
«100 жаңа есім» 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласындағы ең соңғы аталған міндеттердің бірі «100 жаңа есім» жобасын көтеру 

болатын. Бұл әрине біріншіден кімдердің есімі және оларға берілетін баға қандай болмақ 

деген сұрақтарды туындатады. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – Тәуелсіздік 

жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос 

өкілдерінің тарихы» міне бұл елбасы айтып отырған жобаның ерекшелігі.  Мақалада 

көрсетілгендей жобаның атқаратын үш үлкен қызметі бар:  

1. Ақылмен, қолымен, дарынымен заманауи Қазақстанды жасап жатқан нақты 

адамдарды қоғамға таныту; 

2.   2. Оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал етудің мультимедиалық 

алаңын қалыптастыру;  

3.  3. «100 жаңа есім» жобасының өңірлік нұсқасын жасау. Ел-жұрт 

ұлтымыздың алтын қорына енетін тұлғаларды білуге тиіс. Аталған үш 

қызмет бойынша қазірдің өзінде өңірлік тапсырмалар қолға алынып, 

іріктеу жұмыстары басталып кетті. Әр аймақтан шыққан тұлғалар, қоғам 

белсенділері, кәсіпкерлер, саясаткерлер мен ақын-жазушылар, елдің бүгінгі 

күні мен ертеңі үшін еңбек етіп жатқан қайраткерлердің осы тізімде екені 

анық. Солардың ішінен халықтың таңдауы арнайы комиссияның 

шешімімен жүз жаңа есімді анықтау маңызды.  «100 жаңа есім» жобасы 

негізінде түрлі шаралар мен конкурстар ұйымдастырылып, дөңгелек 

үстелдер өтіп жатыр. Бұл жаппай халық болып қолдау тауып жатқан 

жобаға деген түсініктің дұрыстығы. Яғни әркім өз ауданының қайраткеріне 

көмектесуге дайын деген сөз. Жобаның мәніне қарап отырып бір нәрсені 

жақсы түсінуге болады: біріге отырып жұмыс жасау арқылы, шынайы 

еңбекқор адамның еңбегін бағалау арқылы оған қолдау көрсету, 

ұйымшылдық пен бере-бірлікке шақыру.  Тасада қалып танылатын 

таланттар қанша ма. Бұл жоба осы негізде таптырмас мүмкіндік. БАҚ 

арқылы оларды таныстыру, қоғамға көрсету, еңбектерін жарыққа шығару, 

насихаттау керек. Бұл арттан еріп келе жатқан жас буын, ұрпақ үшін үлкен 

күш-жігер болатыны сөзсіз. Тәуелсіздік жылдарынан кейін аз уақыт ішінде 

үлкен жетістікке жеткен жастар да аз емес. Осы жаңа есімдердің қатарында 

жас буындардың да болуы маңызды. Бұл сөзіміз анық болу үшін 

елбасының мақаласындағы мына бір жолды көрсетсек: «Сондықтан, 

оларды телевизиялық деректі туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз 

керек. Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік 

ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек».  «100 

жаңа есім» жобасының қола алынып, жанымызда жүрген жақсы адамдарға 

мүмкіндік беру үшін ел болып, аймақ болып, аудан болып күш салуымыз 

керек. Еңбектің жасалғаны бір бөлек, оның бағалануы бір бөлек әңгіме.  

Толығырақ: https://massaget.kz/mangilik_el/48683/ 

Материалды көшіріп басқанда Massaget.kz сайтына гиперсілтеме міндетті 

түрде қойылуы тиіс. Авторлық құқықты сақтаңыз 
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Ұлт жоспары - Н.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге 

асырудың 100 қадамы 

 

 
 

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлт жоспары - Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 

институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам. 

«100 нақты қадам» - бұл ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ ЖАУАП және сонымен 

бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайлардаҰЛТТЫҢ ДАМЫҒАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 

ОТЫЗДЫҒЫНА КІРУІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ. 

«100 нақты қадам» елімізге «2050-Стратегиясын» жүзеге асыру мен ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫҒАЙТУҒА, ЖОЛДАН АДАСПАУҒА, КҮРДЕЛІ КЕЗЕҢНЕН СЕНІМДІ 

ӨТУГЕ жағдай туғызатын БЕРІКТІК ҚОРЫНжасап беретін болады. 

Жоспардың негізгі мақсаты «АУРУЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ БЕЛГІЛЕРІН» СЫЛАП-СИПАП ҚОЮ 

ЕМЕС, ОЛАРДЫ «ЖҮЙЕЛІ ЕМДЕУ»болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта 

өзгертуге негіз қалайды. 

100 НАҚТЫ ҚАДАМ 

 

БАРШАҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ 

 

І. КӘСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ҚҰРУ 
1-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАБЫЛДАУ РЕСІМДЕРІН ЖАҢҒЫРТУ. Мемлекеттік 

қызметке қабылдау ТӨМЕНГІ ЛАУАЗЫМДАРДАН басталуы тиіс. 

2-қадам. Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі лауазымдық өсу ІСКЕРЛІК 

ҚАСИЕТТЕР негізінде жүзеге асырылуы тиіс. 

3-қадам. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ РӨЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік 

қызметке алғаш рет қабылданушыларды ІРІКТЕУ РЕСІМІН ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ. Үш сатылы 

іріктеу жүйесін енгізу. 

4-қадам. 3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар 

үшін МІНДЕТТІ ТҮРДЕ СЫНАҚ МЕРЗІМІ(тиісінше үш айдан кейін және алты айдан кейін 

сәйкестілікті межелік бақылау). 

5-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты ӨСІРУ. 

6-қадам. ЕҢБЕКАҚЫНЫ НӘТИЖЕ БОЙЫНША ТӨЛЕУГЕ КӨШУ. Мемлекеттік қызметкерлер 

үшін - жеке жылдық жоспарларды орындау; мемлекеттік органдар үшін - стратегиялық 

жоспарларды орындау; министрлер және әкімдер үшін - мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы 

индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін - интегралдық 

макроэкономикалық индикаторлар. 

7-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУАЗЫМДЫҚ ЕҢБЕКАҚЫЛАРЫНА ӨҢІРЛІК 

ҮЙЛЕСТІРУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН қосу 

8-қадам. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде 

оларға ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҚҰҚЫҒЫНСЫЗ ҚЫЗМЕТТІК ПӘТЕРЛЕРДІ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ 

БЕРУ. 



9-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЗАҢДЫ 

ТҮРДЕ БЕКІТУ - үш жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру. 

10-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ МАНСАПТЫҚ ЖОҒАРЫЛАТУ ҮШІН 

КОНКУРСТЫҚ НЕГІЗГЕ КӨШУ. «Б» корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту төменгі 

лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде жылжыту 

есебінен меритократия қағидатын нығайту. 

11-қадам. ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ, ЖЕКЕМЕНШІК СЕКТОРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН 

МАМАНДАРЫН, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылатын 

Қазақстан Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Оларды тағайындау 

ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам 

мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді. 

12-қадам. ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ. Мемлекеттік қызметтің жаңа Этикалық 

кодексін жасау. Этика мәселелері жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымын енгізу.  

13-қадам. ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ, сонымен бірге, жаңа заңнамалар 

әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін 

жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру. 

14-қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық 

қызметкерлеріне қатысты МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЖАҢА ЗАҢ қабылдау. 

15-қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУДАН өткізу, кәсіби талаптарды 

күшейту және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу. 

 II. ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
16-қадам. АЗАМАТТАРДЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН ЖЕҢІЛДЕТУ ҮШІН СОТ 

ЖҮЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛАРЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ. БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖҮЙЕСІНЕН (бірінші, 

апелляциялық, кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) ҮШ САТЫЛЫ (бірінші, 

апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшу. 

17-қадам. Судья лауазымына КАНДИДАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ТЕТІКТЕРІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ 

БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН ҚАТАЙТУ.Міндетті түрдегі талап - сот істерін жүргізуге қатысудың 

5 жылдық өтілі. Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу. 

Судьялыққа үміткерлер СОТТАРДА стипендия төленетін БІР ЖЫЛДЫҚ 

ТАҒЫЛЫМДАМАДАН өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін судья БІР ЖЫЛДЫҚ СЫНАҚ 

МЕРЗІМІНЕН өтеді. 

18-қадам. Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара байланысты күшейту үшін СОТ ТӨРЕЛІГІ 

ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНАН бөлінуі 

керек. Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет бабындағы 

судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ететін болады. 

19-қадам. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЕСЕП БЕРУ ТӘРТІБІН КҮШЕЙТУ. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЖАҢА 

ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКСІН жасау, соның негізінде азаматтар судьялардың әрекеттері бойынша 

еліміздің Жоғарғы Сотының жанынан құрылған арнайы СОТ АЛҚАСЫНА шағымдана алатын 

болуы керек. 

20-қадам. БАРЛЫҚ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙНЕ ЖӘНЕ ТАСПАҒА ЖАЗУ 

ШАРАЛАРЫН міндетті түрде енгізу. Судьяның бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио жазу 

материалдарын редакциялауға мүмкіндігі болмауы тиіс. 

21-қадам. Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейту. Заңды түрде АЛҚА БИЛЕР СОТЫ 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАТЫСТЫРЫЛАТЫН қылмыстық істердің категорияларын анықтау қажет. 

22-қадам. АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫН ШЕКТЕЙТІН 

БАРЛЫҚ ТЕРГЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп 

беруді ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АРҚЫЛЫ СОТТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАУШЫ 

АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

23-қадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДАУЛАР БОЙЫНША жеке СОТ ІСТЕРІН 

ЖҮРГІЗУДІ құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау 

үшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ. 

24-қадам. Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

АРБИТРАЖДЫҚ ОРТАЛЫҒЫН ҚҰРУ. 

25-қадам. Шетелдік және халықаралық соттардың ҮЗДІК СТАНДАРТТАРЫ БОЙЫНША СОТ 

ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ЖОҒАРҒЫ СОТ ЖАНЫНАН БЕДЕЛДІ 



ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛАР МЕН ЗАҢГЕРЛЕР қатысатын халықаралық кеңес құру. Кеңес 

қазақстандық сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады. 

26-қадам. Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін жеделдету үшін азаматтық-құқықтық 

даулар жөніндегі соттарғаПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. Азаматтық іс жүргізу 

кодексіне тиісті өзгертулер енгізу. 

27-қадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту. СОТ 

ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІН БІРТІНДЕП ҚЫСҚАРТУ. 

28-қадам. Полиция қызметкерлерін ІСКЕРЛІК ҚАБІЛЕТТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ІРІКТЕУ ЖҮЙЕСІН 

ЖАҚСАРТУ Кәсіби дағдыларын және жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы 

полиция қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің арнайы жүйесін енгізу.  

29-қадам. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 

ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ. Әрбір құқық қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес 

бірыңғай қызмет ету ережесін енгізу. 

30-қадам. Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп 

беретін ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН құру. Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: 

қоғамдық тәртіпті қорғау мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, 

ұсақ құқық бұзушылыққа атымен төзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері 

полиция қызметкерлерінің жұмыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын 

бейнетіркегіштермен қамтамасыз етіледі. 

31-қадам. Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-

әрекеттеріне ШАҒЫМДАНҒАН АЗАМАТТАРДЫҢ АРЫЗЫН ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ 

КЕҢЕС ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ АРҚЫЛЫ полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. ҚОҒАМДЫҚ 

КЕҢЕСТЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІМЕН ӨКІЛЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ БЕКІТІЛЕТІН БОЛАДЫ. 

32-қадам. «Қылмыстық құқық бұзу картасы» ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде «ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ҚҰҚЫҚ БҰЗУ КАРТАСЫ» интернет-порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін 

мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелетін болады. Бұл ҚОҒАМҒА ІШКІ 

ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҚЫЛАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. 

33-қадам. Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту қызметіне тіркелген 

азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар 

үшін АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТТАРЫН ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 

ОҢАЛТУДЫҢ КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау. 

34-қадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІН ДАМЫТУ 

ШЕҢБЕРІНДЕ пенитенциярлық инфрақұрылымды жаңғырту. Пенитенциярлық мекемелерді 

салуға, ұстауға және басқаруға жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу және 

халықаралық тәжірибені зерттеу. 

ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ 

35-қадам. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІН тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық 

айналымға енгізу. ЖЕР КОДЕКСІНЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАҢ АКТІЛЕРІНЕ өзгерістер енгізу. 

36-қадам. ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТҮРІН ӨЗГЕРТУГЕ РҰҚСАТ 

АЛУ ресімдерін жеңілдету. Ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде мониторинг 

жүргізу. Барлық пайдаланылмай жатқан жерді алдағы уақытта ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҮШІН 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРҒА БЕРУ. 

37-қадам. Салық және кеден саясатын және ресімдерін оңтайландыру. ТН СЭҚ 6 белгісіндегі 

біркелкі тауарлар тобы шеңберінде «0-5-12» моделі бойынша Бірыңғай кеден тарифі кедендік 

мөлшерлемесін қысқарту. 

38-қадам. Экспорттық және импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде «БІР ТЕРЕЗЕ» қағидатын 

енгізу. Электронды жария ету жүйесін дамыту (тауарларды кедендік тазалауға 

автоматтандырылған жүйені енгізу). Экспорт және импорт үшін құжаттар санын және оларды 

өңдеу уақытын қысқарту. 

39-қадам. КЕДЕН ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. Тауар салық салу 

мақсатында Қазақстан аумағына кірген кезеңнен бастап оны сатқанға дейін бақылауға алынады. 

40-қадам. «ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН ЕНГІЗУ. Сыртқы экономикалық 

қызметке қатысушы жекелеген санаттарға тауарларын жария еткенше тауарларын шығаруға 

мүмкіндік беру. 

41-қадам. МҮЛІКТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫНЫ ЗАҢДАСТЫРУ РЕСІМДЕРІН 

ОҢАЙЛАТУ. Қолданыстағы заңға өзгертулер және толықтырулар енгізу. 

42-қадам. 2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер үшін, одан әрі барлық азаматтар 

үшін КІРІСТІ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТЫ ЖАЛПЫ ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ. 



43-қадам. САЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУДІҢ ОРТАЛЫҚ 

ЖЕЛІСІН ҚҰРУ. Орталық салық төлеушілердің электронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына 

кіру мүмкіндігіне ие болады. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ жүйесін енгізу. Декларанттар салықты 

бақылау бойынша шешім қабылдау үшін тәуекел санаттарына бөлінетін болады. Жариялауды 

бірінші рет тапсырған жеке тұлғалар үш жыл мерзімде қайта тексерістен өтпейтін болады. 

44-қадам. ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ. Қосымша құн салығының орнына 

сатудан салық алуды енгізу мәселесін жан-жақты зерттеу. 

45-қадам. Кіріске және шығысқа салық есебін міндетті түрде енгізу арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ 

САЛЫҚ РЕЖІМІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ. 

46-қадам. Рұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰРЫЛЫСҚА РҰҚСАТ АЛУДЫҢ ҮШ САТЫЛЫ («30-

20-10») қағидаты енгізіледі. Бірінші саты - архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш 

берілген күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші - эскиз жобаны (дизайн-жобаны) 

мақұлдау - 20 күнге дейін, үшінші - рұқсаттың өзі - 10 күн ішінде. 

