

творческий путь, открывающий перед нами многогранный талант великого композитора, 

предпринимая попытку раскрыть образы родной земли сквозь призму жизнедеятельности 

выдающегося казахского композитора.  

Шамши Калдаяков был одним из тех композиторов и исполнителей, с кого 

начиналась казахская эстрада. Десятки лет она формировалась под его влиянием, с его 

участием сложилась особая школа, которая существует и сейчас. 

С первых произведений проявилась самобытность и особенность композиторского 

письма Ш.Калдаякова - сочетание мотивов вальса и народных песен-сказаний [3]. Песни 

были настолько естественные и запоминающиеся, что их сразу запела страна. Для молодежи 

60–70 годов ХХ века он был таким же кумиром, как и зарубежные исполнители. 

Отечественные исполнители охотно брали его песни, потому что знали: все они станут 

знаменитыми. Легкие, мелодичные, они и писались у него без видимых усилий. По 

воспоминаниям окружения Ш. Калдаякова мог на время уединиться и вернуться с готовой 

песней, которую через пару недель запоют в стране. 

 Ведущей жанровой разновидностью песенного творчества композитора является 

вальс, лирическая сущность которого оказалась созвучной внутреннему миру композитора, 

через него выражены его представления о красоте и любви. В своих мелодиях Ш.Калдаяков 

передает самые различные чувства, настроения и образы, близкие и понятные простому 

слушателю. 

У композитора вальсы разнообразны по содержанию. Это и любовная лирика, и 

песенная и воспевающая труд. Сочетание вальсовых мотивов и степных напевов придает 

неповторимый колорит музыке Калдаякова. Особенным качеством его вальсов можно 

назвать проникновенность мелодических интонаций, благодаря которым композитор занял 

одно из ведущих мест среди современных композиторов – песенников. В своем творчестве 

Ш.Калдаяков воплощает образы женщины, матери, природы. Воспитательный потенциал 

женских образов огромен. В них отражены как этнопсихологические модели поведения 

человека, так и позитивное восприятие жизни. 

Таким образом, Шамши Калдаяков - композитор не только прошлого, но и 

настоящего, и будущего, который максимально обобщил в своей музыке все интонации 

казахской музыкальной культуры. К сожалению, звание Народного артиста Казахстана он 

получил незадолго до кончины в 1991 году, но Народным, по сути, задолго до этого его 

признали сами люди. 

На основе проведенного выше анализа научно-теоретических работ по проблеме 

развития музыкальной культуры школьников, нами было организовано проведение 

практической работы. В ней участвовали две группы младших школьников этой возрастной 

категории, каждая численностью по 20 и 22 человек соответственно, где одна была 

контрольной, другая экспериментальной. Базой для проведения исследования была избрана 

общеобразовательная школа № 1 г. Костаная. 

В соответствии с целью практической работы нами была осуществлена разработка 

критериев развития музыкальной культуры школьников в условиях уроков музыки. При 

реализации практической работы мы учитывали, что музыкальная культура школьников 

развивается в процессе восприятия музыкальных и художественных явлений, в том числе и 
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произведений искусства. К таким произведениям искусства мы в нашем исследовании 

относим жанр вальса в творчестве композитора Шамши Калдаякова. 

Поэтому, на начальном этапе развития музыкальной культуры, перед очередным 

прослушиванием или просмотром конкретного произведения искусства, мы опирались на 

ясное и доступное слово (взятое из художественного или поэтического текста), в котором 

заложен определенный образ, схожий с образами других произведений музыкального 

искусства.  

В качестве критериев развития музыкальной культуры школьников в нашем 

исследовании были выбраны: 

1.Обогащение познавательного и музыкального опыта на основе изучения жанров в 

музыке;  

2. Расширение общекультурного кругозора в процессе изучения музыки казахских и 

зарубежных композиторов. 

3.Формирование способности к воображению, музыкально-слуховым представлениям 

на основе целостности произведения. 

Критериями оценки служили следующие показатели: 

– к слабому уровню развития музыкальной культуры относились те учащиеся, в 

ответах которых были правильно определены 1 пункта из 3-ти. 

– к среднему уровню соответствовали учащиеся, правильно определившие 1-2 пункта. 

– к высокому уровню причислялись те учащиеся, кем были правильно определены все 

три пункта. 

Представление о жанрах и стиле в музыке композиторов Казахстана – одновременно 

сложный вопрос для музыкального образования учащихся. Жанр как художественный 

феномен исключительно важен для музыкальной образованности - композиторской, 

исполнительской, педагогической, а также повышения общекультурного уровня учащихся. И 

наконец, изучение жанров необходимо еще и потому, что оно не только помогает понять 

эстетическую природу музыки, но и дает в руки хороший инструмент для анализа 

конкретных явлений музыкальной культуры - как отдельных произведений, так и творчества 

отечественных композиторов в целом, творческих направлений и школ. Таким предметом 

для исследования является для нас жанр вальса в творчестве Ш.Калдаякова. 

Опираясь на теоретический материал и опыт проведения исследования, мы можем 

констатировать, что способы развития музыкальной культуры учащихся, основанные на 

заданиях по изучению творчества композитора, позволяют создать условия для 

стимулирования личностного роста учащегося, а также его развития в плане музыкальной 

культуры, социальной и творческой активности. 

Теоретическое и практическое исследование позволили сделать вывод, что развитие 

музыкальной культуры может быть эффективно при наличии определенной организации, 

создания творческой среды на уроках, мотивации творческой активности школьников путем 

вовлечения в творческую деятельность.  

В соответствии с целью практической работы нами была осуществлена разработка 

критериев развития музыкальной культуры школьников в условиях уроков музыки. 

Немаловажным в выборе способов развития музыкальной культуры у школьников явился 

выбор жанра, на котором строился формирующий этап практической работы. Таким жанром 

был выбран жанр вальса, как наиболее легкий для восприятия и запоминающийся по форме. 

Одновременно с этим, важную роль в развитии музыкальной культуры играет, на наш взгляд, 

использование музыки казахских композиторов, которая знакомит школьников с 

мелодическими и гармоническими построениями, свойственными казахской музыке, с 

эмоционально - образным содержанием, заложенным в произведениях казахских 

композиторов.  

На формирующем этапе исследования были предложены разработки уроков музыки с 

заданиями, направленными на повышение уровня развития музыкальной культуры. Они 

заключались в следующем: поскольку урокам музыки отводится всего один час в неделю, 
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нами было предложено включение творческих заданий как способов развития музыкальной 

культуры в план урока, где можно было применить индивидуальный подход к каждому 

ребенку.  

Таким образом, исследование показало, что способы изучения жанра вальса в 

творчестве Ш.Калдаякова, основанные на творческих заданиях, способствуют эффективному 

развитию музыкальной культуры в целом на уроках музыки. Следовательно, цель 

исследования достигнута. Направленность процесса музыкального образования школьников 

на развитие музыкальной культуры обеспечивает социальную значимость их музыкального 

образования, формирует мотивацию к музыкальному обучению в школе и вне ее, расширяет 

представление школьников о системе функционирования музыкального искусства в 

обществе и государстве.  
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Проблема поликультурного воспитания как аспекта педагогической деятельности 

является одним из приоритетных направлений научного поиска и практической реализации, 

ориентированной на социализацию личности в многонациональной среде.  

Термин «поликультурная личность» получил распространение в мировой педагогике в 

середине XX века, но данная проблема продолжает волновать многих исследователей 

учебно-воспитательного процесса и в настоящее время. Это нашло свое выражение, прежде 

всего, в научно-педагогической разработке концепции поликультурного образовательного 

пространства в исследованиях В.П. Борисенкова, С.К. Бондыревой, О.В. Гукаленко, А.Я. 

Данилюка, Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, М.Н. Кузьмина, Л.Л. Супруновой и 

др. 

  Важный вклад в становление и развитие данного вопроса внесли труды ученых М.М. 

Бахтина, Е.В. Бондаревской, Ю.С. Давыдова, Г.Д. Дмитриева, В.Я. Лыковой. Одним из 

основных положений поликультурного воспитания является содействие национальной 

личностной самоидентификации учащихся и формированию их культуры на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей, развитию способностей видеть в представителе 

каждого народа индивидуальное сочетание единичных, особенных и общих черт духовной 

жизни. 

 Идеи поликультурного воспитания зародились в Америке в середине 1960-х годов и 

носили название «полиэтнического образования». Однако спустя десятилетия некоторые 

исследователи стали использовать в своих работах термин «поликультурное образование», 

который прочно вошел в научный оборот. Первое определение термина «поликультурное 

образование» было дано в «Международном словаре по педагогике» в 1977 г. как 

«воспитание, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором 

представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, 
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национальному или расовому признаку».  

  На сегодняшний день существует несколько теоретико-методических направлений: 

формирование культуры межнационального общения, воспитание толерантности, изучение 

этнопедагогического аспекта в поликультурном воспитании и, соответственно, несколько 

подходов к трактовке этого понятия.  

   Поликультурное воспитание - это: 

- способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, 

этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях (Дмитриев Г.Д.); 

- альтернатива интернационального воспитания, означающая «интегративно-

плюралистический процесс с тремя главными источниками: русским, национальным и 

общечеловеческим» (Джуринский А.Н.); 

- подготовка к жизни в полиэтническом социуме: овладение культурой своего народа, 

формирование представлений о многообразии культур и воспитание этнотолерантностей 

(Палаткина Г.В.); 

- формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и 

уважения других культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей 

(Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунов Л.Л.). 

  Поликультурный характер образования включает в свой состав следующие 

компоненты: воспитание гражданственности и готовность к активному участию в жизни 

общества, способствование постоянному развитию общества, демократии; понимание, 

сохранение, усвоение локальных, международных и исторических культур в контексте 

культурного плюрализма; воспитание у детей способности защитить и преумножить 

социальные ценности, формирующие основу демократического общества. 

 Поликультурное образование рассматривается сегодня в мире как средство 

формирования многогранного целостного видения мира, способности оценить явление с 

позиции другого человека, желания к сотрудничеству, к взаимодействию. Идеи 

поликультурного образования имеют особое значение и для развития отечественной системы 

образования, т.к. полиэтничность казахстанского общества определяет особый комплекс 

объективных научно-теоретических и практических педагогических проблем разного уровня, 

что в свою очередь позволяет ставить вопрос о целесообразности дополнения нашей 

отечественной. педагогики особой сквозной областью этнических проблем образования, 

присутствующей во всех структурных компонентах предмета педагогики как науки. Не 

случайно идеи поликультурного образования легко просматриваются в философии 

образования, истории педагогики, зарубежной и сравнительной педагогике, культурологии 

образования. 

 Именно в культурологии образования наиболее четко обозначена цель 

поликулътурного образования: формирование человека, способного к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 

верований. В соответствии с целью сформулированы и конкретные задачи поликультурного 

образования:  

- глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного 

народа,  

- формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире, 

воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс 

человечества и условия для самореализации личности;  

- создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; развитие 

умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур;  

- воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 

 В диалоге культур общее смысловое поле обеспечивается культурными 
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универсалиями, разнообразие культур при этом не менее важно, чем их совпадение в 

наиболее существенных аспектах. 

 Культурная среда школы, использующая принципы поликультурного образования, 

должна быть: 

 - сохраняющей традиции;  

- ориентируюшей на разнообразие и открытость в отношении новых культур; 

 - знакомящей детей с многообразием как традиционных культурных образцов и норм, 

так и с современными культурными тенденциями развития (в самом регионе и за его 

пределами);  

- формирующей у детей способность принятия разных культур и бережного к ним 

отношения. 

 Поликультурное воспитание школьников представляет собой основное направление 

гуманистической социализации личности, способной сочетать в себе национальное 

достоинство с общением и сотрудничеством представителей других этнических групп. 

Поликультурное воспитание средствами музыкального искусства способствует 

эмоционально-эстетическому овладению региональной, национальной и мировой культурой 

в процессе ознакомления с музыкальным творчеством разных народов, непосредственного 

общения с деятелями искусства и мастерами народного творчества, а также собственной 

музыкально – исполнительской деятельности учащихся. 

 Выпускник современной школы оказывается в непредсказуемой ситуации 

динамично меняющегося, конкурентного, противоречивого социума, в пространстве 

многообразия культурных полей, в агрессивной информационной среде и конкурентных 

отношений рыночного хозяйства. Ему, как никогда ранее, необходима способность к 

сознательному выбору жизненной позиции, сферы приложения своих сил, понимания 

собственных возможностей и целей. Именно школа, ее образовательный процесс 

должна осуществлять становление личностных качеств и дает основательные знания о том, 

каков этот современный мир природы, общества и культуры. 

 Известно, что культура - это взаимосвязь и взаимодействие процессов человеческой 

деятельности. Так, в произведениях искусства представлено не только мастерство их 

создателей, но и обобщенный духовный, нравственно-эстетический, мировоззренческий, 

эмоционально-ценностный опыт поколений, эпох, народов, и в целом - человечества. В 

процессе восприятия, исполнения, интерпретации художественных произведений 

происходит не только присвоение этого опыта, но и диалог с ним воспринимающей 

личности, ее духовного, ценностно-смыслового, эмоционально-творческого мира. 

Образование, как и искусство, - значимая часть культуры общества и личности. Важнейшая 

функция образования состоит в передаче содержания культуры, ее смысла последующим 

поколениям.  

  Проект концепции поликультурного личностно-ориентированного образования 

выдвигает на первый план следующие его функции:  

• помощь ученику в обретении ценностей и смысла жизни;  

• развитие учащегося как человека культуры и целостной личности;  

• педагогическая поддержка становления детской индивидуальности и творческой 

самобытности [3; с. 12].  

  Основными можно выделить следующие задачи: 

• формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой 

культуры; 

 • эффективная подготовка учащихся школы к жизни в условиях современной 

цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения 

качества жизни; развитие образовательного и профессионального потенциала Казахстана; 

воспитание молодёжи, подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, 
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организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном 

и полилингвальном мире. 

  Таким образом, поликультурная личность должна быть: 

• динамичной - способной меняться в зависимости от условий существования и в 

сотрудничестве с другими людьми; 

• обладать собственными, присущими только ей механизмами самоанализа и анализа 

представлений других культурных общностей, как о миропорядке, так и способах 

существования в нём; 

• должна быть самостоятельной, инициативной, независимой. 

Содержание поликультурного образования сохраняет принцип единства 

и системности казахстанского образования и отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Принципы поликультурного образования 

созвучны основным положениям фундаментального ядра содержания общего образования. 

Основными являются принципы, реализации которых способствует образование.  

Во-первых, это принцип культурной целостности: «Понимание культуры как 

сущностной основы образования требует формирования и развития умений и компетенций, 

в том числе освоения обучающимися актуальных культурных норм и принятия 

общезначимых образцов деятельности и поведения». Во - вторых, это принцип креативности. 

«Основным жизнеобеспечивающим ресурсом в современном обществе становится сам 

человек с его способностью к саморазвитию и творческому преобразованию информации. 

Интеллектуальный, творческий труд делает самого человека не только основным 

жизнеобеспечивающим ресурсом, но одновременно и целью общественного и культурного 

развития». 

 В современном мире музыкальное образование рассматривается как часть общей 

мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса 

познания мира, как часть общего развития человеческой культуры и в то же время является 

специфической формой эстетической деятельности. Специфика искусства, вообще, является 

«многофункциональной подсистемой художественной культуры, удовлетворяющей 

многообразие человеческих потребностей и воплощающей многообразие проявлений 

человеческой жизнедеятельности» [4; с. 13]. 

 Действительно, музыка по своей природе многофункциональна и в отношении к 

человеку является инструментом познания и самопознания, средством общения и 

ценностной ориентацией, а также источником наслаждения и орудием духовно-

практического изменения действительности. Очевидно, что воздействие музыки на человека 

обладает суммарным эффектом, а перечисленные выше функции применяются лишь для их 

теоретического осмысления. Например, английский педагог Рой Слек привлекает внимание к 

мысли философов древнего мира о том, что «по-настоящему воспитывающей является 

музыка, так как она развивает мозг и, кроме того, развивает и облагораживает чувства» [5; с. 

17]. 

  Ныне, в условиях активного вхождения Казахстана, как и других стран, в 

информационную цивилизацию и рыночную экономику приоритетной педагогической 

задачей общества является претворение в системе образования и его структуре 

общечеловеческих задач по формированию и сохранению компонентов духовной культуры.  

Казахстан – многонациональная и поликультурная страна. Тесные, дружеские 

взаимоотношения людей разных национальностей в нашей стране складывались на 

протяжении длительного времени. На современном этапе развития страны и картины мира в 

целом, появилась необходимость поиска путей и средств межнациональных отношений и 

коммуникации как внутри Казахстана, так и за его пределами. 

  Одним из таких путей, на наш взгляд, является формирование у подрастающего 

поколения поликультурного сознания, которая включает в себя следующие компоненты: 

знание истории, культуры этноса, с которой осуществляется процесс общения, знание роли 

своей национальной культуры и роли культуры этноса-партнера в мировой культуре; знание 
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особенностей национальной культуры как выражения национальной психологии; эмпатия 

означающая знание психологических особенностей этноса, способности к сопереживанию, 

умение поставить себя на место другого. 

 Сформированность культуры межнационального общения мы понимаем как 

результат успешной социализации личности в поликультурное пространство. Выделяют 

внешние и внутренние признаки сформированности культуры межнационального общения. 

К внешним признакам относятся: 1) интерес к культуре, истории, науке другого народа; 2) 

потребность в освоении языка, истории, литературы, науки другого народа; 3) развитие 

отношений с людьми другой национальности. 

  Большую роль также играют и внутренние признаки:  

1) мотивационного характера: уважение к многонациональному народу Казахстана, 

любовь к Отечеству, ориентация на общечеловеческие ценности;  

2) этнического характера: проявление тактичности к человеку; готовность 

сопереживать;  

3) деятельно-поведенческого характера: реакция на совместную деятельность, 

супружество; развитие чувства национальной гордости;  

4) мировоззренческого характера: понимание совместной жизнедеятельности людей 

разных национальностей; ориентация на общечеловеческие, нравственные ценности; дух 

веротерпимости к религиозным чувствам людей; 

5) интеллектуально-эмоционального характера: отношение к людям другой 

национальности по работе, учебе, в быту, отношения и реакция на взгляды, идеалы людей 

другой национальности. 

 Успешное формирование культуры поликультурного общения у подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях возможно только тогда, когда педагог сам 

свободен от негативных национальных стереотипов и предрассудков, владеет 

педагогическими и психологическими знаниями, умениями корректировать содержание 

образования с учетом этнического многообразия нашей страны. 

  Проблема поликультурного воспитания ориентирована на социализацию личности в 

многонациональной среде. Поликультурная личность представляет собой субъект 

межличностных и общественных отношений, который может вести диалог с 

представителями различных культур и открывает возможности для сотрудничества и 

взаимопонимания. При формировании поликультурной личности предполагается освоение 

собственной культуры в рамках программы по всем предметам, а также изучение культуры 

других народов и формирование позитивного интереса к традициям и обычаям других 

национальностей, воспитание доброжелательности и открытости в процессе общения с 

представителями других рас и национальностей, развитие потребности в изучении языков 

межнационального общения. 

  Современная педагогическая наука придает все большее значение исследованию 

проблем истории и теории этнопедагогики, изучение которой невозможно без осознания и 

осмысления того фактора, что каждая нация имеет свои особенности, характерные свойства, 

нравственные нормы, обычаи, обряды, образы жизни. У каждого народа сотни лет 

существует особенная, укоренившаяся в жизни культура, которая неизбежно оказывает 

воздействие на воспитательный процесс. Проблемы влияния национальной культуры на 

воспитание подрастающего поколения нашли освещение в многочисленных работах 

педагогов советского периода, чьи заслуги в деле становления образования трудно 

переоценить. 

 Таким образом, формирование поликультурной личности предполагает освоение 

собственной культуры в рамках школьной программы, а также изучение культуры других 

народов и формирование позитивного интереса к традициям и обычаям других 

национальностей, воспитание доброжелательности и открытости в процессе общения с 

представителями других рас и национальностей, развитие потребности в изучении языков 

межнационального общения. Проблема воспитания терпимости к чужим культурам, 
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пробуждения интереса и уважения к ним, остро стоит в настоящее время и поэтому вопросы 

формирования поликультурной личности школьника являются немаловажными в развитии 

поликультурного образования нашей страны. 

  Прошедшие годы со дня независимости Республики Казахстан позволили наметить 

новые тенденции в вопросах взаимной связи в образовании, культуре разных народов. На 

новом витке истории меняется содержание взаимного сотрудничества, возникают проблемы, 

но неизменным остается понимание и уважение духовных, культурных ценностей, в основе 

которых - доверие, взаимопомощь, взаимоуважение между людьми разных национальностей, 

в том числе казахского и других народов, имеющих многовековую историю. 

 Огромное значение в русле обозначенных выше проблем приобретает разработка и 

внедрение идей поликультурного образования, направленного на формирование 

поликультурной личности. В связи с этим представляют интерес 

исследования западных ученых (Д. Бэнкс, Д. Хупс, Я. Пей и др.), в которых 

обозначены основные цели поликультурного образования: 

- формирование готовности и умения жить в многонациональной среде для 

достижения индивидуального успеха и социального прогресса, для уменьшения 

дискриминации в обществе; 

- воспитание в детях и молодежи склонности к балансу, компромиссу, толерантности 

и взаимоуважению, прагматичности, неприятию силовых решений; 

- создание общества, которое не только понимает и уважает культурное разнообразие, 

но и закладывает основы соединения многокультурного этнического опыта, объединенного 

общими демократическими ценностями. 

По мнению российских исследователей (таких, как Г.Д. Дмитриев, О.В. Аракелян, 

З.А. Малькова, М.Г. Тайчинов), поликультурная направленность образования проявляется: 

- в мере ориентированности целей, задач, содержания, технологий воспитания и 

обучения на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и многонационального 

государства, способного к самоопределению в условиях современной цивилизации; 

- в форме организации школьной жизни, обеспечивающих развитие в ребенке его 

способностей, формирование этнического самосознания и планетарного мышления, 

развивающих ответственность за сохранение родной и общемировой культуры; 

- в содержании образования, обеспечивающего неразрывную связь образования и 

культуры народов, порождающего новые формы интеллектуальной активности и 

рациональности. 

 Обобщенный анализ исследований казахстанских ученых (М.Х. Балтабаев, Ж.Ж. 

Наурызбай, Б.Е. Каирова) позволяет рассматривать поликультурное образование как: 

- систему обучения и воспитания молодого поколения, направленную на сохранение 

культурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с 

одновременным освоением ценностей мировой культуры; 

- стратегию взаимосвязанных основных этапов, которые выражаются в этнической 

идентификации и идентификации с ценностями мировой культуры. 

  Таким образом, краткий анализ концепций поликультурного образования 

показывает, что, с одной стороны, глубокое знание собственной культуры составляет 

фундамент заинтересованного отношения учащихся к другим культурам, с другой стороны, 

знакомство со многими национальными культурами является основанием для духовного 

обогащения и развития. Человек живет в мире культуры, постигает его и овладевает им, 

рождает определенные знания и понимание «своей» и «чужой» культуры, где единственный 

путь сближения культур - путь диалога между ними, где «общечеловеческие ценности 

сближают культуры всех стран и народов». 
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Тема стрит-арта стала актуальной с самого начала своего существования (1960 – 1970-

е годы). Актуальна она и по сей день. Но самое большое распространение пришлось на 

начало 2000-х. 

Особенность этого вида «городского декора» в том, что человеку не нужно идти в 

галерею или на выставку. Стрит-арт украшает внешний вид старых городских стен, 

строительных заборов, заброшенных строений и даже целых заводских корпусов. Другое 

дело, какую идею, смысл и энергетику несут эти художественные композиции. Практика 

показывает, что подчас стены являются не «подиумом» для интересных цветовых и 

композиционных решений, а просто тренировкой для дилетантов и просто любителей 

порисовать. 

Каждый человек способен оценить творения художников, и такой вид искусства не 

оставляет равнодушным никого. Стрит-арт вызывает бурные эмоции как у людей с 

техническим образованием, так и у людей с художественным образованием – ценителей 

искусства. 

Стрит-арт - направление в современном изобразительном искусстве, отличительной 

особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер [1]. 

Стрит-арт в переводе с английского языка означает «уличное искусство». К этому 

направлению можно отнести всё, что является урбанистическим стилем изобразительного 

искусства. Бытует широкое заблуждение, что граффити является единственным проявлением 

street-art. Однако, это не так. Граффити является лишь одним из видов уличного искусства, 

но далеко не единственным. 

