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Журналдың бұл шығарылымы - интерактивті. QR-кодтардың  
мүмкіндігін пайдалана отырып, біздің журналды оқыңыздар  
және қосымша ақпарат алыңыздар. Толық ақпарат 3-ші бетте.

Этот выпуск журнала является интерактивным! Читайте наш журнал  
и получайте дополнительную информацию, используя возможности  
QR-кодов. Более подробную информацию смотрите на странице 3.
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1 2 3 4
QR-кодты қолданудың алгоритмі

• Бүгінгі күннің ең озық технологиясының көмегімен сайттарға 
кіріп, сілтемелерді ашып, бейне, фото және басқа да материалдарды 
көріңіздер.

• QR-кодты қолдану үшін «AppStore» мен «Play Маркет»-тен жүк-
телген камерасы мен қосымшасы бар смартфон ғана керек. Сан 
түрпi бағдарма бар (мысалы, «Сканер мен штрих кодтар немесе 
«QR Code Scanner App – Barcode Scanner & QR reader»).

• QR-кодтарды оқу үшін өмірімізде жиі қолданатын қосымшалардың 
бар екеніне назар аудару керек, ол – «Ashyq» және «Kaspi.kz». 
Бұл қосымшалар спецификалық мақсатта жұмыс істейтінін ескер-
ген жон. Атап айтқанда, ақша аудару мен коронавирустың стату-
сын анықтау үшін, бірақ әр түрлі QR-кодтарды оқу кезінде негізгі 
қосымшалар бола алмайды.

• Біздің журналдың беттерінде QR-ды сканерлеп, өздеріңіз үшін 
жаңалық ашыңыз!

Алгоритм использования QR-кода
• Переходите на сайты, открывайте ссылки, смотрите видео, фото 

и иные материалы при помощи самой передовой на сегодняшний 
день технологии.

• Для использования QR-кода не нужно ничего, кроме смартфона с 
камерой и приложения, скачанного из «AppStore» или «Play Мар-
кет». Имеется огромный выбор программ (к примеру «Сканер 
QR и штрих-кодов» или «QR Code Scanner App – Barcode Scanner 
& QR reader»).

• Нужно обратить внимание, что есть приложения, которые мы 
часто используем в своей жизни для прочтения QR-кодов, это 
«Ashyq» и «Kaspi.kz». Учтите, что данные приложения работают 
для специфических задач, в частности перевода денег и определе-
ния статуса по коронавирусу, и никак не могут стать основными 
приложениями при чтении различного рода QR-кодов.

• Сканируйте QR на страницах нашего журнала, открывайте новое 
для себя!
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткендей: «азаматтық 
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісім – 
біздің басты құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық 
пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік 
эталон ретінде танылған». 2021 жылғы 21 қазанда ел Пре-
зидентінің төрағалығымен бейнеконференция форматын-
да өткен Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің кеңей-
тілген отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев жалпыұлттық 
ынтымақтастықты сақтаудағы бірегей институтқа және ха-
лық бірлігінің символына айналған Қазақстан халқы Ассам-
блеясының рөлінің ерекше екендігін айрықша атап өтті. 
Қазақстандық қоғам мемлекетке қарсы кез келген аранда-
тушылыққа заңды түрде қарсы тұруға тиіс, деп есептейді 
Президент. Сондай-ақ, кеңес барысында Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Білім және ғылым министрлігіне Ұлттық 
тілде оқытатын мектептерде көптілді (көптілді) білім беру-
ді енгізуді тапсырды. Қазақстан Президенті мектеп түлек-
тері қазақстандық қоғамға кірігіп, бәсекеге қабілетті болуы 
керектігін атап өтті.

 – Ол үшін мемлекеттік тіл мен өзінің ұлттық тілін 
де, мүмкіндігінше орыс тілін де білу керек. Жалпы, 
біздің балаларымыз әртүрлі тілдерді қаншалықты 
көп білсе, соғұрлым олар үшін жақсы болады. Осы-
лайша, әрекет ете отырып, біз олардың болашақ 
дамуы мен интеграциясын іс жүзінде шектейміз 
және ақыр соңында оларды гүлденген болашаққа де-
ген перспективадан айырамыз. Сондықтан, БҒМ 
бүкіл әлемдегі көптілділік тәжірибесін мұқият зер-
делеп, оны ұлттық негізімізге ауыстыруы тиіс, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Тіл мәселесі мен этносаралық қатынастар да ағымдағы 

жылдың 1 қыркүйегінде айтылған Қасым-Жомарт Тоқа-
евтың жыл сайынғы Жолдауының басты тақырыпта-
рының бірі болды. Қ.Қ.Тоқаев сөзінің басында биылғы 

Как подчеркнул Первый Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Граждан-
ский мир, межнациональное и межконфессиональное 
согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, ди-
алог культур и религий в нашей многонациональной 
стране справедливо признаны мировым эталоном». 
На расширенном заседании Совета Ассамблеи народа 
Казахстана, прошедшем 21 октября 2021 года в форма-
те видеоконференции под председательством Прези-
дента страны, Касым-Жомарт Токаев особо отметил 
роль Ассамблеи народа Казахстана, ставшей инсти-
тутом общенациональной солидарности и символом 
единства народа. В ходе совещания Касым-Жомарт 
Кемелович Токаев поручил министерству образования 
и науки внедрить полилингвальное (многоязыковое) 
образование в школах с национальным языком обуче-
ния. Президент Казахстана отметил, что выпускники 
школ должны быть интегрированы в казахстанское об-
щество и должны быть конкурентоспособными.

 – Для этого нужно владеть и государственным язы-
ком, и своим национальным языком, и желательно 
владеть русским языком. В целом, чем больше наши 
дети владеют различными языками, тем лучше 
для них. Действуя иным образом, мы фактически 
ограничиваем их будущее развитие и интеграцию, 
и в конце концов лишаем их перспективы на бла-
гополучное будущее. Поэтому МОН должно внима-
тельно изучить опыт полиязычия во всем мире и 
перенести его на нашу национальную почву, – ска-
зал в своем выступлении Касым-Жомарт Кемелович.
Языковой вопрос и межэтнические отношения также 

стали одной из главных тем ежегодного Послания Ка-
сым-Жомарта Токаева, которое прозвучало 1 сентября 
текущего года. В самом начале выступления Токаев К.К. 
подчеркнул, что отмечаемое в нынешнем году 30-летие 

Біздің Қазақстан – ұлтаралық келісім  
мемлекеттік құрылымның іргелі негізі  

болған және болып қала беретін ел. Бүгінгі  
таңда полиэтникалық мемлекетіміздегі  

бірлікті сақтаудың қазақстандық үлгісін  
әлемдік қоғамдастықтағы ең табысты  

және тиімді модельдердің бірі ретінде  
танитыны таңқаларлық дүние емес.

Наш Казахстан – это страна, в которой  
именно межнациональное согласие было  
и остается фундаментальной основой  
государственного устройства. Не удивительно,  
что казахстанскую модель сохранения  
единства в полиэтническом государстве сегодня  
признают одной из самых успешных  
и эффективных в мировом сообществе.

Біз - бір Отанның  
баласымыз!

Мы - дети одной  
Родины!
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Президент кейбір радикалдар қолданатын әре-
кеттерге жол берілмейтінін нақты атап өтті. «Біздің 
жастарымыздың әртүрлі тілдерді, соның ішінде  
орыс тілін білетіндігінен біз тек ұтамыз», – деп қос- 
ты Президент.

Қазақстандық қоғам мемлекетке қарсы кез келген 
арандатушылыққа заңды түрде қарсы тұруға тиіс, деп 
есептейді Мелекет басшысы. Бұл ой 2021 жылғы 21 
қазанда ел Президентінің төрағалығымен бейнеконфе- 
ренция форматында өткен Қазақстан халқы Ассамблея- 
сы Кеңесінің кеңейтілген отырысында айтылды.