47-қадам. Жобалау-сметалық және жобалау құжаттарын сараптамадан өткізуге 

байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН БІРТІНДЕП БАС ТАРТУ. Жобаларды 

сараптауды бәсекелесті ортаға тапсыру. 

48-қадам. ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ РЕСУРСТЫҚ ӘДІСІН 

ЕНГІЗУ. Құрылыста баға қалыптастырудың жаңа әдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың, 

жабдықтардың және еңбекақының қолданыстағы бағаға сәйкес нақты нарықтық бағасына 

байланысты құрылыстың сметалық құнын анықтауға мүмкіндік береді, сонымен бірге жаңа 

материалдармен, жабдықтармен және технологиямен сметалық-нормативтік базаны жедел 

жаңартуды қамтамасыз етеді. 

49-қадам. Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЕСКІРГЕН 

НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ОРНЫНА ЕУРОКОДТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жаңа 

нормативтерді қабылдау инновациялық технологиялар мен материалдарды қолдануға, құрылыс 

қызметі нарығындағы қазақстандық мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен 

бірге құрылыс саласындағы шетелдік қызмет нарығына қазақстандық компаниялардың шығуына 

мүмкіндік береді. 

50-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ҚАЙТАДАН ҚҰРУ, «БІРЫҢҒАЙ САТЫП 

АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бұл өңірлер арасындағы электр энергиясының әртүрлі тарифтерін 

реттеуге мүмкіндік береді. 

51-қадам. ӨҢІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫ (ӨЭК) ІРІЛЕНДІРУ. Бұл 

энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арттырады, өңірлерге электр энергиясын таратудың 

шығынын төмендетеді, тұтынушылар үшін электр энергиясының ақысын азайтады. 

52-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛАҒА ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ 

ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАҢА ТАРИФ САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф құрылымын өзгерту. 

Тарифтерде 2 құрауыш ерекшеленеді: күрделі шығындарды қаржыландыру және электр энергиясы 

өндірісінің ауыспалы шығындарын жабу үшін пайдаланылатын электр энергиясы үшін төленетін 

ақы белгіленетін болады. Бұл «шығынды өтеу» әдісі бойынша тарифтерді бекітетін қазіргі 

ахуалды өзгертуге мүмкіндік береді. 

53-қадам. ЭЫДҰ СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ МАҚСАТТАРЫНДА 

МОНОПОЛИЯМЕН ҚЫЗМЕТ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫН ӨЗГЕРТУ. Қызметті 

жаңғырту еркін бәсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс. 

54-қадам. КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҮШІН БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН 

ИНСТИТУТЫН НЫҒАЙТУ. Жаңа институттың құрамына бизнестің және Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының өкілдері кіреді. 

55-қадам. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҚҚА ШЫҒУЫ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ТАУАРЛАРЫ 

ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНЕ ЕҢ КЕМІНДЕ 10 ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫ 

ТАРТУ. Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері туралы халықаралық 

бизнесті ақпараттандыру. 

56-қадам. Экономиканың басым секторларында «зәкірлік инвесторлармен» - халықаралық 

стратегиялық серіктестермен («Эйр Астана», «Теңіз-Шевройл», ҚТЖ локомотивтерін шығару 

жөніндегі зауыт үлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРқұру. Шетелдерден жоғары 

білікті мамандар тарту үшін АҚШ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ 

КӨШІ-ҚОН РЕЖІМІН қалыптастыру. 

57-қадам. ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ҚҰРУДА ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕСІ БАР стратегиялық (зәкірлік) 

инвесторлар тарту. 



58-қадам. ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕ 

БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОР қалыптастыру үшін стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту. 

59-қадам. МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭНЕРГОСЕРВИСТІК ШАРТТАР АРҚЫЛЫ 

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Олардың негізгі 

міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету 

үшін жекеменшік энергия сервистік компанияларды дамытуды ынталандыру және іс жүзінде 

энергетикалық шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу. 

60-қадам. СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІН ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Негізгі міндет: үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын 

өнімдерінің жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету. Жұмыс селода кооперативтік өндірісті 

дамыту арқылы жаңазеландиялық Fronterra және даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды. 

61-қадам. ЕТ ӨНДІРІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТАРТУ. Негізгі міндет шикізат базасын дамыту және өңделген өнімдерді 

экспорттау. 

62-қадам. Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің нақты көшбасшы 

компанияларын қолдауға бағытталған «ҰЛТТЫҚ ЧЕМПИОНДАР» БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРУ. Бизнес-көшбасшыларды айқындау ноу-хау трансфері үшін біліктілік орталықтарын құру 

мүмкіндігін береді. 

63-қадам. ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ЕКІ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТТЕ «АСТАНА 

БИЗНЕС КАМПУСТА» ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР 

ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ. Олар бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ, оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. 

Нақты өндірістік жобаларды жүзеге асыру үшін инновациялық технологиялар паркі жергілікті 

және шетелдік жоғары технологиялы компанияларды тартатын болады. 

64-қадам. ӨНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ 

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар «Ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет 

нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Заң әзірленеді. Ғылыми гранттар мен бағдарламалар 

құрылымдары индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне 

орай қайта бағытталады. 

65-қадам. ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ АҒЫМДАРҒА 

ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ТРАНСКОНТИНЕН-ТАЛДЫҚ ДӘЛІЗ» 

МУЛЬТИМОДЕЛДІК КӨЛІК ДӘЛІЗІН ҚҰРУ жөніндегі жобаны іске қосу. Ол Азиядан Еуропаға 

жүктер транзитін кедергісіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Көлік дәлізі: бірінші бағыт - 

Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына және одан әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыт - 

Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен 

Әзербайжан, содан соң Грузия арқылы. Жобаға болашақта 2014 жылдың аяғында құрылған Азия 

инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тарту. 

66-қадам. Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық инвесторды тарту арқылы Алматы 

іргесінен ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҢА 

ӘУЕЖАЙ салынатын болады. 

67-қадам. «ЭЙР АСТАНА» ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖӘНЕ «ҚТЖ» ҰЛТТЫҚ 

КОМПАНИЯЛАРЫН ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОПЕРАТОР РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «Эйр Астана» 

халықаралық бағыттарға ыңғайластырылады және әлемнің негізгі қаржы орталықтарына (Нью-

Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар ашады. «Эйр Астананың» дамуы «ҚТЖ»-ның баламалы 

маршруттарды дамыту жөніндегі жоспарымен үйлестіріледі, бұл жүктерді жеткізу құнын екі 

еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді. 

68-қадам. Қазақстан арқылы әуе транзитінің тартымдылығын арттыру үшін ӘУЕ ТАСЫМАЛЫН 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ТИІМДІЛІГІН жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі 

британ азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО авиация қауіпсіздігі агенттігінің 

үлгілеріне бағдарланатын болады. 

69-қадам. Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден туристерді 

тартатын ЕУРАЗИЯНЫҢ ІСКЕРЛІК, МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫНА 

АЙНАЛДЫРУ. Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, қазіргі 

замандық халықаралық көліктік-логистикалық жүйе құрылады. 

70-қадам. ASTANA EXPO - 2017 инфрақұрылымдары арқауында АРНАУЛЫ МӘРТЕБЕ БЕРЕ 

ОТЫРЫП, АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН (АІҒС) ҚҰРУ. Қаржы 

орталығының ерекше заңды мәртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың ТМД, сондай-ақ, 



Батыс және Орталық Азияның барлық өңірлерінің елдері үшін ҚАРЖЫ ХАБЫ ретінде 

қалыптастыру. ӨЗІНДІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ БАР ТӘУЕЛСІЗ СОТ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ, ол 

ағылшындық құқық қағидаттарымен қызмет істейтін болады. Судьялар корпусы шетелдік 

мамандардан құрылады. БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ ХАБЫ ӘЛЕМНІҢ 20 

АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЕНУІ ТИІС. 

71-қадам. Қаржы орталығының даму стратегиясын КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНА ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ИСЛАМДЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ мамандығына сәйкес әзірлеу. Элиталық 

қаржы қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking активтерді басқару саласындағы 

қызметтерді дамыту. Орталыққа либералды салық режімін енгізу. Офшорлық қаржылық орталық 

құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша инвестициялық резиденттік қағидатын енгізу.  

72-қадам. Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағылшын тілін енгізу. Орталықтың 

дербес заңдылықтары АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс. 

73-қадам. Қаржы орталығының халықаралық көліктік қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қаржы 

орталығының ЖЕТЕКШІ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ ӘУЕ 

ҚАТЫНАСЫ жүйесін құру. 

74-қадам. ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІҢ CRIRSCO 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУарқылы жер қойнауларын пайдалану 

саласының мөлдірлігі мен болжамдылығын арттыру. 

75-қадам. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік әлемдік тәжірибені пайдалана 

отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫҢ ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ӘДІСІН енгізу. 

76-қадам. ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының сапасын көтеру, 12 

ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ кезең-кезеңімен ЕНГІЗУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін 

мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды 

енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру. 

77-қадам. Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН 

ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа 

оқу орындарына тарату. 

78-қадам. Назарбаев Университеті тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-ЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ДЕРБЕСТІГІН кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес 

ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау. 

79-қадам. Білім беру жүйесінде - жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға 

кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты -ДАЯРЛАНАТЫН КАДРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК 

ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ СЕКТОРЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН 

КӨТЕРУ. 

80 -қадам. МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ. Мемлекет, 

жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық 

сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы медициналық-санитарлық көмекті 

(БМСК) басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте бастан 

күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынына айналады. 

81-қадам. ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДАМЫТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРГЕ 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУ.Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен 

сапасын көтеру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайындағы бастапқы 

медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыру - бәсеке есебінен медициналық ұйымдардың 

корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналық 

ұйымдарды жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін медициналық 

көмектің кепілдендірілген көлемін беруді кеңейту. 

82 -қадам. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚАСЫНАН 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ҚҰРУ. Басты 

мақсат: медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы  қатарлы стандарттарын енгізу (емдеу 

хаттамалары, кадрлар әзірлеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, сапаны және қолжетімділікті 

бақылау). 

83-қадам. Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа ЕҢБЕК КОДЕКСІН әзірлеу. 

84-қадам. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТАУЛЫ СИПАТЫН КҮШЕЙТЕ ОТЫРЫП, 

ОҢТАЙЛАНДЫРУ. Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. 

Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек олардың 

еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында 

ғана берілетін болады. 

 



IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК 
85-қадам. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу. 

86-қадам. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ - ҮЛКЕН ОТБАСЫ» КЕҢ 

КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін 

нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін жағдай туғызады. Бұл барлық 

жұмыстар Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды қоса есептегенде) және «Астана - Еуразия жүрегі», 

«Алматы - Қазақстанның еркін мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және көшпелі мәдениеттер», 

«Алтай інжулері», «Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту», «Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-

туристік кластерлерін құруды жүзеге асырумен байланыстырылады. 

87-қадам. Азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ ЕЛІМ» ұлттық жобасын әзірлеу және 

жүзеге асыру, оның аясында технологиялық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын 

болады. Соның бірі - «ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ИНТЕРНЕТ 

ЖОБАСЫН ҚҰРУ. МҰНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ - ӘРБІР АЗАМАТҚА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК 

ТУРИСКЕ ЕЛ ТУРАЛЫ КӨБІРЕК БІЛУГЕ КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан бойынша 3D бейне 

турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, қызықты оқиғалары және қарапайым қазақстандықтардың 

өмірі туралы ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің «сапарнама карточкасына», 

ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет тақтасына және виртуалды 

хабарласу тұғырнамасына айналады. 

88-қадам. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту жөніндегі ұлттық жобаны әзірлеу 

және жүзеге асыру, ол «НҰРЛЫ ЖОЛ» инфрақұрылымдық 

даму, ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ екінші бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тәуелсіздік 

жылдарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, кәсіпкерлік, ғылым мен білім және басқа да 

кәсіптік қызметтерде жоғары нәтижелерге қол жеткізген қазақстандықтардың (біздің 

заманымыздың батырларының) табыстарының дербес тарихын ескере отырып,ЖАЛПЫҒА 

ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ ИДЕЯЛАРЫН ІЛГЕРІЛЕТУГЕ, индустрияландырудың және 

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік саясаты талаптарына жауап бере 

алатын жұмысшы және кәсіптік-техникалық мамандықтардың артықшылықтары мен 

танымалдылығын насихаттауға бағытталады. 

89-қадам. «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім 

берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУ. 

90-қадам. Бес институттық реформаны, сондай-ақ, БАҚ-тағы, интернеттегі, бұқаралық ақпараттың 

жаңа буындарындағы, сондай-ақ, әлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік идеяларын 

жүзеге асыруды АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ. 

V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
91-қадам. Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған және азайтылған ресімдері 

аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДАН НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК 

БАСҚАРУҒА КӨШУ. Тәртіптік бақылау жүйесі тек қана мақсатты индикаторларға қол жеткізуді 

бақылауға негізделуі тиіс. РЕСІМДІК СИПАТТАҒЫ БАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР МЕН АРАЛЫҚ 

БАҚЫЛАУ ТАРАТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. Мемлекеттік органдарға олардың алдына қойылған 

мақсаттық индикаторларға қол жеткізу жөніндегі қызметінде дербестік беріледі.  

92-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЫҚШАМ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ. Жекелеген салалық 

бағдарламалардың мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК 

БАҒДАРЛАМАЛАР САНЫН ҚЫСҚАРТУ. САЛАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР,сондай-ақ, 

мемлекеттік органдардың СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖОЙЫЛАДЫ. СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАР мен аумақтық даму бағдарламасын негізгі мақсатты индикаторлар 

бөлігінде ҚАЙТА ПІШІНДЕУ. 

93-қадам. АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЖҰМЫСТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА 

ЖҮЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау үш жылда бір рет жүргізілетін болады. 

Мемлекеттік органдардың нәтижелілігін бағалау стратегиялық жоспарлар бойынша жылма-жыл 

жүзеге асырылады. «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заң қабылдау. Есеп 

комитеті бірінші сыныпты әлемдік аудиторлық компаниялардың модельдері бойынша жұмыс 

істейтін болады және ағымдық операциялық бақылаудан кетеді. 

94-қадам. «Ашық үкіметті» енгізу. АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ 

ӘЗІРЛЕУ, ол мемлекеттік органдар иелігіндегі тек мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын 

басқа да ақпараттардан өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді. 

95-қадам. Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР 

ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЛ 



ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ АШЫҚ БАЯНДАМАЛАР ЖАСАУЛАРЫН және 

олардың есептерін ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге енгізу. Ұлттық ЖОО-лар 

басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, жұмыс берушілер, қоғам өкілдері мен БАҚ 

алдында жылма-жыл есеп берулерін тәжірибеге енгізу. 

96-қадам. ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ 

БАЗАЛАРЫ мәліметтеріне ОНЛАЙН-қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық бюджеттік және 

топтастырылған қаржылық есеп, сыртқы қаржы аудитінің нәтижелері, мемлекеттік саясат 

тиімділігін бағалау қорытындылары, мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық бағалау 

нәтижелері, республикалық және жергілікті бюджеттің орындалуы туралы 

есеп ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ. 