Условно можно выделить следующие направления стрит-арта: 

 Наклейки 

 Трафареты 

 Граффити (преимущественно спрей-арт) 

 Арт-объекты 

 Скульптуры 

 Энвайронмент 

 3D стрит-арт [1]. 
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История стрит-арта. Первая волна 

 Стрит-арт зародился в Филадельфии, когда в середине 1960-х годов на зданиях 

появились надписи, впоследствии названные »тегами» («tags» - англ. «метка»). Теги 

добрались до Нью-Йорка, а в конце 1960-х годов распространились повсюду. Их можно было 

увидеть даже на стенах вагонов метро. В каждом районе местные художники - «райтеры» 

наносили свой псевдоним и номер улицы на стены. Это были своеобразные 

информационные таблички, сообщавшие о том, что здесь проживает тот или иной райтер. А 

в 1968 году Taki 183, греческий подросток-курьер из Нью-Йорка, вынес свой тег за пределы 

района, расписав множество объектов в Нью-Джерси и аэропорту Кеннеди. Один из его 

тегов заинтересовал репортёров, и 21 июля 1971 года в газете «New York Times» появилась 

небольшая статья «Taki 183» [2]. 

Именно она поспособствовала распространению жанра стрит-арта в американских 

городах.  

 Вторая волна 

 Благодаря развитию фото и видео техники, появлению доступного интернета, 

возникла вторая волна развития стрит-арта. 

Одним из знаменитых художников «второй волны» стал Banksy. Он стал известен в 

Лондоне своими остросоциальными работами в технике трафарета. Бэнкси, написал 

несколько книг , снял фильм о стрит-арте »Выход через сувенирную лавку» . Фильм был 

номинирован Американской киноакадемией на премию «Оскар» 2011 года в категории 

«Лучший документальный полнометражный фильм».  

Новым направлением уличного искусства является 3D стрит-арт. Это техника 

рисования на асфальте, когда создается оптическая иллюзия трехмерности [2]. 

До 2012 года нигде в мире не было создано музея стрит-арта; не существовало и 

отделов, которые могли представить этот стиль публике. Впервые Музей Стрит-арта был 

открыт в Санкт-Петербурге. Главной целью этого музея является предоставление 

информации об уличном искусстве и граффити. Также музей осуществляет помощь в 

организации современных проектов, занимается поддержкой молодых художников. 

Представители музея стараются внедрить новый подход к развитию творчества, используя 

для этого индустриальные объекты, находящиеся далеко от центра города. 

Знаменитые художники современного Стрит-арта – это Кристиан Ребеччи и Пабло 

Тогни художники из Швейцарии. Они создают композиции, которые не только захватывают 

своей красотой, но и заставляют задуматься. Тема их творчества – экология. 

Эдуардо Кобра. Бразилия – страна, в которой стрит-арт ценится даже городскими 

властями. Эдуардо Кобра – бразильский художник, чьи работы восхищают яркостью. 

Swoon- Это псевдоним американской художницы, которая создает принты с 

изображением людей – и украшает ими улицы. Чаще всего художница работает с 

заброшенными местами – старыми зданиями, мостами, пожарными лестницами. Она 

получила художественное образование и почувствовала, что не хочет «сдерживать» свое 

творчество. Не хочет писать картины, которые останутся закрытыми в музеях или галереях. 

Она поняла, что хочет стать частью мира. И выход нашелся: приклеивание картин к стенам. 

Само действие – символическое. Это соединение с миром, его изменение. 

Гея – талантливый художник из города Балтимор, США. Гея – богиня земли в 

греческой мифологии. Она – покровительница всего живого на планете. Это имя и 

подсказало художнику тематику творчества. Гея рисует животных. Таким образом он хочет 

добавить природу в серый городской пейзаж. Вдохнуть жизнь в каменные города. 

Арон де ла Круз. Арон де ла Круз – художник и дизайнер из Калифорнии. Арон – 

настоящий реформатор в искусстве граффити. Его стиль – минимализм.  

В Казахстан стрит-арт пришел сравнительно недавно. Сначала это были теги на 

стенах и заборах, неумелые граффити и надписи «Цой жив». Шли годы, работы уличных 

художников становились все профессиональней, а их самих стали приглашать на городские 

фестивали. Так, в Алматы на протяжении 3 лет ежегодно проходит фестиваль уличного 
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искусства Mural Fest. С каждым годом с помощью талантливых художников из разных стран 

серые городские типовые здания становятся краше. Количество стран-участников фестиваля 

растет: если в первый, 2016-й, год в Алматы приехали художники из Кыргызстана, Украины 

и России, а в 2017-м, кроме представителей этих стран приехал британский мастер, то в этом 

году раскрашивать наши серые стены прилетели гости еще из Сербии и Малайзии. 

Участники фестиваля украсили 20 жилых домов. 

Сегодня художники стрит-арта рисуют по заказу акимата, а горожане искренне 

гордятся тем, что с каждым годом интересных работ становится больше.  

В нашем городе Костанае объекты стрит-арт расположены в Городском парке 

культуры и отдыха, на жилых домах по проспекту Абая и др. 

Итак, понятие стрит-арт воспринимается по-разному: для одних - это искусство, для 

других - вандализм. Как форма искусства и средство выражения взглядов стрит-арт 

всеохватывающий и свободный от цензуры. Это своего рода диалог автора с обществом. 

Подводя итог можно утверждать, что стрит-арт является культурным феноменом, 

встречающийся в форме вандализма или как направление современного изобразительного 

искусства. Поэтому стрит-арт является искусством, если служит для достижения 

благородных целей, в противном случае - это вандализм. 
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Еліміздің қоғамдық-саяси және экономикалық өміріндегі жаһандық өзгерістер білім 

беру жүйесінде жаңа музыкалық маңызды бағдарларды туындатты. Бүгінгі таңда білімдік 

қызмет көрсету нарығына көп ұлтты және көп мәдени ортада белсенді және тиімді 

әрекеттесуге қабілетті, басқа мәдениеттерді сыйлайтын, түсіну қабілеті дамыған жоғары 

сапалы мамандар қажет болуда. Осыған байланысты, оқу орнының маңызды міндеттерінің 

бірі білім беру мазмұнын көп мәдениетті мазмұнда кеңейту, болашақ мамандарға 

мәдениаралық өзара әрекеттесу үшін әлемдік мәдени мұраларды және шет тілдерін 

меңгеруге деген талаптарды жоғарылату болып отыр. 

Жалпы білім беретін мектептің оқу-тәрбие процесіне үш тілде білім беруді енгізу – 

алға қойған міндеттерді жүзеге асырудың сөзсіз маңызды қадамы болмақ. Үш тілде білім алу 

және оны шын мәнінде меңгеру білім алушыларға түрлі халықтардың мәдениеті мен 

дәстүрінен хабардар болуына ықпал етеді. Көпэтносты Қазақстан үшін көптілді білім – бұл 

оқытудың мақсатқа бағытталған, ұйымдастырылған, шамаланған үштұғырлы процесі. 

«Қазақстан әлемде тұрғындары үш тілді қатар қолданатын, яғни қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 

орыс тілі – халықаралық тіл ретінде, ағылшын тілі – әлемдік экономиканың жетістікті 

интеграциясы ретінде, жоғары білімді елдер қатарында қабылдануы тиіс», – дейді Елбасы 

Н.Ә. Назарбаев.  

Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» тұжырымдамасынан 

бастау алғаны мәлім. Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді дамытуға басымдық беріле отырып, 

мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. 
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Өйткені, мәдениет мен тілдердің сан алуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, 

еліміздегі кез-келген этностың өкілі қай тілде білім алатынын ерікті түрде таңдай алады. 

Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамытудың бірегей формуласы 

жасалып отыр, оны Қазақстан халықтарының Ассамблеясынан көруге болады. 

Білім беру жүйесінің түпкілікті модернизациялану үрдісінде шетел тілдері де алдыңғы 

қатарлы рөл атқарады [1;с.12]. Үштілді білім беруге ұмтылу Еуропалық кеңес елдер 

тенденцияларына толыққанды сәйкес келеді. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде 

сөйлеу - әрбір Қазақстан азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге ешқандай 

кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білу керек. Әлемдік ғаламдандырудың өткізгіші, 

ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - ағылшын тілді елдермен тиімді 

байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз орнын ойып тұрып ала бастаған Қазақстан үшін 

қажеттілік. Қиындық туғызатыны - аталған үш тілді меңгерген мамандардың кездесе 

бермейтіні. Ендеше, аталған компоненттерден тұратын, яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі 

қатысқан үштілділік сөйлермендерін дайындау кезек күттірмейтін мәселе. Мәселені 

түбегейлі шешу үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарында ағылшын, қазақ тілінен маман 

болып шыққан қазақ тілді қазақ және басқа ұлт өкілдерін үштілділікке ыңғайлап қайта 

дайындаудан өткізіп, оларға үштілділік маманы деген құжат табыс еткен жөн. 

Ғылыми әдебиетте «көптілді білім беру - бұл білім беру мекемелерінде оқу пәндерін 

екі немесе одан да көп тілде аудармасыз оқыту» деген ұғым қалыптасқан. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына 

жүгінсек, бүгінгі түлек – көптілді коммуникативтік және ақпараттық құзыреттілігі дамыған, 

көпмәдениетті, рухани-адамгершілік, ұлтаралық қатынастар мәдениетінің жоғары деңгейін 

меңгерген, қазақ елінің және жалпықазақстандық құндылықтарды қастерлейтін, тілдерді 

меңгеруге тұрақты қызығушылық танытатын, отансүйгіштік және азаматтық сана-сезімдері 

дамыған тұлға. 

«Көптілділік» кез келген тұлғаның қалыптасуына және болашақта Қазақстан 

Республикасының жан – жақты дамуына әсер етуі үшін қажетті құралдардың бірі, сонымен 

қатар, «модернизациялану», «жаһандану» үрдістерін қабылдаудың бірден-бір құралы болып 

табылады.  

Білім беру мекемелерінің сан түрлілігі жағдайында яғни білім беру жүйесінің 

құрамдастарының вариативтілігінің жағдайында, үздіксіздігі жағдайында ол 

біртұтастылығымен ерекшеленеді [2;с.58]. Білім беру, сондай-ақ, өзін өзі тануға, өз 

мүмкіншіліктерін жете білуге, сандық және сапалық тұрғыдан байып отыруға, өзгерістерге 

жедел үн қатуға ашық жүйе. Білім беру үшін қызмет көрсетудегі өзгерістерге ол әрқашан 

ашық және дифференциалды болуға ұмтылады. Білім беру жүйесі өзінің сан түрлі 

мекемелерін адамға таңбайды, яғни оның білім алудағы таңдау еркіндігін шектемейді, 

керісінше адам жеке білімдік өсу траекториясын өзінің қажеттіліктері мен қабілеттеріне сай 

саналы түрде таңдайтын болады. Бұның бәрі, түптеп келгенде, қазіргі білім берудің 

гумандық, тұлғаға бағдарланушылық бағыттылығын күшейтіп бейнелей түседі. 

Көптілді білім беруді дамыту бөлімінің міндеттеріне мыналар жатады: 

- көптілді маман дайындаудың әдістемелік, мазмұндық, технологиялық және 

ресурстық (материалдық-техникалық, мамандар құрамы, ғылыми, оқу-әдістемелік) негіздерін 

жаңарту және дамыту; 

- көптілді білім беруде пәндерді шет тілінде жүргізетін оқытушы-

профессорларды қайта даярлау, біліктілігін көтеруін жүйелі жүргізу; 

- білімгердің жеке тұлғасының интеллектуалдық, рухани, адамгершілік дамуы 

және музыкатенуіне ықпал ететін оқу-тәрбиелік шаралар кешенін ұйымдастыру; 

- көптілді білім беретін педагогтар еңбегін қолдау мен ынталандыруды арттыру; 

- көптілді білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру. 

Дамудың жаңаша биігіне көтерілген қазақстандық қоғамда білім адамдық іс-әрекеттің 

маңызды саласына айналды. Кез-келген мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі ұлттың зияткерлік 
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әлеуетінің қалыптасуымен, қоғамдағы мәдени, рухани-адамгершілік тәрбие деңгейімен анық-

талады. Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгерген, жан-жақты білімді маманды дайындау – 

заманауи білімнің басты мәселесіне айналып отыр. Қазақстандағы тілдік жағдай – көп 

ұлттылықта, сан ғасырлық тарихта ұлттар мен ұлыстар мәдениетінің етене араласуы, уақыт 

талабы заманауи жағдайда көп мәдениетті және көп тілді тұлғаны қалыптастыруда негізгі 

әдістемелік қағидалар мен тәсілдердің әзірлену қажеттілігін міндеттеп отыр. 

Сол себепті, қазіргі білім беруге қойылатын басты талап – өмірден өз орнын таңдай 

алатын, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі 

бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін 

мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, тәрбиелеу. Оқушының жеке тұлға болып дамуы мен 

алған білімін іске асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, тіл мәдениетін, әдебін қалыптастыру 

педагогиканың қазірдегі өзекті мәселелерінің бірі. Елбасымыз Н.Назарбаевтың пікірінше, 

«Қазақстан өзінің көп ұлттылығымен бірегей және мықты. Бұл жерде теңдессіз көп мәде-

ниетті кеңістік қалыптасқан, оның екеуі жетекші болып табылады. Бірі қазақ мәдениетінің 

және оның құрамдас бөліктерінің, тілінің қайта жаңғыруын көрсетуде. Жоғалтқанымызды 

тауып, оны қалпына қайта келтірудің объективті процесі жүріп жатыр. Екіншісі, орыс 

мәдениеті, онда орыс халқының ежелден келе жатқан дәстүрлері мен көп ғасырлық дамуы 

барысында қалыптасқан мәдениеті. Өз дербестілігімен қолданыста өмір сүріп жатқан мәдени 

ағымдарды мойындау, олардың өзара толығуын және өзара байып жатқандығына ешкім 

теріске шығара алмайды, әрине, бұл сіңісіп кету дегенді білдірмейді.  

Қазіргі таңда көп тілді білім беру көп мәдениетті тұлға қалыптастыру негізіне 

айналуда. «Көп тілділік» және «көп мәдениетті тұлға» секілді өзара байланысқан 

түсініктердің студенттердің әлемді жан-жақты тануына, бұған қоса, толеранттылық 

мақсаттарының қалыптасуына мүмкіндік туғызатын академиялық ұтқырлығын қамтамасыз 

ететін жаңаша білім берудің негізіне айналып отырғаны да тегіннен тегін емес. Қазақстанда 

жүргізіліп жатқан тіл саясаты жөніндегі құжаттардың барлығында дерлік негізгі бағдар 

бірнеше тілді меңгеру қажеттілігі айтылады. Біз мәдениеттер мен діндердің қатар өмір сүруі 

жағдайында өмір сүріп үйренуіміз керек. Біз мәдениеттер мен өркениеттер диалогына 

бейімді болуға тиіспіз. Тек басқа ұлттармен жарастықта ғана біздің еліміз болашақта табыс 

пен ықпалға қол жеткізе алады. ХХІ ғасырда Қазақстан өзінің өңірлік көшбасшылық 

ұстанымын нығайтып, Шығыс пен Батыстың үндестігі мен өзара іс-қимылы үшін көпір 

болуға тиіс».  

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден де нұрлы әрі жарқын болуына ықпал ететін адамзатты 

алға жетелер құдіретті күш – бұл білім. Кімнің болмасын өсіп-жетілуі, дүрбелең дүниеде 

өзіндік орын алуы – өз елінің білім жүйесі мен оның дамуына тікелей байланысты. Қазіргі 

заманғы қоғамда адамнан тек білімді болуын талап етіп қана қоймай, жоғары деңгейдегі 

мәдениет, ғылым мен техниканың түрлі салаларында терең мамандануын ғана емес қоғамда 

өмір сүріп, тіршілік ете білуді талап етеді.  

Сондықтан тіл - мейлі қайсы ұлттың болмасын тарихы мен тағдырының, тәрбиесі мен 

тағылымының, бүкіл халықтық болмысының баға жетпес асылы, сарқылмас құнды 

қазынасы, ұлт рухының ұйтқысы болып келген. Кезінде халқымыздың «Жеті жұрттың тілін 

біл, жеті түрлі білім біл» деген аталы сөзі дәл бүгінгі дамыған дәуірімізге сәйкес 

айтылғандай.  

Көптілді меңгерген адам әуелі өз тілінде ой қортып, туған халқына өнеге болып, өзге 

жүртпен бәсекеде ырықты орынды иелеп, сан мәдениетті санасына салып сараптай алса, онда 

ол өз өмірін қалайда мағыналы өткізетін айтулы тұлға болып жетілері қақ. Бүгінгі таңда 

елімізде «Көптілділік» мәселесі көкейкесті мәселелердің бірі болып саналады. Елбасымыз 

сол үшін де тілдердің үштұғырлылығын міндеттеп отыр. Бұл ұғымға жалпылама тоқталсақ 

көптілділік, белгілі бір музыкатік ортада, мемлекетте бірден үш, одан да көп тілде сөйлей 

білушілік. Көптілділіктің үштілді меңгеру дәрежесі сол адамның немесе бүтіндей халықтың 

өмір сүрген тілдік ортасы, музыкатік, экономикалық, мәдени өмірі, тұрмыс-тіршілігі секілді 

көптеген факторларға байланысты. Көптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып 
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жатқан үдемелі өзгерістерге бейімделгіштігін күшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары 

дамыған, бәсекеге қабілетті жастардың қалыптасуына септігін тигізетін тұжырымдамалық 

тұрғыдан жаңа үлгісін құруды көздейді. Көптілдік адамның өзіне ғана емес, қазақстандық 

қоғамға пайда әкелуіне назар аударғанымыз қажет. Бұл орайда патриоттық тәрбиені күшейту 

мәселесі өзекті болып табылады. Өзге тілді үйреніп, басқа мәдениетті білумен қатар, жас 

ұрпақтың өз елінің құндылықтарын биік ұстауына бүгінгі мектептің жауаптылығы барынша 

күшті. 

Көптілділік, яғни тілдердің үштұғырлығы туралы бастамашылдық Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ХІІ сессиясында ресми түрде мәлімделген екен. Бұның негізі - 

мемлекетіміздің әлемдік қоғамдастыққа енуі мен адамзаттың өмірлік қажеттіліктері. 

Дамыған әлемдік тілдер ішінде ағылшын тілі ел мен халықтың коммуникациялық және 

интеграциялық қабілеттерін кеңейтетін тіл ретінде таңдалды. Сонымен, әр білім беретін, 

балаларды тәрбиелейтін мекеменің басты міндеті - Қазақстанның жаңа азаматын тәрбиелеу 

болуы тиіс. Сондықтан кішкентай жасынан бастап, балабақшаға келген күндерінен бастап 

балалардың шетел және басқа тілдерге қызығушылықтарын арттырып, үштілділік арқылы 

тәрбиелеу керек. Мектепке дейінгі жастағы балаларға қазір бес тіл болсын, он тіл болсын, 

жақсылап үйретсе, меңгеріп кетеді. Балаларды бір тілмен шектеу – дұрыс емес. Сол үшін, ең 

болмағанда, үштілділікті кішкентай жасынан бастап жетілдіруіміз керек. Сонда ғана балалар 

тілді табиғи түрде тез меңгереді. Қазіргі балаларға білім алуға барлық жағдай жасалынған. 

Олар бүгін жақсы оқыса, көптілді меңгерсе, келешекте Қазақстанымыздың өркениетті 

дамуына өз үлестерін қосады, дүниежүзін шарлайды.  

Елбасымыздың үштілділік жоспарын іске асыру мақсатында мектепке дейінгі білім 

беру ұйымдарында балалардың ана тілге деген сүйіспеншіліктерін арттыру, орыс, ағылшын 

тілдерін жетік білуге баули отырып, еске сақтау, мінерлеп оқу, әдемі сөйлеу мәдениеттерін 

қалыптастыруының мақсатына қойылып отыр. Үштілділік – қоғамды топтастыратын 

таңғажайып мүмкіндік. Елбасы «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және 

ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз»- 

деп, осы мәселеге орай белсенді түрде іс жүргізу қажеттігін белгілеп берді. Сондай-ақ Ұлт 

көшбасшысы дарқан даламыздың ер ұрпағының ана тілі –қазақ тілінің мәртебесін бір сәт 

төмендеткен емес. Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен 

бірге Мәңгілік тіл болады!  

Қорыта келе, көптілділікті жеке тұлға қылаптастырудың негізі ретінде қарастырып, 

зияткер тұлға қалыптастыруды заманауи халықаралық деңгейде білім беру кеңістігіне 

шығатын дара жолдың зерттеу нысаны есебінде санау қажет. 
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сөзбен, өшпес өнермен сусындап өскен өскелең ұрпақтың, сонымен қатар ғалам 

халықтарының ой қатпарларында да мол өнеге мен үлгі қалдырғаны сөзсіз. Елімізде өнер 

ордасының ортасында ойқастап ғұмыр кешкен, кешегі өткен кемелді, керуен керуен ән 

жырдың бастауында болған бағы мен бабы қоса шапқан дарынды да жалындылардың біз 

үшін қалдырған мұрасы таптырмас, теңдесі жоқ қазына екеніне ешкімнің де дауы жоқ 

шығар. Дегенмен, халқымыздың ұлттық мәдени қайта өркендеуі жағдайында тарихымыздағы 

әйгілі тұлғалардың шығармашылығын терең ашып көрсету арқылы жастардың ұлттық 

қазынаны игеруге деген қызығушылығын арттыру, олардың өзін өзі тануын және өткенімізге 

зер сала қарап, халық даналығынан нәр алуы бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып 

отыр. Осы мәселенің мән жайын кешегі өнердің бүгінгі күйімен түсіндіруге қолымыз жетіп 

отырғаны сөзсіз. 

Әр түрлі бағыт, әр сала, 

Сыйлайтын шаттық баршаға. 

Бабамнан қалған базына 

Өнердің түрі қаншама, - демекші, шынымен де ел арасындағы дүлдүлдердің бойында 

талай өнердің болғаны, әлі де бары баршамызға тайға таңба басқандай анық, айқын [1]. Қазақ 

халқының қасиеттеп маңдайға басар мақтанышы, өнер әлемінің биігінің бірі, жан дүниең тек 

әуенмен ғана толғанысқа түсетін әсерлі өнердің бірегейі күй жанры. Домбыраның қос 

ішегінен күмбірлей төгілген құдіретті күй талайды тамсандырып, таңдай қақтырары шүбәсіз. 

Сондықтан да кең даланы кезіп соққан самалдың сазындай жүрек тұсын шаттық пен мұң 

арпалысының алаңына айналдырардай әсер қалдыратын күй жанры кей жанрларға қарағанда 

көсіле қолданылады десек қате айтпаспыз. Әрине, көптеген өнер иелерінің туындылары 

қазіргі күннің баға жептес байлығы. Қай күйшінің күйін тыңдасаң да қабырғаң қайыспай, 

көңілің шалқымай тұра аламайсың. Солардың ішінде тілге тиек етіп отырған текті тұлға 

Құрманғазы күйлерінің идеялық эмоциялық диапазоны өте кең, тақырыбы бай. Олар бір 

қарағанда композитордың жеке басына арналған өмірбаяндық толғаныстар болып 

көрінгенімен, түптеп келгенде, қоғамдық әлеуметтік тұрмыс көрінісін суреттеп, адам рухын 

үстем бейнелейді. 

«Құлақтан кіріп, бойды алған әсем ән мен тәтті күйге» шалқып, балқып, жүректеріне 

жылы қабылдамаған жан жоқ. Музыка жан дүниенің сырлы әуезбен жеткізілген түрі. Музыка 

өнер құралы ретінде эсттиткалық тәрбие берудің маңызды жолдарының бірі. Музыканың 

адамның көңіл көкжиегіне, жүрек толқындарына тигізетін әсері орасан зор, сондықтан оны 

шынайы ықыласпен қабылдау арқылы ғана түсінеді. Ал, музыка сабағы шәкірттерді ұлттық 

музыка ретінде тәрбиелеу, яғни халық музыкасына, фольклорына құрметен қарау, ұлттық 

дәстүрді қастерлеудің бастауы бола алады. 