 – Мемлекет этностардың әлеуметтік-экономика-
лық интеграциясы саясатын мақсатты түрде 
жүргізіп, қақтығыстарға ұласпау үшін осы негіз-
дегі кез келген үйкелістің жолын кесетінін ерекше 
атап өткім келеді. Сонымен қатар, біз мұндай 
қақтығыстардың барлығы зиянды арандатушы-
лардың ісі екенін жақсы білеміз. Міне, біз осындай 
арандатушылармен күресіп, аяусыз боламыз. – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Біздің Мемлекет ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың азаматтық ұлттың бірлігін 
сақтауға және құруға, этносаралық және конфессия- 
аралық бейбітшілікті сақтауға бағытталған саясатын 
құптайды, осы саясаттың құралдарының бірі – Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы. Бірлік пен келісімде біз 
жаңа мемлекет құра алдық, бұл – басты жетістігіміз. 
Біз дамудың берік іргетасын қалап, ұлт рухын нығайт-
тық. Әлемдік қоғамдастықтың ықпалды мүшесіне ай-
налып, қоғамдағы тұрақтылықтың арқасында тұрақты 
прогресс жолына шықтық. Біз бірге қуатты мемлекет 
құрып, оны дамыттық. Біздің азаматтарымыз үшін 
келісім, толеранттылық – бұл мәдениеттер мен тіл-
дердің өзара кірігуіне байланысты өмірдің өзі, тірі бол-
мыс. «Біздің басты қағидатымыз – «бірлік – әралуан-
дылықта» «мәңгілік», – дейді Президент.

Тұңғыш Президент, Елбасы – Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев біздің ұлтымыздың бірлігін сезінудің маңыз- 
дылығын бірнеше рет атап өтті. Халқымыз көгілдір  
аспанның бір шаңырағының астында, ежелден қадірлі 
нышанымыз болып, ол біздің Туымыздың түсіне ай-
налғаны бекер емес. Қазіргі уақытта біз одақтастық 
құру және елдердің интеграциясы жолындағы еліміздің 
таңдалған бағытының дұрыстығын түсінеміз. Нұрсұл-
тан Әбішұлы өзінің «Біз бір болсақ – жеңілмейміз»  
атты мақаласының атауында әрбір отбасының, этнос- 
тың және жалпы біздің ұлтымыздың өміріндегі басты  
қағиданы айтты. Бірлік қағидаты, айырмашылықтарға  
қарамастан, әрқайсысына құрмет көрсеті, ортақ үйі- 
міздің әр мүшесін сыйлау парыз. Ол мүшелер біз,  
әрқайсымыз, әр түрліміз және бір-бірімізді толықтыра-
мыз. Қазақстан – біздің ортақ үлкен үйіміз.

Біз – қазақстандықтар – бір елдің азаматтары-
мыз, бір Отанның балаларымыз.

Президент ясно дал понять, что действия, к которым 
прибегают некоторые радикалы, недопустимы. «От 
того, что наша молодежь владеет разными языка-
ми, в том числе и русским, мы только выигрываем», –  
добавил Президент. 

Казахстанское общество должно законным спосо-
бом противостоять любого рода провокациям против 
государства, считает Президент. Эта мысль красной 
нитью озвучена на расширенном заседании Совета 
Ассамблеи народа Казахстана, прошедшем 21 октября 
2021 года в формате видеоконференции под председа-
тельством Президента страны.

 – Хочу особо отметить: государство будет целена-
правленно проводить политику социально-эконо-
мической интеграции этносов и пресекать любые 
трения на этой почве во избежание их перераста-
ния в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, 
что все такие конфликты – дело злонамеренных 
провокаторов. Вот с такими провокаторами мы 
будем бороться и будем беспощадны, – заключил 
Касым-Жомарт Токаев.
Наше Государство следует политике Первого 

Президента РК Елбасы Нурсултана Назарбаева, на-
правленной на сохранение единства и построение 
гражданской нации, сохранение межэтнического и 
межконфессионального мира, одним из инструментов 
этой политики является Ассамблея народа Казахстана. 
В единстве и согласии мы смогли построить новое го-
сударство – это наше главное достижение. Мы укрепи-
ли дух нации, заложив прочный фундамент для разви-
тия. Стали влиятельным членом мирового сообщества, 
благодаря стабильности в обществе вышли на путь 
устойчивого прогресса. Мы вместе строили и строим 
сильное государство. Для наших граждан согласие, то-
лерантность – это сама жизнь, живая реальность, обу-
словленная взаимопроникновением культур и языков. 

Первый Президент, Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев неоднократно подчеркивал важность осоз-
нания единства нашей нации. Наш народ живет под 
единым шаныраком бирюзового неба, издревле почита-
емым символом, который неспроста стал цветом нашего 
Знамени. В данный момент мы осознаем правильность 
выбранного курса нашей страны на пути построения 
союзничества и интеграции стран. В самом названии 
своей статьи «Когда мы едины – мы непобедимы» Нур-
султан Абишевич высказал главный принцип, который 
есть в жизни каждой семьи, этноса и нашей нации в це-
лом. Принцип единства, несмотря на различия, уваже-
ния к каждому, осознания ценности каждого кирпичика 
из которых состоит наш общий дом. А эти кирпичики –  
мы, каждый из нас, такие разные и такие дополняющие 
друг друга. Казахстан – наш большой общий дом. 

Мы – Казахстанцы – граждане одной страны,  
дети одной Родины.

Дмитрий ПОЛТАРЕНКО
«Қазақстан азаматтары» ҚБ басшысы, журналдың шеф-редакторы, Қарағанды қ. мәслихатының депутаты, ҚОАА үйлестіру кеңесінің мүшесі, кәсіби медиатор 

Руководитель ОО «Граждане Казахстана», шеф-редактор журнала, депутат маслихата г. Караганды, член координационного совета ГАКО, профессиональный медиатор
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жылы атап өтілетін ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы біздің 
ең жоғары құндылығымыз екендігін атап өтті.

 – Біз үшін әрбір азамат Тәуелсіздіктің жемісін сезінуі 
маңызды, олардың ең бастысы – бейбіт өмір, 
қоғамдық келісім, халықтың әл-ауқатын артты-
ру, жастардың болашаққа деген сенімі, – деді Қа-
зақстан Республикасының Президенті.
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы өз Жолдауын-

да экономикадан басқа екі тақырыпқа: Ауғанстандағы 
жағдайға және Ел ішіндегі этносаралық қатынастарға  
баса назар аударды. Президент этносаралық қатынас- 
тарға ерекше назар аударды. Бүгінде Қазақстан өмірдің  
барлық салаларына түбегейлі өзгерістер енгізіп отыр- 
ған мүлде жаңа дәуірге аяқ басты. Жаһандық тұрақ- 
сыздық пен көптеген жаңа сын-қатерлер жағдайында 
біз өзіміздің құндылық бағдарларымызды нығайтып, 
болашақтың айқын бейнесін қалыптастыруымыз керек, 
осыған байланысты біздің қоғамымыздың топтасуы – 
бұл одан әрі прогрестің басты факторы.

 – Қазақ тілін дамыту – мемлекеттік саясаттың 
негізгі басымдықтарының бірі. Біз осы маңызды 
нәтижелерге қол жеткіздік. Қазақ тілі білім мен 
ғылымның, мәдениет пен іс қағаздарын жүргізу 
тіліне айналады. Тұтастай алғанда, ол өзінің қол-
данылу аясын дәйекті түрде кеңейтіп келеді, – деп 
атап өтті Қазақстан Президенті.
Өкінішке қарай, соңғы кездері еліміздегі полилингвизм  

туралы негізсіз түсініктердің барлық түрлерін есту- 
ге тура келіп жүр. Мен үшін барлық сұрақтарға нақты 
және тұжырымдалған жауап бар. Менің ойларым ел бас-
шылығының сөздерімен расталғаны да қуантады. Менің 
ана тілім – орыс тілі, бірақ мен әрбір қазақстандықтың 
азаматтық парызы Отанымыздың тарихы мен мәде-
ниетін құрметтеу деп санаймын, ал бұл үшін алдымен  
қазақ тілін құрметтеу қажет. Және бұл мәселеде ең бас- 
тысы – бұл Құрмет. Мен қазақшалап қандай да бір сөз  
тіркестерін айтқанда, қазақ достарым қуанады және риза 
болады. Қазақ достарымның жылы жүздеріндегі жағым-
ды жымиысты көру маған өте ұнайды. Мен елді мекен-
дердің атаулары мен мағынасын оқып, түсіну арқылы 
Қазақстан жері туралы өзім білмейтін құпияларын аша-
мын, ал Қазақстанда тұрып, қазақ тілін білмей, ойлаған 
мақсатыңа жете алмайсың. Өз болашағын елімізбен бай-
ланыстыратын әрбір азамат мемлекеттік тілді үйренуге 
бар күш-жігерін салуы тиіс, деді Қазақстан Республика-
сының Президенті биылғы 1 қыркүйектегі жолдауында 
және мен бұл тұжырыммен толық келісемін. Бұл ретте 
республикамызда Нұрсұлтан Әбішұлы айтқан «Бірлік –  
әралуандықта» қағидатының мәңгілік екенін сезіну – үл-
кен бақыт. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы 
болашаққа сеніммен қарай алады. Қазақстан Республика-
сында қабылданатын, тіл принциптерін реттеуге бағыт-
талған заңдар еліміздің полиэтностығын түсіну мен қа-
былдаудың нақты қағидатын қалыптастырады.