97-қадам. Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы АЗАМАТТАРДЫҢ 

ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ҮДЕРІСІНЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ 

ТӘН ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕРДІ БӘСЕКЕЛЕСТІК ОРТАҒА және өзін-өзі реттеуші ұйымдарға беру. 

Үкімет мемлекетке тән емес және басы артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам 

бола түседі. 

98-қадам. Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы қала деңгейінде ЖЕРГІЛІКТІ 

ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ДЕРБЕС БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ. Облыс орталықтарында 

және республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік жобаларын талқылауға 

қатысуының тетіктері жұмыс істейді. 

99-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ӘКІМДЕР ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ 

КЕҢЕСТЕРДІҢ стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, 

есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін 

қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар жобаларын 

талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен 

мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. 

100-қадам. Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink үлгісі 

бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНАЛАТЫН 

«АЗАМАТТАР ҮШІН ҮКІМЕТ»  МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН құру. Мемлекеттік 

корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. 

Қазақстан азаматтары МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІР ЖЕРДЕН алатын болады. 

Мемлекеттік қызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС халықаралық 

сертификаттау. 

  

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ 

 

Ел Президенті жанынан жедел түрде құрамы отандық және шетелдік сарапшылардан 

тұратын, БЕС ЖҰМЫС ТОБЫНАНжасақталған жаңғырту жөніндегі ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ 

ҚҰРЫЛДЫ. 

 Ұлттық комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОРМАНЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ОРЫНДАУДЫ 

КЕЛІСІЛГЕН БАСҚАРУ бойынша жүзеге асыруы тиіс. Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-

сектор мен азаматтық қоғамның өзара тиімді іс-қимылын қамтамасыз етеді. 

 Ұлттық комиссия ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАП, ІС-ҚИМЫЛДЫҢ НАҚТЫ 

ЖОСПАРЫН АЙҚЫНДАУЫ тиіс. Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан бекітілетін 

болады. Бекітілген шешімдерді орындау үшін жедел түрде ПАРЛАМЕНТ ТАРАПЫНАН 

ЗАҢДАР, ҮКІМЕТ ТАРАПЫНАН ҚАУЛЫЛАР ҚАБЫЛДАНАТЫН БОЛАДЫ. 

 Министрлер мен әкімдердің шешуші бастамаларын тиімді жүзеге асырулары ҰЛТТЫҚ 

КОМИССИЯ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ҚАДАҒАЛАНАТЫН болады. 

 Ұлттық комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР ҚАТАРЫНАН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕСжасақтау қажет. Аталған кеңес ұсынымдар 

жасап, реформаларды орындау НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ МОНИТОРИНГІН жүзеге 

асыратын болады. 

 Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРІНІҢ КЕҢСЕСІН айқындау қажет. 

  

Еске сала кетейік, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласында 2015 жылғы 6 

мамырда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында бес институционалдық реформаны жүзеге 

асырудың 100 нақты қадамын белгілеп берген болатын.  

  



Рухани жаңғыру тәрбие сағаты 
Сабақтың тақырыбы: Рухани жаңғырудың жарқын жолы  

Сабақтың мақсаты: Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық 

құндылықтарды жаңғырту; Оқушылардың бойында ұлттық сананы ояту, жас ұрпақ санасына, туған 

халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімін ұялату, ұлттық рухты сіңіру.  

Оқыту нәтижесі: Оқушылар рухани жаңғырудың – табысты ел болуымыздың кепілі екенін біледі. Түйінді 

идея: Рухани жаңғыру болашаққа бағдар  

Мұғалімнің іс - әрекеті: «Достық торы» әдісі арқылы бір - бірлеріне сәттілік тілейді. Оқушылар ән 

шумақтарын ұйқастыру арқылы 4 топқа бөлінеді  

Топтың ережесін еске түсіру  

Таныстырылым: Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, 

ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып 

жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.  

І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. халқымның 

тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт - дәстүрлерін алдағы 

өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 

қалаймын.  

1. Бәсекелік қабілет Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін 

арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады.  

2. Прагматизм Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде 

тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Прагматизм – өзіңнің ұлттық 

және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай 

алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз.  

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. 

Ұлттық салт - дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда 

ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс.  

4. Білімнің салтанат құруы Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Себебі, құндылықтар 

жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы Бұл кезеңде елімізде белгілі бір жаңғыру 

болды.  

6. Сананың ашықтығы Оқушының іс - әрекеті: Бір - бірлеріне сәттілік тілейді. 1 - топ. "Қазақстан" Ән: Көк 

тудың желбірегені 2 - топ. "Салт дәстүр" Ән: Қазақы дәстүрлер - ай 3 - топ. "Мәдени құндылықтар және 

өнер" Ән: Қара жорға 4 - топ "Ұлттық ойындар мен тағамдар" Ән: Қазақы дастарханым Оқушылар 

сабақтың тақырыбын ашады. Оқушылар үйге берілген тапсырманы қорғайды. Топтағы ең үздік «Рухани 

жаңғыру» тақырыбында коллаж қорғайды  

ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ МІНДЕТТЕР 

Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін іріктеп алғаннан кейін шетелдерде оларды таныстыру 

рәсімдерін өткіземіз. Тапсырма: 1 - Қазақстан - Еуразия жүрегінде 2 - Қазақ халқының салт - дәстүрі 3 - 

Қазақ халқының мәдени құндылықтары және өнері 4 - Қазақ халқының ұлттық тағамдары және 

ойындары 3 - топ: туралы айту; «Шығыс шеберлері» жәрмеңкесі. Оқушылар қазақ халқының рухани 

мәдениетін шет елге таныстырады Қадыр Мырза Әлінің «Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру» 

бейне ролик қарап, мазмұнын түсіну, өз ойларын жеткізу. Аяқталмаған сөйлем «Рухани жаңғыру -........» 

«Рухани жаңғыру - дәуір талабына сай жаңғыру» «Рухани жаңғыру - әлемдегі ең дамыған 30 елдің 

қатарына қосылу" «Рухани жаңғыру – табысты ел болуымыздың кепілі» «Рухани жаңғыру – ұлттық сана 

- сезімнің көкжиегін кеңейту» 

 

 

 

 



«Туған жер» бағдарламасының мәні 

«Туған жер» деген кезде әрбір азаматтың, әрбір адамның жүрегінде тулаған 

шабыт пен сезім ұялайтыны анық. Себебі адам өзінің туған жерінің төлі. Сол 

даланың, сол жердің, сол мекеннің меншігі. Туған жерге деген сезім мен 

махаббатың өлшемі шектеулі болмайды. Ол шексіз. Осы бір ерекше шексіз 

патриоттық сезімді әрбір азамат пен жастардың бойына етене сіңіріп, қандарына 

дарыту үшін, сөздің ұғымын кең мағынасында түсіну үшін, Елбасы «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында орындалу керек міндеттердің ішіне «Туған 

жер» бағдарламасын ұсынды. Ал бағдарламаның мәні неде?  Ел президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл бағдарламаның мәні деп үш ерекшелікті атап 

көрсетеді.  «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».  Иә, бірінші мәселе бойынша көптеген қалаларда тазарту 

жұмыстары мен қаланы таза ұстау акциялары жалғасын тауып кетті. Мәселен 

Алматы қаласы бұрыннан «Біз таза қала үшін» ұранына ту етіп келсе, еліміздегі ең 

таза қалалардың көшін Орал сынды қалалар бастап тұр. Бұл бағдарламаның тек қана 

айтылып емес, жүзеге асып жатқанын көрсетеді.  «Екінші, басқа аймақтарға көшіп 

кетсе де туған жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы келген кәсіпкерлерді, 

шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері мен жастарды ұйымдастырып, қолдау керек. 

Бұл – қалыпты және шынайы патриоттық сезім, ол әркімде болуы мүмкін. Оған 

тыйым салмай, керісінше, ынталандыру керек».  Шет елде тарыдай шашырап 

жүрген қазақ азаматтарының басын бір Отанға жинау, олардың келуін қамтамасыз 

ету жұмыстары да басталып кетті. Көші қон жұмыстары оң шешімін беріп, елге 

оралып жатқан қандастарымыздың саны жыл сайын артпаса, азайған емес. Қазірдің 

өзінде шетте жүрсе де, ел үшін қам жеп, қазақтың атын шығарып, туын желбіретіп 

жүргендері қаншама?!  «Үшінші, жергілікті билік «Туған жер» бағдарламасын 

жинақылықпен және жүйелілікпен қолға алуға тиіс».  «Бұл жұмысты өз бетімен 

жіберуге болмайды, мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру қажет.  Туған 

жеріне көмек жасаған жандарды қолдап-құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек».  

«Қысқаша айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы жалпыұлттық патриотизмнің нағыз 

өзегіне айналады».  Батырлар мен ақындар бірі найзамен, бірі жырмен қорғап қалған 

ұлан байтақ даланың қазіргі иесі ретінде, әрбір Қазақстан азаматы өзіне жүктелген 

міндетті абыроймен атқару керек. «Туға жер» бағдарламасының жаппай халық 

арасында үлкен күшке ие болуы, жастардың бойына патриоттық тәрбие ұялату 

үлкен міндет. Берілген тапсырманың үдесінен шығу ғана емес, оны бүгінгі күнмен 

өлшемей, ертеңгі ұрпаққа жету үшін еңбек ету – басты парыз.  

 

Толығырақ: https://massaget.kz/mangilik_el/48470/ 

Материалды көшіріп басқанда Massaget.kz сайтына гиперсілтеме міндетті түрде 

қойылуы тиіс. Авторлық құқықты сақтаңыз 
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ҰЛТЫҢДЫ СҮЮГЕ РҰҚСАТ БЕРІЛГЕН ҚҰЖАТ 

  

  

Бұл күнді қазақ Тәуелсіздік алған соң да, ширек ғасырдан астам күтті! Иә,   2017 жылғы 12 сәуір 

тарихқа  Рухани Тәуелсіздік бағдарламасы жарияланған күн ретінде енеді.  Бұл – болашағымызды 

айқындап берген, баршамызға бағдаршам болар бағдарлама – Қазақстан Республикасы 

Президенті  Нұрсұлтан Назарбаевтың «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған «БОЛАШАҚҚА 

БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мақаласы!  Бұл болашқаққа жол сілтеп, бәрімізге бағдар берген 

бағдарламаның  тек мемлекеттік тілде ғана жариялануының өзі көктемнен сүйінші сұрап ең алғаш 

хабар берген бәйшешектей  көңіл көркейткенін зор  қуанышпен айтамыз. 

Біз Тәуелсіздігіміздің 26 жылына қадам  басқанда, биыл демократиялық өзгерістерді талап еткен  

Конституциялық реформа жасадық.   Ел еңсесі бір көтеріліп қалды! Бұл Рухани жаңғыру сол 

Жаңғырулардың заңды жалғасы. Оған дейін Елбасымыз  Ұлытауда ұлттық мүддемізді тереңнен 

тербей қозғаған маңызды сұхбат беріп, «Ұлы Дала ұлағатын»  жариялаған болатын. Сол кезде-ақ 

Ұлы Даладағы Ұлттық Жаңғырудың    лебі сезілгендей болып еді. Сондықтан да, біз де сол кезде 

таяп қалған Алтынкүрек желінен  арқамыз қозып,  ойымызды білдіріген едік: 

«Түркі халқы үшін Түн ұйықтамадым, Күндіз отырмадым…» деген  Көк түрік 

қағандарындай Көк туымызды көкке өрлетіп, Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін бүгінгідей 

әлем таныған биік деңгейге жеткізген Тұңғыш Президентіміз –Ұлт көшбасшысы алдында 

тағы бір Ұлттық міндет, Ұлт аманаты  тұр! Ол Ұлттың арманын орындау – Мемлекеттік тіл 

мәртебесін әперу болып табылады! Ұлт көшбасшысы Ұлт аманатын орындауды өзіне парыз 

деп санағанда ел де өзін елміз деп санайды! 

«Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік 

Тіл болды. Бұл мәселені даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. 

Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылуы үшін, барлық жерде керек болуы 

үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек және осыған өзіміз атсалысуымыз қажет»,-

деген Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ тілі Мәңгілік дауға айналмай,  Мәңгілік елдің 

Мәңгілік тілі болуы үшін, бұл Ұлт алдындағы қасиетті парызы мен міндетін  өзгеге қалдырмай, 

Өзі орындауы керек! Ел Елбасыдан осыны күтіп келеді! 
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ХХ ғасырдың басындағы Алаш көсемдері «Оян, Қазақ!»-деп жар салғаннан бері  бір ғасыр өтті. 

Биыл сол Алаштың 100 жылдығы! Тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан асты! Енді Қашан Оянамыз? 

Елбасымыздың осы Демократиялық жаңаруға бастауын, Қазақтың ояна  бастауына -– 

Ұлттық жаңғыруға шақыру деп, ұлт мүддесін ұлықтаған ұлттық ұран деп қабылдайық!» 

Кейін бұл мақаламыз «Мемлекеттік тілдің Тәуелсіздігі Ата заңда айқын көрінсін» деген атпен 115 

ұлт зиялысы қол қойған Ашық хатқа айналып, Ақордаға жеткен де болатын. 

Енді міне,  жердің жүзі жаңғырған  көктемнің көгорай күнінде, Көк тулы Қазақ Елінде де Рухани 

Жаңғыру  дүниеге келді.   Осыдан 56 жыл бұрын 12 сәуірде  Қазақ жерінен адамзат ғарышқа 

көтерілсе, енді  міне, Қазақ Руханияты да өз биігіне шығуға бетбұрыс жасады. Алаш баласы 

ақсарбас айтып, ақ түйенің қарны жарылар  тарихи құжат бұл! Ұлттық мүддеге  – мемлекеттің 

келешегіне елеңдеген  еліміз  үшін бұл ертеңімізді жарқын етер ерекше серпін!   Абыздай   

ақтарыла толғап,  ақындай жырлаған, тереңнен тартып, биіктікті көрсеткен, кешеден шолып, 

болашаққа бағдар берген туынды! Тегеуріні қатайып келе жатқан Тәуелсіз Елдің Темірқазық 

тұғырнамасы! 

«Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 

жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай.»-деп жазады Елбасымыз елдің 

көңілін дөп басып. 

Иә, кешегі жетпіс жылдай желкемізден төнген кеңестік кезеңдегі бар алапат еңбектің көбісінің 

нәтижесіз болып шығуы  – ұлттық кодтың сақталмауында еді… 

«Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға 

тиіс. Керісінше, 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.» 

Ұлттық мүддеміз – ұлттың мәдениеті  мен саф алтындай салт-дәстүрін сақтай біліп,  жаһандық 

бәсекеге төтеп берер заманауи білім-білікпен  жаңғырта алсақ қана жалымыз биік, тұғырымыз 

мықты болатыны анық. 

Ол үшін енді  Елбасымыз ерекше мән беріп, қадап айтқандай, «Біз жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі 

қасиеттерді қайта түлетуіміз керек.» 

Тәуелсіздік алсақ та, тізгінімзді тарта ұстап келген ұлттық  мәселелердің  баурын жазып, еңсесін 

тіктер кезі келді.  Енді Елбасымыздың өзі Ұлттық Рухани Жаңғыруды жариялап,  иірімі терең 

идеологиялық ұстынның қадау-қадау қазықтарын қағып, шешімдерін шегелеп берді. 