Шынайы өнердің шыңы бола білген күйшілік өнер ғасыр бойы ұстаздан шәкіртке 

беріліп келе жатқан тәрбие мектебі. Осыдан күйдің халықтық педагогикамен сабақтастығы 

да айқын. Негізінде, музыка өнерінің мектеп бағдарламасында қамтылуы, соның ішінде 

арқасын кенге жайған күй шығармаларының тәрбиелік маңызын көрсету бүгінгі күннің жаңа 

талабы. «Күй» деген құрғақ анықтамалық түсініктен гөрі, оның тұңғиығы терең тарихи 

арналар мен тәрбиелік негіздерін де сөз еткен тиімді. Күй халық мұрасы десек, күйшілік 

дәстүр халық педагогикасының жемісті бір бұтағы. Осы негізде барып біз күйшілік өнердің 

табиғатын, тәрбиелік көздерін игеретін боламыз. Ал, осы күй арқылы тәрбиенің тал бесігін 

тербетіп, келешекке кемелді мұра қалдырған «демократиялық стильдің орындаушысы» 

Құрманғазының орны бір төбе, шоқтығы биік. 

Талантты күйшінің тарбаң тағдырмен арпалыса өткен өмір өткелдеріне қысқаша көз 

жүгіртсек, ұлы күйші, дарынды дала композиторы Құрманғазы 1818 ж Бөкей хандығы қазіргі 

Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге 

келген. Анасы Алқадан алпауыт өнер жалынының ұшқынын алған күйші қолына домбыра 

тисе әруақтанып, нұрланып шыға келетіні оның бойындағы дарынының дабылы екенін 

ескерген жөн [2]. Бойындағы бұла күші, асау таланты Құрманғазыға өз дегенін істетпей 

қоймады. Ұзақ уақыт бойы ұлан ғайыр өлкенін ұлы күйшілерінің бірі Ұзақтан тәлім алып 
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сусындаған. Қос ішектің көмегімен қайғы мен қуаныштың сарынын қоса әуелеткен ұлы 

күйшінің ұмытылмас күйлері ұлт жүрегінің төрінде екені сөзсіз... 

Исатайға арналған «Кішкентайы», жастардың жан сырын ұғындыра білген 

«Балбырауыны», ұстазы Ұзақтың құрметіне шығарылған «Ұзақ Ақжелеңі», халық көңілінің 

төрін, жүрегінің жылуын иемдеген «Адайы», серт беріскен серілерге серпін берген 

«Серпері», аяусыз тағдырға темір тордың ар жағынан білдерген қарсылығын бейнелеген 

«Түрмеден қашқан», аяулы анасына арналған «Қайран шешем», «Аман бол шешем» және т.б. 

көптеген күйлерінің барлығы сырттай көлемі де, мазмұны да, техникалық деңгейі де терең, 

күрделі, жоғары дәрежелі шығармалар және де шағын ғана өзіндік тарихы бар туындылар. 

Күйшінің толық өмірбаяны қолымызда болмағандықтан, өкінішке орай Құрманғазы 

күйлерінің хронологиялық тәртібін дәлме дәл көрсетіп отыру мүмкін емес. Дегенмен, жігері 

де бар, мұңы да бар, симфониялық астарды бар, тарихы да бар, жылдар көшінде өз орны да 

бар Құрманғазы күйлерін есту арқылы біліп, тыңдап отырып түсіну біздің мақсатымыз. 

Күйшінің күмбір күйлерімен келешек ұрпақты таныстыру, Құрманғазының 

шығармалары арқылы шәкірт санасына музыканың құдіретін терең түсіндіріп, оны өзінің 

рухани азығы ете отыра музыкалық білімді азамат етіп тәрбиелеу–бүгінгі таңдағы музыка 

мамандарының алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі. Ол үшін Құрманғазы күйлерін 

музыка сабағында пайдаланып, оның астарын, тарихын, құрылымын оқушыға түсіндіре 

отыра, негізгі идеясын, тәрбиелік мәнін ашу музыка саласының мұғалімінің жоспарына 

енгізу қажет. Мысалға бірінші сынып оқушылары үшін, «Ән күй – халық қазынасы» 

тақырыбын жылдық жоспарға енгізіп, осы бойынша жұмыстың бастауын алар болсақ, 

бірінші жартыжылдықты оқушылар алғаш рет қазақ халық аспаптық музыкасыен, 

күйлерімен танысатын «Сырлы да сазды әуен» тақырыбынан бастап,сабақты өзара 

байланысты ән айту, музыка тыңдау және музыкалық сауаттылық секілді үш бөлімге бөлуге 

болады [3]. Егер бұл бөлімдерді бөліп қарайтын болсақ, ән айту барысында ести білу 

қабілетін дамыту аса маңызды болып табылады. Музыка тыңдау кезінде оқушылар тыңдау 

арналған әндер мен күйлер айқын мағыналы болғандықтан, шығарманың мазмұны, жанры 

мен көркем құралдары жөнінде ұғым алады. Сонымен қатар түрлі әдістерді пайдалану және 

қызықты аңыздар мен әңгімелерді айтып беру сол материалдарды сапалы да жеңіл 

қабылдауы естерінде ұзақ сақтауға көмектеседі. Үшінші бөлімде бірінші сынып оқушылары 

музыканың көңіл күйін анықтауды, дыбыс күші мен дыбыс қозғалысын ажыратуды үйренеді, 

ән құрылымымен, синкреттік ұғыммен танысады. Музыка әлеміне жаңа аяқ басып жатқан 

бүлдіршіндердің екінші жартыжылдықта «Күмбірлеген күміс күй» тақырыбында білімдерін 

толықтырып, Құрманғазы күйлерімен кеңінен таныстырады. Оқушыларға «күй» туралы 

жалпы ұғым, халықтық аспаптың түрлері, құрылысы, шығу тарихы туралы мағлұматтар 

беріледі. Сонымен бірінші сабақта оқушыларға «Сарыарқа» күйін тыңдатамыз. Бұл 

шығармадан бастаудың бірден бір себебі «Сарыарқа» тек күй деген форманың негізінде 

қалып қоя алмайтын шығарма. Ол Сарыарқаның алай дүлей атшабыс, жорықты суреттейтін 

ырғағы мен екпіні шын мәнісінде жалпы халықтың ат қойған жорығы, еркіндік үшін 

аттанысы. Міне осылайша жас жалын оқушыны көркем бейнені түсіне білуге, 

еңбексүйгіштікке, адамгершілікке, туған жерін, қоршаған ортаны сүйе білуге, үлкенді 

құрметтеуге, жасқа кішіпейілділік көрсетуге тәрбиелеп, музыкалық талғамын, шығармаға 

эмоцияналды сезімін дамытады. Әрі қарай келесі оқу жылдарында оқушыларды өзге 

тақырыптар арқылы күй атасының өзге де туындыларынмен таныстырады.Осындай сарында 

жұмыс жасап, 1-2 сынып оқушыларына Құрманғазы күйлері арқылы музыканы талдай 

білуіне, шығармаларды бөлімге бөліп қарастыруына, көркемдік бейнелерді қабылдауына жол 

аша отырып, 3-4 сынып оқушыларының бойында шығарманы мазмұнына қарай тұтас 

қабылдауын, күй ырғағындағы ерекшеліктерді түсінуін, эстетикалық талғамы мен 

шығармадағы екпін ырғағын, дыбыс күші биіктігін ажырата білуін, күйлердің мазмұнын 

толықтай қабылдай білуін дамытады. Осылайша музыка сабағында Құрманғазы күйлерін 

сабақта пайдалану арқылы, оқушы бойында жоғарыла айтылған қасиеттерді дамытып, 

классикалық музыка тілін, саздылықты, халық күйлерінің ірі музыкалық шығармалардағы 
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орнын түсінуге, сонымен қатар қарапайы тапқырлыққа, табандылыққа, достыққа, 

мейірімділікке тәрбиелейміз. 

Қорыта айтқанда күй адамның жан сезім дүниесін, оның жеке басының көңіл күйін, 

қуанышы мен қайғысын, өмір сүрген қоғамын, тіршілік дүниесін, табиғат анасын өзен суын, 

орман тоғайын, асқар таулары мен байтақ даласын паш етіп жырлайтын шығармашылық 

жанрға айналды. Сәйкесінше, сайын даланың төсінде туған күйлерді тыңдап, терең сезіне 

білген бала музыкалық эстетикалық талғамы жоғары, адамгершілігі мол, мейірімді, жан 

жақты, мәдениетті, ұлтжанды азамат боп өсетініне еш күмән жоқ. Ал сондай күйлерімен 

талаааай жүректерге жалын сыйлаған, әлем мықтылары бас иген үздік шығармаларды 

дүниеге әкелген, күй атасы, озық домбырашы Құрманғазы Сағырбайұлының туындылары 

музыка сабағында қолданылуы жас ұрпаққа беретін тәлім тәрбиесі мол. Ендігі біздің мақсат 

бабалардан қалған асыл мұраны көзіміздің қарашығындай сақтап, болашақ ұрпаққа көненің 

көзі ертеңгі күннің бастауы ретінде ұсынуымыз қажет. Ал, Құрманғазы күйлерінің құдіретін 

асқақтату барлық жерде осылай жас шақтан, бала кезден басталып жатса нұр үстіне нұр 

болар еді. 
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Актуальность. Полиязычное обучение и воспитание патриотизма у дошкольников 

становится особенно актуально в связи с требованиями сегодняшнего дня, целями и 

задачами Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и 

обучения (далее – ГОСДВО), утвержденного ППРК от 13 мая 2016 года № 292.  

В период внедрения полиязычного образования воспитание полиязычной личности 

дошкольника, освоившего базовые ценности родного языка, готового к социокультурному 

взаимодействию на государственном и других языках, способствует формированию 

гуманистических ценностей, готовности к толерантному поведению. Поэтому нами была 

разработана программа вариативного курса, направленная на формирование поликультурной 

личности у детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях в рамках реализации 

программы «Рухани Жаңғыру». Данная программа «На континентах музыки» прошла 

проверку с присвоением ISBN ГУ «Национальной государственной книжной палатой 

Республики Казахстан». 

Работаю над данным опытом с сентября 2017 года по настоящее время.  

  Ведущая идея программы - развитие трехъязычия в процессе осуществления 

разнообразных видов музыкальной деятельности, организованных форм досуга, совместной 
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деятельности воспитателей с родителями и с детьми. Формирование интереса дошкольников 

к обычаям и традициям казахского, русского и английского народов, воспитание 

дружелюбия к людям разных национальностей. 

При составлении программы мы руководствовались следующими документами:  

 Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения (далее – Типовая 

программа), утвержденной приказом МОН РК от 12 августа 2016 года № 499; 

 Типовой учебный план дошкольного воспитания и обучения (приложение 1 к 

приказу МОН РК от 22 июня 2016 г. № 391); 

 Методические рекомендации по проведению мониторинга развития умений и 

навыков детей по усвоению содержания Типовой учебной программы, рекомендованных 

НМС Республиканского Центра «Дошкольное детство», МОН РК протокол №3 от 

7.02.2017г.) 

 Методические рекомендации по использованию сквозных тем для реализации 

содержания Типовой учебной программы, рекомендованных НМС Республиканского Центра 

«Дошкольное детство» МОН РК протокол №2 от 10.01. 2017г. 

Инновационность опыта состоит в том, что в работе с детьми дошкольного возраста 

по формированию поликультурной личности, мы использовали такие современные методики 

и технологии, как личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, 

информационно-коммуникационные технологии, технологию познавательного развития. Мы 

выбрали и выработали свою единную систему работы, оптимальную для детей нашего ясли-

сада. Для достижения цели при разработке материала опирались на работы К.Б. Жарикбаева, 

С.К. Калиева, Ш.М. Мамбетова, А. Кабдуева, Ж.К. Каракузова, М.Ш. Хасанова, В.В. Лезиной, 

О. В. Гукаленко, Н.Д. Гальсковой, В.Н. Гурова, Б.З. Вульфова, В.Н. Галяпиной.  

В целях исследования у детей дошкольного возраста навыков пения на трех языках, 

знаний о культуре казахского, русского и английского народного творчества, навыков 

исполнения народных танцев, представлений о музыкальных инструментов, мы провели 

диагностику в старшей (контрольной) группе с русским языком обучения. Критерии 

оценивания составлены по единой оценочной шкале: высокий, средний, низкий уровень. 

Получились следующие результаты: навыки пения на казахском языке – 16% (4 чел.); 

на русском языке – 72% (18 чел.); на английском языке 0% (0 чел.); знаний о музыкальной 

культуре казахского народа – 20% (5 чел.); русского народа – 28% (7 чел.); английского 

народа 0% (0 чел.); навыки исполнения казахского, русского и английского народного танца – 

44% (11 чел.); представление детей о музыкальных инструментах разных народов – 32% (8 

чел.). 

На конец учебного года: навыки пения на казахском языке – 56% (15 чел.); на русском 

языке – 92% (23 чел.); на английском языке 12% (3 чел.); знаний о музыкальной культуре 

казахского народа – 84% (21 чел.); русского народа – 88% (22 чел.); английского народа 16% 

(4 чел.); навыки исполнения казахского, русского и английского народного танца – 72% (18 

чел.); представление детей о музыкальных инструментах разных народов – 80% (20 чел.). 

  Результат диагностирования показал, что уровень знания полиязычного компонента 

низкий. Мы пришли к выводу, что для более успешного изучения языков и формирования 

поликультурной личности у дошкольников, необходимо внедрение полиязычного компонента 

не только в организованной учебной деятельности, но и во внеучебной. Поэтому нами было 

решено реализовать разработанную программу вариативного курса, направленного на 

формирование поликультурной личности у детей дошкольного возраста в рамках реализации 

программы «Рухани Жаңғыру». 

Авторская программа вариативного курса «На континентах музыки» для 

дошкольников 5-6 лет, разрабатывалась по степени сложности, с учётом особенностей 

развития детей данного возраста. Занятия состоят из вводной (мотивационно-

побудительной), основной (организационно-поисковой) и заключительной (рефлексифно-

корригирующей) части. Проводятся 1 раз в неделю. 

 Дополнительно к музыкальным занятиям вариативного курса был создан лэпбук по 
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формированию поликультурной личности и воспитанию патриотизма у детей дошкольного 

возраста. Содержание лэпбука включает в себя карточки для дидактических игр, картинки 

для показов, портреты, а также картотеки игр.   

В целях воспитания чувств патриотизма у детей дошкольного возраста, национальным 

традициям и обычаям были организованы мероприятия, где прививалась любовь к Малой 

Родине, к родному детскому саду. Для родителей дошкольников проводились консультации 

по данной тематике. 

Затрагивая основные аспекты реализации программы «Рухани Жаңғыру», в нашем 

ясли-саду были проведены тематические мероприятия, которые были направлены 

на формирование нового патриотического сознания »День языков», «Золотая осень», «День 

первого президента», «Мой независимый Казахстан», »Праздник Наурыз», «Маленький 

патриот своей страны», «День Защитника Отечества», «День Победы», «Праздник дружбы и 

весны». На данных мероприятиях звучали стихи и песни о Казахстане на казахском, русском 

и английском языках. Дети исполняли народные танцы. Закрепили знания о традициях, 

обычаях народов, живущих на территории Казахстана.  

  Отслеживание уровня подготовки детей экспериментальной старшей группы с 

русским языком обучения проводилось в течение учебного года (с сентября 2017 по май 2018 

года). На начало года (2017) работы мы наблюдали низкий уровень показателей 

полиязычного компонента: навыки пения на казахском языке – 12% (3 чел.); на русском 

языке – 84% (21 чел.); на английском языке – 4% (1 чел.); знаний о музыкальной культуре 

казахского народа - 56% (14 чел.), русского народа – 60% (15 чел.); английского народа – 8% 

(2 чел.); навыки исполнения казахского, русского и английского народного танца - 48% (12 

чел.); представления детей о музыкальных инструментах разных народов - 40% (10 чел.). 

Результат диагностирования показал, что уровень полиязычного компонента недостаточный.  

К концу 2017-2018 учебного года, после проведенных системных занятий в течение 

года у детей прослеживалась стойкая положительная динамика развития основных критериев 

программы: навыки пения на казахском языке – 80% (20 чел.); на русском языке – 96% (24 

чел.); на английском языке – 52% (13 чел.); знаний о музыкальной культуре казахского 

народа - 96% (24 чел.), русского народа – 96% (24 чел.); английского народа – 96% (24 чел.); 

навыки исполнения казахского, русского и английского народного танца - 92% (23 чел.); 

представления детей о музыкальных инструментах разных народов - 96% (24 чел.).  

Вывод. Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов 

показало статистически значимые различия. Наблюдается положительная динамика, 

существенное улучшение показателей и повышение уровня знания полиязычного 

компонента. Это свидетельствует о том, что реализация разработанной нами программы 

является результативной.  

После проведенной системной работы наши воспитанники подготовлены к 

успешному обучению в школе с полиязычным компонентом и социуму, повысились 

показатели по всем критериям программы: дети стали увереннее в себе, наблюдается 

высокий уровень притязаний – общение со сверстниками, преобладают положительные 

эмоции, что способствует гармоничному благополучному развитию ребенка. 

Сформировались партнерские отношения с родителями воспитанников.  

  Потвержден предполагаемый результат: формирование поликультурной личности 

детей старшего дошкольного возраста с использованием трехъязычия посредством 

музыкальной деятельности происходит быстрее и эффективнее. У детей формируются 

знания о музыкальной культуре казахского, русского и английского народов; навыки пения 

на казахском, русском и английском языках; умения использовать полученные знания и 

навыки в быту, на досуге. 

Таким образом, данная программа вариативного курса «На континентах музыки» по 

формированию поликультурной личности у детей дошкольного возраста в рамках 

реализации программы «Рухани Жаңғыру» является актуальной и приемлемой в работе с 

дошкольниками.  
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Оқытудың компьютерлік технологиясы педагогикалық оқыту технологиясының 

құрамдас бөлігі болып табылады. Компьютерлік технология белгілі бір педагогикалық 

технологияның оқу үрдісіне енгізілуіне қолайлы жағдай жасайды, оқушылардың оқуға деген 

ынтасын арттыруға, оқу үрдісін тиімді басқаруға мүмкіндік береді. 

Жас ұрпаққа тек тәрбие объектісі ретінде ғана емес, өзіндік ақыл-ойы, талап-тілегі, 

қажеті бар субъекті ретінде қарап, бойындағы туа біткен, табиғи мүмкіндіктерін дамыту, 

бағалау, сенім, үлгі көрсету, талап ету арқылы жауапкершілігін жетілдіру, ынтымақтастық 

педагогикасын қолданып, оқу- тәрбие жұмысын жүргізу арқылы жеке тұлғаны 

қалыптастыруға жол ашылады. 

Педагогикалық қызмет еңбек объектісінің ерекшелігімен айрықшаланады. Өйткені, ол 

үнемі дамып, бір мезгілде тәрбиенің объектісі де, субъектісі де бола алатын жеке тұлғамен 

істес. Қоғамдағы жас ұрпақ тәрбиесі төрт түрлі әлеуметтік күштің бірлескен жұмысы арқылы 

жүзеге аспақ: отбасы, мектеп, әлеуметтік орта, жұртшылық. Осы күштерді біріктіріп, 

байланыстырып ортақ мақсатқа бағыттап отыратын – музыка мұғалімі. 

Музыкалық білім беру дегеніміз – музыкалық шығармалар арқылы жас ұрпақты 

өмірдегі, күнделікті тұрмыстағы, еңбектегі, табиғаттағы және әдебиет пен өнердегі әсемдікті, 

сұлулықты, асқақтықты, азаматтықты, адамгершілікті дұрыс қабылдап, түсініп бойына сіңіре 

білуге, әділ бағалауға, тіршілкте іске асырып отыруға баулу, әсемдікті тани, жасай білуге 

үйрету. Музыкалық білім берудің мақсаты – әр адамның ақыл-ойын, әсемдік жөніндегі 

сауаттылығын арттырып, мінез-құлқының, тәнмен жанның қалыптасуына ықпал ету. 

Жасампаздықты мұрат тұтып, өзінің тұрмысын, мінез-құлқын, адамдармен қарым-

қатынасын, ұйымдастыра білу қабілетін, қиялын, эстетикалық талғамын дамыту. 

Эстетикалық тәрбие жан-жақты дамыған, еңбек сүйгіш, достыққа берік, жаны сұлу, әдепті 

жастарды тәрбиелеудің басты бір саласы. 

Музыкалық білім - кең ұғым. Ол әсемдікті сезе білуге көркемөнер құралдары арқылы 

ғана емес, қоғамдық өмірдің, оқудың, еңбектің, табиғаттың сұлулығын тану кезінде, 

адамдармен қарым- қатынас үстінде тәрбиеленеді. Өскелең ұрпаққа музыкалық білім 

берудегі біздің алдымыздағы ең басты міндет – оқушыларға көркемдік білім беру мен 

эстетикалық тәрбиені айтарлықтай толық, өнер шығармалырының, туған табиғаттың 

сұлулығы мен байлығын түсініп, бағалай білу қасиетін қалыптастыру. Осы мақсатта әрбір 

оқу пәнінің, әсіресе, зор танымдық және тәрбиелік күші бар әдебиет, музыка өнерінің 

эстетикалық мүмкіндіктерін жақсы пайдалану қажет. Музыкалық тағылым мен эстетикалық 

тәлім-тәрбие беру жөнінде көптеген айтарлықтай тәжірибе жинақталды. Осы мәселе жөнінде 

оның түрлері, ұйымдастыру әдістері О.А. Апраскина, Л.Арчажникова, Е.Я. Гембицкая, Д.В. 

Кабалевксий еңбектерінде және басқалардың зерттеулеріне көрініс тапты. Бүгінгі таңда 

оқушылардың музыкалық-эстетикалық білім беру, тәрбие мәселесі Қазақстан ғылым 

педагогтары А.Нұғманова, М.Момынов, С.Ұзақбаев, Ж.Өтемісов, М.Балтабаев т.б 

еңбектеріне елеулі орын алған. Ал мектеп сахнасына арналған тәрбие жұмыстарының әр 

түрлі формаларын өз еңбектерінде көрсетіп, әр түрлі тақырыптарда, кештерге, мерекелерге 

және сынып сағаттарына сценарийлер жазып жинақтаған көптеген ақын жазушыларымызды 

атауға болады. Солардың ішінде Ә.Табылдиев, оның “Тәрбие очерктері”, “Көңілді кештер” 

атты еңбектерін, Т.Боранғалиевтың ”Мектеп кеші көңілді”, Б.Ысқақовтың “Әлімнің әлегі”, 

Қ.Боқаевтың “Өнерлі өрге жүзер” т.б. жинақтарын айта кетуге болады. Бұл жинақтарда 

жазылған пьесалар мен ертеңгіліктердің, мектеп сахнасына арналған сценарийлердің 

оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде маңызы зор. Жинақтарда жазылған кейбір образдар 

арқылы, олардың жақсы жақтарымен оқушылар санасына сіңіп кету, олардың бойында өнер 

мен әдебиет арқылы жақсы азаматтық қасиеттердің пайда болуы көзделіп, елге, жерге, 

Отанға, ата-ана, туған ел мен қоршаған ортаға деген махаббат сезімінің қалыптасуына 

көмектеседі. Жеткіншек ұрпаққа музыкалық білім беру мәселелері бойынша материалдарда 

бүгінгі мектептердің практикалық тәжірибесі бар болғанына қарамастан бұл проблеманың 

көптеген жүйелері әлі толық зерттелмеген. Мәселен, егер қазақ халқының музыка өнерін 

игеруде сабақ пен сыныптан тыс әрекеттердің өзара байланыстылығы мен халықтың музыка 
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мұрасын игеруге тартуда қазақ музыкасының өзіндік ерекшеліктері ескеріліп, мақсатты 

бағытталған әдіс-тәсілдермен жүзеге асырылса, онда оқушылардың музыкалық тәрбиесінің 

тиімділігі анағұрлым артады. Сол сияқты әртүрлі жүйелерде пайдалану, халықтық 

педагогика, ұлттық музыка тәрбиесі негізініде жұмыстар жүргізу, онда жаңа жолдарын 

іздестіру жас жеткіншектерге рухани тәрбие беру, музыкалық тәрбие беруде бағалы жолдары 

болып табылады. 

 Ғалымдар эстетикалық білім беруді қоғамдық-мәдени өмірдің жан- жақты дамуымен 

байланыстыра қарайды, сондай-ақ өткен дәуірдің алдыңғы қатарлы дәстүрі мен тәжірибесіне 

сүйенеді. Әсемдік болмыста объективті түрде өмір сүреді, адам өзінің шығармашылық 

қызметінде өмірді және оның әсемдігін сәулелендіреді. Адамның әсемдікті сезе, тани білу 

қабілеті әсемдікті жасауға қатынасы оның сезім байлығы мен эстетикалық мәдениетінің даму 

дәрежесіне байланысты. 