Ал, Қасым-Жомарт Кемелұлы да қазіргі Қазақстан-
да құрылып жатқан басты қағидат – «Бірлік – әралу-
андылықта» және оның «мәңгілік» екенін айрықша 
атап айтады. Президенттің айтуынша, Қазақстан халқы 
«әрқашан бытыраңқылыққа қарсы иммунитетке ие 
болған». «Біз тілдік, ұлттық немесе нәсілдік бел-
гілері бойынша кемсітуге, ар-намысы мен абырой-
ын кемсітуге жол бермейміз, заң бойынша жауапқа 
тартатын боламыз. Мұндай Конституцияға қай-
шы келетін, жауапсыз қадамдар біздің еліміздің 
мүдделеріне қайшы келеді», – деп сендірді Тоқаев. Ол 
елдің екі тілін – мемлекеттік қазақ және ресми орыс тіл-
дерін қорғап сөйледі.

Независимости страны является нашей самой высшей 
ценностью. 

 – Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощу-
щал плоды независимости, главные из которых – 
мирная жизнь, общественное согласие, повышение 
благосостояния народа, уверенность молодёжи в 
будущем, – заявил Президент Республики Казахстан.
В своем послании Президент Касым-Жомарт Кеме-

левич, помимо экономики, уделил основное внимание 
двум темам: ситуации в Афганистане и межэтническим 
отношениям внутри страны. Особое внимание уделил 
Президент межэтническим отношениям. Сегодня Ка-
захстан входит в совершенно новую эпоху, несущую 
фундаментальные изменения во все сферы жизни. В ус-
ловиях глобальной нестабильности и множества новых 
вызовов нам нужно укрепить свои ценностные ориен-
тиры, сформировать четкий образ будущего, и в этой 
связи консолидация нашего общества – это главный 
фактор дальнейшего прогресса.

 – Развитие казахского языка является одним из 
ключевых приоритетов государственной полити-
ки. Мы добились в этом серьезных результатов. 
Казахский язык по праву становится языком об-
разования и науки, культуры и делопроизводства. 
В целом, он последовательно расширяет сферу сво-
его применения, – с удовлетворением отметил Пре-
зидент Казахстана.
В последнее время, к сожалению, мне приходится слы-

шать разного рода беспочвенные инсинуации про поли-
лингвизм в нашей стране. Для меня есть четкий и сформу-
лированный ответ на все вопросы. И отрадно, что мысли 
мои находят подтверждение и в словах руководства стра-
ны. Мой родной язык русский, однако я считаю, что граж-
данским долгом каждого Казахстанца является уважение 
к истории и культуре нашей Родины, а это невозможно 
без уважения к казахскому языку и его знания. И главным 
в этом вопросе является именно Уважение. Мне приятно 
видеть одобрительные улыбки на лицах моих друзей-ка-
захов, когда те или иные фразы я произношу на их родном 
языке, я раскрываю землю Казахстана путем изучения и 
понимания смысла названий населенных пунктов, а без 
знания языка тут никак. Каждый гражданин, связываю-
щий свое будущее с нашей страной, должен приложить 
все усилия к изучению государственного языка, сказал 
Президент Республики Казахстан в своем послании 1 
сентября текущего года, и я совершенно согласен с этим 
утверждением. При этом мне отрадно слышать, что у нас 
в Республике незыблем принцип, который озвучил Нур-
султан Абишевич – «единство в многообразии». И каж-
дый гражданин Республики Казахстан может уверенно 
смотреть в будущее. Законы, принимаемые в Республике 
Казахстан, направленные на регулирование языковых 
отношений, выстраивают четкий принцип понимания и 
принятия полиэтничности нашей страны. 

Об этом же говорит и Касым-Жомарт Кемелевич, 
который напомнил, что главный принцип, по которому 
строится современный Казахстан, – «единство в мно-
гообразии», и он «незыблем». По словам Президента, 
у народа Казахстана «всегда был иммунитет к разоб-
щенности». «Мы не допустим дискриминации по 
языковому, национальному или расовому признакам, 
унижения чести и достоинства, будем привлекать к 
ответственности по закону. Такие противоречащие 
конституции, безответственные шаги идут враз-
рез с интересами нашей страны», – заверил К.-Ж. 
Токаев и высказался в защиту обоих языков страны – 
государственного казахского и официального русского.
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болуға әлеуеті бар екенін атап өтті. Мемлекеттік тіл 
халықтың бірлігін нығайтуға тиіс. Қазақ мемлекеттік 
тілін үйрену қажеттілігін насихаттау, оны халықтың 
түрлі топтарының өмірдің барлық салаларында тұты-
нуы – бұл жай ғана назын емес, бұл қажеттілік, өйткені 
қазақ тілі қоғамымызды біріктіре отырып, шоғырлан-
дырушы рөл атқарады, деп атап өтті Елбасы.

2013 жылғы 24 сәуірде Қазақстан халқы Ассамблея- 
сының ХХ сессиясында сөйлеген сөзінде Қазақстан-
ның Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Тәуел-
сіздік жылдары Қазақстан тілдерінің, мәдениеттері 
мен дәстүрлерінің этникалық полифониясы сенімді 
дыбысқа, өзіндік реңктер мен сұлулыққа ие болды. Қа-
зақстанда тәуелсіздік жылдары бірде-бір этнос өз тілін 
жоғалтқан жоқ. Біз тіпті ең кішкентай этникалық топ-
тардың – ассириялықтардың, рутулдардың, лактардың 
және басқалардың мәдениетін дамыту үшін барлық 
мүмкіндіктерді мұқият сақтаймыз және жасаймыз. Қа-
зақ жері 130-дан астам этносты біріктірді. Әрине, осы 
этностық әралуандықтың біртұтас ұлтқа айналуы үшін 
жақсы цемент қажет. Бүгінгі таңда ұлтты нығайтатын 
басты фактор – қазақ тілі – мемлекет тілі».

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап елімізде 
бүкіл Қазақстан халқының мүдделерін ескеретін үй- 
лесімді тіл саясаты жүргізілуде, ол елдің барлық этнос- 
тарының тілдік құқықтарының сақталуын, қарым-қа- 
тынас, тәрбие, оқыту және шығармашылық тілін еркін 
таңдауды қамтамасыз етеді.

Қазіргі уақытта Қазақстанда қазақ тілімен қатар, 
елімізде тұратын басқа да этностардың тілдері оқыты- 
лады. Бір кездері Ұлы Абай қазақ мәдениеті мен әдебие- 
тін еуропалық деңгейге көтеруді армандаған. Бұған  
қол жеткізу ұлттың дамуында үлкен рөл атқарып, про-
гресс шеңберін жылжытуға көмектесті. «Бірте-бірте 
қазақтың мемлекеттік тілі елдің басты тілі болады. Бұл 
тіл бәрін біріктіріп, бәрін тең етеді. Орыс тілін бәріміз 
білуіміз керек. Балалар да мұны есінде сақтауы керек, 
өйткені қазақтар орыс тілі арқылы әлемдік мәдениетке 
шықты. Содан кейін, бізде көп ғасырлық ортақ өмір 
бар», – деп атап өткен еді өз сөзінде Н.Назарбаев.

Сонымен қатар, Елбасы орыс тілінің бірнеше ар-
тықшылығын атап өтті: «Егер орыс тілі болмаса, мен 
БҰҰ мінберінен қай тілде сөйлер едім? Қолдағы бар 
байлықты жоғалтуға болмайды. Адам неғұрлым көп 
тіл білсе, соғұрлым оның мәдениеті жоғары болады. 
Сонымен қатар, орыс тілі – ұлы тіл, ұлы жазушылардың 
тілі». Егер, біз ондаған жылдар бойы осы салада бір 
орыс тілін білетін болсақ, бүгінде жаңа заманауи тех-
нологиялар, үздік ғылыми әдебиеттер ағылшын тілін-
де шығарылады. Себебі, ағылшын тілі бүгінде әлемнің 
көптеген дамыған елдерінде сұранысқа ие. Осылайша, 
бірнеше тілді білу қазақстандық мамандардың біліктілік 
деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Орыс және ағыл-
шын тілдерінде техникалық терминологияны білмей, 
қазіргі өндірісте жұмыс істеу мүмкін емес.