«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Ұлттық салт-

дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда 

ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. 

Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының 

күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір 

парасы ғана» деп түйін жасайды. 

Елбасы  сонымен бірге «дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деп, қазақтың өзі айтқандай, жаңа 

заманға жанаса алмаған, қарышты қадамға тұсау  болар ескі әдеттерден арылу керектігін айтады. 

«Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына 

барғанын қалаймын. 

Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. 
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Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан 

бас тарту керек.» 

Яғни, Қазақстан Республикасы Президенті  Нұрсұлтан Назарбаевтың «Егемен Қазақстан» 

газетінде жарияланған «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мақаласы – Рухани 

Тәуелсіздікке жетудегі баршамызға бағдаршам болар бағдарлама!   Ұлтты сүюге рұқсат берілген 

тарихи құжат!  «Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды» – 

дегеніміз Елбасымыз айқындап берген Ұлттық Рухани Жаңғырудың басты қағидасы, нақты 

формуласы! 

Қысқа, әрі халыққа түсінікті тілде айтсақ, дәл осылай! 

Енді, талай жыл тар жол, тайғақ кешуде  басымыздан өткендей, «Бізге тарих туралы өздерінің 

субъективті пайымдарын тықпалауға да ешкімнің қақысы жоқ!»  Елбасының бұл  түйінді 

сөзі мұхит мұзтауындай  астындағы алапат астарымен ауыр салмақ тартып тұр!  

Ұлы Далада ұлылығын көрсеткен көне Көк түріктен көктеп, Көк туын көкте желбіреткен Рухты 

Қазақтың  Қайта өрлеу дәуірі басталғанын жариялаған  Рухани Жаңғыру бұл! Қадым замандағы 

құлашын кең жайған қағанаттардың қайқы қылышы ХХІ ғасырда жаһандық Білім биігіне 

көтерілер қанатқа айналуы керек. Өйткені, «Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа 

– эволюциялық даму ғана ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді 

жеткізді.»  Ұлттық сананың жаңғыруы осы болмақ. 

Елбасы мақаласының «Таяу жылдардағы міндеттер» атты екінші бөлімінде алда атқарылар 

бірнеше жобалар нақты көрсетіледі. Оның ең біріншісі – қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру.  

Елбасы бұны бұрын да, 2012 жылы желтоқсанда жариялаған  «Қазақстан-2050» Стратегиясында 

«2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керек» деп мәлімдеген болатын 

Бұл ұсынысты  ел қуана қабылдауда. Президентіміздің өзі ерекше үміт артқандай жастардың 

даусы жарқын шығып, барлығы қолдау көрсетуде. Әрине, ел болғасын, кері тартатын 

кертартпалар да кездеспей қалмайды. Бірі шын жанашырлықпен  кириллицадағы мұраларымызға 

алаңдаса, бірі Тәуелсіздік алғанымызға ширек ғасыр өтсе де, әлі орманға қарап ұлиды. Олар тіпті 

парламент төрінен де   табылды… Біртұтас ұлт болуға ұмтылған елімізде осындай сын сәттерде 

Ресейліктерді  айтпағанда, өзіміздің  орыстілді БАҚ-тарда кері тарту кесірлігі байқалып қалды. 

Бұл әрине, 25 жылдан бері бірліктің қазығы ретінде біз ұстанған «Бір ел. Бір тағдыр» қағидасының 

 «Бір тілге» ұласа алмай жатқандығынан болса керек…  Енді, міне, Елбасының  белгілеп берген 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыруы» осындай кем-кетіктердің орнын толтыратыны анық деп 

үмітенеміз. 

Қазақ тілінің Латын әліпбиіне  өтуі – Руxани Тәуелсіздік алу! Ал Тәуелсіздік алу оңай, арзан 

болады, қиындығы жоқ деп кім айтты? Елбасымыз Тәуелсіздік алған соң еліміздің шекарасын 

қалай берік бекемдей алса,, енді Латын әліпбиіне өту арқылы Рухани шекарасын белгілеп бермек! 

Ол рухани отаршылдыққа жол бермейтін шекара! Ол әлемнің алдыңғы қатарлы озық елдерімен 

еркін қатынас жасайтын шекара! Латынға өту – түбі бір түркі ағайындардың рухани әлеміне 

қосылу болып табылады. Латынға өту- өткенімізге оралу!  Латынға қарсылар – Руxани 

Тәуелсіздікке қарсылар! 

Кириллицадағы әдеби дүниелерді латынға аудару үшін кейбіреулер кері тартып жүргендей, көп 

күш пен көптеген жылдардың керегі жоқ! Ол қазір демде атқарылатын теxникалық жұмыс. Мәселе 

– басып шығаруда. Сауатсыздық бар елде, барлық әліпбиде де болады. Өзбектің жеміс сатқан 

сауатсызымен емес, жемісті еңбек етіп, латын қарпінің арқасында технологияның жетістіктерн 

игеріп жүрген сауаттыларымен, олар толып жүр, сөйлесу керек. Қазір де кириллицада сауатсыз 

қазақтар жоқ па? Қазақша атын жаза алмайтын, дұрыс сөйлей алмайтын қарапайым орыстілділерді 



айтпағанда, өзінің қазақтілін білмейтінін парламентте салтанатты түрде жариялап, жайбарақат 

 тұра беретін ел басқарып отырған министрлер, әкімдер, депутаттар, мемлекеттік қызметкерлердің, 

шекесі тар шенеуніктердің бәрі сауатсыз емес пе? Олар мысалы, еліміздің болашағын айқындап 

беріп отырған ең маңызды Елбасының осы мақаласын «Егемен Қазақстан» газетіне шыққан күні 

оқи алған жоқ. Өйткені, бұл мақала тек қазақ тілінде жарияланды. Мемлекет басшысының 

мемлекеттік тілде шыққан мемлекеттік маңызы зор мақаласын мемлекеттің министрлері мен 

шенеуніктері оқи алмау деген ойға кіретін нәрсе емес өзге өзін сыйлайтын елдер үшін…  Олар 

жалпы, «Егемен Қазақстанды» оқымайды, «Казахстанская правданыы» ғана оқиды. «Қазақ үні» 

газетіне тек өздерін сынағанда ғана көз салады… Осы өзі өмір сүріп жатқан мемлекеттің 

мемлекеттік тілін білмейтіндерді сауатты деп кім айтты?  Сауаттылық дегенді бір кездегі қожайын 

елдің тілін – орыс тілін ғана білу деп, отарлық, құлдық санадағылар ғана ойлайды! Елбасымыз 

айтқандай, еліміздің ендігі болашағы ең алдымен  – Қазақ тілінде!  Әлемнің басым бөлігі 

сөйлейтін ағылшын тілінде! 

Мен 2013 жылы қаңтарда «Қазақ үні» газетінде жарияланған «ЛАТЫН әліпбиіне көшуге 

ҚАРСЫЛЫҚ – ҰЛТ МҮДДЕСІНЕ ҚАРСЫЛЫҚ!» атты мақаламда бұл мәселені  тереңдей 

қозғаған болатынмын. Сондықтан, алдағы уақытта бұған тағы да қайта  тоқталармыз. 

Ендігі бір ел еңсесін көтерген Елбасы жобасы –  қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар 

бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 

«Оның мәні мынада: 

1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану және филология 

ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды 

жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері еліміздің жоғары оқу орындарындағы 

гуманитарлық кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің қолдауына ие 

болады. Бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең 

түсіне алатын білімді адамдар да ауадай қажет». 

Жүз оқулық жүзімізді жарық етер  жарқын болашақтың  алғышарты болары анық. Кеше ғана  

қаржылық дағдарысты рухани дағдарысқа ұластырып жіберген Білім министрлігі оқу 

ордаларынан қысқартып тастаған қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ тарихы және т.б. гуманитарлық 

кафедралар енді қайта құрылып,  білімдіге кең өріс ашыла беретін болады. 

Бұл алдымен қазақ тіліндегі білім алуды биікке көтереді және   мемлекеттік тіліміздің берік нығая 

беруіне бекем негіз жасайды. 

Бұл бағдарлама бойынша алдағы жылдарда  гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша 

әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 

үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасалады.  Яғни,  қазақ тілінде әлемдегі ең үздік 

оқулықтарды дайындау  ұзақ күттірмейді.  2018-2019 оқу жылының өзінде студенттер осы 

оқулықтарды  оқи бастайды. 

 «Туған елге» ұласатын «Туған жер» бағдарламасы да ұлттық кодтың қалпына келуіне қайрат 

жасайтын елдік маңызы ерекше үлкен шара.   «Отан от басынан басталатыны сияқты», Тәуелсіз 

еліміздің берік негізі  туған жерден бастау алатыны айқын. Қазығы ауылда қағылып келген қазақ 

үшін туған ауылы қай қиырда жүрсе де, қай қияға шықса да, әрқашанда қасиетті мекені! Қазір 

жаппай ауылдан қалаға көшу белең алып тұрғанда, бұл бағдарлама ауыл ажарын кіргізіп, елдің 

берекесін арттыратыны анық.  Бұл жобаға материалдық  құндылық бере алатын кәсіпкерлермен 

қатар рухани күш беретін қаламгерлер, жалпы зиялы қауым да белсене атсалысуы тиіс! 

«Туған жерге, оның мәдениеті мен  салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – 

шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. 
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Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени- 

генетикалық кодының негізі.» 

Иә, туған жер тарихын  білмеу –  түп тамырыңды танымау.  Туған жерден қол үзіп кеткендердің  

генетикалық кодының бұзылатыны сондықтан.  «Сен өткенге тас лақтырсаң, келешек  сені 

зеңбірекпен атады» деген қанатты сөз бар. Батыр бабаларымыз  қасиетті қанын төгіп қорғап 

қалған Ұлы даланың әр тасы терең тарихтан сыр шертеді. 

Туған жер туралы  жырламаған ақын, шырқамаған әнші жоқ. Елбасының туған жер туралы 

толғауынан соң біздің де шабытымыз оянды: 

Табаныңда  тартылғанда үзеңгi, 

Тағдыр салса, басарсың-ау  жүз елдi. 

 Қаншама кең болғанымен қара жер, 

Бiр-ақ жерге бүгесiң ғой тiзеңдi… 

  

Ерiп кетiп Өмiр деген көшкiнге, 

Кешедi елiң, 

Келсең де сен кеш мүлде… 

Кiндiк кесiп – 

Жүрегiңе жалғаған, 

Тартылысты үзе алмайды ешкiм де… 

Осы жобаға сабақтас  «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» жобасы  елді біртұтас елдік, ұлттық патриотизмге жетелейтін 

бағдарлама. Кеңес кезінен бүгінге  дейін Қазақстан мектептерінде алдымен өзге елдердің, КСРО 

тарихы (шындығында Ресей тарихы) мен дүниежүзі тарихын оқытып келдік.  Ал өз тарихымыз  

қазақтың әйгілі  Қадыр ақыны айтқандай: «Біздің тарих бұл да  бір қалың  тарих, Оқулығы жұп-

жұқа бірақтағы…» 

Енді  Рухани жаңғыруымыз  бұл олқылықтың орнын толтыруы тиіс. Бұл бағдарламаның 

орындалуында  бүкіл зиялы қауым алдыңғы қатардан табылуы керек. 

Тәуелсіздігіміздің  ширек ғасырлық тарихында елеусіз жүріп-ақ елінің гүлденуіне ерекше үлес 

қосқан жандар аз емес. Олардың да аттарын ардақтайтын кез келді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы 

 

 бұл бағдарламаны  іске асырады. Ал ондай жандар елімізде жетеді.  «Оң қолыңмен 

жасаған қайырымдылықты сол қолың көрмесін» деген иманды қағиданы қатаң 

ұстаған  жомарт та, патриот азаматтардың атын  жастарға үлгі ету мақсатында  енді 

анық білетін боламыз. Бұл бағытта  БАҚ-тарымыздың   ізденісі мен белсенділігі 

үлкен рөл атқарады.  «Қазақ үні» газеті мен Qazaquni.kz ұлттық порталы да өз үлесін 

қосады деп айта аламын. 

Елбасы мақаласындағы ең маңызды бағдарлама – латынға өтуді кезінде биыл  тарих 

сахнасына шыққанына 100 жыл толып отырған Алаш көсемдері де жақтаған. 

Түркияның президенті  Ататүріктен бастап, Алаштың көсемі  Әлихан Бөкейхан да 

қатты қолдаған. 

Осы жерде айта кету керек, саяси партиялар ішінде латынға өтуді  ең алғаш 

қолдаған  Алаштың ізбасары «Ақ жол» партиясы. «Ақ жол» партиясының  ұлт 

зиялыларымен бірігіп жасаған, салмақты саясаттанушылардың жоғары бағасын 

алған  2007 жылы жарияланған 2010-2015 жылға арналған Ұлттық 

тұжырымдамасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі, алфавит – латын әліпбиі болу керек 

деп айқын жазылған болатын… Ал партияның саяси бағдарламасында  Қазақстан 

азаматтығын алу үшін  мемлекеттік тіл мен Қазақстан тарихынан емтихан тапсыру 

талабы ұсынылған.  Сонымен қатар Тәуелсіз ел үшін отарсыздану идеологиясының 

маңыздылығы да айқын көрсетілген. Яғни,   Елбасымыз  ұлттық рухани жаңғыруға 

Ақ жол ашып беріп отырғанда, «Ақ жол» партиясы да Ұлттық мүддені ұлықтау үшін 

алдыңғы қатардан  табылатыны  анық. 

2015 жылы Елбасымыз тарихта тұңғыш рет Біріккен Ұлттар  Ұйымында қазақша 

сөйлеп, бүкіл әлем президенттері алдында  қазақ тілінде баяндама жасап,  Қазақ 

хандығының 550 жылдығына керемет тарту жасаған еді. 

Енді  бүгінгі бұл Рухани жаңғырудың  тарихи құжаты  Қазақ хандығының үзілген 

жолын жалғау үшін  Тәуелсіз ел болуды армандап, мақсат-мұратына айналдырған 

қазақтың ең алғашқы саяси партиясы Алаш қозғалысының 100 жылдығында 

жариялануы да еліміз ширек ғасыр   күткен ерекше тарту болды! 

Елбасының елге серпін берген  Рухани Тәуелсіздік бағдарламасы –  ел рухын 

көтерген ерекше құбылыс! 

«Нар жолында жүк қалмас»  деген қазақтың даналық сөзінің   туралығын 

 айқындайтын  бұл  тұғырлы тұжырымдама   бойына бұла күш бітірген ұлтымыз 

лезде  жалы көтеріліп, жалындап шыға келді! 

Мыңдаған жыл тарихы бар Ұлы Дала еліндегі  Елбасымыз  бастаған Ұлттық  Рухани 

жаңғыру майданында  Елдің ертеңі жарқын болып,  еңсесі биіктей беретініне 

сенеміз! 

  

 

 



Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру жұмысын бастауымыз керек – Елбасы 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру керектігін айтты. 

Дереккөз: Baq.kz 

 

«Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруды ғана емес, 

сонымен бірге, біздің заман сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты 

жобаларды жүзеге асыруымызды да талап етеді. Осыған байланысты, мен алдағы 

жылдарда мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобаны ұсынамын. 

Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз 

керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен 

қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. 

Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан-2050» Стратегиясында 

«2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін» мәлімдедім. Бұл 

– сол кезден барлық салада біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз», – дейді 

Нұрсұлтан Назарбаев. 

Сондай-ақ Елбасы 2025 жылға қарай іс қағаздары, мерзімді баспасөз, оқулықтар, 

бәрі латын әліпбиімен басып шығарыла бастауы тиістігін атап өтті. 

«Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан 

қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға қажетті дайындық 

жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің 

нақты кестесін жасауы керек», – деп тапсырды мемлекет басшысы. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, жастар үшін латын әліпбиін үйрену ешқандай 

қиындық туғызбайды. 

«Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын әріптерін онсыз да 

үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық, кедергілер болмақ 

емес. 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілімен 

ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты 

нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды 

және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Алдағы 

2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуі тиіс», – деді Мемлекет 

басшысы. 

Нұрсұлтан Назарбаев жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде белгілі бір уақыт 

кириллица алфавиті қолданыла тұратынын атап өтті. 

 

https://baq.kz/kk/news/kogam/kazak_tilin_birtindep_latin_alipbiine_koshiru_zhumistarin_bastauimiz_kerek__elbasi20170412_105200


 Рухани жаңғыру: 100 жаңа есім «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында жастардың үлгі алуына, 

заманауи Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік беретін «100 жаңа есім» жобасы ұсынылған. Бұл жоба 

жайында Елбасы «Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар 

болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек» деп ескерткен болатын. «Жаңа есім» жобасы өзінің батыры мен 

ақынын көрсеткісі келетін қалың жұртшылық тарапынан кең қолдау тауып, республикалық маңыздағы үздік 

тұлғалармен қатар, әрбір облыстың, әрбір ауданның, тіпті әрбір мектептің, ұжымның үздік жүз тұлғасын тізімдеп 

шығу бастамасы жиі көтерілуде.  Елдегі меценеттар мен қамқорлық пен қайырымдылық жасаушы тұлғалардың 

көпшілігі танымалдылыққа танытуға мән бермей жатады. Танымалдылықты артық дүние санайтын көптеген 

меценат тұлғалар өздерінің мерейлі істері үлкен бір ұрпақты тәрбиелеуге жететіндігін ескермейді. Адамгершілігі 

мол адамның қарапайым келетіндігі де белгілі. Алайда мұнда халық қалаған, аймақ қолдаған тұлғаны жұрттың 

өзі ұсына алады.  Қазірдің өзінде жүз есімді анықтау мақсатында әр өлкеде қызу ұсыныстар келіп түсуде. 

Ақылымен, дарынымен заманауи қазақстандық қоғамды қалыптастыруға үлес қосқан тұлғалардың санатын 

сағат санап өсіп жатқандай. Республикаға танымал адамдармен қатар игі іс тындырған өзге де жайсаң тұлғалар 

жобаға ұсынылуда.  Қазақстанның жаңа заманғы келбетін қалыптастыруға ұмтылған тұлғалардан өнеге алған 

жастар да өзін жетістік жолында, елге еңбек сіңіру мақсатында өмірін сарп ететін болады. Елі үшін, жері үшін 

қандай да бір сауапты іс сіңіріп кетуге ұмтылады. Әрбір адамның мақсаты бұл туған елі мен кіндік қаны тамған 

атамекеніне еңбек сіңіру, бұл өмірге келуінің де басты миссиясы екендігін сезіне алуы қажет. 

 

Толығырақ: https://massaget.kz/mangilik_el/47808/ 

Материалды көшіріп басқанда Massaget.kz сайтына гиперсілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс. Авторлық 

құқықты сақтаңыз 
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«100 жаңа оқулық» тізіміне енген кітаптарға қойылған талаптар қандай? 

Астанада өткен баспасөз мәслихатында Ұлттық аударма бюросының 

басшысы Рауан Кенжеханұлы «100 жаңа оқулық» жобасы бойынша қазақ 

тіліне аударылатын кітаптарға қойылатын талаптар туралы айтты, деп 

хабарлайды Baq.kz ақпарат агентті. 

 

«Бұл мәселені осы бағдарламаға орай құрылған жұмыс тобы алғашқы кезекте 

талқылаған еді. Біріншіден барлық ЖОО өз ұсыныстарын берді. Соның 

нәтижесінде 800-ге жуық ұсыныс келіп түскен болатын. Бұл негізінен 

студенттермен, аудиториямен жұмыс істейтін оқытушылардың ұсынысы еді. Ал 

оқулық деген не деген сауалға келер болсақ, белгілі бір пән бойынша бағыт беретін 

сол пәннің даму тарихы, қазіргі онда бар тенденциялар мен идеялар, 

консепцияларды сипаттайтын кітап ретінде танылды. Ал 100 оқулықты іріктеу 

кезінде шартты түрде қойылған талаптардың ішінде бұл оқулық кемінде 3 рет 

басылған болуы керек деген талап бар. Бірақ біздің аударатын оқулықтарымыздың 

көбі оннан көп басылып шыққан. Соның негізінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеген. 

Сонымен қатар соңғы басылымы 2014 жылдан кеш болмасын деген талап 

қойылды. Ондағы ой қазіргі күнде өзектілігі бар деген көзқарас. Және ең басты 

талап, әрине, әлемдегі алдыңғы қатарлы оқу орындарының педогогикалық 

практикасында болуы керек» - дейді Рауан Кенжеханұлы. 

Сонымен қатар, оның айтуына қарағанда 100 оқулықтың қатарында әлемге танымал 

ғалымдардың кітаптары да кездеседі. 

«Мысалы экономика саласы бойынша айтар болсақ, осы салада оқитын кез келген 

студентке бірінші кезекте айтылатын Gregory Mankiw деген Гарвардтың 

профессоры бар, соның «Экономикс» оқулығы. Немесе философия саласы бойынша 

Anthony Kennyдің философия тарихына арналған оқулығын айтуға болады. Мұнан 

бөлек те көптеген әйгілі әлемге танымал авторлардың еңбектері бар. Солардың 

барлығына, әр кітапты не себепті таңдағандарын 23 тамыз күні өтетін басқосуда 

жеке-жеке тоқталатын болады» - дейді Рауан Кенжеханұлы. 

Рауан Кенжеханұлының айтуына қарағанда бұл таңдалып алынған кітаптардың тағы 

бір ерекшелігі бұған дейін қазақ тілінде жарық көрмеген. Ал Елбасы өзі айтып 

кеткендей аударылған кітаптар 2018-2019 оқу жылынан бастап ЖОО 

бағдарламаларына енгізіліп, оқытыла бастайды. 

Естеріңізге сала кетейік бүгін "100 жаңа оқулық" бағдарламасы бойынша 2017 

жылы аударылатын кітаптардың тізімі жарық көрген болатын. Сонымен қатар Рауан 

Кенжеханұлы 100 оқулықты аударуға кімдер қатыса алатындығын айтқан еді. 
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100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ».БОЛАШАҚҚА БАСТАМА 

 

Play Video 

Ел болашағы жастардың білім алуына, алдыңғықатарлы мемлекеттердің озық 

тәжірибелерін оқу үрдісіне енгізу бағытында атқарылуға тиіс жұмыстар Елбасының 

«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында тізбектеліп айтылған. 

Сондықтан Мемлекет басшысы «Гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасын қол алуды тапсырды. Гуманитарлық білімнің барлық бағыттары 

бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, 

жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасау 

– алдағы бірнеше жылдың үдесіндегі мақсат-міндет болып табылады. 

Бағдарламаның ұтымды тұстарын ақмолалықтар да құптап отыр. 

Білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау – 

болашаққа жасалатын ең басты бағдар. Сондықтан әлемнің үздік 100 оқулығын Ұлы 

дала елінің тілінде сөйлету әрине құптарлық дүние. Ол үшін мемлекет тарапынан 

барлық мүмкіндіктер жасалмақ. Бірер жылдан соң ауқымды жоба өз жемісін бере 

бастайды. Әлемдегі ең үздік аударылған 100 оқулықпен студенттерді бірер жылдан 

соң оқытуды бастау  міндеті тұр. 

Жоба  жастарға тың серпін беретін басым бағыттардың біріне айналмақ. Аталмыш 

жоба әлемдегі таңдаулы оқулықтарды қазақ тіліне аударып, оқу үрдісіне енгізеді. 

Сөйтіп, ең бастысы жастардың гуманитарлық салаға деген қызығушылығын арттыра 

түсері хақ. 

Елбасының сарабдал саясаты мен ұлт жолындағы ұстанымдары болашаққа бағдар 

көрсетумен қатар алдағы рухани дамуымыздың өзегіне айналарына сенім зор.  

М.Болатұлы  
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АСТАНАДА «ЖАҺАНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
МӘДЕНИЕТ» ЖОБАСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

 

Астанада ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында айтылған міндеттердің бірі - «Жаһандағы 

заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы бойынша құрылған жұмыс 

тобының отырысы өтті, деп хабарлайды"Ұлт ақпарат".  

Жиын барысында ҚР Президенті әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида 

Балаева бүгінгі күні 4 негізгі бағыт (әдебиет, театр және кино, классикалық және 

дәстүрлі музыка, бейнелеу өнері) бойынша заманауи мәдениеттің ең үздік һәм озық 

туындыларын іріктеу және жүйелеу жұмыстары басталып кеткенін айттты.   

Іріктеу жұмыстары аяқталған соң, үздік шығармалардың қысқа-тізімі жасалатыны 

анықталды. Онда авторлардың мемлекеттік, қоғамдық және халықаралық 

сыйлықтардың иегері болуы, халықаралық фестивальдер мен өзге де белгілі 

конкурстарға қатысқандығы негізге алынады.  

Жұмыс тобының мүшесі, ақын Несіпбек Айтұлы: "Бізге осындай сарапшылар тобын 

жасақтаған абзал. Таңдау жұмыстарынан кейін іске аударма саласындағы кәсіби 

мамандарды да тартқан жөн. Өйткені біз авторларымыздың шығармаларын жаңа 

деңгейге, өзге масштабтарға шығаруымыз керек қой. Оларды күллі әлемге 

таныстыруымыз тиіс, тиісінше, сол арқылы біз әдебиетіміз мен мәдениетімізді 

насихаттаймыз", - деп, бастаманың қажеттілігі мен маңыздылығын тілге тиек етті. 

Өз кезегінде, Ғ.Жұбанова атындағы Мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің 

көркемдік жетекшісі Ернар Мынтаевтың айтуынша, «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» жобасы талантты авторлар мен композиторлардың, 

олардың шығармаларының шет мемлекеттерде танылып, әйгілі болуына жол ашпақ. 

Айта кетейік, туындыларды іріктеу 3 кезең бойынша жүзеге асырылмақ. 

Туындыларға тиісті сараптама мен іріктеу жүргізілген соң, жұмыстардың тізімі 

жұмыс тобының жалпы отырысында талқыланып, Ұлттық комиссияның қарауына, 

бекітуіне жіберіледі. 
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Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет 

Еліміздің дербес, толыққанды ел, егеменді мемлекет болуы –  халқымыздың  еркіндігі 

үшін, туған жері – Отаны үшін күресінің жемісі. Бүгінгі таңдағы еліміздің әлемдік 

өркениет шеңберінде өз орны мен статусын алуға ұмтылысы заңды құбылыс. Өйткені, әр 

елдің, халықтың өзіндік болмысына тән мақсат-мұраты бар. Сонымен қатар қазіргі 

жаһанданудың аранына жұтылып кетпес үшін, ұлттық сана мен ұлттық мәдениет керек. 

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», – деп жазды Н.Назарбаев. 

Қазіргі заманғы бәсекелік қабілет дегеніміз – экономикалық даму, халықаралық 

бастамалар мен жобалар ғана емес, сондай-ақ бәсекеге қабілетті мәдениетті қалыптастыру, 

өзіндік мәдени жетістіктермен әлемге танылу. Қазақстан дамуының жаңа кезеңі сыртқы 

саяси бастамалармен байланысты брендтерді ілгерілету ғана емес, қазақстандық 

мәдениеттің үздік үлгілері мен жетістіктерін көрсету арқылы мемлекеттің 

танымалдылығын арттыруды көздейді. Мұндағы әңгіме ғылым, әдебиет, көркемөнер мен 

музыка, театр, кино және т.б. қамтитын ұлттық мәдениеттің кең мағынасында айтылады. 

Мәдениеттің үздік үлгілерінде, халық шығармашылығында, тарихында, музыка, әдебиет, 

кескіндеме, театр, кино өнеріндегі озық туындылар Қазақстан мен ұлттық бірегейлігіміз 

туралы тұрақты ассоциациялар мен бейнелер қалыптастыруға септігін тигізеді. Бүгінгі 

таңда ел іргесі бекіп, экономикамыз тұрақтап, бейбіт қоғамда өмір сүріп жатқан біз үшін 

басты парыз, нақты мақсат – ұлтын сүйіп, оның бай мәдениетін ардақтай білетін жаңа 

буын қалыптастыру. Бұл үшін әрбір қазақ азаматы отбасылық тәрбиені мықтап қолға 

алғаны жөн. Сонда ғана біз Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламасына өз үлесімізді қоса алатын боламыз. 

Г. Керімбаева, 

аудан әкімдігі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы. 

 Ұлт тұтастығының ұйытқысы 

Таяуда ауданымыздағы Абай атындағы орта мектебінде Жамбыл облысы әкімдігі ішкі 

саясат басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының «Мәңгілік ел» жалпыұлттық 

патриоттық идеясын ілгерілету бойынша іс-шаралар ұйымдастыру» жобасын қолдау 

мақсатында «Асыл арман» ұлттық дәстүр мен өнерді қолдау» қоғамдық бірлестігінің 

қатысуымен «Ынтымақ, бірлік, келісім – ең асыл байлық ел үшін» тақырыбында кездесу 

өтті. Оған аталмыш қоғамдық бірлестік төрағасы Р.Нұрақбеков, ақын М.Хантөреқызы, 

«Мәңгілік ел» тәрбие және білім беру орталығының директоры А.Тастанова, сондай-ақ 

этномәдени бірлестіктердің өкілдері, ұстаздар мен оқушылар қатысты. 

-Біз үшін болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея 

бар. Ол – «Мәңгілік Ел»-идеясы. Сан ғасырлар бойы ата-бабамыздың көксегені де, 

көздегені де осы еді.  «Бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай» болып, ғасырлар 

бойы тағдыр талайына ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра білген қасиетті Ұлы 

Даланың көптеген ұлыс пен ұлттың құтты қонысына айналып отырғандығы сіздер мен 

біздерге мәлім. Кешегі «Қасымханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолынан» өтіп, 

бүгінде Нұрағаның нұрлы жолымен бірлікті ту етіп, болашаққа нық қадам басудамыз. 