  Музыкалық тәрбиені бала дамуының алғашқы сатысынан бастау жан- жақты 

жарасымды дамыған ұрпақ тәрбиелеудің алғы шарты. 

 Музыкалық білім берудің міндеттері:  

 1. Оқушылардың музыкалық-эстетикалық қабылдауын жүйелі түрде дамыту. Осының 

негізінде қоғамдық өмір мен айналаны терең таныту және олардың адамгершілік бейнесін 

қалыптастыру. Олардың зейінін өмірдегі, табиғаттағы, еңбектегі, адамдардың тәртібі мен іс-

әркетіндегі, тал бойындағы әсемдікті көре білуге аудару, өмірдегі шын әдемілікті жасанды 

әдеміліктен ажырата білуге, оны дұрыс бағалауға үйрету. 

 2. Оқушылардың музыкалық-эстетикалық түсінігі мен құштарлығын, сезімталдық 

қабілетін дамыту. Эстетикалық жан құбылысын тудыратын қуану, қайғыру, қобалжу, 

әсерлену, бейжай болу, көркемдікті қабылдауда шығармада бейнеленген кейіпкердің 

қуанышы мен ренішіне, табысына бірге қуанып, бірге қайғырып әсерленуін, көңіл-күйінің 

толқуын дамыту. 

 3. Оқушылардың көркемдік талғамын тәрбиелеу. Оларды жақсы мен жаманды, 

сұлулық пен кейіпсіздікті, нәзіктік пен дөрекілікті, бір түстілік пен ала-құлалықты ажырата 

білуге, өлең, ән, музыка, бейнелеу өнері шығармаларының не себептен ұнамайтынын аңғара 

білуге үйрету. 

 Музыкалық-эстетикалық талғам-өте кең түсінік. Ол өнер шығармаларын түсініп, нәр 

алу ғана емес, сонымен қатар табиғаттың, өмірдің, еңбектің, тұрмыстың, киімнің әсемдігін 

түсіну және бағалай білу. 

 4. Оқушылардың күшіне сай өзін өнерде көрсете білу қабілетін, айналаға қажетті 

әдемілік жасауға талпынысын тәрбиелеу, көркемдік-шығармашылық қабілетін дамыту. 

 5. Музыкалық-эстетикалық тәрбиенің тағы бір мәнді міндеті жас ұрпақты жас 

ерекшелігіне қарамай, өмірдегі, табиғаттағы әсемдікті қорғауға, бағалауға, сақтауға, 

молайтуға үйрету. Табиғаттағы әсемдікті өнердегі көрсеткіштер – ескерткіштер мен сәулет 

өнері туындыларын көзінің қарашағындай етіп аялауға баулу. Бұл адам еңбегін бағалауға, 

Отан, табиғат байлығын ұқыпты қарауға үйрету. 

Музыка пәні мұғалімінің күнделікті тәрбие жұмысында төмендегі міндеттер көрініс 

табуы тиіс: 

Оқушылардың жалпы мәдениетін көтеру қазақ халқының озық салт-дәстүрлері 

рухында тәрбиелеп, дүниетанымының дербестігін, мінез-құлқын жетілдіру көзделеді. Оқыту 

процесі сияқты тәрбие жұмысы да белгілі ұстанымдар негізінде жүргізіледі. Тәрбие 

ұстанымдары және тұлғаны тәрбиелеу жөніндегі ілімдерге және ғасырлар бойы жинақталған 

халықтық тәжірибеге және ғылыми педагогикаға сүйенеді. Бұл ұстанымдардың идеялық 

негізі мектептің өмірмен тәжірибемен еңбекпен байланысына сай Әл-Фарабидың айтуынша: 

«Музыка теориясының негізгі принциптерін тек түйсік тәжірибе арқылы білуга болады», - 

дегендей ғылыми педагогика мен халық педагогикасындағы тәжірибеде тексеріліп 

кеңейтілгені, музыка мұғалімінің сыныптан тыс жұмысын тиімді де нәтижелі атқаруына көп 

ықпалын тигізеді.  

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: »Білім беру жүйесінің басты 
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міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» - деп 

көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық және 

оқыту құралы болып компьютер саналады. Сондықтан кез келген білім беру 

саласында мультимедиялық электрондық оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға 

пайдаланады. Бұл бағытта ақпараттық технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу 

бағытында және қолданылатын жаңа құралдардың бірі – бағдарламалық- техникалық кешен 

болып саналатын »Активті экран» болып табылады. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін 

беру, логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік 

даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық 

қоғамға бейімдеу. 

Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік-ақпараттық 

бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту 

арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып 

табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Ақпараттық бірлікті қалыптастыру: мектептің материалдық-техникалық базасына; 

ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен міндеттеріне; оқушылардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру жүйесіне; оқушылардың жас ерекшеліктері мен меңгеру 

қабілеттеріне, педагог мамандардың информатикадан білім деңгейлерінің сапасы мен 

шеберліктеріне, оқу-тәрбие бағытының ақпараттық қоғам бағытымен өзара байланысына 

тәуелді. 

Қазіргі уақытта эстетикалық білім беруде сабақ барысында интерактивті құралдарды 

қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен 

жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың 

ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

Оқушылардың интерактивті құралдар көмегімен қалыптасатын және жүзеге 

асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен 

өзгеше болғандықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау зжоғарғы 

деңгейде болады.  

Интерактивті құралдардың келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады: 

1.Бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті тақтадағы түрлі – түсті айқын, 

ұқыпты кескінмен салыстыруға болмайды 

2. Тақта мен бордың көмегімен әр түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын 

әрі мүмкін емес. 

3. Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады 

4. Сабақта ACTIVote тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады 

5. ACTIVwand указкасының көмегімен тақтаның жоғарғы бөлігіне кішкентайларға да 

қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

6. Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі артады. 

7. Сабақтың өнімділігі артады. 

8. Оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді. 

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән берген елде тұрамыз. 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін 

бағдарлай білуге, өзін - өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдерді 

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға 

негізделген, ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі 

заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру. 
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Бәсекеге қабілетті болу тікелей білімге байланысты. Біз жаңа технологияға, 

жаңа өркениетті дамуға байланысты басқа өркенді елдердің көптен бері пайдаланып келе 

жатқан интерактивті құралдарды қолданып отырмыз. Бұл – біздің Қазақстаннның алға қарай 

жылжуының нышаны болып табылады. Ғылыми білім беруде интерактивті тақтаның 

мүмкіндігі мол. Интерактивті құралдарды қолдану арқылы оқушы білім кеңістігіне еркін 

бойлай алады. 

1. Тәжірибелі тәрбиешілер жұмыс жүргізген мектепте ғана оушылардың әдеміліктен, 

көркемөнерден, әдебиеттен, мәдениет, музыкадан ләззат алуға қабілеті оянады, сөйтіп өзінің 

музыкадан білімін қабілетін одан әрі дамытуға, өмір құбылысын бұлжытпай түсінуге 

мүмкіндік алады. Түрлі жолдармен музыкаға қызыққан оқушылар өздерінің қабілетін 

дамытып, кейін белгілі бір музыкалық оқу орындарына барып түсуге мүмкіндік алуы 

ықтимал. 

  2. Эстетикалық білім беруде интерактивті құралдарды қолданудың білімді игертуде 

оқушыларға берері көп. Интерактивті құрылғылардың Қостанай облысының мектептеріне 

келуі білім алушылардың білімін жетілдіруіне көп мүмкіндік туғызып отыр. 

3.Оқу процесінде, оның ішінде сыныптан тыс жұмыстарда интерактивті құралдарды 

қолдану мұғалімнің жеке тәжірибесіне, шығармашылық ізденісіне байланысты. 

Интерактивті құралдар оқыту формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі оқыту 

әдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер жасайды. Бұл оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттырады. Қорытындылай келе интерактивті құралдарды орынды 

қолдану оқыту сапасын жетілдіруге көмектеседі. 

4.Берілген анализдердің көрсеткіштері көрсетіп отырғандай, бастауыш сынып 

оқушылары музыканы қалтқысыз қабылдай және бағалай біледі. Ол үшін балалардың 

қабылдау тәжірибесін байытып қана қоймай, яғни музыка тыңдауда жаттықтырып қана 

қоймай, сонымен қатар музыка өнеріндегі шығарманы ойша пайымдауға және талқылауына 

мүмкіндік туғызу. Мұндай талқылаулардың негізі музыкалық міәнерлілікті, музыкалық 

образдардың мазмұндарын және оның айналасындағы «музыкадан тыс» құралдардың барін 

білу қажет. Музыкалық шығарманы дұрыс түсініп және бағалау үшін образдардың жаңағы 

құралдармен ара қатынасын белгілеу керек, ал бұл тек балалар мәнділік құралдарын білгенде 

және оларды айыра алғанда ғана мүмкін.  

Біздің тәжірибе музыкалық материалдың көлемін және балаларға берілетін білімнің 

қазіргі кезде қолданылып жүрген бағдарламамен салыстырғанда анағұрлым ұлғая түскенін 

көрсетті. Музыкалық білімді меңгеру – танымдық қызығушылықтың дамуына және 

музыканы тереңірек қабылдай білуді қолдануға мүмкіндік туғызады .Музыканы таңдау 

процесінде оны түсіне білу қаблеті артады. Түсініп тыңдаған музыка ғана адамның қуаныш, 

қайғы сезіміне, көңіл кұйіне терең әсер ете алады. Адам музыканы тыңдау, оны орындау 

арқылы өмір құблыстарын терең түсінуге мүмкіндік алады. Музыка әуені мен мазмұны 

оқушылар тыңдағаннан кейін олардың жүрегіне жаңа, жақсы сезім туғызып, эмоциялық әсер 

алу қаблетін ілгері дамытады. Тамаша жазушы Николай Островский бойындағы сырлы 

сезімдерді Чайковский оятып жүрегіне нәзік бір ой-қиялды туғызғанын айтады, сондай-ақ 

бұрын ол ондайды тіпті сезген де емес екенін айтқан. Шынында, музыкалық шығармаларды 

түсініп тыңдай білу-адамның сана-сезімін оятады. Сонымен қатар музыканы меңгеру мектеп 

оқушыларын жарқын сезімге бастайды және өмір қуанышына бөлейді. Сондықтан әрбір 

тәрбиеші кластан тыс жұмыстарында оқушыны музыкалық шығармаларды саналы түрде 

түсініп, қызыға білуге тәрбиелеу қажет. 

Балалар – бізің қуанышымыз, үмітіміз, болашағымыз. Бүгінгі мектептің алдына 

қойылып отырғаны – жеткіншек ұрпаққа мәдени, еңбек, адамгершілік және эстетикалық 

тәрбие берудің сапасын арттыру. Оқушыларға көркемдік білі беру мен эстетикалық тәрбиені 

халықтың ұлттық мәдени мұрасымен байланыстыра отырып, айтарлықтай жақсартуы. 

Сыныптан тыс музыкалық тәрбиені беру арқылы әсемдік сезімін дамыту, көркемдік 

талғамын тәрбиелеу, өнер шығармаларын сүйіп туған табиғатын, оның байлығын қастерлеп, 

бағалай білуге қабілеттерін қалыптастыру. Сонымен сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстың 
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мәні аса зор дей келе болашақ жас ұрпақ үшін қажеттілігін мойындай отырып оқу 

жоспарларын енгізіп, нағыз қазақтың ұлы, дарынды, білімді, перзенттерін дайындауға тиіспіз 

деп ой түйіндеймін. 
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ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АСПЕКТІСІ. 

⁎⁎⁎⁎⁎ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАМУЫНЫҢ 

ЗАМАНАУИ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЮВЕНАЛДЫ ӘДІЛЕТ 

 

Альбеков С.А. 4 курс студенті «Құқық және экономика негіздері мамандығы» 

Ғылыми жетекші: з.ғ.к, доцент Укин С.К. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Қылмыстық сот әділдігі жүйесінде жасөспірімдермен жұмыс жүргізу әдістерін 

өзгертудің, іс-тәжірибеде қылмыстық азаматтық іс жүргізу төңірегінде кәмелетке 

толмағандар құқықтары мен заңды мүдделерін ерекше сақтаудың қажеттілігі 2008 жылғы 19 

тамыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында ювеналдық юстиция жүйесін дамытудың 2009-2011 жылдарға арналған 

Тұжырымдамасын қабылдауға әкелді [3]. 

Тұжырымдамада кәмелетке толмағандарға қатысты сот ісін жүргізудің барлык 

кезеңінде сот әділдігін жүргізудің әсерлілігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік беретін 

Қазақстандағы ювеналды әділет әлементтерін игеру мен дамытуды кезең-кезеңмен жүргізу 

қарастырылады. Бұл кәмелетке толмағандармен жұмыс жүргізу жөніндегі бөліністерде және 

әділет, ішкі істер, білім беру органдарында және ғылымда, соттарда, прокуратура мен 

адвокатураларда арнаулы бөліністер ашуды қарастырады [7]. 

Ювеналдық юстиция тұжырымдамасы кәмелетке толмағандарды бастапқы негіз 

ретінде алады. Кәмелетке толмағандар – бұл, Конституциямен және мемлекеттің өзге де 

заңдарымен карастырылған субъективті құқықтарды, бостандықтарды және заңдық 

міндеттерді жүзеге асыруға жасы жетпеген жеке түлға [4]. 

Кәмелетке толмағандар үғымын заңга қосумен бірге кәмелетке толмағандар мен 

кәмелетке толғандар арасындағы заңдық шекара белгіленіп және соның нәтижесінде өз 

алдына бөлек адамдардың демографиялық тобы –арнайы құқықтар мен міндеттер арқалаушы 

топ пайда болды [8]. 

Мұндай өз алдына бөлек топтар құру ерекше психологиялық-физиологиялық және 

әлеуметтік қасиеттеріне негізделген кәмелетке толмағандарды арнаулы құқықтық қорғаудың 

ерекше қажеттілігінен туындап отыр. 

Кәмелетке толмағандардың өсіп-өніп келе жатқан ағзалары айналасындағылармен, 

заң талаптарымен, ересектер тарапынан кәмелетке толмағандардың құқықтарын 

бұзушылықтармен көрінетін шиеленіске итермелейтін жағымсыз ішкі және сыртқы 

әсерлерден жеткіліксіз қорғалған. Сондықтан, кәмелетке толмағандардың жасына 

байланысты қабілетсіздіктері өмірдің өзгермелі жағдайларына байланысты аталган 

адамдарды жогары құқықтық қорғау көмегімен орнын толтыруды талап етеді. Кәмелетке 

толмағандар қорғаушысы ретінде кәмелетке толмағандардың құқықтары, бостандықтары мен 

міндеттерінің көлемін анықтайтын және ювеналдық юстицияның шекарасын анықтайтын 

түрлі салалардың арнайы нормалары көрінеді. 

Қазіргі кездегі соттардың негізгі міндеттерінің бірі, әсіресе, топтасқан кәмелетке 

толмағандар қылмыстылығының алдын алуга айтарлықтай жақсы жағдай тугызатын 

қылмыстық істердің соттық талқылауын сондай әсерлі деңгейін камтамасыз ету болып 

табылады [8]. 

Сот ісін жүргізу мен заңға қатаң сәйкес келетін шешім қабылдау сотталушыларға, 
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сондай-ақ, қоғамға жат қылықтар жасауға бейім өзге адамдарға сондай белсенді ескертулік 

ыкдал жасауы тиіс. Әрбір сот ісін жүргізу өскелең ұрпақ тәрбиесіне тікелей жауап беретін 

адамдардың жауапкершілігін арттыруға жұмылдырылған. Алдын алу жүмыстарының 

ауқымы мен сапасы қылмыстың жасалуына жағдай жасайтын себептер мен шарттардың 

қаншалықты терең және жан-жақты әшкереленгеніне тура байланысты. 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты кәмелетке толмағандар қылмыстары 

туралы істер, әсіресе, топтасқан (соның ішінде, ересектер қатысқан істер бойынша) іс 

жүргізу кезеңде қылмыстық ізге түсу органдары мен соттардың әрбір қатысушыға қатысты 

жауапкершілік пен жазаны бірдей теңестіру міндеттілігі жайында бірнеше дүркін атап өткен 

болатын. Бұл жердегі маңыздысы кәмелетке толмағандар қылмысына қатысу түрінің сипаты 

мен дәрежесі және қылмыстық жаза мөлшерінің ықпалы туралы мәселе болады [4]. 

Сөйтіп, жалпы алғанда, Қазақстан Республикасында ювеналдық юстиция жүйесі 

дамыту үшін құқықтық алғышарттар қалыптастырылған, бірақ заманауи қылмыстық іс 

жүргізу заңы осы құқықтық қатынастың нормативтік реттеу элементтеріне ғана ие болған 

[7]. 
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АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ РЕТІНДЕ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫ 

 

Бәшір Қаракөз, «Құқық және экономика негіздері мамандығы» 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: з.ғ.к., доцент Укин Сымбат Кенжебекович 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті  

 

Халықаралық құқық нормаларымен азаматтық іс жүргізу – Қазақстан азаматтық іс 

жүргізу құқығының институттарының бірі болып табылады. Оның пайда болуы нарықтық 

қатнастардың дамуымен байланысты. 

Қазақстан егемендік алып, халықаралық құқықтың дербес субьектісі болғаннан кейін, 

елде шетелдік субьектілердің көлемі күрт өсті. Бұған 90-жылдың жартысына дейін біздің 

мемлекетімізбен жүргізілген Қазақстан Республикасының экономикасына инвестиция тарту 

саясаты әсер етті. 

Халықаралық құқық нормалары мен мемлекеттердің тәуелсіздік құқықтарын 

құрметтеу мемлекеттер арасындағы сапалы өзара қатынастардың негізгі алғышарты болып 

табылады. Халықаралық құқық нормалары халықаралық қатынастардың пайда болуынан 
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туындайды. Халықаралық қатынастарды халықаралық құқық реттеп отырады, сонымен бірге 

оның нормаларына өз әсерін тигізеді. Халықаралық құқық кез келген қоғам өмірінде 

маңызды орынға ие болатын жан-жақты және дамыған халықаралық қатынастарды реттейді. 

Халықаралық қатынастар халықаралық құқық нормаларының мазмұнын айқындайды. 

Елімізде тұрақты немесе уақытша тұратын шетел азаматтарының және азаматтығы 

жоқ тұлғалардың жыл сайын көбеюі байқалады, сондай-ақ шетелдік ұйымдар мен олардың 

филиалдары, өкілдіктері де аз емес. Соңғы жылдарда Қазақстанда инвестицияға жеңілдіктер 

беру мен қорғауға бағытталған өзара белсенді шаралар жасалуда. Мысалы, 1997 жылы 8 

наурызда Мәскеуде бекітілген инвесторлар құқықтарын қорғау туралы конвенцияның 8-

бабына сәйкес, тараптар аумағындағы инвестициялар осы конвенциямен, тараптардың 

ұлттық заңнамаларымен, сондай-ақ тараптар мүше болып табылатын халықаралық 

шарттармен құқықтық қорғауға ие болады. 

Шетелдік тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтарымен және ұйымдарымен 

бірдей іс жүргізу құқықтарын пайдаланады және іс жүргізу міндеттерін орындайды [1].  

Шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік ұйымдар мен 

халықаралық ұйымдар (шетелдік тұлғалар) өздерінің бұзылған немесе дау айтылып отырған 

құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін Қазақстан 

Республикасының соттарына жүгінуге құқығы бар [2].  

Осыған орай, Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінің 4 бөлімі 

“Халықаралық процесс” деп аталып халықаралық құқық нормаларымен іс жүргізу құқықтық 

қатнастарына арналған.   

Азаматтық іс жүргізу құқығында халықаралық құқық нормаларымен болатын 

азаматтық іс жүргізу ерекшеліктерінің жалпы толық зерттелуге жатпағанын атап өткенді жөн 

көрдік.  

Негізгі ғылыми жұмыстар ретінде Қазақстанның бір қатар азаматтық іс жүргізу 

құқығын зерттеуші авторларының ғылыми жұмыстары қолданылды, атап айтатын болсақ, 

З.Х Баймолдиннің, З.К. Абдуллиннің, Г.Ж Сулейменовтің, П.О. Афанасьефтің жұмыстары. 

Жеке зерттеулерді қажет ететін іргелі проблемаларға ең бірінші халықаралық жүйедегі 

халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардың орны туралы проблеманы жатқызуға 

болады. Мәселен, халықаралық қатынастарды зерттеушілер халықаралық қатынастарды 

маңызды және анықтаушы деп есептейді, оларды жүйе ретінде қарастырады (Г.А.Арбатов, 

Н.И.Лебедев, Ш.Г.Санакоев, Д.Г.Томашевский, т.б). 
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Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Орта және шағын бизнестің даму мәселелері біздің еліміздің басшылығы үшін 

әрдайым басымдықты мәселе болып табылады. Мемлекет тарапынан қолға алынған, жеке 

кәсіпкерлікті қолдау шаралары ТМД елдерінің арасындағы ауқымы бойынша теңдессіз 

болып табылады. Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына арнаған «Қазақстандық жол – 2050: 

Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында шағын және орта бизнестің дамуын – 

еліміздің экономикалық саясатының басымдықты бағыттарының біріне жатқызған. Шағын 

және орта бизнесті дамыту – Қазақстанның ХХI ғасырдағы индустриалдық және әлеуметтік 

жаңаруының басты құралы болып табылады [1]. 

Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру мақсатымен Қазақстан азаматтарына 

жайлы құқықтық және экономикалық жағдай туғызу үшін бірнеше заңдылық және 

ұйымдастыру – экономикалық шаралар жасалды. Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 

Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы 

туралы» жарлыққа қол қойды. Президент бұл бағдарламаны бекіте отырып, бір мерзімде оны 

іске асыру шараларының жоспарын жасап, бекіту жөнінде үкіметке тапсырма берді. Елімізде 

шағын кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әлі де жүріп жатыр. Шағын кәсіпкерлік 

әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы-қаражаттарын тиімді жұмылдыратын басты 

құралдардың бірі. Осындай кәсіпкерліктің болмауынан осы ресурстар пайдаланылған 

болатын еді[2]. 

Шағын және орта бизнестің дамуындағы жетістік көп жағдайларда мемлекет құратын 

шарттармен анықталады. Қазақстан тәуелсіздігінің екі онжылдығы ішінде тартымды бизнес-

климетты құру жолында маңызды қадамдар жасалды, және халықаралық деңгейдегі бағалау 

мен шағын және орта бизнес секторының едәуір өсуі – осының куәсі болып табылады. 

Шағын және орта бизнес секторы экономиканың нақты «қозғаушы күшіне» айналуы үшін, 

мемлекет бірінші кезекте оның қатысушыларының қалауын ескеретін кешенді қолдауды әрі 

қарай жалғастыруы тиіс. 

Сонымен қатар, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: Жалпыға бірдей еңбек 

қоғамына жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында мемлекеттік әлеуметтік саясаттың 20 

басымдығы тұжырымдалды. 

ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы мемлекеттің жаңаруының стратегиялық бағытын 

анықтайтын негізгі құжат болып танылды [3]. 

Жаңа жұмыс орындарын шағын кәсіпкерлік пен бизнес арқылы қалыптастыру – 

халықты кәсіпкерлік қызмет саласына да белсенді түрде тартуға мүмкіндік береді. Мұның өзі 

аймақтардағы өмір сүру деңгейін көтеруге ықпал етіп, ондағы тұрғындардың жұмыссыздық 

салдарынан ірі қалаларға көшуін тоқтатады. Осыған орай жергілікті атқарушы органдардың 

шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдау және дамыту үшін нақты іс – шараларды 

дайындаумен қатар, алдағы жылдардағы оның даму стратегиясын үкімет стратегиясы 

негізінде әзірлеуі тиіс [4]. 