Ғылыми әлемде тілдік сана туралы түсінік идея тұжы-
рымдамалық парадигма – «қызмет» – «мәдениет» – 
«сана» – «тұлға» аясында жасалды. Тақырыптың тіл-
дік санасы жүйелі түрде ұйымдастырылған және оның 
алдыңғы сөйлеу тәжірибесінің нәтижесі болып табы-
лады. Екінші немесе шет тілін игеру кезінде ана тілінің 
негізінде қалыптасқан тілдік сананың өзгеруі орын ала-
ды, нәтижесінде бірнеше белгі жүйелері бар гибридті 
құрылым пайда болады. Сонымен қатар, кейінгі белгілер 
жүйесі, бұрыннан бар жүйеге еніп, адамның тілдік сана-

тенциал для того, чтобы стать объединяющим факто-
ром. Государственный язык должен укрепить единство 
народа. Пропаганда необходимости изучения казах-
ского государственного языка, потребление его во всех 
сферах жизни различными слоями населения – это не 
просто прихоть, это необходимость, потому что казах-
ский язык несет в себе консолидирующую роль, спла-
чивая наше общество, отметил Елбасы.

Выступая на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахста-
на 24 апреля 2013 года, Первый Президент Казахста-
на Н. А. Назарбаев отметил: «За годы Независимости 
этническая полифония языков, культур и традиций  
Казахстана обрела уверенное звучание, богатство свое- 
образных оттенков и красоты. В Казахстане за годы  
независимости ни один этнос не утратил свой язык. 
Мы бережно храним и создаем все возможности для 
развития культуры даже самых малых этнических 
групп – ассирийцев, рутулов, лакцев и многих других. 
Казахская земля объединила более 130 этносов. Ко-
нечно, чтобы всё это этническое многообразие стало 
единой нацией, нужен хороший цемент. И сегодня 
главным фактором, цементирующим нацию, является 
казахский язык – язык государства».

С первых лет независимости в стране проводится 
гармоничная языковая политика, учитывающая инте-
ресы всего народа Казахстана, которая обеспечивает 
соблюдение языковых прав всех этносов страны, сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества. 

В настоящее время в Казахстане, наряду с казахским 
языком, изучаются другие языки этносов, проживаю-
щих в стране. Когда-то великий Абай мечтал о подня-
тии казахской культуры и литературы до европейского 
уровня. Достижение этого сыграло огромную роль в 
развитии нации, помогло раздвинуть рамки прогресса. 
«Постепенно казахский государственный язык будет 
главным языком страны. И этот язык будет всех объе-
динять и делать всех равными. А русский язык нам всем 
надо знать. И детям надо это на носу зарубить, потому 
что казахи через русский язык вышли на мировую куль-
туру. И потом, у нас многовековая совместная жизнь 
здесь», – отметил в своем выступлении Н.А.Назарбаев.

Елбасы выделил несколько достоинств русского язы-
ка: «На каком языке я выступал бы с трибуны ООН, 
если бы не русский язык? Нельзя терять богатство, кото-
рое ты имеешь. А чем больше человек языков знает, тем 
культурнее он становится. К тому же русский язык – это 
великий язык, язык великих писателей». Если на протя-
жении многих десятилетий мы обходились в этой сфере 
одним русским языком, то сегодня новые современные 
технологии, лучшая научная литература производится 
на английском языке, так как английский язык на сегод-
ня является востребованным в большинстве развитых 
стран мира. Таким образом, знание нескольких языков 
позволяет поднять квалификационный уровень казах-
станских специалистов. Ведь без знания технической 
терминологии на русском и английском языках невоз-
можно работать на современном производстве.

В научном мире адекватное представление о языко-
вом сознании было выработано в рамках понятийной 
парадигмы «деятельность» – «культура» – «созна-
ние» – «личность». Языковое сознание субъекта си-
стемно организовано и является результатом его пред-
шествующего речевого опыта. При освоении второго 
или иностранного языка происходят изменения языко-
вого сознания, сформированного на базе родного язы-
ка, в результате чего образуется некая гибридная струк-
тура, вмещающая в себя несколько знаковых систем. 
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Қазақстан Республикасындағы көптілдік
Полилингвизм в Республике Казахстан
«Біз барша қазақстандықтарды  
біріктірудің басты факторы болып  
табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы  
үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек. 
Сонымен бірге елімізде тұратын барлық  
халықтардың өкілдері ана тілдерінде  
еркін сөйлей, оқи алуына, оны  
дамытуға қолайлы жағдай  
тудыру қажет».

Н.Ә. Назарбаев.

«Мы должны приложить все усилия для  
дальнейшего развития казахского языка, 
который является главным фактором  
объединения всех казахстанцев. В то же  
время создать благоприятные условия,  
чтобы представители всех проживающих  
в стране народностей могли свободно  
говорить, обучаться на родном языке,  
развивать его».

Н.А. Назарбаев.

Тіл – қарым-қатынас құралы болуымен қатар, ол 
ұлттардың бірігуі мен бірігуіне ықпал етушы күш, 
адамдардың қарым-қатынас, байланысын арттыратын 
тәрбие мен тірек құралы. Достық, өзара түсіністік және 
ынтымақтастық – Тәуелсіз Қазақстанның басты тірегі 
екені анық.

«Қазақстан – бірегей ел. Біздің қоғамда әртүрлі мә-
дени элементтер бір-бірімен біріккен және бірін-бірі 
толықтырады тұрады, біріне бірі нәр беріп тұрады», 
– деп жазды Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қа-
зақстан-2050» Стратегиясында». Ол сондай-ақ біздің 
халқымыздың басты рухани өзегі қазақ тілі екенін атап 
өтті. «Бұл біздің мемлекетіміздің егемендігінің тәжін-
дегі басты Гауһар», – деп Елбасы айтады.

Тәуелсіздік жылдарында елімізде мемлекеттік тілдің 
ұстанымы нығайды. Қазақ тілі ежелгі мәдениеттің бүкіл 
байлығының сақтаушысы ғана емес, сонымен қатар 
қазіргі заманғы қазақстандық тілдік көп этностық орта-
ның ұйытқысы болып табылады. 

Бүгінде мемлекеттік тілді меңгерген қазақтар мен 
басқа да этникалық топтардың үлесі айтарлықтай өсті. 
Қазақ тілі шын мәнінде бүкіл халқымыздың біріктіруші 
факторына айналуы үшін барлық құқықтық тәсілдер 
мен кепілдіктер қалыптастырылды.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев қазақ тілінің біріктіруші фактор 

Язык является не только средством коммуникаций, 
он способствует объединению и сплочению наций, яв-
ляется средством воспитания и опорой, связывающей 
взаимоотношения людей. Дружба, взаимопонимание 
и сотрудничество являются главной опорой Независи-
мого Казахстана.

«Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе 
причудливо объединились и взаимодополняют, взаи-
моподпитывают друг друга самые разные культурные 
элементы», – писал в своем Послании «Стратегия 
«Казахстан-2050» Президент Н.А. Назарбаев. Он 
также отметил, что главным духовным стержнем для 
нашего народа является казахский язык. «Это главный 
бриллиант в короне суверенности нашего государ-
ства», – говорит Елбасы.

За годы Независимости в нашей стране укрепились 
позиции государственного языка. Казахский язык яв-
ляется не только хранителем всего богатства древней 
культуры, но и ядром современной казахстанской язы-
ковой полиэтнической среды. 

Сегодня доля казахов и других этнических групп, 
владеющих государственным языком, значительно 
увеличилась. Сформированы все правовые подходы и 
гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объеди-
няющим фактором всего нашего народа.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Абише-
вич Назарбаев отметил, что казахский язык имеет по-
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өзі құрметтейтін әрбір адам өз бетінше шешуі керек 
міндет. Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 
позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқаруда. Қазақ 
тілін дәріптеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыруды 
жалғастыру қажет.

Бұл ретте орыс тілінің қолданылу аясын сақтау Қа-
зақстанның интеграциялық процестерге ұмтылысына 
жауап береді және жаһандану жағдайында Қазақстан-
ның қуатты бәсекелестік артықшылығы болып табыла-
ды. Мемлекеттік тілді білу һәм бірнеше тілді үйрену ел 
азаматтарының жеке бәсекеге қабілеттілігінің факто-
рына айналуда. Мемлекеттік деңгейде әрбір қазақстан-
дық кем дегенде үш тілді: қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін білуі тиіс деген ұстанымдар әзірленуде. Бұл 
адамның өзін-өзі жүзеге асыруына үлкен мүмкіндіктер 
ашады, оған көкжиегін едәуір кеңейтуге және өз еліне 
мүмкіндігінше пайдалы болуға көмектеседі. Егемендік 
және жаңа мемлекеттік тіл саясаты жағдайында Қа-
зақстанда жаңа тілдік ахуалды қалыптастыруға қатыса-
тын, бұрынғысынан өзге құндылықтарға бағдарланған 
жастар буыны өсті. Жаһандық этноәлеуметтік жағдай-
дың «үзіндісі» қытай тілінен кейін сөйлеушілердің 
саны бойынша ағылшын тілі ең көп кездесетінін көр-
сетеді. Жер бетінің 500 миллионға жуық тұрғыны оны 
ана тілі ретінде таниды, ал 1 миллиардтан астам адам 
оны екінші тіл – макро делдал ретінде пайдаланады.