Сондықтан, ғасырлар бойы арман болған мәңгілік елдің іргесі берік болу үшін 

мемлекетімізді мекен еткен ұлыстармен ауызбіршілікте болуымыз қажет,-деді өз сөзінде 

Р.Нұрақбеков.   «Мәңгілік ел» тәрбие және білім беру орталығының директоры Айжан 

Қалбайқызы орталықта атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндап, аудандағы 

этномәдени бірлестіктердің қатысуымен түрлі іс-шаралар өтетінін тілге тиек етіп, 

«Мәңгілік Ел»-идеясы туралы өзінің пікірімен бөлісті. Сонымен қатар, ауданымыздағы 

түрлі ұлт өкілдері де өз ойларын ортаға салып, бірлігіміздің бекем болуы жолындағы 

идеяны бірауыздан қолдайтындықтарын жеткізді. Жиын соңы мектеп оқушылары 

дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. 

Айғаным АСҚАРБЕК. 

Құқықтық көмек қолжетімді болады 

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының мәжіліс залында аудандық 

әділет басқармасының ұйымдастыруымен, аудан әкімінің орынбасары Ербол 

Аймамбетовтың төрағалығымен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 

дайындалған «Құқықтық көмек туралы» заңының жобасын халыққа түсіндіру мақсатында 

жиналыс өтті. 

Оған «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Дархан 

Әліпбаев, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Байжұманов, аудандық әділет 

басқармасының басшысы Г.Қалтаева, аудандық прокуратураның прокуроры А.Алмешова, 

«Сауда-сервис» ЖШС-нің төрағасы В.Лыткин, аудандық кәсіпкерлер палатасының 

өкілдері және ақсақалдар алқасы қатысты. 

Аталған заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамызда №858 

қаулысымен бекітілген 2010-2020 жылдар аралығында құқықтық саясат тұжырымдамасын 

іске асыру үшін әзірленген. 

-Тұжырымдамада басты бағыттардың бірі – сот және құқық қорғау жүйесін оңтайландыру, 

сондай-ақ адам құқықтарын қорғау институттарын, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауға байланысты мамандандырылған мекемелерді жетілдіру 

қажеттігі көрсетілген,-деді Г.Қалтаева. 

Елбасы Н.Назарбаев: «Адамдарды қабылдап, тыңдау керек, олардың талап-тілектері ұсақ 

болса да шешілуі тиіс»,-деп барлық мемлекеттік органдарға тапсырма берген болатын. 

Алайда, бүгінгі таңда азаматтарды қабылдап, мұң-мұқтажын тыңдап, арыз-шағымын 

қарап, құқықтық көмек көрсету түйіні тарқамаған мәселелердің қатарынан көрініп келеді. 

Сонымен қатар, алдағы уақытта халыққа қызмет көрсету орталықтарында пробациялық 

қызмет, медиатор, нотариус, кәмелетке толмағандарға көмек, сот актілерін орындауға 

қатысты мәселелер бойынша тегін құқықтық көмек түрлері көрсетіледі. 

Жиын барысында қатысушылардың барлық сауалдарына құқық қорғау органдарының 

қызметкерлері жауап берді. Сондай-ақ, алдағы уақытта шалғай ауылдарға барып түсіндіру 

жұмыстары жүргізілетінін атап өтті. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Саналы азамат 

 
Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасы қазақ қоғамы үшін несімен маңызды? 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы: «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәде-

ниет» жобасын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі баста-

маларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек» деген Елбасының қағидаты 

қазақ қоғамы үшін бүгінде үлкен мәнге ие болып отыр. Өйткені, ұлттық діңгек рухани құндылық-

тарды қорғаудан бастау алады десек, бұл ретте мәдени-тарихи қазыналарымызды әлем 

жұртшылығына таныстырудың жаңа тәсілдерін ойластырудың жауапты кезеңі келіп туғаны айқын 

сезіледі. Ал Қазақстанның өркениетті дамыған елдердің қатарына қосылуы тікелей осы жобаның 

жүзеге асырылуына байланысты екені тағы даусыз.  04.08.2017 1925 Facebook Twitter Google+ 

Pinterest Vkontakte Telegram Қазақ қоғамы сөз жоқ, жаңа тарихи кезеңге аяқ басып отыр. Саяси-

экономикалық жаңғырулармен қатар, ел өмірінде өзге де елеулі оң өзгерістер орын алуда. 

Мәселен, мәдениет саласында биыл қаншама айтулы оқиғалар өтті. Осы орайда біз ЭКСПО көрме-

сі аясында бастау алған Дүниежүзілік «Астана» театрлар фестивалі, Пласидо Домингоның «Опера-

лия» халықаралық байқауы, «Сахнадан сәлем» халықаралық театр фестивалі, «Еуразия» 

кинофестивалі тәрізді ірі жобаларды айрықша атап өткен болар едік. Қазақ мәдениетін, ұлттық 

құндылықтарды әлем жұртшылығына паш етудің жаңа үлгісі дегеніміз міне, осындай құндылық-

тарды бағалай білу және дамыту болса керек. Қазір «Жаһанға жария етуге тұратын қандай мәдени 

жауһарларымыз бар, олардың назарына алдымен қайсыларын ұсынғанымыз абзал, жалпы, қазір 

қай салаға көбірек мән берген жөн» деп, сан-сапаттық тұрғыдан саралап, бағамдауға көңіл 

бөлінуде. Тағылымы мол тарихи және ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерге 

негізделген асыл мұраларды жаһанға танытуға мүмкіндік берген ірі жобалар елдегі 

реформалардың жалғасы іспетті әсер етуде. Жер бетіндегі бірде-бір ел қақпа-терезесін тарс жауып, 

томаға-тұйық өмір сүрмейді. Сол сияқты Қазақстанның мәдени көші де дамыған елдермен тығыз 

қарым-қатынас жасасуға бағытталған деуге толық негіз бар.  Бұл ретте Елбасы ең алдымен, мақа-

лада бәсекелестікке қабілетті болу мәселесіне айрықша көңіл бөлгізеді. Қазақ қоғамы үшін бұл 

қазіргі таңдағы маңызды шарт-талаптардың бірі екеніне мән бергізеді. Яғни, мәдениет жаңа 

бағытқа бұрылып, өркениет көкжиегіне бет түзеп барады, деген ойға табан тіретеді. Қазақстанның 

әлемдік деңгейді бағындырған жекелеген өз тұлғалары аз емес, әрине. Жыл сайын өтетін 

халықаралық өнер байқауларында олжа салмайтын қазақтың баласы кемде-кем. Бірақ өкінішке 

қарай, классикалық музыкалық аспаптарда орындаушылар арасында, опера, балет өнері бойынша 

өткен халықаралық ірі байқауларда «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шыққан дүлдүлдерімізді 

жыға тани қоймайтынымыз жабырқатады.  Олардың насихаты мен жарнамасы да соншалық көп 

болмағандықтан көптің тасасында елеусіз қалып қойып жатады. Мұндайда сирек тағдыр иелері 

арқылы тұтас бір халық туралы, елдік бет-бейне туралы пікір қалыптасатынын ұмытпағанымыз 

абзал сияқты.  Мысалы, күні кеше ғана тау бұлағындай сыңғырлаған әсем үнімен әлемді дүр 

сілкіндірген әнші Димашымыздың Қытайда өткен ән байқауындағы жеңісі күллі қазақтың 

көкейіне шаттық гүлін сеппеді ме? Таза таланттың жеңісі тек қазақтың ғана мерейі емес, адамзат 

баласының бәріне ортақ қуанышқа айналды. Таңдай қақты. Тапжылмай тамашалады.  Бірақ қалай 

дегенмен де бұл ең алдымен, қазақ өнерінің өрлеуі, жемісі еді.  «Бізде де әлем мойындайтын 

мынадай тамаша жас тұлғалар бар екен-ау» деген ел ішіндегі асқақ сезімді оятып, болашаққа 

сенімді нығайтқан жеңіс еді. Ендігі жерде кім шынайы өнерді қолдайды, кім өз ісіне адалдық 

танытады, міне, сондайлардың жолы болады. Сол халықтың жұлдызы жарқырайды. Елбасының 

рухани жаңғырудағы алға қойып отырған тапсырмасы да соған негізделген – кез келген адам өсіп-

өркендеу үшін заман ағымына ілесіп, үнемі жаңарып, жақсы қасиеттерін жетілдіріп отыруы қажет. 

«Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда 

бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта тірілтуіміз керек» делінген жолдар мен осыған қоса 

«Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен таптаурын болған қасаң қағидаларды өзгертпейінше, 

біздің толыққанды жаңғыруымыз мүмкін емес» дейтін тұжырымға кім-кім де ойлана мән берері 

кәдік. Қазіргі уақытта әлемнің бар назары біздің елордамыз Астанаға ауып отырған шақ. Еліміздің 

тарихында тұңғыш рет өтіп жатқан ауқымды да маңызды оқиғаға әлемнің түкпір-түкпірінен 

қонақтар ағылып келуде. Барлық келушілер ЭКСПО-ның мәдени бағдарламаларына белсенді 

түрде қатысып, көрменің керемет мазмұнды шығармашылық бағдарламаларынан ләззат алуда. 

Қазақстан халқының бірегей өзіндік тарихи мұраларымен, оның қазіргі заманғы жетістіктерімен 

танысуда. ЭКСПО-ға арнайы салынған «Этноауыл» ұлттық-мәдени кешенін күніне жүздеген адам 



келіп тамашалауда. «Нон-стоп» режімінде жұмыс істейтін «Этноауылда» қазақ халқының сәндік-

қолданбалы өнерінің алуан түрі, ұлттық спорт түрлері, концерттік шаралар өтуде. Ұлттық 

мәдениетіміздің озық үлгілерін іріктеуде мұның  көмегі көл-көсір деп ойлаймыз. Бұл ретте 

Президенттің: «2017 жыл жер жүзіне мәдениет саласындағы қай жетістіктерімізді көрсете 

алатынымызды айқындап алу тұрғысынан шешуші жыл болмақ» деген ойына орайлас бағытты 

аңғарамыз.  Ел жетістігін баяндайтын кинохикаяттар мен тележобаларын құру бойынша «Мәңгілік 

Ел» кешенді жоспары жүзеге асырылуда. Бұл алдымен, үздік мәдени туындыларды таңдап алу 

ғана емес, сонымен қатар мұны шетелдерде кеңінен таныстырудан тұратын ауқымды һәм көп тер 

төгуді қажет ететін аса маңызды іс. Бұл қазіргі аударма қызметі, сондай-ақ, театр, кино, баспа 

өнімдері, бейнелеу өнері, музыкалық шығармалар т.с.с түрлі саладағы мәдени жетістіктерді 

насихаттаудың арнайы сипаты. Ол бір, екі күнде, болмаса қысқа мерзімде атқарыла салатын, оңай 

өңгерілер олжа емес. Сондықтан да биылғы жылдың жүгі басқа кезден әлдеқайда салмақты, 

өйткені, Елбасы айтқандай, бұл жыл алдағы 5-7 жыл ішінде әлемге не таныстырғымыз 

келетіндігімізді анықтайтын шешуші кезең болып саналады.  Біз өзімізді әуелі әлемге тәуелсіз ел 

ретінде танытсақ, енді мәдени-тарихи құндылықтарымызды, рухани қалыбымызды көрсететін кез 

келді. «Ол қандай ел?» дегенде, қай халық болсын ол елдің әуелі рухани байлығына назар 

аударары сөзсіз. Сол үшін сыртқа шығаратын жауһарларымызға жай қарай салуға қақымыз жоқ. 

Мысалы, қазақ жазушыларынан алдағы уақытта кімдердің еңбектерін  аударуымыз керек? 

Кімдердің жазғандарын аударсақ, әлем назарын өзімізге жалт қаратамыз? Сол сияқты 

драматургиялық шығармалар мен театр өнерінде паш ететін қандай жетістіктеріміз бар? Бүгінгі 

таңда қазақ әдебиеті кеңінен насихатталып жатыр деп айта алмаспыз. Оның үстіне шетелде кітап 

шығаруға барлық жазушының бірдей қалтасы жете бере ме? Бірақ соған қарамастан соңғы 

жылдары аудармада ауыз толтырып айтарлықтай табыстарымыз жоқ емес сияқты. Мәселен, бұл 

орайда қазақ қаламгерлері шығармаларының түрік, орыс тілдеріне аударылу жайына тоқталсақ та 

көп жайтқа қанығатын сияқтымыз. Солай дегенмен де, қазақстандық қаламгерлердің кітаптарына 

байланысты шешімін таппаған түйткілді мәселелер жеткілікті. Соның бірі, мәселен, қазір біздің 

кітап дүкендеріміздің сөресі шетелдік өнімдерден майысып тұр. Кітап дүкендеріне бас сұға 

қалсаңыз басым көпшілігі Ресейдің, басқаның баспа өнімдері екеніне көңілің құлазиды... Қазір 

шетелдің кез келген галереясынан қазақ қылқалам шеберлерінің ғажайып туындыларын 

кезіктіруіңіз ғажап емес. Бірақ бұл отандық суретшілердің туындыларын жаһан жұртшылығына 

таныстырудың қажеті жоқ деген сөз емес.   Сол сияқты халқымыздың қолөнер туындылары – 

кілем тоқу, киіз басу, ат әбзелдері, әшекейлі бұйымдар сияқты кейбірі ұмыт бола бастаған баға 

жетпес құндылықтарымызды заманауи сұранысқа сай дамытудың тамаша сәті туып тұрғанын айта 

кетсек пе дейміз. Кино өнеріне келсек, әрине, Америка, Ресей, Түркия, Қытай, Германия, Франция 

т.с.с. киноиндустриясы дамыған елдерге жету үшін отандық киногерлердің әлі қаншама тер 

төгулеріне тура келеді. Қазақ киносының қазіргі сыртқы тұрпаты моторы оталып тұрғанмен алға 

жылжығаны байқалмайтын машинаның әрекеті сияқтанады. Бір қарағанда, сан-сапаты мен 

шетелде өтетін түрлі фестивальдарға қатысуы жағынан ешкімге есе жіберіп қойған сәті жоқтай 

көрінгенмен, ал екінші жағынан «жаһанға жауһар туынды ретінде қай фильмді ұсынар едіңіз?» дей 

қалсақ, «міне, мынадай шоқтығы биік шоң туынды жоғары баға алуға лайық» деп, алшаңдай 

адымдауымызға әлі ертелеу-ау. Бұл жерде алдымызға түрлі пікірлер көлденең тартылуы мүмкін. 

«Қазақтың киносы қазақтың өзіне ұнаса болды емес пе, қалғандарын қайтеміз?» деп келте кесіп 

пікір айтушылар табылар, әрине. Себебі, кино өнері кеңестік кезеңде санамызға тек тәрбие құралы 

ретінде сіңірілді. Шын мәнінде бұған сол тұрғыдан ғана қарайтын болсақ, онда әлемдік көшке 

ілесу, нарық заңы талаптарына сай болу керек деген сөздер орындалмас жай бос әңгіме болып 

қала ма деп күдіктенесің. Сондықтан кино түсіруді тек экрандағы ойындардан ғана тұрады деу 

қисынсыз.  Сапалы экрандық туындыға қол жеткізу үшін еліміз кәсіби білікті сценарийстерге, 

шебер режиссерлер мен операторларға зәру. Өкінішке қарай, әзірге қазақ киносы соңынан 

өзімізден басқаны ілестіріп әкете алмай жатыр. Мұның бәрі кәсіби мамандардың тапшылығынан. 