Шағын бизнестің негізгі мақсаты – халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік 

мәселелерін шешу, еңбекке деген белсенділігін дамыту, тұтыну нарығын көп ассортиментті 

товарлармен, қызметтермен толықтыру. Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру 

мақсатымен Қазақстан азаматтарына жайлы құқықтық және экономикалық жағдай туғызу 

үшін бірнеше заңдылық және ұйымдастыру – экономикалық шаралар жасалды. Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 

мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлыққа қол қойды [5]. 
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 Президент бұл бағдарламаны бекіте отырып, бір мерзімде оны іске асыру 

шараларының жоспарын жасап, бекіту жөнінде үкіметке тапсырма берді. Елімізде шағын 

кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әлі де жүріп жатыр. Қазақстан 

Республикасында шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру мәселелері: шағын бизнестің негізгі 

мақсаты – халықты жұмыспен қамтамасыз ету, оның әлеуметтік проблемаларын шешу және 

еңбекке деген ынталығын дамыту, тұтыну нарығын мол ассортиментті товарлармен және 

қызмет етумен толтыру. Шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру мәселелері: Қазақстан 

азаматтарының кәсіпкерлікпен айналысуына қолайлы құқықтық және экономикалық 

жағдайлар жасау мақсатымен мынадай шаралар көзделген: – жеке адамның және семьялық 

кәсіпкерліктерін, шаруашылық қожалықтарының істеріне мемлекет ұйымдарының заңсыз 

араласпауына кепілдік беретін заңдармен қамтамасыз ету; – шағын бизнес субъекттерін 

мемлекеттік тіркеудің жеңіл тәртібін енгізу.Бұл тіркеудің мерзімін және ақысын қысқарту, 

қажетті жоғарғы қорының көлемін азайту, шағын кәсіпкерлер меншігіне мемлекеттік 

меншікті ақысыз беру; – мемлекеттік бақылау ұйымдарының шағын бизнес субъекттерінен 

қосымша ақы алуға мүмкіндік беретін қазіргі күші бар заңдылық нормативтер мен 

жағдайларды жою. Бұған тек заңда бекітілген айыптар, өсімдер және басқа санкциялар 

жатпайды; – материалдық өнімдер өндірісімен шұғылдалатын шағын бизнес субъектілеріне 

салық және кеден ақысын төлеуге жеңілдіктер беруді өрістету [6]. 

Шағын бизнес-ешқандай монополистік бірлестікке кірмейтін және экономикада 

монополияға қатысты бағынышты рөл атқаратын жеке меншіктегі ұсақ және орта 

кәсіпорындардың қабылданған жиынтық атауы. Дамыған елдерде сыртқы экономикалық 

байланыстардың негізгі бөлігі шағын бизнестің үлесіне кіреді.  
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Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет этникалық қазақтардың тарихи 

отанына оралу саясатын белсенді түрде жүзеге асыра бастады. Бүгінгі күні «оралман» сөзі 

күнделікті сөйлеуге және ресми құжаттарға толығымен енгізілген. Бұл ұғым «Көші-қон 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңынан бастау алады. Осы заңның жобасында шет 

елдерден Қазақстанға қоныс аударған қазақтарды «отандас» деген сөзбен деп атауды 

ұсынды, кейінірек депутаттар «оралман» деген сөзбен («репатриант» деген сөзді) 

алмастыруды ұсынды. Осы жылдар ішінде оралмандардың құқықтық мәртебесін реттейтін 
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түрлі заң актілері қабылданды. Бүгінгі күні ең бастысы - «Халықтың көші-қоны туралы» 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Заңы. Осы Заңның 1-бабына 

сәйкес «Оралмандар - Қазақстан Республикасының егемендігін алған сәттен бастап өз 

шекарасынан тыс жерде тұрақты тұратын азаматтығы жоқ Қазақстанға тұрақты тұру 

мақсатында келген қазақ ұлтының азаматтары немесе шетелдік тұлғалар. 

Заңда оралмандарға, олардың құқықтары мен міндеттеріне, жеңілдіктеріне, 

өтемақыларына және оралмандарға көрсетілетін атаулы көмектің басқа да түрлеріне қарау, 

қарау және тану қарастырылған. 

Оралмандардың көшіп келу квотасына оралмандардың мәртебесін айқындау жөніндегі 

нұсқаулық және «оралман мәртебесін беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-

бабына сәйкес оралман мәртебесіне үміткерлер келесі құжаттармен қамтамасыз етіледі: 

1) оралман мәртебесі туралы өтініш; 

2) өмірбаян; 

3) өтініш берушінің және онымен бірге көшіп келген отбасы мүшелерінің жеке басын 

куәландыратын құжаттар. 

 Оралмандар мәртебесін беру және оларды иммиграция квотасына енгізу туралы 

адамдардың өтініші ересек отбасыларының біреуінің тарапынан жеке басын дипломатиялық 

миссияларға, Қазақстан Республикасының шет елдердегі консулдық мекемелеріне немесе 

тікелей уәкілетті органға береді. Оралман мәртебесі туралы өтінішті қарау және көшіп келу 

квотасына отбасын енгізу туралы, сондай-ақ осы мәселелер бойынша шешімдер уәкілетті 

органның аумақтық қызметтері тіркеу күнінен бастап екі ай ішінде қабылданады. Егер адам 

оралман деп танылмаса немесе иммиграция квотасына енгізілмесе, шешімнің көшірмесі 

түрінде жазбаша хабарлама беріледі және өтініш берушіге бір ай ішінде заңнамада 

белгіленген тәртіппен жоғары тұрған органға немесе сотқа шағым жасай алуы мүмкін [1]. 

  Қазақстан Республикасының көші-қон және демография жөніндегі агенттігінің 1999 

жылғы 12 мамырдағы №5 бұйрығымен бекітілген репатриант (оралман), қайта қоныс 

аударушы, мигрант, сондай-ақ ел ішіндегі қоныс аударылған адамның мәртебесін айқындау 

тәртібі туралы бұрынғы нұсқа жарамсыз деп танылды. Осы бұйрыққа сәйкес репатрианттың 

мәртебесін (оралман) мәртебесін алуға үміткерлер жоғарыда аталғандардан басқа ата-

аналардың туған күнін растайтын құжаттар немесе репрессиялық жылдарда Қазақстаннан 

шыққан эмиграцияны растайтын құжаттар немесе басқа да уәкілетті органның аумақтық 

қызметтеріне беруге міндетті. құжаттарды (шет мемлекеттің құзыретті органдарының немесе 

шет елдегі дипломатиялық өкілдіктерінің құжаттары) белгілеу және анықтау тәртібі, оралман 

(оралмандар), репатрианттарға және сондай-ақ, (бағалау) өтініште көрсетілген мәліметтердің 

дұрыстығын тексеру мақсатында өтініш берушінің сауалнаманы толтыру тәртібін білдіреді. 

Қазіргі уақытта, Оралман мәртебесін белгілеу және анықтау тәртібі көп оңайлатылды. 

Оралмандар деп танылған жеке тұлғалар, сондай-ақ оралмандардың жыл сайынғы 

көшіп келу квотасына енгізілген тұлғаларға белгіленген үлгідегі куәлік беріледі және 

оралманның тіркеу карточкасы толтырылады. Оралманның куәлігі қатаң есеп берушілік 

туралы құжат болып табылады және «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында көзделген жеңілдіктер мен өтемақылар алу үшін негіз болып 

табылады [2]. 

90-шы жылдардың басында үкіметтің № 791 қаулысы шығарылды, оған сәйкес 

шетелден келген этникалық қазақтарға өздерінің ұлтын айқын көрсететін сертификаттар 

берілді. Олар белгілі бір жеңілдіктер беру үшін мәселен, шетел азаматтарына саяхат пен 

қонақ үйде тұру ақысы үш есе қымбат болғандығын ескере отырып шығарылды. Бірақ 

бүгінгі күні бұл құжаттар жарамсыз. 

 Бүкіләлемдік қазақтар ассоциациясының ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ботагөз 

Уатканның айтуынша, бұл тұрғын үй, жер және жеңілдіктер алуда айтарлықтай қызмет 

көрсетті. Оның пікірінше, «оралман» мәртебесін емес, азаматтығын («қазақ») көрсететін 

құжаттарды беру практикасын қайта жандандыру керек. 

«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабына 
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оралмандарға белгілі бір жеңілдіктер мен өтемақылар мен басқа да мақсатты көмек түрлерін 

ұсынған, бірақ бұл бап Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 20 желтоқсандағы №13III 

Заңына сәйкес алынып тасталды және оралмандардың жағдайы көтеру үшін жеке-дара 

толықтырылды. 

 «Көші-қон туралы» Заңға түзетулерге сәйкес 29-бапта сәйкес мынадай ережелер 

қарастырылған. Халықтың көші-қон саласындағы әлеуметтік қатынастарды реттейтін 

орталық мемлекеттік органдар қамтамасыз етеді: 

- уәкілетті орган мынадай әлеуметтік қорғауды: 

 - Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес зейнетақымен қамсыздандыру; 

 - «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес асыраушысынан айрылуына, мүгедектігіне байланысты 

жәрдемақы төлеу;  

 - азаматтығын қалпына келтіру - «Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын оңалту 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген өтемақыға құқықты жүзеге 

асыру; 

- «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес арнайы мемлекеттік жәрдемақы төлеу; 

 Уәкілетті білім беру ұйымы: 

 - орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру ұйымдарына түсу үшін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде квота бөлу; 

 Сыртқы істер министрлігі: 

 - Қазақстан Республикасына кіру визаларын беру үшін консулдық алымдардан 

босату; 

 Қорғаныс министрлігі: 

 - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Қарулы Күштер 

қатарында қызметтен босатуды тағайындау. 

  Халықтың көші-қон саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін жергілікті 

атқарушы органдар: 

  Қазақстан Республикасының заңнамасына жергілікті атқарушы органдары:  

- облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) сәйкес тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін; 

  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы: 

 - «Мемлекеттік әлеуметтік мақсатты көмек туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету; 

 - мектептерде, мектепке дейінгі ұйымдарда, сондай-ақ, әлеуметтік қорғау 

мекемелерінде қажетті орындармен, қамтамасыз ету; 

Қазақ тілін үйренуге жағдай жасау. 

Иммиграциялық квота бойынша келген оралмандарға жоғарыда көрсетілген 

жеңілдіктер мен өтемақылардан басқа мемлекет: 

 кеден ісі саласындағы уәкілетті орган: кедендік төлемдер мен салықтарды 

өндіріп алусыз шекара арқылы өтуге; 

 көші-қон мәселелері жөніндегі уәкілетті орган: 

 тұрақты тұруға және мүлікті (соның ішінде мал) тасымалдау үшін 

шығындарды өтеуге: келу орнында тұрғын үйді сатып алуға және біржолғы 

жәрдемақы төлеуге қаражат бөлу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

тәртіппен жүзеге асырылады [3]. 

«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

иммиграция квотасы бойынша тұрақты тұруға және мүлікті (оның ішінде мал басын) 

тасымалдау, шығыстары бойынша тұрғын үйді сатып алуға қаражат бөлу және оралмандарға 

біржолғы жәрдемақы төлеу жөніндегі шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы 

«Қазақстан Республикасының Қаулысы қабылданды.  
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«Қазақстан Республикасындағы көші-қон үдерістері әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

этникалық, экологиялық және басқа да факторлардың ықпалында дамып келеді. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап көші-қон үдерістерін реттеу мемлекеттік 

саясаттың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Көші-қон процестерінің 

динамикасына сәйкес көші-қон заңнамасы да дамып келеді. 1997 жылы халықтың көші-қоны 

туралы заңы мен 2001-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының көші-қон 

саясатының салалық бағдарламасы қабылданды, оның негізгі мақсаты елдің тұрақты 

әлеуметтік-экономикалық және демографиялық дамуын қамтамасыз ету, мигранттардың 

құқықтарын іске асыру үшін барлық қажетті жағдайларды жасау және мемлекеттік 

қауіпсіздікті нығайту болып табылды.  

 Көші-қон заңнамасын одан әрі жетілдіру Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың Жолдауына негізделді. Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 наурыздағы 

«Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Жолдауында көші-қон 

саласындағы негізгі бағыттар анықталды. Мемлекет басшысы көші-қон саясатының 

заманауи тұжырымдамасы қажет екенін атап өтті. Қазақстандағы қолайлы әлеуметтік-

экономикалық жағдай шетелдік жұмыс күшінің енуіне жағдай жасайды.  

Сондықтан басқа елдердің тәжірибесін ескере отырып, Үкіметке тұрақты негізде көші-

қон саясатын іске асыру тетіктерін әзірлеу, арнайы орталықтарда алдын-ала дайындық, 

оралмандарды қоғамға бейімдеу және ықпалдастыру үшін жағдайлар жасау, иммиграция 

квотасының объективті өлшемдерін жасау қажет деп атап көрсеткен болатын [4]. 

2007 жылғы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Президентінің №39 Жарлығымен 

Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған көші-қон саясатының 

тұжырымдамасы бекітілді. Көшi-қон саясатының тұжырымдамасы Қазақстан 

Республикасында көші-қонды басқарудың жаңа және сапалы жаңа бағыттарын жетiлдiруге 

бағытталған. Көшi-қон саясатының стратегиясы Қазақстанның жаһандық экономикалық 

қатынастарға интеграциялану жағдайында елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгi адам әлеуетiнiң саны 

мен сапасы бойынша айтарлықтай дәрежеде анықталады.  

Тұжырымдама көші-қон үдерістерін реттеудің халықаралық тәжірибесіне сәйкес 

әзірленген және ұлттық ерекшелікті сақтау мақсатында Қазақстанның көп ұлттығы ескеріле 

отырып іске асырылуы тиіс болды және ол «Қазақстан-2030» елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының ұзақ мерзімді стратегиясына негізделді [5]. 

Елдегі көші-қон процесінің негізгі үрдістерін сипаттай отырып, төмендегілерді бөліп 

көрсету керек. 2004 жылдан бастап оң көші-қон сальдосы мынадай болды: 2004 жылы - 3,4 

мың адам, 2005 жылы - 22,1 мың адам, 2006 жылы - 30,4 мың адам, 2007 жылы - 10, 0 мың 

адам ал 2008 жылы 3,5 мыңнан астам. Бірақ, көріп отырғанымыздай, 2007 жылдан бастап 

көші-қон көлемінің төмендеуі байқалады. ТМД елдерінде негізгі көші-қон ағындары Ресей, 

Украина және Орталық Азия елдерімен байланысты; шет елдердің арасында – Германиямен 

[6]. 

 Қазақстан Республикасының көші-қон саясатындағы басты орын этникалық көші-

қонды реттеу болып табылады. 1993 жылдан бастап этникалық көшіп-қонушылардың көшіп 

келуі иммиграция квоталарын белгілеу арқылы реттелді. Соңғы жылдардағы (2005-2008 жж.) 

Оралмандардың көшіп келу квотасы 15 000 отбасы болды. Алайда, келгендердің саны 

мемлекет белгілеген квотадан асып түседі. 

Оралмандар мен олардың отбасыларының саны 2007 жылға дейін өсті, содан кейін 

төмендеу байқалды. 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша этникалық көшіп 

келушілердің қоныс аударатын аймақтарын сипаттайтын болсақ, бүгінгі күні оралмандардың 

айтарлықтай үлесі Оңтүстік Қазақстан, Алматы және Маңғыстау облыстарында жұмыс 

істейді, ал солтүстік өңірлерде білікті еңбек ресурстарының жетіспеушілігі байқалады.  

Экономиканы үдемелі индустрияландыру және инфрақұрылымды дамыту есебінен 

орнықты экономикалық өсу тұрғысынан еңбек ресурстарын ұтымды бөлу зор рөл атқарады, 

бұл еңбек бөлінісі механизмінің тиісті бөлімдерінің одан әрі дамуын қажет етеді.  

Оралмандарды интеграциялауды құқықтық қамтамасыз ету 1997 жылы Қазақстанға 
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оралмандарға арналған интеграциялық шаралар кешенін қамтитын 1997 жылғы Халықтың 

көші-қоны туралы Заңына негізделген. «Халықтың көші-қоны туралы» заңына қосымша 

бірқатар нормативтік-құқықтық актілер бар. 

 2005 жылы оралмандарға арналған бюджет бөлінді, ол 2005 жылы 8 млрд теңгені 

құрады. Оралмандарға мемлекеттік субсидиялардың айтарлықтай өсуі байқалды. Мысалға, 

2002 жылы мемлекеттік бюджетте интеграциялық үдерістерге 375 млн. теңге бөлінді. 2003 

жылы бұл көрсеткіш 2 млрд. теңгеге дейін өсті. 2006 жылы бюджет 11,1 млрд. теңге болды 

[7]. 

Бюджеттен қаражат негізінен квотаға кіретін оралмандарды тұрғын үймен қамтамасыз 

етіп, оларға бір реттік сома береді. 

Тұрмыстық жәрдемақылар мен отбасы мүшелерінің біржолғы жәрдемақысынан басқа, 

квотаға кіретін оралмандар шекаралық, кедендік төлемдерден босату және тасымалдау үшін 

шығындардың орнын толтыру түрінде қосымша жеңілдіктер ала алады. Сонымен қатар, 

квотаға кірмейтін оралмандар, қазақстандық азаматтығын алуға өтініш жасайды, сондай-ақ, 

барлық оралмандарға квотаға кіргеніне қарамастан берілетін жеңілдіктер ала алады. Бұл 

квотаға кіретін оралмандарда болатын артықшылықтардың шектеулі пакеті.  

Қазіргі заманғы мемлекеттерде құқық қорғау органдарының ең маңызды функциялары бар. 

Бұл функциялар мемлекеттің келесідей әрекет етуін қамтамасыз ету болып табылады: 

 - алдын-ала (құқықтық нормаларды бұзудан бұрын), яғни, заңдылық мінез-құлқы 

шеңберінде субъектіні сақтап қалуды; 

 - заңсыз әрекеттерді (әрекетсіздікті) болдырмау, олардың теріс салдарын болдырмау; 

 - құқықтарын бұзғаннан кейін заңды жауапкершілікке тарту; 

 - бұзылған субъективтік құқықтарды қалпына келтіру шараларын қабылдады. 

 Бүгінгі күні адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау проблемасын шешу 

үкімет пен барлық мемлекеттік органдар іске асыруға және қорғауға қатаң бағытталуы керек. 

[8]. Осыған байланысты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың 

конституциялық механизмінің маңызды элементі мемлекеттің түрлі мемлекеттік органдар 

арқылы адам құқықтарын қорғау болып табылады. Осы функциялар мен тапсырмаларды 

жүзеге асыру үшін қажетті мемлекеттік органдар мен әкімшіліктер құрылады. Ең алдымен, 

адамның құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттік қорғау мемлекеттік биліктің әртүрлі 

салалары бойынша конституциялық құқықтық қорғау болып табылады. Жеке құқықтар мен 

бостандықтар - заң шығару мен құқық қолдану практикасының басты бағыты. 

 Мемлекеттің құқық қорғау қызметі заң шығару, құқық қорғау және заң шығару 

нысандарында, сондай-ақ ұйымдық нысандарда жүзеге асырылады. Ең маңызды 

нысандардың бірі - рұқсаттарды, рецептілерді және тыйымдарды белгілеу арқылы заң 

шығару. Заңның көмегімен мемлекет саналы мінез-құлқымен айналысатын адамдардың 

құқықтық мінез-құлқына әсер етеді. Демек, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың 

конституциялық-құқықтық тетігінде Парламенттің маңызды рөлі бар. Мұнда азаматтардың, 

мемлекеттің және қоғамның өміріне қажетті ең маңызды, ең алдымен халықтың өмір сүруіне 

және қызметіне жақсы ықпал ететін мінез-құлықтың белгілі бір ережелері, заңдар көрініс 

табады, оның тәртібі мен тұрақтылығының проблемалары шешіледі. Осы тұрғыдан алғанда, 

заңның қоғамдық маңызды мінез-құлық нормаларының жиынтығын құратын 

ұйымдастырушы фактор ретінде заңның маңыздылығы ерекше. 

Қазақстан Республикасының Парламенті адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау мен қорғауды, негізінен оның заңнамалық қызметі арқылы жүзеге 

асырады. қолданыстағы заңнамада адам құқықтары мен бостандықтары туралы 

конституциялық құқықтық нормаларды жетілдіру, сондай-ақ әрбір негізгі құқық пен 

бостандықтың интеграцияланған кепілдік жүйесін одан әрі енгізу және жетілдіру мақсатында 

жаңа заңдарды қабылдау, қолданыстағы актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 

Парламенттің осы саладағы жұмысының тағы бір қыры - сайлаушыларда сайлаушылармен 

бірге депутаттардың өтініштері, шағымдары. Қазақстан Республикасы Парламентінің, Сенат 

пен Мәжілістің лауазымды тұлғалары ережелер мен нормаларға сәйкес сайлаушылармен 
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жылына кем дегенде 4 рет сайлау округтеріне бару міндеттерін нақты белгілеуге болады, бұл 

депутаттарға мемлекеттік органдардың және олардың сайлаушылардың құқықтарын бұзғаны 

туралы туралы жедел жауап беруге мүмкіндік береді. 

 Оралмандарға құқықтық көмек көрсететін бірқатар ұйымдар бар: заңнама, әлеуметтік 

қорғау, аударма және азаматтарды тіркеу және тіркеуге арналған құжаттарды дайындау 

бойынша кеңестер; конференциялар, семинарлар және дөңгелек үстелдер өткізу; құқық 

қорғау және т.б.. Өкінішке орай, осындай ұйымдардың мемлекеттік органдармен өзара 

әрекеттесу деңгейі әлі де жоғары емес. Жалпы алғанда, зерттеу оралмандарға қатысты 

экономикалық және әлеуметтік саясатты өзгерту және оңтайландыру қажет екендігін 

көрсетеді. Қазақстандағы оралмандарды бейімдеудің мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу 

қажет. Жаңа қаржылық көзқарасқа негізделген мұндай бағдарлама оралмандарды квотаға 

және одан тысқары жерлерге теңестіре алады және экономикалық бейімделу мәселелерін, 

оның ішінде жұмыспен қамту, кәсіпкерлік қызметпен байланысты мәселелерді қамтиды; 

әлеуметтік бейімделу, тұрғын үй және медициналық қызмет көрсету, білім беру; сондай-ақ 

мәдени және лингвистикалық бейімделу. 

Оралмандарды көшіру және бейімдеу Қазақстанның демография, әлеуметтік және 

экономикалық саясаты үшін маңызды. Осыған орай тарихи отанында оралмандарды 

интеграциялық механизмге сай дамыту және қарқындату қажет. 

 Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар өздерінің заңдары 

бойынша басымдыққа ие және халықаралық шарттан оны қолдану заң талап ететін 

жағдайлардан басқа жағдайларда тікелей қолданылады. Егер Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шартта халықтың көші-қоны туралы заңда қамтылғандардан 

өзге көші-қон ережелері белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады. 

Көші-қон туралы даулар сот тәртібімен шешіледі. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 

адамдарды Қазақстан Республикасының аумағына заңсыз кіргізу немесе Қазақстан 

Республикасының азаматтарын Қазақстан Республикасынан заңсыз айыру жауапкершілігі 

Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады. 

Әрине, елге халықтың демографиялық өсуі ғана емес, жұмысшылардың саны да арта 

түсуі қажет. Бірақ көші-қон ережлеріне сәйкес тарихи отанына қазақтардың оралуын, 

қабылдау мен бейімделу тәжірибесін зерделеу және жүйелеу керек. Аз уақыт ішінде 17 

миллион адамнан тұратын елге миллионнан астам адамның басқа тілге және өзге де мәдени 

және идеологиялық көзқарастарға бейімделуінің күрделі салдары болуы мүмкін.  
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Активное формирование нового гражданского общества в России в течение 

последнего десятилетия непосредственно связано с коренным изменением экономической и 

правовой системы государства. Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации 

провозгласила свободу предпринимательской деятельности, правовые основы которой 

заложены новым ГК РФ. С самого начала экономических реформ в России реклама как 

неотъемлемая часть рыночных преобразований стала активно внедряться в нашу жизнь. 

Сегодня средства массовой информации переполнены рекламными сообщениями. О 

рекламе говорят много, часто как о непрошеной гостье, чье поведение раздражает 

бесцеремонностью, а речь - невнятностью и нередко лживостью. Однако уже ни кто не 

отрицает роли рекламы как важнейшего инструмента продвижения товаров, увеличения 

сбыта и развития конкуренции. 

Реклама жизненно необходима для эффективной работы рынка. В свою очередь, 

эффективная работа рынка в максимальной степени обеспечивает потребителю такие 

преимущества, как более высокое качество, выгодные цены и лучшее обслуживание. 