Қазіргі уақытта шет тілдері қоғамның әлеуметтік- 
экономикалық және жалпы мәдени прогресінің негіз-
гі факторларының біріне айналуда. Қазақстанда ұлт-
тық мәдениеттердің өзара іс-қимылы мен дамытудың 
бірегей тәжірибесі әзірленді. Мәдени және діни өзара 
іс-қимылдың бірегей институты – Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылды, ол Қазақстан Парламентінің заң 
шығару қызметіне тікелей қатысуға мүмкіндік алды.

Тіл саясатын жүзеге асыру патриотизм сезімі-
не және ешбір жағдайда төзбеушілік пен жағымсыз 
эмоцияларға негізделуге тиіс. Төзімділік пен адал-
дық-қоғамның біріктіруші негізін нығайтуға қабілетті 
оң сәт. Этноязыктық саясаттың мақсаттарын табысты 
іске асыру үшін өте тынымсыз, көп жылдық жұмыс қа-
жет. Уақыт, ұрпақтардың өзгеруі қажет. Тіл құрылысы 
міндеттеріне қол жеткізетінімізге деген оптимизм мен 
сенім бар және қазақ тілінде сөйлеуге деген ықылас пен 
қабілет Қазақстанның әрбір азаматы үшін табиғи бола-
тын уақыт келеді. «Елу жылда – ел жана», – дейді қазақ 
халық даналығы.

Қазақстан Республикасында әрқашан мемлекет ха-
лықтарының тілдік байлығын дамытуға ерекше қамқор-
лықпен және ықыласпен қарайды, оның қазіргі қоғамды 
дамытудағы рөлін барша қазақстандық түсінді. Мұны 
Қазақстан халықтарының барлық тілдерін елдің ұлттық 
игілігі, тарихи-мәдени мұрасы деп жариялап, зерделеуге 
көмектесетін, егеменді Қазақстанда алғаш қабылданған 
заңдардың бірі – «Қазақстан Республикасындағы тілдер 
туралы» Заңын санаға сіңіру арқылы түсінуге болады.

колений наших предков был бы гармонично добавлен и 
наш заметный след. Это задача, которую должен само-
стоятельно решать каждый уважающий себя человек. 
Государство со своей стороны многое делает для укре-
пления позиций государственного языка. Необходимо 
продолжить реализацию комплекса мер по популяри-
зации казахского языка.

При этом Государство всемерно поддерживает про-
цесс развития языков, в том числе продолжается со-
хранение общекультурных функций русского языка. 
Наряду с государственным языком в государственных 
организациях, а также в органах местного самоуправ-
ления официально употребляется русский язык. 

Сохранение сферы функционирования русского язы-
ка отвечает стремлению Казахстана к интеграционным 
процессам и является мощным конкурентным преиму-
ществом Казахстана в условиях глобализации. Знание 
государственного и владение несколькими языками 
становится фактором личной конкурентоспособности 
граждан страны. На государственном уровне вырабаты-
ваются установки, что каждый казахстанец должен вла-
деть как минимум тремя языками: казахским, русским 
и английским. Это откроет перед человеком огромные 
возможности для самореализации, поможет ему значи-
тельно расширить кругозор и стать максимально полез-
ным своей стране. В условиях суверенитета и новой госу-
дарственной языковой политики в Казахстане выросло 
поколение молодежи, ориентированное на иные, чем 
прежде, ценности, участвующее в формировании новой 
языковой ситуации. «Срез» глобальной этноязыковой 
ситуации показывает, что по численности носителей 
наиболее распространенным после китайского является 
английский язык. Около 500 млн. жителей планеты при-
знают его родным языком, а свыше 1 млрд. человек поль-
зуется им в качестве второго языка-макропосредника.

В настоящее время иностранные языки становятся 
одним из главных факторов как социально-экономи-
ческого, так и общекультурного прогресса общества. 
В Казахстане выработан уникальный опыт взаимо-
действия и взаимообогащения национальных культур. 
Создан уникальный институт культурного и религи-
озного взаимодействия – Ассамблея народа Казахста-
на, получившая, как известно, возможность непосред-
ственно участвовать в законотворческой деятельности 
Парламента Казахстана. 

Реализация языковой политики должна основы-
ваться на чувстве патриотизма и ни в коем случае не 
на нетерпимости и негативных эмоциях. Терпимость и 
лояльность являются позитивным моментом, способ-
ным подкреплять консолидирующую основу общества. 
Для успешной реализации целей этноязыковой поли-
тики нужна очень кропотливая, многолетняя работа. 
Потребуется время, смена поколений. Есть оптимизм 
и уверенность, что достигнем задач языкового строи-
тельства, и наступит время, когда желание и умение раз-
говаривать на казахском языке станут естественными 
для каждого гражданина Казахстана. «Елу жылда – ел 
жана» (За пятьдесят лет и народ новый), – гласит казах-
ская народная мудрость. 

В Республике Казахстан всегда с особой заботой и 
вниманием относились к развитию языкового богат-
ства народов государства, понималась его роль в раз-
витии современного общества. Это можно понять, 
изучив один из первых принятых в суверенном Казах-
стане законов – «О языках в Республике Казахстан», 
который объявляет все языки народов Казахстана на-
циональным достоянием, историко-культурным насле-
дием страны.
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сына енеді. Сондай-ақ, жаңа тіл жүйесін игеру танымдық 
саладағы әлемнің жалпы көрінісіне де әсер етеді. Алайда, 
сарапшылардың пікірінше, оңтайлы модель – бұл тіл-
дерде көрініс табатын ғалам бейнесін толықтыратын, 
кеңейтетін және тереңдететін компоненттерден тұра-
тын әлем бейнесінің көп тілді моделі. Адамның санасы 
мен оның жеке бейнелері адамның сыртқы және ішкі 
әлемімен, оның мәдениеті мен сөйлейтін тілімен анықта-
лады. Адам тілді қоршаған шындық сияқты меңгереді; 
сонымен бірге әлемнің логикалық (тұжырымдамалық) 
бейнесімен қатар, логикалық емес, бірақ оған ұқсамай-
тын тіл де пайда болады. Басқаша айтқанда, әлемнің бей-
несі білімнің жиынтығын және оларды алу мен түсіндіру 
тетіктерін көрсететін модель ретінде өмір сүреді.

Мемлекеттік деңгейде әрбір қазақстандық кем де-
генде үш тілді: қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
білуі тиіс деген ұстанымдар әзірленуде. Ежелден бері 
этностарды біріктіретін құндылықтар – тіл, дін, дәстүр, 
менталитет, мәдениет, тарих. Кез-келген тіл – адам 
өмірінің философиясын, оның құндылықтар жүйесін, 
мінез-құлық стилін, ойлау тәсілін қалыптастыратын мә-
дени код. Басты саяси құндылық – мемлекет, ал басты 
мәдени құндылық – тіл. Әрбір ұлттық тіл өзінше ерек-
ше, бөлек әлем.

Лексикалық құрамы мен сөйлеу тәсілдері жағынан 
қазақ тілі өте бай. Шешендік қазақтарға тән, шешендік 
қасиет әрқашан қастерленіп, бүгінгі күні сөзді шебер 
меңгергендер жоғары бағаланады. Қазақ тілі – ежелгі 
мәдениеттің бүкіл байлығының сақтаушысы ғана емес, 
сонымен қатар қазіргі заманғы қазақстандық тілдік көп 
этностық ортаның ұйытқысы.

Бүгінде түркі тілдерінің терминологиясын ретке кел-
тіру және салыстырмалы терминологиялық сөздіктер 
жасау бойынша қадамдар жасалуда. Мәселен, Әзербай-
жан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия сияқты төрт 
түркітілдес мемлекет басшыларының бастамасымен 
және қолдауымен құрылған Түркі кеңесі, кеңесші орган 
жанынан Темологиялық комитет құрылды. Түркі әлемі 
бүгінде 200 млн. адамды біріктіреді. Бұл жалпы өркени-
еттік нарық, мысалы, 170 миллионға жуық адам кіретін 
мемлекеттердің тұрғындарымен Кеден одағы. Мұның 
бәрі – Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясатының 
көрнекі тұстары.