Мұндайда оның АҚШ экономикасын көтерудегі үлесі толағай Голливуд өнімдерімен, болмаса 

жылына түрлі жанрларда жүздеген фильм түсіретін Ресейдің алпауыт кинокомпаниялары 

туындыларымен иық тірестіруге қауқары қалай жетсін? Ал кейбір елдер кино өнерін ұлттық 

иммунитетті көтеретін құрал деп санайды екен. Жөн-ақ. Алайда «бір елдің шеңберінде қалып 

қоятын фильм түсіру біртіндеп қалып келе жатыр» дегенді желеулетіп, не таза батыстық, не таза 

еуропалық мәнге ие емес, дүбәра фильмдерге жұмсалған есіл ақшаға ішің удай ашығаннан басқа 

қолдан келер дәрмен жоқ. Көбіне бұларда тіл жұтаңдығы қынжылтады. «Біз өмірдің өзгермеген өз 

бейнесін көрсеткіміз келеді», «өмірде адамдар бір-бірімен ауызекі тілде осылай сөйлеседі екен» 

деп ана тіліміздің шұрайлы шүйгінін табанымен таптап, тілге құрмет көрсете алмай жүргендер 



шынайы өнердің көсегесін көгертеді деп кім айтты?! Солай дегенмен де басқа өнер түрлеріне 

қарағанда оның атқаратын миссиясы қай кезде де жеңіл болмаған. Бұл тұрғыда, жақында ғана 

ЭКСПО көрмесі аясында елордада өткен ХХV Еуразия кинофестиваліне қайта айналып 

соғуымызға тура келеді.  Әлемнің әр шалғайынан бас қосқан дүлдүлдер ЭКСПО көрмесін, 

астананы тамашалады. Астананың рухани жүзіне қан жүгірді. Ерке Есілдің еңсесі тіктеліп, 

етегінде көк майсалы шалғын жайқалды. Еуразия кинофестивалінде қазақтың қос бірдей фильмі 

жүлдеге ие болды. Қуандық. Марқайдық. Толықметражды фильмдер байқауында режиссер Сәбит 

Құрманбектің «Оралман» фильмі, ал қысқаметражды фильмдер бәйгесінде Қазақ ұлттық өнер 

университетінің түлегі Мейіржан Сандыбаевтың «Ит» анимациялық фильмі Гран-приді жеңіп 

алды. Кинофестивальге түскен фильмдерді бағалаған, сарапшылар тізіміне үңілсек, Сулейман 

Сиссе (Мали), Кирилл Разлогов (Ресей), Эльчин Мусаоглы (Әзербайжан), Русудан Глурджидзе 

(Грузия), Иман Камель (Мысыр), Киро Руссо (Боливия), Сергей Дворцевой (Ресей), Луна Ван 

(Қытай) сынды кіл дүлдүлдер. Олар қазақ киносына фестивальдың бас бәйгесін қазақтың көңіліне 

қарап бере салмаған болар-ау. Дедік. Сол баға төл өнеріміздің келешегіне деген кеудеміздегі сенім 

гүлін түлетті.  

Толығырақ: https://egemen.kz/article/zhahandaghy-zamanaui-qazaqstandyq-madeniet-zhobasy-qazaq-

qoghamy-ushin-nesimen-manhyzdy 

Материалды көшіріп басқанда Egemen.kz сайтына гиперсілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс. 

Авторлық құқықты сақтаңыз! 
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Кітап-білім бұлағы 

Кітап – рухани жаңғыру құралы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Егемен Қазақстан» газетінде 

жарық көрген «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында жазғандай:«Біздің мақса-

тымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол − әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу». 15.05.2017 

1398 Facebook Twitter Google+ Pinterest Vkontakte Telegram Әлемнің ең дамыған отыз елінің 

санатына қосылу шартының бірі – «Жаһандағы заманауи мәдениет» жобасын» іске асыру болып 

табылады. Мәдени өнімдеріміз рухани құрал – алдымен кітап түрінде өркендеуі абзал. Бұл сала 

бойынша біз қазір жойдасыз артта қалып отырғанымыз жасырын емес. Әсіресе Батыс елдерінен. 

Мәселенки, Израильде жан басына шаққанда жылына жеті кітап, Жапонияда он бір кітап 

шығарылады. Кеңес Одағы кезінде бұл көрсеткіш он екі кітап болса, нарық заманында ерепейсіз 

құлдырады. Ресейіңнің өзі қазір жан басына шаққанда үш-ақ кітап шығарады. Көркем әдебиет 2,5 

есе азайған! Бізде кітап мәдениетінің жайы бұдан да сөкет. Тиражы, шірегенде, 2000 данадан 

аспайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев: «Кітап неге барлығы екі-ақ мың ғана данамен 

тарауы тиіс? Біздің республика сияқты кітаппен сусындап қалған байтақ елге, әлбетте, бұл аздық 

етеді» деп, бұл ауыр ахуалды түбірінен өзгертуге міндеттеп отыр.  Бүгінде Қазақстанда 17 

миллионнан аса халық тұрады. Олардың басым бөлігі, атап айтқанда, 12 миллионы – қазақ жұрты. 

Шет елдердегі қандастарымызбен қосқанда 15 миллион құрайтын қазаққа екі мың дана кітапты 

көздің дәрісі етіп тамызсаң да жетпейді ғой!  Кітап және кітап ісінің құлдырауы, айналып 

келгенде, жазушылардың әл-ауқатына кері әсерін тигізуде. Жуырда Мәжіліс депутаттарының: 

республикамыздағы кітап сөрелерінде қазақ әдебиеті туындылары не себепті аз деген сауалына 

Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы:  − Кемшілік себебін табу оңайдың оңа-

йы − авторларға қаламақы жарытып төленбейді. Баспалар авторға кітап шығаруға жұмсалатын 

соманың он пайызын бөледі, бұл − шамасы 300-400 мың теңге. Кітап жазуға 5-6 жыл уақыт 

кететінін ескерсек, ондай азын-аулақ қаламақы қаламгерге жұқ та болмайды. Жастар қазір кітап 

жазуды қойған, − деп жауап қайтарды.      Қазіргі қаламгер атаулының бәрінің тілінің ұшындағы 

шындық сөзді естіген сайын жазушылардың кешегі Кеңес кезіндегі күй-жайы еске түспей 

қоймайды. Ұлтымыздың ұлы суреткері Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы жуырда 

әлемнің әдеби картасына енгізілді. Ал, сол заңғар жазушы кезінде жоғары қаламақы алып тұрмаса, 

дүние жүзі мойындаған даңқты шығарма жазылар ма еді, жазылмас па еді? Мұхаң, Мұхтар 

Омарханұлы Әуезов материал жинауы, іріктеуі, ойлану, тебіренуі, жазу-сызуы бар, бәрін жинап 

түгендегенде роман-эпопеяны тудыруға ондаған жыл уақытын сарп етті. Алматыдағы Мұқан 

Төлебаев атындағы көшенің Абай даңғылынан сәл төменірек тұсынан отбасы қонысы − екі қабат 

әдемі үй салдыртты. Осы игіліктің көзін – соншама қыруар қаражатты ол кісі қайдан тапты дейтін 

емес. Негізінен жазған туындылары үшін жоғары қаламақы алып тұрғандығының арқасында. 

«Алып анадан туады» дейді атам қазақ. Дүниеге талай жас өскін таланттар келіп жатады. Сондай 

боздақтарды шөміштен қысып, жолын кеспеу үшін не істеуге керек?  «Ақылды мешкей қазанның 

астына қарайды, ақылсыз мешкей қазанның үстіне қарайды» демекші, бар кесепат – кітап өнімінің 

өзіндік құнының бізде тым жоғары екендігінде. Қағаз және бояу өндірісі атымен жоқтығы себепті, 

баспахана, офсет және газет қағаздарын күні бүгінге дейін ерепейсіз қымбат бағамен шет елдерден 

сатып алуға мәжбүрміз. Тәуелсіз Қазақстан Республикасы кітап өндірісіне қажетті шикізатқа 

тәуелділіктен қашан құтылмақ? Құдай-ау, Астана шаһары іспетті көруге көз керек қаланы әпсетте 

бой көтерткен ел үшін қағаз және бояу өндіретін кәсіпорын салу соншама ала алмас қамал емес 

қой...  Қазір бізде саны көп, сапасы жоқ екі жүзден астам жеке меншік баспа істейді. Бәрі де 

тайлы-таяғы қалмай бюджет емшегін емеді. Мемлекет бюджетінен бөлінген тендер үшін таласып, 

жан алып, жан беріп жатқаны. Жеңіп шыққандары там-тұм кітап бастырады. Жеңілгендері 

құрдымға кетеді. Қайсыбір автор жазған туындысын өз қаражаты есебінен шығарып жүр. Жолын 

бағдарламаған адасады. Кітап саласындағы тығырықтан шығудын амалын қарастыру – қазіргі 

уақытта ең өзекті, ең заманауи мәселе. Біздіңше, авторға қомақты қаламақы төлей алатын, 

бюджетке мөлимеуі былай тұрсын, өз күнін өзі көретін, тіпті, керек десеңіз, мемлекет бюджетіне 

қомақты үлес қосатын, пайда беретін кітап және кітап ісін ұйымдастыруға қазір де әбден болады. 

Ол үшін ең әуелі осы аса маңызды идеологиялық һәм өндірістік − экономикалық саланы 

басқаратын, зәрулі проблемаларды үкімет пен Парламент алдына қоюға мүмкіндігі бар арнайы 

министрлік немесе агенттік құру міндет.  Болашақ Баспа министрлігі не агенттігі ең алды қағаз 

және бояу өндіретін кәсіорындар ашуы, кітап саудасын реттеуі, кітапханалар санын көбейтуі 



қажет.  Көркем сөздің хас шебері, өмірінің соңғы жылдары бірыңғай жазушылық жұмыспен 

шұғылданып, негізінен қаламақы есебінен күн көрген Ғабит Мүсірепов бұдан ғасырға жуық 

бұрын, 1928 жылы «Еңбекші қазақ» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде жарияланған 

мақаласында:«Қараңғылығы қалың кезде, түгіне түсінбесе де, кітап алатын елге аз да болса қара 

танитын кезінде кітап тарата алмай отырмыз. Таратпасақ, кітап басып керегі не?» деп жазыпты.  

Ғабең ол кезде «Қазақстан» баспасының директоры-тұғын. «Отқа жақынның қолы күйеді» деген 

секілді, шығарған кітаптарын өткізетін орын таба алмай қиналған соң үндеу іспетті мақала 

жазады. Кітап сататын магазиндерді елдің ортасына апару керек. «Ойыл қаласында кітап магазині 

жоқ екен! Бұл сұмдық емес пе. Бұл әр жерде толып жатқан сұмдықтың бірі ғой...». Кітап саудасын 

басқаратын бір мекеме болуға керек... − деп салиқалы ұсыныс жасайды. Кеңес кезінде Ғабең 

көксеген ондай мекемелер «Казкниготорг», «Казпотребсоюз» деп аталатын. Не шара, мынау на-

рық келді де, кітап саудасымен айналысатын осы мекемелерді құртып тынды. Нәтижесінде, кітап 

дүкендері, кітапханалар күрт азайды. Ғабең сынаған сол Ойыл ауданында өткен ғасырдың 

жетпісінші жылдары 26 кітапхана істеген екен. Содан бергі жиырма жыл шамасы уақыт ішінде 

Ойыл өңірі материалдық жағынан дамығанымен, рухани салада, Құдайдың құдіреті, дағдарысқа 

ұшырапты. Мысалы, жарты ғасырдан бұрынғы 26 кітапхана кеми-кеми 16-ға түскен...  Бюджеттен 

тиісті қаражат тек кітапханаларға бөлінсе, кітап тиражын әжептәуір арттыруға септесер еді. Қазір 

Қазақстанда көпшілікке қызмет ететін 11423 кітапхана жұмыс істейді. Әрқайсысы шығып жатқан 

кітаптардың бір-бір данасын алатын болса, әр басылым таралымы 2000 дана емес, бірден 10 

мыңнан аса көбейеді ғой.  Бүгінде там-тұм тиражды кітап бағасы удай қымбаттығынан азын-аулақ 

кітапханалардың өздеріне жетпей жатады. Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми-

әмбебап кітапханасының директоры Күлия Айдарбекова: «Кітапханаға жылына бюджеттен кітап 

сатып алуға 5 миллион теңге қаражат бөлінеді. өздеріңіз білесіздер, қазір кітап қымбат. Біреуінің 

өзі кем дегенде үш мың теңге тұрады. Әрине, біз олай кітап қорын толықтыра алмаймыз» деп 

шағынады. Таралым, кітап бағамы, авторлық қаламақы − бір-біріне тәуелді факторлар. Тиражы 

мардымсыз кітап қымбат. Ал, тиражы көп кітаптың бағасы арзан. Басылым бұрынғы Кеңес 

кезіндегідей ондаған мың дана таралыммен шығарылса, бағасы да айтарлықтай төмендеп, авторға 

лайықты қаламақы төленер еді.  Бір ғана мысал. Олжас Сүлейменовтің атышулы «Аз и Я» 

кітабының (1975) әр баспа табағына 400 рубльден төленді. Ол кезде рубль долларыңнан да 

құндырақ болатын. Тиражы – 60 мың дана. Есептей беріңіз... Ал, сол даңқты ақын, 

жазушымыздың 2002 жылы шыққан «Тюрки в доистории» кітабының таралымы 1000 дана ғана. 

Авторының осы еңбегі үшін көк тиын қаламақы алмағанын былай қойғанда.  Атап көрсету керек, 

қазіргі уақытта бізде көп тиражды, арзан бағалы кітап өнімін қамтамасыз етуге керекті қағаз бен 

бояудан басқа құралдар, толық. Дес бергенде, республикамыздың полиграфиялық өндірісі 

айтарлықтай жолға қойылған. Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарынан бастап 15 жылдың 

көлемінде Алматы, Целиноград (бүгінгі Астана), Қарағанды қалаларында ірі 

полиграфкомбинаттар салынды, басқа облыстардың бәрінде жаңа типтік жоба бойынша облыстық, 

көптеген қалалық және аудандық баспаханалар тұрғызылды. Сол полиграфиялық кәсіпорындарда 

станок, машина, компьютерлердің құлағында ойнайтын мамандар да жеткілікті. Алматыдағы кітап 

қалашығында орналасқан полиграфиялық училище баулып өсірген мамандар саны он мыңнан 

асты. Енді Алматы полиграфиялық колледжі деп аталатын бұл оқу орны ұжымы жақында өзінің 

құрылуының 40 жылдығын атап өтті.  Мол тиражды, арзан бағалы кітап шығарудың және бір 

шарты – оқырман санының жеткілікті болуы. Кеңес кезінде рес- публикамызда 700 қазақ мектебі 

жабылған күннің өзінде де көп таралымды, арзан бағалы кітап басылып тұрды. Енді мына 

тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізде кітап оқитындардың саны, Құдай тіл-көзден сақтасын, болып 

көрмеген дәрежеде ұлғаюда. Соңғы ширек ғасырда республикамызда салынған жаңа мектептердің 

дені – қазақ мектептері. Бір ғана Алматыда қазір 65 таза қазақ мектебі бар. Осы мектептерде 36 

мыңнан астам өзге ұлт өкілдерінің балалары білім алуда. Сөйтіп, қазақ тілді кітап оқыр-

мандарының саны соңғы жылдары үсті-үстіне көбеюде. Мәдениет және спорт министрлігінің 

дерегі бойынша, елімізде мемлекеттік тілді меңгергендер 82 пайызға жетті.  Алайда оқырман саны 

елеулі түрде артқанымен, жеке меншік баспалардың көбі осы мүмкіндіктерді тиімді пайдалана 

алмай отыр. Оның бер жағында олардың көбісі шығарған басылымдардың сапасы мәз емес. 