Потребительского общества не существует без рекламы. Она служит прежде всего 

информированию и убеждению, а также должна предоставлять потребителям достоверные 

сведения, позволяя им сделать осознанный выбор и убеждая в необходимости купить данный 

товар или воспользоваться определенной услугой. 

Будучи важнейшим механизмом рыночных отношений, реклама делает возможным 

развитие свободной конкуренции между коммерческими предприятиями. Сегодня 

бесспорно, что конкуренция является необходимым условием хозяйственной деятельности, 

оптимальным средством обеспечения спроса и предложения в экономике, удовлетворения 

интересов потребителей и всей экономики в целом. Реклама же, являясь по существу 

основным средством борьбы между конкурентами на рынке, выступает в качестве 

неотъемлемого составного элемента конкуренции. Выступая инструментом для выхода на 

рынок конкурирующих организаций, предоставляя возможность информировать 

потребителей о своей продукции, реклама вынуждает их соревноваться друг с другом, что, в 

свою очередь, стимулирует рост производства [1]. 

В законодательствах всех стран, ориентированных на рыночную экономику, 

правовым вопросам регулирования рекламы уделяется пристальное внимание. Вызвано это 
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также и тем обстоятельством, что в современной экономике наряду с прогрессивным 

влиянием рекламы стали проявляться и ее негативные стороны. Ведь распространение 

ненадлежащей рекламы способно ввести потребителей в заблуждение, нанести вред жизни, 

здоровью, имуществу граждан, окружающей среде. Используемая для ведения 

недобросовестной конкурентной борьбы на рынке противоправная реклама часто может 

причинить вред не только интересам предпринимателей. Наносится ущерб самому 

существованию конкуренции, а также всему обществу в целом. Достаточно вспомнить 

созданный рекламой в России в 1995 году массовый ажиотаж среди граждан и юридических 

лиц вокруг так называемых финансовых пирамид, осуществлявших крупномасштабное 

привлечение денежных средств без реальных гарантий не только обещанных сверхвысоких 

доходов, но даже номинала вложенных средств. 

Правовое регулирование рекламных отношений следует рассматривать с точки зрения 

развития экономического пространства и предпринимательской деятельности, которые 

направлены как на совершенствование сферы информационной деятельности, так и на 

защиту социальных ценностей.  

Правоприменительная деятельность КС РФ позволяет сделать вывод о том, что 

реклама есть проявление свободы слова и на нее распространяются гарантии такой свободы, 

в том числе требование соразмерности ее ограничений преследуемым целям защиты 

общественных интересов.  

Целям защиты общественных интересов служат запреты, относящиеся к 

ненадлежащей рекламе. Особо следует отметить, что действие законодательства о рекламе 

не распространяется на:  

1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по 

вопросам референдума;  

2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 

которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;  

3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и 

внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве 

основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;  

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, 

сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые 

не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат 

сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой;  

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;  

6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности;  

7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенную на товаре или его упаковке;  

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не 

относящиеся к другому товару;  

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о 

продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или 

искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера. 

Предметом правового регулирования рекламного законодательства как части системы 

российского законодательства является круг общественных отношений в области рекламы. 

Исходя из положений законодательства о рекламе, можно выделить три 

взаимосвязанные составляющие отношений, возникающих в процессе осуществления 

рекламной деятельности: отношения по производству рекламы, отношения по размещению 

рекламы и отношения по распространению рекламы [2]. 

Отношения по производству рекламы. В настоящее время все чаще реализация 

кампании по продвижению того или иного объекта на рынке осуществляется с привлечением 
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хозяйствующих субъектов, профессионально осуществляющих изготовление рекламы, в том 

числе приведение информации в готовую для распространения в качестве рекламы форму. 

Участниками отношений по производству рекламы выступают с одной стороны 

рекламодатели, а с другой стороны рекламопроизводители. 

В современных условиях развития рынка услуги по производству рекламы 

оказываются рекламными агентствами. 

Процесс производства рекламы в том понимании, как он определен Законом о 

рекламе, может состоять из целого комплекса мероприятий, начиная от маркетингового 

исследования товарного рынка, планирования и разработки оригинальных рекламных идей, 

заканчивая непосредственным созданием печатной и эфирной рекламы и т. п., а также 

сопровождением реализации рекламной кампании. 

В целях производства рекламы своей продукции некоторые рекламодатели заключают 

несколько договоров по оказанию отдельных рекламных услуг с различными рекламными 

агентствами. Отношения между рекламодателем и рекламным агентством оформляются 

посредством заключения гражданско-правовых договоров (например, агентского 

соглашения). Предметом такого соглашения могут быть отдельные рекламные услуги или же 

весь комплекс услуг по обслуживанию рекламной деятельности рекламодателя. 

В связи с этим отношения по производству рекламы можно определить как взаимные 

права и обязанности рекламодателя и рекламопроизводителя, в соответствии с которыми 

рекламопроизводитель (рекламное агентство) по поручению рекламодателя совершает от 

своего имени (или от имени рекламодателя), но за счет рекламодателя сделки с юридически-

ми и физическими лицами в целях обеспечения производства рекламных материалов, а также 

фактические действия по маркетинговым исследованиям рынка, консультирование по пла-

нированию и реализации рекламной кампании, изготовление рекламной продукции, а также 

прочие действия, направленные на приведение информации в готовую для распространения 

в качестве рекламы форму. 

Содержание отношений по производству рекламы может включать следующие 

элементы: 

- консультационные услуги, т. е. консультации и рекомендации по результатам 

проведения маркетинговых исследований, планированию рекламных мероприятий, по 

составлению необходимого рекламного бюджета, по использованию креативных разработок, 

разработка концепции рекламной кампании и другие аналогичные мероприятия; 

- креативные услуги, т. е. разработка и создание рекламного имиджа клиента и его 

продукта. Эти услуги также включают в себя разработку творческой концепции, рекламного 

дизайна и рекламной символики, а также создание слоганов, рекламных заявлений, текстов 

рекламных объявлений, создание сценариев аудио- и видеопродукции, адаптирование рек-

ламных кампаний, отдельных рекламных материалов для местного рынка; 

- осуществление организации и координации рекламной кампании в соответствии с ее 

целями и задачами, решение административно-организационных вопросов, необходимых для 

ее реализации. 

В рамках договора агентом по указанию принципала может также оказываться целый 

комплекс посреднических услуг, в том числе приобретение в интересах рекламодателя прав 

на использование различных объектов интеллектуальной собственности. 

Отношения по размещению и распространению рекламы. Закон о рекламе в 

отдельные подгруппы отношений в сфере рекламы выделяет отношения по размещению 

рекламы и отношения по распространению рекламы [3]. 

Вместе с тем нельзя не признать, что размещение и распространение рекламы 

являются сходными понятиями, составляют единый процесс по непосредственному 

доведению рекламы до сведения потребителей. 

При этом содержанием отношений по размещению рекламы является включение 

изготовленной рекламы в сетку вещания телепрограммы, размещение оригинал-макета 
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печатной рекламы в периодическом печатном издании и иные подобные действия в 

зависимости от способа распространения рекламы. 

Рассматривая отношения, возникающие в процессе осуществления рекламной 

деятельности, в качестве центрального элемента предмета рекламного законодательства, 

необходимо понимать, что нормы этой отрасли законодательства не регулируют 

имущественные отношения, возникающие между субъектами рекламной деятельности. 

Законодательство о рекламе предъявляет требования к деятельности хозяйствующих 

субъектов по производству, размещению и распространению рекламы в целях развития 

рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 

конкуренции, обеспечения в Российской Федерации единства экономического пространства, 

реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, 

создания благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, 

предупреждения нарушения законодательства РФ о рекламе, а также пресечения фактов 

ненадлежащей рекламы. 
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 Ғылыми жетекші – аға оқытушы, дене шынықтыру және  

спорт магистрі Тулегенов А.Б. 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті 

 

 Дене шынықтыру- физикалық қасиеттерді дамытуға және жаттығудың барлық 

аспектілерін жақсарту үшін қолайлы жағдайлар жасайтын функционалдық мүмкіндіктерді 

дамытуға бағытталған процесс [1, б.25]. 

Дене дамуы- адам ағзасының биологиялық түрлері мен функцияларының қалыптасу 

және өзгеру процесі, өмір сүру жағдайының әсерінен және қабылдау ерекшеліктері [2, б.5]. 

Дене шынықтырудың қазіргі заманғы теориясы мен әдістері бес негізгі физикалық 

қабілеттен тұрады: күш қабілеттіліктерінен (бұлшық ет күшін), жылдамдық қабілеттерінен 

(жылдамдығын), үйлестіру қабілеттерінен (үйлестіруді), шыдамдылықтан, икемділіктен [3, 

б.6]. 

Бірқатар авторлар АДШ құралдарының үш тобын ажыратады: 

1) нақты (спецификалық) - бәсекелестікте негізгі жаттығуларды орындаудың әр түрлі 

формалары; 

2) мамандандырылған - ағзаның жұмыс режимінің ең маңызды қозғалтқышы және 

функционалдық параметрлері бойынша бәсекелестік жағдайға сәйкес келетін, оның МФС 

процесін дамытуда негізгі рөл атқарады; 

3) нақты - формальды түрде бәсекелестік жаттығуларға сәйкес емес, сонымен бірге 

қажетті бағыт бойынша ағзаның функционалдық мүмкіндіктерін дамытуға ықпал етеді.  

Михайлов В.В. дене тәрбиесін коммунистік білімнің жалпы мақсаттары мен 

міндеттерінен тыс қарау мүмкін емес деп жазады. Дене тәрбиесі, тұтастай алғанда тұлғаның 

қалыптасуына әсер ететін, мектепке дейінгі жасқа байланысты ерекше мүмкіндіктерді 
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қамтиды. Дене шынықтыру жүйесінің негізгі қағидаттары- толыққандылық, практикалық 

және сауықтыру бағдары- мектепке дейінгі жастағы балалардың дене шынықтыруында өз 

орнын табуда [4, б.33]. 

Рожков В.П. спортшылардың күшті дайындығының тиімділігі көбінесе оқу процесін 

техникалық жабдықтауға байланысты деп санайды. Бұлшықеттердің изометриялық 

режимінде күштің өсуі қолданылған жаттығуларға сәйкес қозғалыс траекториясының бөлігі 

бойынша ғана байқалады [5, б.45]. 

Ж.K. Холодов және В.С. Кузнецов дене тәрбиесінің мақсатына жету үшін мынадай 

құралдарды пайдалануы тиіс деп есептейді: 1. Дене жаттығулары. 2. Табиғи денсаулық 

күштері. 3. Гигиеналық факторлар. Дене тәрбиесінің негізгі ерекшелігі физикалық 

жаттығулар, табиғи қорғау күштері және гигиеналық факторлар. Осы құралдарды кешенді 

пайдалану дене шынықтыру және спорт мамандарына денсаулық сақтау, білім беру және 

тәрбиелік міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік береді [6, б.12]. 

Жаттығудың әсері бірінші кезекте мазмұны бойынша анықталады. Дене 

жаттығуларының мазмұны физикалық жаттығу кезінде адам ағзасында орын алатын 

физиологиялық, психологиялық және биомеханикалық процесстердің тіркесімі болып 

табылады [7, б.22]. 

Дене жаттығуларын орындау дененің морфологиялық және функционалдық 

қабілетінің қайта құрылуына әкеліп соғады, ол денсаулық көрсеткіштерін жақсартуда 

көрінеді және көптеген жағдайларда емдік әсерге ие болады [8, б.36]. 

В.В. Кузнецовтың көзқарасы бойынша, балуанның жылдамдық қасиеттерін 

тәрбиелеуде, жылдамдық күштерін дамытуға қажет ететін жаттығуларға үлкен көңіл бөлу 

керек. 

Дене жаттығуларының көмегімен адамның физикалық қасиеттерінің дамуына 

мақсатты түрде әсер етуі мүмкін, бұл, әрине, физикалық дамуы мен физикалық дайындығын 

жақсарта алады, бұл өз кезегінде денсаулық көрсеткіштеріне әсер етеді [9, б.44]. 

Попов Г.И. жауынгерлік өнер дәстүрлі спорт түрлеріне жатады деп санайды, онда 

спортшылардың дене тәрбиесіне негізгі, басымдық рөлі беріледі. Дене сапасының арасында 

бәсекеге қабілетті жағдайларда тактикалық және техникалық іс- әрекеттердің орындалу 

сенімділігінің негізгі факторы ретінде спортшының жылдамдық күші қасиеттері 

айқындалады. 

Балуандардың жылдамдық- қуат қасиеттерін дамытуда қайшылық бар. Бір жағынан, 

түрлі жүктемелермен дамыту жаттығуларында, жеке бұлшықет топтарының кернеуі мен 

релаксациясы циклдік болып табылады. Екінші жағынан, нақты бәсекелестік белдесуде 

спортшылар үнемі өзара билікке қарсы тұруда, сондықтан олардың нейро бұлшықеттер 

белсенділігі кез- келген техникалық әрекеттің алғашқы сәттерінде маңызды иннервациясы 

жағдайында қалады [10, б.78]. 

Холодов Ж.К. және Кузнецов В.С. Олар жалпы физикалық жаттығулар физикалық 

қасиеттердің әртүрлі дамуы, спортшының органдарының функционалдық мүмкіндіктері мен 

жүйелері, бұлшық еттер белсенділігінің көрінісіне сәйкестігін білдіреді деп есептейді. Қазіргі 

заманғы спорттық жаттығуларда физикалық дене шынықтыру жалпы әртүрлі физикалық 

жетілдіруге емес, сонымен бірге спорттық жетістіктерге және жаттығу процесінің 

тиімділігіне нақты спорт түрлеріне әсер ететін қасиеттер мен қабілеттердің даму деңгейімен 

байланысты. Жалпы дене шынықтыру құралдары - спортшының денесіне және жеке басына 

әсер ететін физикалық жаттығулар. Оған түрлі қозғалыстар кіреді- жүгіру, шаңғы жарысы, 

салмақты жаттығулары және басқалар.  

Дене тәрбиесі туралы айтатын болсақ, өзін-өзі жаттықтыру арқылы денсаулықты 

жақсарту қажеттігін еске түсіру керек. Шынында да, дене бұлшықеттерінің дайын болмауы 

себепті спорттық жарақаттар жиі кездеседі. Демек, тобықтың сіңірін созып алып жарақаттау 

жиі кездеседі, себебі спортшы тез шаршайды (төзімділік болмайды) және оның қозғалысын 

жеткілікті дәл бақылай алмайды немесе тобық сіңірлерінің жеткілікті күші жоқ. Бірақ, әр 

таңда бірнеше минут бойы жаттығуларға көңіл бөлу жеткілікті немесе біркелкі емес 
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өрістерге, көгалдарға, орманда жаттығу жасап, секіруге болады, демек осындай аз ғана 

жаттығулар жасапжарақаттын алдын алуға болады [11, б.5]. 

М.З. Зелесский күшті дамыту үшін жаттығулар ұсынады: 

1. Жеңіл жүгіру – 5–7 минут. 

2. Икемділік пен релаксацияға арналған жаттығулар (бөліктер, көпірлер, бұрылыстар, 

шайқау) - 20 минут. 

3. Денені босаңсытып турникте асылып тұру (20 секундтың әрқайсысына 

ауыртпалықсыз және аяқтарға шағын гантелдер байлап асылып тұру). 

4. Аулада шағын төбеден көтеріліп, тынығып, жылдамдықты жинап, үш-төрт рет 

төменге жылдам жүгіру. 

5. Отырып жаттығу, жеңіл секіріп, енкейіп, штангамен лақтырып жаттығу немесе аз 

салмақты гірмен он- он екі рет жұмыс істеу [12, б.82]. 

Мақаланы қорытындылай отырып мынадай тұжырымдарға келдік: 

1. Спортшының жаттығу үрдісінде жүйелі тактикалық және техникалық дайындық, 

физикалық жаттығудың әр түрлі міндеттерін шешу маңызды рөл атқарады. Дене 

шынықтыру- негізгі физикалық қасиеттерді дамыту, дененің функционалдық қызметін 

жақсарту және денсаулықты жақсарту. Күш - спортшылардың негізгі қозғалтқыш 

қасиеттерінің бірі; 

2. Дене және буын бұлшықеттерінің дамуы, күшті жаттығулардың жоғары деңгейі 

денсаулықты сақтау және күрес бойынша жақсы спорттық көрсеткіштерді көрсетудің 

алғышарты болып табылады. Күштің, жылдамдықтың, үйлестіру қабілеттерінің, 

төзімділіктің, икемділіктің, дене шынықтырудың дамуын қамтамасыз ете отырып, 

спортшының қозғалмалы әрекеттерінің құрылымын қалыптастыру, ұтымды 

технологияларды біріктіру, техникалық және тактикалық дағдыларды қалыптастыру. 
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Ө.Сұлтанғазин атындағы мемлекеттік педагогкалық университеті 

 

«Қазақ елінің озып үдеген кезі де, тозып жүдеген кезі де аз емес» деген тұнғыш 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев. «Мың өліп, мың тірілген» қазақ елі «тар жол, тайғақ 

кешуден» де өтті. Бүгінде «қилы замандардың» қатаң қиыншылықтарын артқа тастап, 

дамудың даңғыл жолына түсті. Демографиялық соққыны да көрген халқымыз жақсы 

дәрежеде өркендеді. Біршама жетістіктерді еншілегенімен әрі қарай дамып, ел экономикасын 

көтеруді тоқтатпай келеді. Әлем елдерімен иық тірестірерлік дәрежеге жету үшін маңызды 

істер қатарын көбейттік. Дәлірек айтсақ, ел мүддесі үшін жасалуға міндетті парыздар 

өтелуде. Дамудың жаңа процесстері жолға қойылды. Ең басты назар аударатыны – рухани 

жаңғыру, жаһандану мәселелері [ 1,2 б ]. 

Аталған мәселелер бүгінгі күннің басты тақырыптары болып отыр. Ол тек қана біздің 

мемлекетімізде емес, дамушы мемлекеттердің барлығының көздегені дамыған мемлекеттер 

қатарына қосылу екені белгілі. Көздегенге жетуге деген халықтың үміті мен сенімі тікелей 

жастарға артылады. Неге десеңіз, еліміздің болашағының жарқын болуы, солардың іс-

әрекеттеріне , әр қадамдарына байланысты. Тұңғыщ Президентіміздің өзі де «Болашақ - 

жастардың қолында» деп айтқан болатын. Себебі, олар - мемлекет тірегі, бүгіннен келешекке 

жалғаушы сенімді көпір. Жас ұрпақтың мақсаттары мен міндеттері айқын, анық болса, әр 

қадамы нық басылса ғана, біз өркениетке бет бұрған шағымыздан ешқашан таймаймыз. 

«Нағыз патриот - өз елін мақтайтын емес, нағыз патриот кемшіліктерді байқап, оларды 

түзеуге ықпалдасатындар» деп сиппаттағандай, нағыз патриотты жастарымыз көп болса, 

онда кемелденген болашаққа үміткер боларымыз сөзсіз. 

Қазір бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман. Қазіргі заманда көздегеніңе 

және табысқа жету үшін бірнеше сатылы баспалдақтардан өтуің керек болады. Әр сатыда әр 

түрлі қиындықтар кезігіп, мәселелер туындауы мүмкін. Оларды жеңе білу өте маңызды 

болып келеді. Жеңіске жетіп қана қоймай, одан пайдалы нәтиже болмаса пайда болу керек. 

Ал қиындықтар тек қабілеттілікпен, ақыл-ойдың күшімен еңсеріледі. Сонымен қатар жетем 

дегеніңе ортақтасушылар қатары көбейе түссе, осы ретте бәсекеге деген қабілетің жан - 

жақты сыналады. Бәріңізге белгілі – 2017-ші жылдың 12 сәуірінде Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы жарияланған болатын . Осындағы 

рухани жаңғыру деп отырғанымыз мемлекет дамуының айқын үлгісі мен еліміздің нақты 

қадамдарын көрсететін саралы ой мен елдігіміздің сақталуының кепілі. Сонымен бірге, 

жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір 

дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді. Осы жаңғырудың жүзеге асырылуында 

қоғам бірлігі, белсенділігі, білімділігі мен біліктілігі сыналады. Керегі , «Бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығару».  
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 Тұңғыш Президенттің тың бастамасында білімге басымдық берілген. Н.Ә.Назарбаев : 

«Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу - біздің қанымызда бар қасиет. Тәуелсіздік 

жылдарында қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маңдайалды 

университеттерінде оқытып, дайындадық. Бұл жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы 

жылдарының басында қолға алынған «Болашақ» бағдарламасынан басталды. Елімізде өте 

жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды, зияткерлік мектептер жүйесі 

қалыптасты. Басқа да көптеген іс тындырылды. Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ 

болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар»- дейді. Айтылған парасатты ойының 

мазмұны тереңде жатыр. Болашақты тізгіндейтін жас ұрпақтың бар керектіні бір бойына 

тоғыстырған кемел тұлға болуын қалайды. Сол үшін де мүмкіндік шектелмейді.  

 «Өкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың ешқашан орындалмайтын елес 

идеологияларға шырмалып, ақыры су түбіне кеткені туралы мысалдар аз емес. Өткен 

ғасырдың басты үш идеологиясы – коммунизм, фашизм және либерализм біздің көз 

алдымызда күйреді. Бүгінде радикалды идеологиялар ғасыры келмеске кетті. Енді айқын, 

түсінікті және болашаққа жіті көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас ұлттың да 

нақты мақсатқа жетуін көздейтін осындай бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық бола 

алады. Ең бастысы, олар елдің мүмкіндіктері мен шама-шарқын мұқият ескеругі тиіс»-деп, 

идеология туралы ойын да білдірген. Зерделі пікір алға қарай қадам басуға ықпал жасайды. 

Бастысы еліміздің бағдары айқын. Ол бағдар әлем көшінен қалдырмайтынына күмән жоқ. 

Әлемді мойындатар және өзге елмен теңесерлік жағдайға жетуге мүмкіндік жасайды.   

 Жарқын болашақ қақпасының кілті бәсекеге қабілеті артқан, «елім, жерім» деп соғып 

тұрған батыл жүректі ұрпақтардың қолында болғандықтан, осы қасиеттің қалыптасуы 

отбасындағы алған тәрбиемен тығыз байланыста деп ойлаймын. Қабілетті болып 

қалыптасудың үрдісі мектеп қабырғасындағы білім мен тәлім-тәрбиеден де бастау алады. 

Себебі, білім ғана табысқа жетудің ең негізгі көзі. Білімділігің жоғары, біліктілігің 

өзгелерден басым болса кез келген саланың ісін жүргізуде мықты маман бола алатының 

белгілі. Сонымен қоса, Тұңғыш Елбасы мақаласында : «Біз бүгінгі жаңа атауды ертең-ақ 

ескіге айналдыратын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым 

қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді. Осыны бек 

түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен әлемдегі ең 

алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып отырмыз» деген [2]. Шынында да, осы күнгі 

жеңістеріміздің артында қаншама маңдай тер, ерен еңбек, батыл қадамдар, маңызды 

шешімдер, жүйелі жобалар, күрделі процесстер жатыр. Бірақ бұрынғы заманның жағдайы 

мен қазіргіні салыстыруға мүлдем келмейді. Қазір күннен күнге жаңару мен жаңғырулар 

орын алып жатыр. Ілесіп, әр істі әрі қарай жүргізіп кетуге ерекше жылдамдық қажет. Осы 

тұста тек жылдамдықтың емес, бәсекеге қабілеттіліктің рөлі маңызды.  

 Жақсы өмір қоғамға тыныштық сыйлап, үздіксіз серпілістер туындатып тұрады деп 

ойлаймын. Ал жақсы өмір сүру үшін, адамға өзгеру керек. Өзгерістер - жаңа заман талабына 

сай жүрсе, бұдан пайда болмаса, еш зиян келмейтіні белгілі. Басты қағидамызға айналған 

жаңаша жаңғыру орындалса, келешектен күтер табыс пен жеңістер қатары молаятынына еш 

күмәніміз болмас.  

 Қорыта келгенде, мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі керек, яғни 

одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Сондықтан, заманға сәйкес жаңғыру міндеті 

мемлекеттердің қолында. Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып қалған дүние емес, 

үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына саналы түрде 

бейімделуге қабілетті болуы керек.  

Мен және барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 

ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. 
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Әр халықтың басты байлығы, баға жетпес қазынасы – ана тілі. Қазақстан 

Республикасының негізгі тілі – мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін құрметтеу, оны білу – 

біздің әрқайсымыздың асыл парызымыз. Ана тіліне салғырт қарау – өз халқының өткеніне, 

бүгініне, болашағына немқұрайлы қарау деген сөз. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. 