Қазақстан – тіл саясаты проблемаларын өткір шие-
леністер мен қақтығыстарсыз шешкен тамырын тереңге 
тартқан, текті, ауызбіршілігі мол, рухы биік елдердің бірі.

Кез-келген тілдің жұмыс істеуінің қажетті шар-
ты-оның қажеттілігі. Көптеген сарапшылар қазақ тілін 
білуге деген қызығушылықты ынталандыратын то-
лыққанды және тартымды мәдени ортаны және негізді 
қалыптастырудың маңыздылығын және республика-
дағы барлық этностардың қатысуымен осы титулдық 
этностың жетекші рөлін атап өтеді. Тіл халықтар ара-
сындағы өзара түсіністікті дамыту игілігі үшін табиғи, 
күш қолданбай зерттелуі тиіс. Саясаттанушы Андрей 
Чеботарев: «Тіл өзінің тартымдылығы, байлығы мен 
мүмкіндіктеріне байланысты адамдарға қажет болуы 
керек. Ең алдымен, кез-келген ұлт өкілдері мүмкінді-
гінше оң ойлауды, өздерінің қадір-қасиетіне ие болуды 
үйренуі керек».

Қазақ тілі – біздің рухани өзегіміз. Біздің міндетіміз –  
оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамы-
ту. Біз ұрпақтарымызға ата-бабаларымыздың көптеген 
ұрпақтарының тәжірибесіне үйлесімді түрде қосыла-
тын қазіргі заманғы тіл қалдыруымыз керек. Бұл өзін-

При этом более поздняя знаковая система, как бы встра-
иваясь в уже существующую, внедряется в языковое со-
знание индивида. Кроме того, усвоение новой языковой 
системы влияет и на общую картину мира в когнитив-
ной сфере. Однако, по мнению экспертов, оптимальной 
моделью является полилингвальная модель картины 
мира, структурируемая из компонентов, дополняющих, 
расширяющих и углубляющих образ мира, отраженный 
в языках. Сознание человека и его отдельные образы 
детерминируются внешним и внутренним миром чело-
века, его культурой и языком, на котором он разговари-
вает. Человек осваивает язык также, как и окружающую 
действительность; при этом наряду с логической (поня-
тийной) картиной мира возникает и языковая, которая 
не противоречит логической, но и не тождественна ей. 
Иными словами, картина мира существует как модель, 
отражающая совокупность знаний и механизмы их по-
лучения и интерпретации.

На государственном уровне вырабатываются уста-
новки, что каждый казахстанец должен владеть как мини-
мум тремя языками: казахским, русским и английским. 
Испокон веков объединяющие этнос ценности – язык, 
религия, традиции, менталитет, культура, история. Лю-
бой язык – это культурный код, который формирует фи-
лософию жизни человека, его систему ценностей, стиль 
поведения, образ мышления. Главной политической 
ценностью является государство, а главной культурной – 
язык. Каждый национальный язык уникален.

По своему лексическому составу и способам выра-
жения казахский язык очень богат. Дар красноречия 
присущ казахам исстари, у народа всегда почиталось и 
сегодня ценится мастерское, искусное владение словом. 
Казахский язык является не только хранителем всего 
богатства древней культуры, но и ядром современной 
казахстанской языковой полиэтнической среды.

Сегодня осуществляются шаги по упорядочению 
терминологии тюркских языков и созданию срав-
нительных терминологических словарей. Так, при 
Тюркском совете, совещательном органе, созданном 
по инициативе и при поддержке глав четырех тюркоя-
зычных стран: Азербайджана, Казахстана, Кыргызста-
на и Турции, образован Теминологический комитет. 
Тюркский мир объединяет ныне 200 млн. человек. Это 
такой же общецивилизационный рынок, как, к примеру, 
и Таможенный союз с населением входящих государств 
около 170 млн. человек. Всё это – показательные штри-
хи многовекторной внешней политики Казахстана.

Казахстан – одна из немногих стран, которая разре-
шила проблемы языковой политики без острых колли-
зий и конфликтов. 

Необходимым условием функционирования любо-
го языка является его востребованность. Многие экс-
перты подчеркивают важность формирования полно-
ценной и притягательной культурной среды и основы, 
стимулирующей интерес к знанию казахского языка, и 
ведущую роль в этом самого титульного этноса при уча-
стии всех этносов республики. Язык должен изучаться 
естественно, ненасильственно, на благо развития вза-
имопонимания между народами. Политолог Андрей 
Чеботарёв отмечает: «Язык должен быть востребован 
у людей в силу его привлекательности, богатства и воз-
можностей. Прежде всего, людям любых национально-
стей нужно научиться мыслить максимально позитив-
но, иметь собственное достоинство».

Казахский язык – это наш духовный стержень. Наша 
задача – развивать его, активно используя во всех сфе-
рах. Мы должны оставить в наследство нашим потом-
кам современный язык, в котором к опыту многих по-
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Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту курстары

Облыста тілдерді оқыту шаралары 6 оқыту орта-
лықтары (1 – жекеменшік) мен 13 оқыту курстарында 
жүзеге асырылуда.

2020 жылы облыс бойынша қазақ тілі курстарымен 
2179 адам, ағылшын тілі курстарына – 1847 адам оқы-
тылды.

Биылғы жылы 2290 адамды, ағылшын тіліне 1836 
адамды оқыту жоспарланған. Қазіргі таңда қазақ тіліне 
1220 адам, ағылшын тіліне 1120 адам қамтылған. Өңір-
дегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты тілдерді 
оқыту процесі негізінен онлайн режимде ұйымдасты-
рылуда.

Бұрын өңірлерде қазақ тілін оқыту курстарына не-
гізінен мемлекеттік қызметшілер ғана қамтылса, қазіргі  
таңда халыққа қызмет көрсететін ұйымдардың (Қазпош- 
та, ХҚКО, банктер, медицина мекемелері, т.б.) және 
шағын-орта бизнес (жеке кәсіпкерлер, дүкендер, шашта-
раздар, сұлулық салондары, дәріханалар және т.б.) өкіл-
дері қамтылуда.

Сонымен қатар, биылғы жылы халыққа қызмет көрсе-
ту мен кәсіпкерлік салалары қызметкерлеріне арналған 
қысқа мерзімдік (1ай) курс әдістемесі даярланып, қала 
аудандар бойынша 373 адам қысқа мерзімді курспен 
қамтылды. 

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына  
көшіру жұмыстары

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-ке-
зеңімен көшіру жұмыстарын үйлестіру мақсатында 2018 
жылы облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарма жа-
нынан ресурстық тіл орталығы құрылып, әр өңірде жа- 
уапты мамандар анықталды. Осы мамандар соңғы 3 жыл  
ішінде облыстың 300 мыңнан астам тұрғынын қамтитын  
іс-шаралар өткізді: тренингтер, семинарлар, оқыту курс- 
тары, жаппай диктанттар және т.б. 

2020 жылы облыс аумағында қазақ тілін латын гра-
фикасына көшіру бойынша кешенді жұмыстар аясында 
24 440 адамды қамтыған 229 шара (203 шара онлайн 
форматта) , 2021 жылдың басынан бері 11 239 адамды  
қамтыған 486 шара ұйымдастырылды. Президент тапсыр- 
масына сәйкес қазақ тілі әліпбиінің жетілдірілген жоба-
сын таныстыру шарасы арнайы жоспарға сәйкес, онлайн 
форматта жүйелі түрде өткізілуде.

Ономастика саласы

Облыстың әкімшілік-аумақтық бірліктерінің (қала, ау-
дан, кент, ауыл т.б) жалпы саны – 596, елді мекендердің 
құрамдас бөліктерінің саны (көшелер, шағын аудандар 
және т.б.) – 4463. 

Ономастика бойынша заң талаптары өзгерген 2014 
жылдан бері облыс көлемінде 22 елді мекеннің, 783 
құрамдас бөліктің, 47 мекеменің атаулары өзгертіл-
ді. Нәтижесінде идеологиялық тұрғыдан көнергені 
әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша атаулар 65-тен 

50-ге дейін азайып, олардың көрсеткіші 8,3%-ды құрай-
ды. Ал құрамдас бөліктер бойынша ескірген атаулар саны 
858-ден 471-ге азайып, көрсеткіш 10,5%-ды құрап отыр. 

2020 жылдан бері шектеулерге қарамастан облыста 1 
елдімекен мен 145 көше және 22 мекеменің атауларын 
ауыстыру жұмыстары жүргізілді. 