Бүгінгі кітапта стилистикалық ағаттықтар жиі ұшырасады. Емле қателері өріп жүреді. Себеп: 

аппаратында редактор, корректор кадрлары жетімсіз. Тіпті өзі директор, өзі редактор, өзі 

корректор әмбебаптар кезігетін жеке меншік баспалар да жоқ емес.  Кітап және кітап ісіндегі орын 

тепкен кемшіліктерді жоюдың амалы айта берсе толып жатыр. Кітап және кітап ісін дамыту 

мақсатында жеке меншік және мемлекеттік баспаларға Еуропалық одақ елдеріндегі сияқты 

салықтық жеңілдіктер беру жағын да ойластыру керек.  Біздіңше, болашақ Баспа министрлігі не 



агенттігі республикамызда, айталық, Астана мен Алматы қалаларында мемлекеттік баспалар ашуы 

қажет. Ондай практика бүгінде кездеспейді емес. Мәселен, Ресей Федерациясының Саха (Якутия) 

республикасында «Бичик» атты ұлттық баспа әлеуметтік маңызы зор әдебиет үлгілерін шығаруда.  

Қазіргі кітап өндірісіндегі ең басты міндет – идеялық-көркемдік дәрежесі жоғары кітап шығару, 

туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне айырықша іңкәрлікпен атсалысатын, 

ұлтымыздың рухани жаңғыруын жаңа сатыға көтеруге көмектесетін туындыларды көбейткен 

үстіне көбейту.  

 

Толығырақ: https://egemen.kz/article/kitap-%E2%80%93-rukhani-zhanhghyru-quraly 

Материалды көшіріп басқанда Egemen.kz сайтына гиперсілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс. 

Авторлық құқықты сақтаңыз! 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ ӨЛКЕТАНУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  

Азаттық пен татулықтың көк туын желбіретіп, тәуелсіз мемлекет атанғанымызға да 25 жыл 
толып отыр. Ширек ғасырда Қазақстан өз тәуелсіздігін баянды етуден бастап, 
мемлекетіміздің тұғырын берік нығайтты. Біздің еліміз аз ғана уақыт ішінде әлемдік 
қауымдастықта өзін толыққанды мемлекет ретінде таныта білді. Бейбітшілікті ту еткен 

Қазақстан ішкі және сыртқы саясатымен де көптеген елдерге үлгі болуда. 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі тарихымызда біз экономикалық және саяси реформаларды 
тиімді жүзеге асыра білдік. Ал рухани тұрғыдан өрлеу, үдерістерге сай жаңғыру өзектілігін 
жойған емес. 

Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев  «Егемен Қазақстан» республикалық газетінде 
 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жариялаған болатын. Рухани 
өміршеңдігімізбен бірге ұлттық құндылықтарымыз, елдік жолындағы ұстанымдарымызды 

айқындап берген бұл мақала болашақтағы біздің бағдармызды айқындап берді. 

ХХІ ғасырда білімі мен ғылымын дамыта алмаған ел тығырыққа тіреліп, заман көшінен 
қалып қояры анық. Әлемде болып жатқан аса күрделі оқиғалар мен жаңа қатерлер, біздің 
жастарымызды заман талабына сай рухани жаңғыртуды, патриоттық пен елжандылыққа 

тәрбиелеуді міндеттеп отыр. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев қай Жолдауында болмасын халқымызды жарқын болашаққа 
бастауымен қатар, білім мәселесіне де ерекше мән беріп келеді. Дамыған 30 елдің 
қатарына кіруді мақсат тұтқан «Қазақстан-2050» стратегиясындағы маңызды міндеттердің 
бірі  ретінде патриоттық тәрбие мәселесін атап көрсеткені осының нақты айғағы. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев мақаласының 
«ІІ. Таяу жылдардағы міндеттер» бөлімінде патриоттық тәрбие мен өлкетану мәселелері 
туралы кеңінен тоқталды. Расында да өлкетану бұл жастарды туған жерге сүйіспеншілігін 
қалыптастырудың қуатты құралы екендігі даусыз. Құмық халықтарындағы «Кез-келген 
кішкентай жұлдыз аспанның өз сәнін келтіреді» деген нақыл  сөзін негізге алсақ, өзінің 
туған жерге деген қадір-қасиетінің арқасында, үлкен отанға деген сүйіспеншілік сезімі 

қалыптасады. 

  Қазақ халқы ежелден – ақ қоршаған орта болмысын, оны бүкіл өзінің шаруашылығының 
дамуы мен қалыптасуының, тіршіліктің даму жүйесінің көзіне айналдыра білген. Қазақтың 
көшпелі өмірінің өзінде табиғатты пайдаланумен қатар, оны аялаудың, қорғаудың тамаша 
үлгілері қалыптасқанын байқауға болады. 

Туған өлкедегі табиғат пен тарихты, шаруашылық пен саясатты, мәдениет пен 
адамдардың тіршілік әрекетін қосып адамға ауқымды білім мен тәрбие беретін өлкетану 

мәселе ретінде өзектілігін жойған емес [1,7б.]. 

ХХ ғасырдың атақты Ш.Уәлиханов, Ш. Құдайбердіұлы, М.Шоқай, С.Аспандияров, 
М.Д.Жолдыбаев, Ә.Жангелдин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, 
Х.Досмұхамедұлы, М.Әуезов сынды зиялылары өлкетану мәселесін көтеріп, оларды оқу – 
тәрбие үрдісіне ендіруге күш салған. 

Өлкетану, туған жер мәселелері еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін де өз 
маңыздылығын жойған емес. 1994 жылы 26 тамыздағы гуманитарлық білім беру 
тұжырымдамасында, өлкетануға ерекше мән беріліп, бүгінгі таңдағы көптеген оқушылар 
мен студенттердің әлемнің және отанымыздың мәдениетінің негіздерін білмеуі, түсінігінің 
жоқтығы, адамдармен қарым – қатынас жасаудағы этикалық және психологиялық 
тұрлаулы дағдысының әлсіздігі немесе болмауы, қоршаған орта мен айналасындағы 
дүниені түйсіну жөніндегі жалпы ғылыми көзқарасының қалыптаспауы, жеке тұлғаның 
бойында өмірге және ондағы өз орнына деген тоғышарлық көзқарастың қалыптасуына 
әкелетінін алға тартса [2], 1995 жылы 30 маусымда тарихи сананы қалыптастыру 



тұжырымдамасында, Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу ісі – өзінің туып – өскен 
жерінің тарихын білуге негізделуі керектігі айтылған еді [3].   

Қазақстан Республикасы Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 1996 жылғы 15  
шілдедегі өкімімен мақұлданған еліміздегі этникалық – мәдени білім тұжырымдамасында, 
жан – жақты мәдениетті тұлға тарихи санамен қатар айқын географиялық санамен, 
ғаламдық, экологиялық санамен, сонымен бірге туған өлке, кіші отан, туған жер, туған 
шаңырақ санасымен де қарулану керектігі жазылды [4].                                  
                                               

         Өлкетанудың қазіргі кездегі маңыздылығы туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаев, 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 
қадам» атты Жолдауының 12 тапсырмасында, қазіргі кезде еліміздегі оқу – ағарту 
саласында,  өте көкейкесті болып табылатын өлкетану сынды пәннің жоқтығын,  соның 
кесірі жастардың едәуір бөлігінің әлеуметтік инфантилизміне, ересек өмірге бейімделе 
алмауына, басқа да келеңсіздіктерге ұрынатындығын атап көрсетті. Осы орайда бүгінгі 
таңда оқу – тәрбие үдерісіне өлкетану жұмыстарын енгізу аса маңызды болып табылады 

[5].  

         Елбасы тәуелсіздік алғаннан кейін-ақ: «Жалпақ жұртыңды, исі алашыңды құрметтеу 
алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан 
басталады» - деп көрсетсе, еліміздің шығармашылық зиялы қауымының танымал 
өкілдерімен кездесуінде: «...Еліміздің экономикалық мүдделерінің дұрыс шешілуі үшін де, 
алыс – жақындағы мемлекеттеріміздің бізді танығаны, мойындағаны керек. Ал осынау 
дүбірлі дүниеде өзіңді мойындатудың сенімді жолы – тағлымды тарихың, озық ғылымың, 
өрелі мәдениетің», - дей келе, «...Біз өз тарихымызды өзгелер тұрмақ өзімізге толық 
таныта алмай келе жатқан халықпыз.  ...Бұл - әрбір азамат туған елінің, туған халқының 
тарихы ешкімнен де олқы еместігін түсінсін деген сөз. Бұл әрбір азамат тарих қойнауына 
ойша тереңдеу арқылы өзінің ата – бабалары қалдырған осындай кең – байтақ өлкенің 
лайықты мұрагері болуға ұмтылсын деген сөз. ...Түптеп келгенде біз осыны мақсат 
етеміз» - деп педагогтар мен зиялы қауымның назарын аударып, үлкен жүк артқан 
болатын [6]. 

Жас ұрпақтың бойында жақсы мінез-құлық нормаларын қалыптастыру жолындағы, 

адамгершілік тәрбиесі ғасырлар бойы жүргізіліп келеді. 

Адамгершілік қасиеттің басты ұстанымдарына: имандылық, әдептілік, ар – ождан, намыс, 
бауырмалдық, кішіпейілділік, батырлық, ерлік, ұлтжандылық, елжандылық, отанды сүю 
мен оны қорғау жолында әрдайым даяр болу секілді қасиеттер жатады. Адам бойындағы 

бұл құндылықтар туған жерге, отанға деген сүйіспеншіліктен  туындайды. 

Елбасы кезекті рет бұл маңызды мақаласында, патриотизмнің негізі кіндік қаның тамған 
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 

басталатындығын көрсетіп, нақтылап берді. 

Қорыта келе айтарымыз, туған өлкенің, жергілікті жердің қала берді аймақтардың өзіндік 
ерекшеліктерін, табиғатын, тарихын, халқы мен шаруашылығын жан – жақты сипаттайтын 
факторларды зерттеп, оны жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдалану өзінің маңыздылығын 
жоймақ емес. Өлкетану жұмыстары жеке тұлғаның дүниеге дұрыс көзқарасының 
қалыптасуына қоршаған шындықты түсінуге, сенімін қалыптастырудың негізі болып 
табылады.  

 

 

 

 



 

ОТАНЫМ-ТАҒДЫРЫМ 

Біздің Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Бейбітшілік пен достастықта, татулықта 

бірге жұмыла отырып, қызметтің әр түрлі саласында қазақтар мен орыстар, татарлар мен 

немістер, украиндер мен кәрістер еңбектенуде. Мен соңғы жүз жылда Қазақстан жеріне әр 

түрлі халықтар қоныс тепкеніне жиі ойланамын. Біздің еліміз сияқты менің ағайыным да 

көп ұлтты. Бірлік, ұлтаралық келісім және саяси тұрақтылық – қазақстандықтардың 

қалауы. Мен оны білемін. Онда татарлар да, орыстар да, қазақтар да бар. Олардың 

тағдырын, өмір тарихын тыңдағанда менің елім одан сайын маған жақындай түседі, оны 

жақсырақ түсіне бастаймын. Біздің отбасы тарихымыз мыңдаған басқа отбасылардың 

тарихына ұқсас. Өмірдің қиын кездерінде, ауыр жұмыстарда, өтіп жатқан күндер мен 

мерекелерде әр түрлі ұлт өкілдерінің пікірі қалыптасты. Адамзат баласының татулығына 

ұмтылу әр халықтың қанында бар, әсіресе ол қазақстандықтарда ерекше дамыған. Бұл 

қазақ жерінің жомарттығынан, осы өлкелерге тағдыр алып келген барлығына құшағын кең 

жайып, пейілін кеңге салатын қазақ халқының мінезінен жаралған. Осында тұрушылардың 

барлығы қазақ халқының тілін, тарихы мен салт-дәстүрін білуі келек. Қазақстанда тұратын 

барлық халықтың татулығы мен бірлігінің мәні осында. Ол байырғыкөркем Қазақстан 

жерінде бейбітшілікті сақтауға көмектеседі. Ал татулық – болашақта гүлденудің маңызды 

талабы. 

Қазақстан күн сайын дамып, көркейіп жатыр. Осындай елмен әрине мақтанасын. Қазақ елі 

мақтанышқа тұрарлық ел. Әрине, осы жетістіктеріміздің бәрі Елбасымыздың арқасында. 

Қазақстан менің елім, аңсағаным Кең байтақ жеріңменен тамсанамын. Асқар тау, 

белдеріңмен мақтанып, Күлімдеп, мен де бір шаттанамын. 

Отаным – Қазақстан туған елім, Ойнап күліп ер жеткен туған жерім. Өсе бер өркендей бер, 

Елім менің, Ардақтап мәңгі мен сені өтермін. 

Мен туған және өскен жері біртұтас болғанда ғана адам бақытты болады деп ойлаймын. 

Мен қандай бақыттымын, өйткені сен барсың – менің Қазақстаным! 

Сен барсың менің жанымда, Көктемнің гүлі ашылған! Балалық шағым қасыңда, Тағдырым 

сенсің, Қазақстан! 

Мен үшін Отан – құндылықтарды материалды тасымалдаушы емес. Бұл жан сезімі! Сенің 

әрқашан оймен болса да, оралғың келетін Жердің, рухани бұрышы. Менің жылдарым 

күндермен өлшенеді. Мен оның шексіз болғанын, менің кішкентай және үлкен Отаным 

татулықта болғанын қалаймын. Мен әрқашан да Қазақстанда тұратын адамдарға 

жанымның жылуын, жүрегімнің отын сыйлауға дайынмын. 

Мен өз Қазақстанымды қалай жақсы көремін? Мен өз отанымды қалай мақтан тұтпайын? 

Ол мені өз құшағына алады, әрдайым жылулық сыйлайды. Отанымда қонақта болғанда 

өзімді өте жайлы сезінемін, жақсы демаламын. Біз өмір сүреміз, кетеміз, өлеміз, ал біздің 

отанымыз мәңгі өмір сүреді. 

2011 жыл – біздің Республикамыз үшін мерейтойлы жыл, Қазақстан тәуелсіздігінің 

жиырма жылдығы. Жиырма жыл ішінде экономикада, саясатта, әлеуметтік дамуда 

көптеген жетістіктерге жеттік . Бізді әлем таниды. Бұл өте маңызды. Бұл біздің де, біздің 

Президенттің де үлкен жетістігі. Біз, жастар бүгінгі табысымызды бекіте отырып, жаңа 

асуларға жету үшін көп еңбек етуіміз қажет. Біз оған дайынбыз. 

Ата - бабаларымыз көп жылдар бойы тәуелсіз ел болуға армандады. Наурызбай, Бөгенбай, 

Қабанбай батырларымыз, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин және 

тағы басқа ақын-жазушыларымыз тәуелсіздік үшін күресіп, көбі репресияға ұшырады. 
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