Ұлтаралық келісім өзара жарасымын тапқан, тату еліміз. Алайда, қазақ тілі әр қазақтың ар – 

ожданы, мақтанышына айналуы тиіс. Осы орайда Бауыржан Момышұлының «анамыздың 

ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата – бабамызды, 

тарихымыздыұмыту» – деген сөзді әрбір қазақ ұғынса, біздің тіліміздің жағдайы дәл қазіргі 

қалпынан әлдеқайда жоғары деңгейде болар еді. 

Мемлекеттік тіл – аса маңызды да ең өзекті мәселе, тіл – қазақтың жан дүниесі, 

рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын басты белгісі болып табылады. Ол – ұлт 

болмысын ұғындырып, төңірегіне жұртты топтастырушы, біріктіруші фактор. Сондықтан 

мемлекеттік тілді білу –өмір талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі. Олай болса, тілді 

өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір Қазақстандық 

өз азаматтық міндетін атқаруға тиіс. Ол үшін тіл білуді мақсат тұтып, алдына талап қоя 

қажымай ізденіп, айрықша көңіл бөліп, аянбай еңбектенсе, мемлекеттік тілді меңгерері анық. 

Қазақстан Республикасының ХХІ ғасырдағы болашағы, шығар биіктері саяси-

экономикалық факторлармен қатар, оның мемлекеттік тілі – қазақ тілінің де дамуына тікелей 

байланысты. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесі Ата Заңымызда анық айқындалған. 

Елбасымыз да »Қазақстанның болашағы –қазақ тілінде!» деп қадап көрсетті. 

Біздің Ата Заңымызда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі» деп 

жазылған. Ал орыс тілін – ресми тіл және мемлекеттік тілмен бірдей қолданылады деп 

айтылған. Біз Конституция талаптарын мүлтіксіз орындауға міндеттіміз [1]. 

Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, 

негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі» - деп атап көрсеткен.  

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері төл тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болып, қолданыс 

өрісі кеңейді. «Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ» деп Мағжан Жұмабаев айтқандай тіл 

– халық қазынасы, ұлттың жаны. Тілдің мәселесі – ұлттың мәселесі. «Ана тілін білмеген, 

анасын да сыйламас» демекші, өз ана тілін білмеген жаннан, анасын сыйлайтын жанның 

шығуы неғайбыл. Қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі ғана емес, мемлекеттік тіл – ортақ 

тіліміз. Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриоты 

деп есептейтін азаматтардың тілі.  

Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы 

болып табылады. Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын өзгеше қатынас құралы. Адам тіл 

арқылы бір-бірімен қатынаса алады. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» 

стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Тілге деген 

көзқарас, шындап келгенде елге деген көзқарас екені даусыз. Сондықтан, оған бей-жай 

қарамаймыз. Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл 

мәртебесіне көтерілгенде, елімізді Қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз»-деген болатын [4].  

Мемлекеттік тіл тәуелсіздігіміздің жырын жырлап, бұғанасын қатайтты. «Ұлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деген Ахмет 
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Байтұрсыновтың қасиетті қағидасына сүйенсек, Ата заң аясында бақ-берекетіміздің сақталып 

отырғаны тіл саясатын да дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. Тіл – халық қазынасы, ұлттың 

жаны. Тілдің мәселесі – ұлттың мәселесі. Мерейін асыратын да, құтын қашыратын да өзіміз. 

Отбасы өзіміз де, Отанымыз – Қазақстан! Тіл меңгеруде ата-ананың рөлі ерекше екенін, әр 

отбасы уыз шағынан балаға қазақ тілін үйретуді қолға алса, бұл тілдің еш қиындығы жоқ. 

М.Шахановша айтатын болсам, қазіргі таңда өз тілін өгейсіп, «мәңгүрттеніп» жүргендер көп. 

Шынында қазақ пен қазақтың, әке мен баланың, әріптестердің жұмыста қазақ тілінде 

сөйлеспеуі көңілге қонымсыз-ақ жәйт. Елбасымыз айтқандай, «Қазақстанның болашағы – 

қазақ тілінде». Ендеше, тілімізді, ұлтымызды отбасымызды қадірлегендей қадірлейік! 

Өзге тілді ұлт мектептеріне қазақ тілін негізгі пәндердің бірі ретінде қою тілді 

дамытуға жасалған дұрыс қадамдардың бірі деп айтуыма болады. Себебі, жоғарыда айтып 

кеткенімдей, өзін Қазақстанның азаматымын деп санайтын әрбір адам мемлекеттік тілді білуі 

шарт деп ойлаймын. Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынастың аса маңызды құралы ғана 

емес, ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениетті жасаудың ұлттық ұжымдық тәрбиесін 

жинақтаудың, сақтаудың құралы. Жас ұрпақты тәрбиелеу, оларға ғылым мен білімді үйрету 

тіл арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік тілді оқыта отырып, жастардың бойына елдік сана 

сіңіріліп, мемлекеттік рәміз, ұлттық діл, ұлттық болмыс туралы ақпараттар толық беріледі. 

Біздің қазақ халқының тілі өте бай, айтылуға орамды, көркем тіл. Тіл-адамның барлық 

саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы болуды 

ол тіл арқылы үйренеді. Тіл оның ішінде біздің ана тілі еліміздегі халықтардың барлық іс-

әрекетінің, қарым-қатынасының құралы болуы тиіс, оның мәдениетін жоғары сатыға көтеру 

әрбіріміздің борышымыз. Тіл байлығын игеру – ана тілін қадірлейтін, тіл мәдениетінің 

шыңына қол созатын адамның әрекеті. Ана тілін жақсы білу – әркімнің азаматтық борышы, 

қоғамда атқаратын қызметінің тірегі. Еліміздің тәуелсіз мемлекет болып, егемендік алуы тілі 

мен психологиясына оның өз мәнінде дамуына мүмкіндік берді. Бүгінгі күні мемлекеттік 

тілді қоғам өмірінің барлық саласына тереңдете енгізу мәселесі үлкен маңыз алып отыр. 

Соңғы кезде мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге, оның өркен жайып дамуына ықпал ететін 

басты-басты қадамдар жасалуда. 

Тіл туралы заңның қабылданғаны, оның баптарының жүзеге асырылуының 

бағдарламаларының жасақталғаны, мемлекет басшысының тіл саясатында дұрыс бағыт 

ұстап, қолдау танытып отырғаны көпке мәлім. Аталған әрекеттердің бастауы мектептерде 

қазақ тілін оқып үйретуді дұрыс жолға қою болып табылатыны сөзсіз. Сол себепті басты 

жауапкершілік тіл мамандары біздерге жүктеліп отыр. Ата заңының баптарында сонымен 

қатар «Тіл саясатының тұжырымдамасы» мен «Тіл туралы Заңда» айтылған басты мәселе 

мемлекеттік қазақ тілін дамыту. 

Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлы өз заманында: “Тіл байлығы – 

елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық 

құрылысын, салт-санасының, жауынгерлік дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін 

көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері” –деп тайға таңба басқандай анық та айқын көрсетіп берген 

болатын. 

Бұрынғы даналардан қалған: «Қанша тілді білсең, сонша мәдениеттісің, сонша 

байсың» деген сөз бар. Әрине, құптарға боларлық ой, бірақ, өзге тілді білемін деп жүргенде 

өз тілімізден көз жазып қалмайық! Қазақстандықтардың бәріне жуығы көпұлтты ортада 

өмірге келген. Қазақстанның көпұлтты болуы – ешкімнің қолдан жасаған әрекетінің нәтижесі 

емес, тарихи даму жолымен солай қалыптасты. Және бұл біздің еліміздің кемшілігі емес, 

басқалардан артықшылығы. Өйткені, көптүрлі мәдениеттің, діннің, дәстүрдің, білімнің, т.б. 

арасынан шыққан жақсылықтарды бойымызға сіңіре аламыз. 

Тәуелсіздіктің негізгі тірегі – ұлттың тілі, діні, ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған 

сыйы да – тіл. Ол- қасиетті де қастерлі. Оның бойында өзекті, жанды өзіне тартып тұратын 

керемет күш бар. Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай. Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның өзіне тән 

ажырағысыз белгісі. Тілдің тағдыры – баршамыздың қолымызда. 
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Тілді оқып-үйренуді барынша жоғары деңгейге көтеру қажет. Тұңғыш Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың тіл туралы талап міндеттерінде «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деген [3].  

Әр Қазақстандықтың қастерлі парызы өз тілін білу және құрметтеу. Қазақ тілінің өз 

мәртебесіне сай толыққанды қоғамдық қызмет атқаруы аса қанағаттанғысыз екенін, жан-

тәнімізбен түсіне отырып, бүгінде «Тіл туралы» заңның жүзеге асу барысын талқылауда 

басты назарды мемлекеттік тіл тағдырына аударарымыз анық. Өйткені қазақ тілі әлемдік 

мәдениеттің бөлінбес бөлшегі ретінде тек қазақ топырағында ғана мемлекеттік мәртебені 

талап ете алады. 

Тілдерді дамыту – елдердің мемлекеттік саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі. 

Жалпы мемлекеттік тіл саясатын толыққанды жүзеге асыру бұл бұқаралық іске айналғанда 

ғана көздеген мақсатына жете алады. Тіліміз құрып кетті, құрдымға батып жатыр деп отыра 

бермей, оның маңызы мен мүмкіндіктерін жан-жақты ашып, жұрттың оған деген сенімін 

нығайтуға күш салғанымыз дұрыс. Тілді насихаттауда,үйретуде жеке адамдардың, 

отбасының атқарар қызметін жан-жақты зерттеп, оны жүзеге асырудың озық әдістемесін 

жасауда да БАҚ-тың атқарар қызметі мол болуы тиіс. Конституция әркімге өз қалауы 

бойынша қарым-қатынас тілін таңдап алу құқығын береді. Мәселен, Конституцияның 19-

бабының 2-тармағына сәйкес «әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-

қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылықтілін еркін таңдап алуға құқығы бар» [2]. 

Сонымен бірге мемлекет мемлекеттік тілге, оның дамуына, мемлекеттік-құқықтық реттеу 

саласын ғана емес, қоғамдық қатынастардың басқа да барлық салаларын қамтып, 

қолданылуына қамқорлық жасауға тиіс. Конституцияның 7-бабының 3-тармағын негізге ала 

отырып, заңнамада қазақ тілінің дамуына жағдай жасалуға тиіс. 

Ең бастысы, қазір Қазақстандықтар тарапынан мемлекеттік тілді қолдау және дамыту 

бағытында барынша мүдделік танытып отыр. Бүгінгі күні тілдерді дамыту жан жақты 

қарастырылуда. Тіл тағдырына деген жеке адам ретінде жанашырлығымызбен 

қамқорлығымыз артуда. Қазіргі таңда көптеген отбасылар балаларын қазақ тілінде оқытатын 

мектептерге ана тілін жетік меңгеру үшін беріп, оқытып жатқандары қуантарлық жағдай. 

Әрбір отбасында, осындай тілге деген жанашырлық болса, «тамшыдан тама-тама дария 

болар» дегендей, тіліміздің жағдайы әлдеқайда жоғары деңгейге көтерілер деген сенімдемін. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келер болсам, тілге деген құрмет – халыққа 

деген құрмет. Тіл мәртебесі – ел мерейі. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем 

таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек. 

Сөзімнің соңын Елбасының ана тілі туралы айтқан мынадай көрікті ойымен аяқтағым 

келеді: «Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса 

қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған , әрі жас 

отты да ойнақы Ана тілінен артық қазақ үшін бұ дүниеде қымбат не бар екен ?! Ғасырлар 

бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі ұйтқысы болған – оның ғажайып 

тілі». 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІНДЕ ЗАҢ  

ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тулегенова Жанель, «Құқық және экономика негіздері» мамандығы 

Ғылыми жетекші: з. ғ.к., профессор Укин С.К. 

 Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық  

Университеті, Қостанай қ. 

 

Билікті бөлу жүйесінде жетекші орынды биліктің заңңнамалық тармағы алады. Заң 

шығарушы билік – бұл халық өз өкілдеріне берген, заң актілерін шығару, сондай –ақ 

атқарушы билікті, негізінен қаржы саласында бақылау мен қадағалау арқылы алқалы түрде 

жүзеге асырылатын мемлекеттік билік. Заң шығарушы билік – өкілетті билік болып 

табылады. Сайлау рәсімі барысында халық билікті депутаттарға береді, осылайша заң 

шығару органдарына мемлекеттік билікті жүзеге асыруға уәкілеттік береді. Қазақстан 

Республикасындағы мұндай заң шығарушы орган Парламент болып табылады. Қазақстан 

Республикасы Парламенті қабылдайтын жоғары өкілді орган болып табылады және екі Сенат 

пен Мәжіліс атты палаталардан тұрады.  

Қазақстандық ғалымдардың көпшілігі Қазақстан Республикасы Парламентінің заң 

шығару қызметінің басымдылығын атап өтеді. Бекжанов Б.А. «Заң шығару функциясы – бұл 

кез келген Парламенттің бірінші дәрежелі және негізгі функциясы», - деп есептейді. Бұл 

функция Парламенттің мақсаты – заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерді 

қабылдау, сол арқылы қоғам мен мемлекеттің тұрақтылығы мен әл-ауқатын қамтамасыз ету 

дегенді білдіреді. Бұл ереже ҚР Конституциясының 49-бабында тікелей бекітілген.  

Баймаханов М.Т. атап өткендей: «Заң шығару – қазіргі Парламенттің өзіндік «визит 

карточкасы», парламенттер қызметінің барлық басқа бағыттары осы басты бағыттан 

туындады, оны нығайту және одан әрі толығымен кетіру, ол үшін неғұрлым қолайлы 

жағдайлар мен алғышарттар жасауға арналған. Заң шығаруды жүзеге асыруда парламентті 

алмастыра алмайды, өйткені өзінің сипаты мен табиғаты бойынша қолданылатын 

мәселелерді шешу рәсімдеріне, нысандары мен әдістеріне парламент сияқты қызметтің осы 

бағытына бейімделген». Біз бұл пікірмен келіспейміз, өйткені Парламенттің мәніндегі ең 

маңыздысы оның өкілдік функциясы болып табылады деп санаймыз. Сонымен қатар, біз 

ерекше жағдайларда Қазақстан Республикасы Президентінің Заң шығаруына жол берілетінін 

атап өттік.  

Қазақстан Республикасы Парламентінің құзыретін іске асырудың құқықтық нысаны 

қабылдайтын актілері болып табылады, оның негізі – заң.  

Заң бірқатар белгілермен сипатталады. Заң құқықтық нормаларды қамтиды, 

сондықтан нормативтік акт болып табылады. Ол орындау үшін міндетті және ел аумағында 

жұмыс істейтін барлық мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, 

қоғамдық ұйымдар мен азаматтардың заң базасы болып табылады және Конституциядан 

басқа, мемлекеттік органдардың кез келген актілерімен салыстарғанда жоғары заңдық күші 

бар [1, 214б.]. 

Заңдарды Парламент палаталары ерекше тәртіппен қабылдайды, ол Парламенттің заң 

шығару қызметі жүзеге асырылатын іс-қимылдар жиынтығын білдіретін заң шығару 

процесінде іске қаралады. Қазақстанда заңнамалық процесс бірнеше кезеңнен тұрады. 

Оларға қысқаша тоқаталып кетсек. 

1) Алдын ала әзірлеу кезеңі. Кез келген заң жобасын әзірлеу қандай да бір заңды құру 

идеясынан басталады. Барлық мүдделі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен 

тұлғалар заңнамалық актілерді әзірлеу жөнінде ұсыныстарды енгізуге немесе актілердің 

бастамашылық жобаларын уәкілетті органдарыдң қарауына беруге құқылы. Жобаны 

жайындауға заң шығару органының заң бөлімшесі қызметкерлерінің қатысуы міндетті. 

Алексеев С.С. кәсіби заңгерлерді тарту қажеттілігі туралы былай деп жазған: «Заң өнертабыс 

ретінде, адамның ақыл – ойының кез келген жетістігі ретінде талантты тұлғалармен құрылуы 
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тиіс. Конструктивті ойлауы бар адамдарды заңдарды әзірлеуге тарту қажет». Заң 

техникасының ережелері мүдделі субъектілерінің заң жобасының мәтінін ғана емес, сонымен 

қатар, осы заң жобасына тұжырымдаманы әзірлеуді талап етеді. Бұл кезеңді сондай –ақ 

бірнеше кезеңге бөлуге болады: заң жобасын әзірлеу идеясының пайда болуы; заң жобасын 

әзірлеу туралы шешімді қабылдау; заң жобасын дайындау; заң жобасын талқылау; заң 

жобасын келісу және пысықтау. Бұл жерде кейбір ғалымдар заң шығару органында 

нормативтік акт жобасының ресми өтуінің тағы екі қосымша сатысын қамтитынын атап өту 

қажет. Бұл жобаны заң шығару органының көмекші аппаратында қарау және пысықтау және 

енгізілген жобаны қарауды заң шығару органы отырысының күн тәртібіне енгізу [2, 13б.]. 

Заңшығармашылық қызметтің осы сатысының осылай кеңеюі қисынды болып 

табылады, өйткені заң шығарушы органның жобаны тікелей қарауы оның заң жобасы 

бойынша қорытынды дайындауға байланысты комиссиялар мен комитеттер әзірлеуінің 

алдында болады. Дайындық комиссиялары мен жұмыс таптарының құрамына комиссиялар 

мен комитеттердің құрамына кірмейтін депутаттар енгізілуі мүмкін. Сондай – ақ олардың 

жұмысына заң жобасының бастамашылары кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады. 

Баламалы жобаларға келетін болсақ, олар негізгілерімен бірге қаралады.  Дайындық 

комиссиясы жергілікті жерлерде: еңбек ұжымдарында, ғылыми мекемелерде, қоғамдық 

ұйымдарда, азаматтардың жиналыстарында алдын ала талқылау жүргізу туралы шешім 

қабылдауға құқылы. Заң жобалары ғылыми сараптамаға жіберілуі мүмкін, олар бойынша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорытындылары сұралуы мүмкін. Үкіметтің 

қорытындысы болған кезде ғана енгізілетін бірқатар заң жобалары да бар. Қазақстан 

Республикасы Конституциясына сәйкес мемлекеттің қаржылық жағдайларын өзгерту туралы 

заң жобалары, мемлекеттік бюджет есебінен жабылатын шығыстарды көздейтін басқа да заң 

шығару жобалары осындай болып табылады.  

2) Мүдделі субъектілердің заң жобасын әзірлеу туралы заңнамалық бастама құқығы 

субъектісіне қатынастар енгізу. Яғни, заң құру идеясын Қазақстан Республикасы 

Президентіне, Парламент палаталарының, Үкіметтің депутаттарына жеткізу. Заң шығару 

бастамасының құқығы заң жобасы енгізілген кезден бастап ғана туындайды. Заң шығару 

органының енгізілген жобаны қабылдау және оны қарауды жақын отырыстың күн тәртібіне 

енгізу, оны қарау және шешім қабылдау міндеті осы құқыққа сәйкес келеді.\ 

3)Заң шығару бастамасын іске асыру, яғни заң шығару бастамасы құқығын 

субъектінің Парламенттің қарауына міндетті заң жобасының немесе Парламенттің өзге де 

заңнамалық актісінің мәтінін ресми енгізуі.  

Заң жобасы қағаз және электрондық жеткізгіштерге қажетті қосымшалармен (заң 

жобасы бойынша материалдармен) Мәжіліске мемлекеттік және орыс тілдерінде енгізіледі.  

Материалдар мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақстан Республикасы 

заңнамалық актілеріне қзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын енгізген 

кезде заң техникасы ережелерін сақтай отырып орындалған өзгерістер мен толықтырулардың 

тиісті негіздемесімен баптардың қолданыстағы және жаңа редакциясының салыстырмалы 

кестесі ұсынылады. 

Егер заң жобасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын болса, жеке 

кәсіпкерлік субъектілерінің аккридиттелген (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін 

аккредиттеу – тиісті мемлекеттік органдардың жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің 

кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестерде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 

мүдделерін білдіруге белгіленген критерийлерге сәйкестігін тануы) бірлестігінің 

сараптамалық қорытындысы ұсынылады. 

Заң жобасы халықаралық шарттарды ратификациялауға енгізілген кезде Қазақстан 

Республикасының Сыртқы істер министрлігі куәландырған бекітуге енгізілетін құжаттардың 

мемлекеттік, орыс және әртүрлі оқылған кезде басымдығы бар оларға қол қоюдың өзге де 

тілдерінде көшірмелері қоса беріледі. Заң жобасымен бірге тәуелсіз сараптаманың 

қорытындысы ұсынылуы мүмкін. 

Көрсетілген қосымшалардың бірі болмаған, сондай – ақ олардың мемлекеттік және 
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орыс тілдеріндегі мәтіндері дәл болмаған кезде Мәжіліс белгіленген талаптарды орындау 

үшін құжаттарды тіркеуден өткізбей –ақ бес күн ішінде заң жобасының бастамашысына 

қайтарады. 

4) Заң жобасына мәжілістің тиісті тұрақты комитеттерінде қарау және қорытынды 

дайындау. Тіркелген заң жобасы алдын ала қарау және оған одан әрі жұмыс істеу тәртібі 

туралы ұсыныстарды дайындау үшін Мәжілістің қаулысымен тиісті комитетке жіберіледі. 

Қорытынды дайындау үшін қажетті мерзім тапсырмада көрсетіледі және Палата 

Аппаратының тиісті комитеттерінде және заңнама бөліміне тіркелген заң жобасы келіп 

түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кем болмауы тиіс. Егер Президенті аранйы 

Жолдаумен заң жобасын қарауды шұғыл деп жариялаған жағдайда, Палатаның Бас комитеті 

қорытынды дайындауға қажетті мерзім күнтізбелік жеті күннен аспауы тиіс. Егер бір мәселе 

бойынша балама жобалар енгізілсе, Мәжіліс оларды бірінші оқу барысында бір мезгілде 

талқылап, жобалардың қайсысы негізге алынатыны туралы шешім қабылдайды.  

5) Келесі кезең – заң жобасын заң шығару органы отырысының күн тәртібіне енгізу. 

Күн тәртібін бекіту – отырыста заң шығарушы органның өз құзыретінде қандай мәселелер 

және қандай ретпен қаралуға тиіс деп шешеді. Заң жобасын заң шығарушы органының 

отырысында талқылау жобамен толық және жан-жақты танысуға, ол бойынша пікірлер мен 

пайымдауларды егжей-тегжейлі көрсетуге, барлық қажетті өзгерістер мен жақсартуларды 

енгізуге және нәтижесінде заңнамалық актінің неғұрлым орынды және оңтайлы нұсқасын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Кез келген жобаны талқылау ол бойынша баяндамадан басталады. Баяндамашы 

ретінде, әдетте, заң жобасының бастамашысы болады. Заң жобаларын және Президент 

ұсынған заңнамалық ұсыныстарды, сондай-ақ Президенттің өтініштерін қарау, оларды 

қабылдау қажеттілігін негіздей отырып, Президенттің ресми өкілінің сөз сөйлеуінен 

басталады. Жобаның кез келген бастамашысының баяндамасында қарастырылатын жобаны 

қабылдау қажеттілігі туралы, осы актінің алдында тұрған мақсаттар туралы мәселелер 

баяндалады. Жобаның негізгі мазмұны, оның маңызды тұстары сипатталады, жобаны 

әзірлеуге кім тартылғаны көрсетіледі. Сондай-ақ бас комиссияның қосымша баяндамалары 

тыңдалып, жазбаша қорытындылар жарияланады. 

Заң жобасын Мәжілістің жалпы отырысында қарау. Заң жобасы Палатаның барлық 

тұрақты комитеттерінің және Палата Аппаратының тиісті бөлімінің қорытындылары болған 

кезде ғана Мәжілістің жалпы отырысында қаралуы мүмкін. Егер Мәжіліс нақты жобаға 

қатысты басқа шешім қабылдамаса, заңдардың, оның ішінде конституциялық заңдардың 

жобаларын мәжілістің жалпы отырыстарында қарауды бір оқылымда жқзеге асыруға болады. 

Кодекстердің жобалары, оларға өзгерістер мен толықтырулар кемінде екі оқылымда 

қаралады. 