Облыстағы ономастика саласында ерекше серпін 
берген жаңалықтың бастысы – биыл Октябрь ауданына 
Әлихан Бөкейхан есімін беру ұсынысын көпшілік тыңда-
лымға қатысқан 685 тұрғынның бірауыздан қолдауы 
болды. Бұл ұсыныс Республикалық ономастика комис-
сиясынан қолдау тауып, тиісті нормативті-құқықтық акт  
жобасы даярланды. Ұлттық санақ өткен соң облыс әкімдігі  
мен мәслихаттың бірлескен қаулы, шешімімен ресми тір-
кеуден өтетін болады. 

Сонымен қатар, 2021 жылы Қарағанды, Сәтпаев, 
Балқаш, Жезқазған қалалары мен Осакаров, Шет ау-
дандарына қарасты 19 білім беру ұйымдарына атау беру 
және қайта атау туралы құжаттар Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика 
комиссиясының қарауына жолданды. 

Тіл мәдениетін көтеру шаралары

2020 жылы өңірде тіл саясатын жүзеге асыру бойын-
ша барлығы 368 шара онлайн негізде өткізілді, оларға 
шамамен 40 мыңға жуық адам қамтылды. 2021 жылдың 
басынан бері облыс бойынша тіл саласында 300-ге жуық 
онлайн шаралар өтікізіліп, оған 30 мыңнан адам қамтыл-
ды. Биылғы жылы облыстық деңгейде жоспарланған 25 
іс-шараның 17-сі ұйымдастырылды.

Бұл шаралардың ішінде жыл сайынғы дәстүрлі об-
лыс әкімінің «Тіл жанашыры» сыйлығын табыстау 
рәсімін, жүзге жуық ақындар қатысқан «Дүниеге келер 
әлі талай Қасым...» атты дәстүрлі республикалық жыр 
мүшәйрасын, Ақселеу Сейдімбек атындағы облыстық 
жас қаламгерлер байқауын, үш тілді меңгерген жастар 
арасында «Тілдарын», Абай атындағы көркемсөз оқу 
шеберлерінің облыстық байқауларын атап өтуге болады. 
Сондай ақ, басқарма тапсырысыменн 2020 жылы даяр-
ланған «Сөз-зерде», «Qazaqsha sóileiik!», «Я знаю го-
сударственный язык!» тележобалары мен биылғы жылы 
қолға алынған қоғам белсенділері мен тіл жанашырла-
рымен сұқбатқа арналған «Мәміле» телебағдарламасы 
мен салт-дәстүр, тарих, сөз байлығын насихаттауға ар-
налған «Ойөріс» зияткерлік ойыны көпшіліктің көңілі-
нен шығуда.

Қызмет көрсету салалары мен көрнекі  
ақпарат пен жарнамалардағы тіл мәселесі

Қазіргі таңдағы қазақ тілінің жағдайы, мемлекеттік  
тілдегі қызмет көрсету сапасы – бүгінгі күні тіл жанашыр- 
лары тарапынан жиі көтерілетін сұрақтардың бірі. 

Олардың тарапынан айтылып жатқан сын-пікірлердің 
барлығы тілдерді дамыту басқармасының бақылауында.  
Ол бойынша арнайы мониторинг жасалып, тиісті жұмыс- 
тар жүргізіліп келеді.

10

Қарағанды облысында тіл саясатын жүзеге асыру  
шаралары Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске  

асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік  
бағдарламасы аясында жүргізілуде

Қарағанды  
облысының тілдерді  

дамыту жөніндегі  
басқармасы 
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Тіл мәселелерін қоғам болып шешу мақсатында тіл 
жанашырларымен бірлесе отырып, шаралар ұйымдасты-
рылуда. Бірінші кезекте тіл мәселелерін үнемі көтеріп 
жүрген тіл жанашырлары және белсенділермен тиісті 
мемлекеттік мекемелердің қатысуымен тұрақты түрде 
кеңестер өткізілуде. Тіл белсенділерінің ұсыныстарын 
ескере отырып, қазақ тілін ілгерілету бойынша облыс- 
тық іс-шаралар жоспары әзірленіп, арнайы жұмыс тобы 
құрылған. 

Кейінгі кезде әлеуметтік желі, түрлі интернет ресурс- 
тарда жарияланып жүрген тіл мәселесіне қатысты бей- 
нематериалдар бойынша «Қазпошта», автопарктер, 
сауда үйлері басшылықтарымен тиісті жұмыстар жүр-
гізілуде. Барлық әкімдіктерге халыққа қызмет көрсету 
саласына қарасты ұйымдар басшылығымен, тіл білмеген 
жағдайда қызметкерлері дөрекілікке бармай немесе қыз-
мет көрсетуден бас тартпай, сыпайы түрде тіл білетін ма-
манды шақыру, көрнекі ақпараттарын заңға сәйкестен-
діру бағытында түсіндіру жұмыстарын жүргізу туралы 
ұсынымдар берілді. 

Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес қала мен аудан 
әкімдіктері 57968 шағын және орта бизнес нысандарына 
сараптама жүргізді. Нәтижесінде, 28998 (50%) нысан-
дағы қызметкерлер мемлекеттік тілде қызмет жасай ал-
майтыны анықталды. 

Анықталған нысандарда заң талаптары бойынша 
ақпараттық-түсіндіру, ұзақ және қысқа мерзімді тегін 
оқыту курстарына тарту, тегін әдістемелік көмектер ұсы-
нылуда. 

2021 жылы басқарма бастамасымен 3 рет өткізілген 
«Көрнекі ақпарат пен жарнамаға сауаттылық!» атты 
айлықта қамтылған 8 921 нысанда анықталған 3886 қа-
теліктердің 2877-і (74%) түзетілді. 2020 жылы – 60%. 

Рейдтерге қосымша тіл туралы заңнаманың талапта-
ры туралы ақпараттық парақшалар әзірленіп, оларды 
барлық шағын және орта бизнес нысандарына тарату 
жұмыстары ұйымдастырылуда. Қамтылған нысандар-
дың 2837-іне өңірлердегі кәсіпкерлік палаталарымен 
бірлесіп түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда 
нысандарға 9799 дана ақпараттық парақша таратылды. 
Қызмет көрсету салалары бойынша «Тілашар» қысқа-
ша сөздіктері, 17 жағдаяттық бейнероликтер әзірленіп 
әлеуметтік желілерде жарияланды. 

Сонымен қатар, «Атамекен» кәсіпкерлік палата-
сымен келісілген өзара меморандумға сәйкес, палатаның 
жергілікті өкілдерімен бірлесе кәсіпкерлерге тіл заңна-
маларын түсіндіру бойынша жыл басынан бері кездесу-
лер, семинарлар ұйымдастырылып келеді. Бұл бағытта 
жыл ішінде барлық қала мен аудандарда 150 шара ұй-
ымдастырылып, 2076 адам қамтылды. 

2020 жылы «Көрнекі ақпарат пен жарнама тілін біріз-
дендіру» әлеуметтік жобасы аясында Қарағанды қала-

сының тіл жанашырлары және еріктілері облыс орта-
лығындағы 3 мыңға жуық нысанға ақпараттық-түсіндіру 
жүргізіп, 600-ден астам бизнес субьектілеріне жарнама 
мәтіндерін тегін аудару қызметін көрсетті. 

Жоба аумағына биыл Теміртау қаласы да енгізіліп, 
жалпы саны 2 мың нысанды қамту жоспарланып отыр. 
Бүгінгі күнге дейін жоба аясында Қарағанды қаласында –  
815 нысан қамтылып, жедел желіге 335 аударма түсті. 
Теміртау қаласы бойынша 495 нысан қамтылып, жедел 
желіге 234 аударма түсті. 2022 жылы жоба аясына өзге 
этнос өкілдері көп шоғырланған аймақтардың бірі Са-
ран қаласы да қамтылмақ.

Басқарма мен өңірлердегі осы салаға жауапты бөлім-
дер жанынан құрылған «Жедел желі» («Callcenter») 
қызметі арқылы 2020 жылы – 3303, 2021 жылдың ба-
сынан 4674 кәсіпкерге тегін аударма мен әдістемелік 
көмектер көрсетілді. 

Биылғы жылы қолға алынған – «Жарнама жедел 
желісі» («JJJ») жобасының аясында 142 нысан қамтыл-
ды. Оның ішінде 18 жарнама агенттіктері, баспахана, 
полиграфиялық қызмет көрсетушілермен байланыс ор-
натылып, тиісті әдістемелік көмектер көрсетілді. 65 ұсы-
ныс бойынша тегін аударма жасалды. 

Тіл белсенділерінің ең бірінші көтеретін мәселесі – 
азаматтардың оның ішінде өзге этнос өкілдерінің тіл біл-
меу жағдайы.