Мәжіліс заң жобасының негізгі ережелерін талқылайды және түзетулер нысанында 

ұсыныстар мен ескертулер айтады, қажет болған жағдайда талқылау үшін жобаны жариялау 

туралы ұсыныстарды қарайды.  

Мазмұнына байланысты заң шығару органының арнайы шешімі бойынша жоба 

толығымен, не бөліктерімен, тарауларымен, бөлімдермен немесе баптар бойынша 

талқыланады. Ең маңызды және ең күрделі жобалар алдымен тұтастай, содан кейін бөліктер 

немесе жеке баптар бойынша талқылануы мүмкін. Талқылау нәтижелері бойынша мәжіліс 

жобаның негізгі ережелерін мақұлдайды немесе оны қабылдамайды. Мәжіліс депутаттары 

жалпы санының көпшілік дауысымен қаралған және мақұлданған заң жобасы Сенатқа 

беріледі. Мақұлдаған жағдайда жоба Сенаттың қарауына беріледі [3, 85б.]. 

6) Заң жобасын Сенатта қарау. Осы кезеңде заң жобасы ескертулер мен ұсыныстар 

енгізу жолымен өзгертілуі мүмкін және қабылдаған жағдайда Мәжіліске пысықтауға 

жіберіледі. Бұл кезең екі процестен – заң жобасын қабылдау немесе қабылдамау және оған 

түзетілер енгізу. Сенаттаың заңдарды қыблдауы міндетті сипаттама болмайды, бірақ егер 

олар Парламенттің осы палатасында қараудың нысанасы болса және мақұлдамаса, заңға 

сәйкес екі палата өкілдерінен келісім комиссиясын құру талап етіледі. Заң жобасын Сенатта 
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қарау мерізім 60 күнге дейін. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен 

қабылданған жоба заңға айналады және 10 күн ішінде Президентке қол қоюға ұсынылады. 

Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданбаған жоба Мәжіліске 

қайтарылады. 

7) Заң жобасын Мәжілісте пысықтау рәсімі. Бқл кезең факультативті болып табылады. 

Сенат Конституциялық заң жобасына кемінде үштен екісінің даусымен, ал заң жобасына осы 

палата депутаттарының көпшілік даусымен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. 

Мысалы, Ресейде Федерация Кеңесі заң жобасына түзетулер енгізе алмайды, тек келісім 

комиссиясын құруға бастамашы бола алады. Конституциялық заңның немесе заңның 

жобасына Сенат енгізген өзгерістер мен толықтырулар бұл туралы қаулымен, баптардың 

бұрынғы және жаңа редакциясының салыстырмалы кестесімен, сондай – ақ заң жобасының 

мәтінімен бірге шешім қабылданған кезден бастап екі аптадан аспайтын мерзімде Сенат 

Аппараты арқылы Мәжіліске жіберіледі. Мұндай жағдайда қайтарылған заң жобасы 

мәжілісте қайта қаралады және ұсынылған өзгерістермен және толықтырулармен 

депутаттардың жалпы санының көпшілігі келіскен жағдайда заң қабылданды деп есептеледі, 

Мәжіліс Төрағасының қолымен бекітіледі және ол мәжілістің жалпы отырысында 

қабылданған күннен бастап 3 күн ішінде Сенатқа жіберіледі. Келісім қаулымен рәсімделеді. 

Келіспеген жағдайдағ сонымен қатар, Мәжіліс қаулысы рәсімделіп, одан басқа келісу 

комиссиясының сандық құрамы туралы ұысыныс шығарылады. Палаталар әр Палатадан 

депутаттардың тең санының қатысуымен келісім комиссиясын құрады. Тұтастай алғанда 

Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданбаған жоба Мәжіліске 

қайтарылады. Егер Мәжіліс депутаттардың жалпы санының үштен екісінің көпшілік 

дауысымен жобаны қайтадан мақұлдаса, ол қайтадан талқылау және дауыс беру үшін 

Сенатқа беріледі. Қайта қабылданбаған заң жобасы сол сессия ішінде қайтадан енгізіле 

алмайды [4, 233б.]. 

Сенат депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен енгізілген заң жобасына 

өзгерістер мен толықтырулар Мәжіліске жіберіледі. Егер Мәжіліс депутаттарының жалпы 

санының көпшілік даусымен ұсынылған өзгерістер мен толықтырулармен келіссе, заң 

қабылданды деп есептеледі. Егер Мәжіліс сол көпшілік дауыспен Сенат енгізген өзгерістер 

мен толықтыруларға қарсылық білдірсе, Палаталар арасындағы келіспеушіліктер келісу 

рәсімдері арқылы шешіледі. 

Мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды 

көздейтін заң жобалары Республика Үкіметінің оң қорытындысы болған кезде ғана енгізілуі 

мүмкін. 

Әзірленген жобаны заң шығару органына енгізу фактісінің ресми заңдық маңызы бар. 

Осы сәттен бастап заң шығару процесінің бірінші кезеңі – мемлекеттік еркіндікті алдын ала 

қалыптастыру тоқтатылады және жаңа кезең – бұл еркіндікті құқық нормаларында бекіту 

басталады. Заңның бастапқы мәтінін әзірлеу жөніндегі құқықтық қатынастар осы кезеңде 

таусылады, бірақ ресми тәртіпте жобаны қарауға және шешім шығаруға байланысты 

жаңалары пайда болады. 

Заң жобасын бекіту заң шығару процесінің орталық сатысы болып табылады, өйткені 

дәл осы кезеңде заң жобасының мәтініндегі ережелерге заңды мән беріледі. 

Заңның ресми өтуінің төрт негізгі сатысын атап өтуге болады: жобаны заң шығару 

органының талқылауына енгізу, жобаны тікелей талқылау, заңды қабылдау, оны жариялау/ 

баспасөзде жариялау [5, 18б.]. 

Заң жобасын заң шығару органына ресми енгізу сатысы толығымен дайын жобаны заң 

шығару органына жіберуге бағытталады. 

Заң әдебиетінде жобаны қарауға ресми шығарудың екі түрін бөліп қарастырады. 

Біріншісі – кооперативтік енгізу, заң шығару органы қойылған мәселені қарауға міндетті, 

өйткені жоба бастамашысының ерік білдіруімен байланысты. Екіншісі – факультативтік 

енгізу. Заң шығару органы басшылығына енгізілген жобаны күн тәртібіне қою немесе оны 

қараусыз қалдыру, пысықтау немесе редакциялау үшін жіберу не жібермеу байланысты 
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болады. 

Мұндай градация заңнамалық бастама құқығын сипаттау үшін қажет. Заңнамалық 

бастама құқығының мазмұнына мынадай элементтер кіреді: оны жасауға оның субъектілері 

мүмкін болатын, жүзеге асыруға құқылы іс – әрекет, осы іс – әрекеттерді іске асырудың 

салдары. Заң шығару бастамы құқығы мазмұнының айқындаушы элементі суюъектілік құрам 

болып табылады. Заң шығару бастамасы құқығының иесін белгілеу қиындық тудырмайды. 

Заң жобаларын жоғары өкілді билік органына енгізу құқығы берілген және осы құқықты іске 

асыратын кез келген тұлға, орган немесе ұйым болуы мүмкін. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 61-бабы 1-тармағына сәйкес заң щығару бастамасы құқығына Қазақстан 

Республикасы Президенті, Парламенті, Үкіметі ие.  

Заң жобасын қабылдап алу, оны тіркеу және ол туралы сессияда заң туралы ақпарат 

сияқты міндетті, бірақ қосымша компоненттермен қатар, ең бастысы заңнамалық бастама 

құқығын жүзеге асыру нәтижесінде енгізілген заң жобасын немесе заңнамалық ұсынысты 

міндетті түрде қарау болып табылады. Бұл жағдайда мәжіліс өзін конституциялық тұрғыда 

бекітілген өзінің шешімімен байланыстырады. 

Заңнамалық актінің жобасы бойынша ресми шешім қабылдау – бұл жобаның 

заңнамалық органда ресми өтуінің шешуші сатысы. Оны жүзеге асыру нәтижесінде жоба 

құқықтық актіге айналады. Тиісінше, осы кезеңнің алдыңғы кезеңдері түпкілікті құқық 

шығармашылық шешім қабылдау үшін алғышарттар мен жағдайлар жасайды.  

Конституция заңдарды қабылдау тәртібін егжей – тегжейлі реттейді. Барлық баптар, 

бөлімдер мен тараулар талқыланғаннан кейін заң жобасы тұтастай қабылданады. Мәжіліс 

заңды қабылдағаннан кейін, Сенат міндетті түрде қарауына жататын бірнеше нормативтік 

актілер бар. Олар мемлекеттің тыныс – тіршілігінің маңызды мәселелеріне қатысты, оларға: 

мемлекеттік бюджет, салықтар мен алымдар қаржылық, валюталық, кредиттік және кедендік 

реттеу, ақша эмиссиясы мәселелері, халықаралық шарттарды бекіту және күшін жою, соғыс 

пен бейбітшілік, мемлекеттік шекараны қорғау және оның мәртебесі мәселелері жатады. 

8) Қазақстан Республикасы Президентінің заңға қол қоюы. Қазақстан Республикасы 

Президентіне жіберілген заң жобасына бір ай ішінде қол қойылады және заңды күшіне енеді. 

Кейбір жағдайларда Республика Президенті заңды немесе оның жеке мақалаларын қайта 

талқылау және дауыс беру үшін қайтаруы мүмкін. Егер Парламент әрбір Палата депутаттары 

жалпы санының үштен екісінің көпшілік даусымен бұрын қабылданған шешімді растаса, 

Президент бір ай ішінде заңға қол қоюға міндетті. Егер Президенттің қарсылықтары 

еңсерілмеген болса, заң қабылданбаған немесе Президент ұсынған редакцияда қабылданған 

болып есептеледі. Егер Парламент әрбір Палата депутатары жалпы санының үштен екісінің 

көпшілік даусымен бұрын қабылданған шешімді растаса, президент бір ай ішінде заңға қол 

қоюғы міндетті. Егер Президенттің қарсылықтары еңсерілмеген болса, заң қабылданбаған 

немесе Президент ұсынған редакцияда қабылданған болып есептеледі.  

9) Заңды ресми жариялау. Заңның құрылу процесі, оның ресми жариялануымен 

аяқаталады, ол «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 

жылғы 24 наурыздағы Заңы 1 бабының 14 тармағына сәйкес нормативтік құқықтық актінің 

толық мәтінін ресми және мерзімді баспа басылымдарында, сондай – ақ Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтын Интернет – ресурста қол қойылған түпнұсқаларға 

толық сәйкес графикалық форматта жариялау деп түсіндіріледі. Барлық заңдар олардың 

күшіне енуінің басқа тәртібі белгіленбесе, заңдар алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 10 

күн өткен соң күшіне енеді. 

Заң шығару процесі оны жариялаумен аяқталады. Мемлекеттің жалпыға бірдей 

міндетті талабы болу үшін құқықтық норма жалпыға бірдей қолжетімді баспа 

басылымдарында объектіленуі тиіс және бұл процесс маңызды болып табылады. Заңдарды 

жариялау – олардың күшіне енуінің басты алғышарты және заңдарды білу презумпциясының 

заңдық негізі. Азаматтар жарияланбаған заңды білуі және оларға белгісіз ережелерді бұзғаны 

үшін жауапкершілік қоя алады деп пайымдауға болмайды. Жариялау жалпыға бірдей 

қолжетімді, ресми баспасөз органында оның толық және дәл мәтінін орналастырудан 
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тұратын қабылдаған заңнамалық актіні жалпыға бірдей мәлімдеу үшін заңмен белгіленген 

тәсіл болып табылады . 

Жариялау – бұл қабылданған заңнамалық актіні жұртшылықтың назарына жеткізудің 

заңда белгіленген тәсілі, заңнамалық актінің толық және дұрыс мәтіні жұртшылықтың қолы 

жетімді ресми баспа басылымдарында орналастырылуы тиіс. Жариялаудың заңнамалық 

актінің күшіне енуі және одан әрі қолданылуы үшін құқықтық маңызы зор болғандықтан, ол 

аса маңызды саяси акт болып табылады және қатаң белгіленген тәртіппен жасалады.  

Жариялау сатысында заңды шығару процесі аяқаталады. Заң шығару процесі – бұл тек 

нормативтік актіні құру тетігі ғана емес, бұл шығармашылық процесс, жасампаз қызмет, 

демек, белгілі бір логикалық ережелер мен қағидаттарға бағынған креативті, бағынышты 

екенін атап өткен жөн. 

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 

наурыздағы Заңының «нормативті құқықтық актілерді ресми жариялау туралы міндеттіліг» 

30 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын барлық заңдар, 

халықаралық шарттар жарияланады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен 

міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау оларды қолданудың 

міндетті шарты болып табылады. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау 

Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын тәртіппен конкурстық негізде баспа 

басылымдары арқылы жүзеге асырылады. 

Конституциялық заңдар қабылдау үшін ерекше тәртіп көзделген. Қазақстан 

Республикасы Конституциясында нақ қандай жағдайда Конституциялық заң қабылданатыны 

көрсетілген. Конституциялық заңдар Конституцияда көзделген мәселелер бойынша 

қабылданады. Атап айтқанда, олардың кейбірі билік органдарының қызметін регламенттейді. 

Бұл Қазақстан Республикасы Конституциялық заңдары: «Қазақстан Республикасының 

Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті туралы», «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі туралы», «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі 

туралы», «Қазақстан Республикасы сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы». 

Мемлекеттік билік органдарына сайлау рәсімдеріне және Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік рәсіздерін белгілеуге ерекше мән беріледі, себебі Конституцияда оларды 

конституциялық заңдармен реттеу көзделген.  

Үкіметтің енгізген заң жобасының қабылданбауына байланысты Премьер-Министр 

Парламент Палаталарының бірлескен отырысында Үкіметке сенім білдіру туралы мәселе 

қоюға құқылы. Бұл мәселе бойынша дауыс беру сенім туралы мәеле қойылған сәттен бастап 

қырық сегіз сағаттан ерте өткізілмейді. Егер сенімсіздік білдіру туралы ұсыныс 

Конституцияда белгіленген қажетті дауыс санын ала алмаса, заң жобасы дауыс берілмей 

қабылданды деп есептеледі. Алайда Үкімет бұл құқықты жылына екі реттен артық пайдалана 

алмайды. 

 Парламент Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар Қазақстан 

Республикасының заңдары, Парламент қаулылары, Сенат пен Мәжілістің қаулылары 

нысанында заң актілерін қабылдайды. 

 Республика заңдары оларға Республика Президенті қол қойғаннан кейін күшіне енеді.  

 Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар әр Палата депутаттары жалпы санының 

кемінде төрттен үшінің көпшілік даусымен енгізіледі. Конституциялық заңдар 

Конституцияда көзделген мәселелер бойынша әр Палата депуттары жалпы санының кемінде 

үштен екісінің көпшілік даусымен қабылданады. 

Парламент пен оның Палаталарының заң актілері, егер Конституцияда өзгеше 

көзделмесе, Палаталар депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. 

Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, конституциялық заңдар қабылдау 

немесе оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, конституциялық заңдар қабылдау немесе 

оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелері бойынша кемінде екі оқулар өткізу 

міндетті. 

Республика заңдары, Парламент пен оның Палаталарының қаулылары Конституцияға 
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қайшы келмеуге тиіс. Парламент пен оның Палаталарының қаулылары заңдарға қайшы 

келмеуге тиіс. 

Республиканың заңнамалық актілерін және өзге де нормативтік құқықтық актілерін 

әзірлеу, ұсыну, талқылау, күшіне енгізу және жариялау тәртібі арнаулы заңмен және 

Парламент пен оның Палаталарының регламенттерімен регламенттеледі. 

Қазақстан Республикасы Парламентінің жоғарыда қарастырылған заңнамалық 

өкілеттігі көп жағдайда басқа елдердің, мысалы, Франция, Германия, Ресей Федерациясының 

өкілеттіктеріне ұқсас. Бұл ұқсастықтар көпетеген мемлекеттердің конституциялық құрылысы 

мен заңнаманың негізінде Рим құқығының негізі қаланғанына байланысты. 

Осылайша, Қазақстан Республикасы Парламентінің заң шығару саласындағы 

өкілеттігі шет елдер Парламенттерінің заңнамалық өкілеттіктеріне ұқсас болғандықтан, көп 

жағдайда демократиясы дамыған елдерге қойылатын талаптарға жауап береді деген 

қорытынды жасауға болады. Қазақстан Республикасы Парламентінде заң шығару процесінің 

ерекшелігі оның Парламент қабырғасында ғана жүзеге асырылатынында болып табылады. 

Заң шығару процесінің ерекшелігі оның негізгі кезеңдері Қазақстан Республикасы 

Конституциясымен қатаң регламенттелген: бұл атап өткеніміздей заңнамалық актіні әзірлеу, 

талқылау, қабылдау және күшіне енгізу процесі. 
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Кризис духовности связан с непрекращающимися катаклизмами, в результате 

которых человек гибнет, ожесточается, утрачивает социальные связи, перестает кому-либо 

верить. Возникла принципиально новая ситуация: идет поиск ориентиров, механизмов, 

балансов и по природному зову человек возвращается к простейшим социальным связям. На 

этой почве легко и быстро появляются религиозные и политические шарлатаны, 

тоталитарные монстры.  

Почему в безумной гонке за земными благами стала забываться нравственная сторона 

человеческой жизни, а культ потребления стал смыслом жизни многих людей?  

Как отмечает Г. Юшкявичус, общество потребления очевидно по результатам 

проведения социологических исследований на тему, какие у молодежи социальные устои, 

какие настроения? И получен ответ: первая цель – деньги. Как их добыть? Любыми путями! 

Вплоть до насилия. Общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, патриотизм, 

идут на последнем месте. И это очень опасно [1, с. 3]. 
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Мы живем с вами в демократическом государстве; в мире, дружбе и согласии. 

Основным приоритетом в каждом государстве должна быть стабильность,  

Главой В.В. Путиным, приложено много усилий для политической модернизации 

государства, в частности, модернизация политической системы, реорганизация и 

модернизация экономической системы.  

Общетсвенного сознания является одним из оснополагающих элементов 

политической системы государства, иначе его именует культурной подсистемой 

политической системы общества, включающая в себя различные аспекты жизнедеятельности 

людей и отдельного индивида, их отношение к происходящим в старне и за рубежом 

процессам и событиям. 

В политической науке одной из форм общетсвенного сознания может выступать и 

сознание массовое. С моей точки зрения наряду с тем, что между данными категориями 

присутствует определенная взаимосвязь, все таки необходимо провести некую паралель. 

Массовое сознание в отличии от общественного сознания не имеет возможности 

совершенствоваться. Общственное сознание формируется, массовое сознание 

навязызывается. Общественное сознание строится ан основе толерантности, консенсуса и 

общечеловеческих ценностях, массовое на основе ресурсов принуждения, насилия, давления 

и в некоторых на основе необузданного фанатизма. 

Массовое сознание характеризуется тем, что его носителем является особая 

совокупность граждан, называемая массой (значительная совокупность граждан, 

объединенных в те или другие внеклассовые, межклассовые и надклассовые движения: 

религиозные, экологические, антивоенные и т.д., т.е. совокупность людей, социальные 

интересы которых во многом различны), а причины объединения этих граждан в 

определенную массу или движение связаны не столько с общим или сходным социально-

экономическим или историко-этническим положением, сколько со сплочением участников 

вокруг определенной идеи, лозунга, цели, выражающих совпадение их устремлений лишь по 

данному вопросу или аспекту интересов, используя технику навязывания проблематики и 

подготовки отдельных ответов, считая за таковые как личные мнения, так и выраженные 

посредством представителей коллективные мнения. 

Общественное сознание отражает реальное состояние общественного сознания, 

интересы, настроения и чувства классов и социальных групп общества. В общественном 

сознании проявляется конкретное состояние общественного бытия в тот или иной 

исторический отрезок времени. В нем концентрируется внимание на тех или иных сторонах, 

процессах бытия. Содержание общественного сознания– показатель глубины отражения, 

познания этих процессов, выражения их оценки с точки зрения интересов социальной 

группы, класса, народа в целом.  

Примером масоового сознания выступает концепция американского социолога А. 

Шютца особо подчеркиващий, что для типизации объектов и оценки социальных действий 

каждый индивид использует ту шкалу измерений, которая характерна для его «домашней 

группы», имеющей общие конструкторы первого порядка. Однако интерсубъективный мир 

одной «домашней» группы может существенно отличаться от интерсубъективного мира 

другой «домашней» группы (интерсубъективный мир содержит знание, включающее и 

убеждения, и элементы веры, которые реальны в том смысле, что так их определяют сами 

участники интреакции определенной социальной группы) [2, с. 5]. 

Особенно это касается коллективных представлений различных социальных групп. 

Так, если в советское время патриотизм считался само собой разумеющейся, самоочевидной 

реальностью для всех, то ныне ту или иную форму патриотизма довольно трудно 

поддерживать в качестве общего знания. Многочисленность представлений патриотизма 

создает основу для относительности его содержания, и данный феномен утрачивает 

положение само собой разумеющейся реальности. К каким потенциально социальным 

действиям ведет несовместимость множественных образов социальной реальности, как сами 

люди, исходя из своей социализации, существующих социокультурных ценностей, 
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определяют свое имущественное положение, отношение к социально престижным статусам 

и в целом социальное положение. 

А. Щютц исходит из того, что, начиная с детства, по мере усвоения социокультурных 

ценностей у индивидов складывает определенное видение себя в «домашней» социальной 

группе и определенное представление об этой группе. Эта группа видится как некое «Мы» в 

противоположность тому, что где-то есть другие люди – «Они», – у которых свой мир, своя 

жизнь («мы – богатые», «они – бедные», «мы – средний класс» и т.д.). 

В сопоставлении своего «Мы» с другими «Они» вырабатывается социальная 

самоидентификация индивидов. Социальная самоидентификация формируется стихийно в 

процессе социализации у каждого человека и впоследствии, так или иначе, влияет на выбор 

жизненных стратегий, на степень готовности людей к взаимодействию с представителями 

других социальных групп. В зависимости от характера доминирующих социокультурных 

ценностей в сознании индивидов это отношение может быть самых разных оттенков – 

уважительное, боязливое, высокомерное, враждебное. Так, еще недавно виноватыми во всех 

наших проблемах были «Они – буржуи». Дух отношения к «Ним» прекрасно выражен у 

В.Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй» 

Поэтому весьма значимым для современного общества является то, как государство 

интерпретирует интересы социальных групп, оказывая тем самым огромное влияние на 

субъективную социальную самоидентификацию людей и идентификацию общетсва в целом.  

Если в недавнем прошлом всячески возвеличивались «особые интересы» рабочего 

класса, как «интересы социального прогресса социальной справедливости» (отнюдь не 

случайно многие относили себя к рабочим), то теперь взят иной курс – 

конкурентноспособность нашей нации, прагматизм, сохранение национальной идентичности, 

культ знания, эволюционное развитие Казахстана и открытость сознания, что является 

результатом многовекового оьщестаенного развития. 

Это способствует формированию толерантной ментальности в различных социальных 

группах и, соответственно, социальной стабилизации.  

Можно понять особенности миропонимания общества и ответить на вопросы: кто мы, 

какие мы, куда идем, и что для нас было ценностным во все времена.  

Следует отметить, что перед современным социумом как никогда остро стоит 

противоречие. С одной стороны, необходимость сохранения культурной традиции, несущее в 

себе основу жизнестойкости нации в следующем тысячелетии, поскольку в ней есть то, что 

сегодня пытаются найти философы постиндустриальных обществ: космизм, синкретизм как 

единство мировоззрения и духовно-этнических норм. С другой стороны, естественное 

стремление к обновлению, инновации, которая обуславливает движение нации вперед, не 

дает отстать и безнадежно раствориться в непрерывном прогрессе развития человеческой 

цивилизации. Разрешить это противоречие, на наш взгляд, возможно, понимая культуру 

независимость как необходимую предпосылку суверенного и многостороннего развития 

общества. Тогда и сложится культурно-историческая картина мира, отражающего 

специфически способ восприятия социальной реальности, где будет реализовано признание 

человека центральным субъектом и объектом общества, самоценности личности и ее 

творческого развития [3, с. 2]. 

 Хочется верить в прогнозы ученых, писателей и философов, пишущих об 

отличительном качестве XXI века, его человечности и духовности, с тем связываются 

надежды на то, что он войдет в мировую историю как самая гуманная эпоха в среде 

чередующихся столетий. 
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