Бұл бағытта тиісті жұмыстар ұйымдастырылып, атқа-
рылып келеді.

Жалпы облыстағы ересек тұрғындарды қазақ тіліне 
оқыту жұмыстары 6 оқыту орталықтары (1-жекемен-
шік) және 8 оқыту курстары негізінде ұйымдастырылу-
да. Былтырғы жылдан бері өңірдегі эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты тілдерді оқыту процесі негізінен 
онлайн режимде ұйымдастырылуда.

2021 жылы қазақ тіліне 2290 адамды оқыту жоспар-
ланған, қазіргі таңда 1220 адам курспен қамтылған. 

Кейінгі 2 жылда қазақ тілін оқыту курстарына мемле-
кеттік қызметшілермен қатар халыққа қызмет көрсететін 
ұйымдардың (Қазпошта, ХҚКО, банктер, медицина ме-
кемелері, т.б.) және шағын-орта бизнес өкілдерін (жеке 
кәсіпкерлер, дүкендер, шаштараздар, сұлулық салондары, 
дәріханалар және т.б.) қамту қолға алынуда. 

Облыс бойынша ұзақ мерзімді (3 ай) мемлекеттік 
тілде оқу курсына қамтылғандар: Халыққа қызмет көр-
сету салаларының қызметкерлері (ХҚКО, Қазпошта, 
Банк, Коммуналдық қызмет) мен ШОБ қызметкерлері 
(сатушы, шаштараз, дәріханашы т.б): 2020 жылы – 202, 
2021 жылы – 180. 

Биылғы жылы халыққа қызмет көрсету мен кәсіпкер-
лік салалары қызметкерлеріне арналған қысқа мерзімдік 
(1ай) курс әдістемесі даярланып, қала аудандар бойын-
ша 373 адам қысқа мерзімді курспен қамтылды.
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тын қарпінде жазылады. Оған көзіміз үйренді. Ком-
пьютердің кез келген тетігі, пошта, банк, ғылым, стан-
дарттау жүйелері де латын қарпінде белгіленген.

Дамыған АҚШ, Германия, Франция, Швеция, 
Италия, Швейцарияны алып қарасақ, барлығы ла-
тын әліпбиін қолданады. Сондықтан латын әліпбиі 
арқылы халықаралық қауымдастыққа, жаһандану 
мен дамуға жақындай түсеміз.

 – Жаңа әліпбиде халықты оқыту жұмыстары 
қалай жүреді? Оқушылар мен студенттердің 
білім ордасында үйренетіні түсінікті, ал ере-
сектер не істейді?

 – Ербол Тілешов: Ересек тұрғындар үшін де жұмы-
сы мен мамандығын ескере отырып, арнайы оқыту 
бағдарламасы әзірленеді. Осы бағдарлама бойынша 
оқу құралы да шығарылады және таратылады. Біз 
әзірге оқу құралын дайындап қойдық, жаңа әліпби 
ресми түрде бекітілген соң жоба іске қосылады.

Оларды кім оқытады? Барлық облыс, қала, аудан ор-
талықтарында тіл басқармалары жанында оқыту орта-
лықтары жұмыс істейді. Олар 1989-1990 жылдардан 
бері тіл үйретіп келеді, әдістемелік тәжірибелері бар.

Әрине, тілге қарағанда, алфавит пен жазу ережесін 
үйреткен әлдеқайда оңай. Өйткені, жаңа әліпбиді тіл-
ді жетік білетін өзіміздің тұрғындар үйренгелі отыр. 
Сондықтан еш қиындық болмайды деп ойлаймыз.

Кей адамдар тіл реформасынан кейін «сауатсыз 
боламыз, халық оқымай кетеді, талай қолжазбалары-
мыздан айырыламыз» деп айтып жүр. Мектепке ба-
ратын 6-7 жасар баланы алып қарайықшы, ол екі айда 
42 әріпті жаттап шығады. Ал мұнда ересектер латын 
қарпіндегі 31 әріпті оқып-білуі керек, оның тең жар-
тысы – Аа, Оо, Мм сынды әріптер баяғыдан таныс. 
Баршамыздың ең кемі 9 сыныптық біліміміз бар ғой, 
9-сыныпта химиялық элементтердің период кестесін – 
130-ға жуық латынша атауларды жаттадық, физикадан 
бірліктер жүйесін оқыдық.

Көшеге шықсақ та, айналымызда көптеген белгілер 
мен атаулар, брендтер латын қарпінде болады. Яғни, 
ХХІ ғасырда «латиница» кеңістігінде өмір сүріп жа-
тырмыз және 90-жылдары латын жазуына көшкен 
Өзбекстан, Түрікменстандағыдай қиындықтар бол-
мауы керек.

Кириллица бізді біріктіре алмады
 – Әліпби жасауда қандай принциптер негізге 
алынды? Бауырлас Өзбекстан, Әзербайжан, 
Түркия мен өзге де елдердің тәжірибесі ескеріліп, 
тіл мамандарымен кеңестіңіздер ме?

 – Әділбек Қаба: Әліпби түзуде халықаралық тәжіри-
белер тереңінен зерттелді деуге болады. Оған бір 
жыл ішінде мүмкіндік те болды, қажеттілік те болды. 
Әзербайжан, Өзбекстан, Түркия және Ресейдегі түр-
кітілдес халықтарымыз бар, барлығы 9 елдің ғалымда-
ры жиналған үлкен ғылыми конференция екі рет ұй-
ымдастырылды.

Онда әліпби жасау тәжірибелері талқыланды, ға-
лымдар баяндамаларын жасап, өздерінің әттеген-айла-
рын айтты. Біздегі қазір жазып жүрген Ө, Ұ, Ү, І деген 
әріптер кириллицада жоқ қой, оны кезінде тіл жасау- 
шы мамандарымыз өздері жасады. Латын жазуында 
да өзімізге тән Ө, Ұ, Қ, Ң сияқты әріптер жоқ, оларды 
басқаша таңбалау керек.

Если мы посмотрим на развитые США, Герма-
нию, Францию, Швецию, Италию, Швейцарию, то 
все они используют латинский алфавит. Вот почему 
мы приближаемся к международному сообществу, 
глобализации и развитию через латинский алфавит.

 – Как проходит работа по обучению населения 
новому алфавиту? Понятно, что ученики и 
студенты учатся в колледже, но что делают 
взрослые?

 – Ербол Тлешов: Для взрослого населения будет раз-
работана специальная программа обучения с учетом 
его работы и профессии. Также выпускается и рас-
пространяется учебник по этой программе. У нас 
уже подготовлен учебник, проект будет запущен по-
сле официального утверждения нового алфавита.

Кто их учит? Во всех областных, городских и рай-
онных центрах есть учебные центры при языковых 
отделениях. Они преподают языки с 1989-1990 годов 
и имеют методический опыт.

Конечно, выучить алфавит и правила письма на-
много проще, чем язык. Ведь наши люди хотят вы- 
учить новый алфавит и язык. Так что мы думаем, что 
проблем не будет.

Некоторые говорят, что после языковой реформы 
«мы станем неграмотными, люди не будут читать, 
мы потеряем много рукописей». Представьте себе 
мальчика 6-7 лет, который ходит в школу и за два ме-
сяца запоминает 42 буквы. И здесь взрослые должны 
уметь читать 31 букву латинского алфавита, полови-
на из которых – знакомые буквы, такие как Aa, Oo, 
Mm. У всех у нас как минимум 9-классное образова-
ние, в 9-м классе мы выучили периодическую табли-
цу химических элементов – около 130 латинских на-
званий, изучали систему единиц по физике.

Даже если мы выходим на улицу, нас окружает 
множество надписей и названий, брендов на латыни. 
То есть в XXI веке мы живем в «латинском» про-
странстве, и не должно быть таких сложностей, как 
в Узбекистане и Туркменистане, которые в 90-е пе-
решли на латынь.

Кириллица не могла нас объединить
 – Какие принципы используются при создании ал-
фавита? Проконсультировались ли вы с лингви-
стами, учитывая опыт братского Узбекиста-
на, Азербайджана, Турции и других стран?

 – Адильбек Каба: Можно сказать, что международ-
ный опыт составления алфавита был глубоко изучен. 
В течение года у нас были и возможности, и потреб-
ности. Проведены две большие научные конферен-
ции с тюркоязычными народами в Азербайджане, 
Узбекистане, Турции и России, на которые съехались 
ученые из 9 стран.

Там обсуждался опыт создания алфавита, ученые 
выступали с докладами и рассказывали о своих при-
ключениях. Букв O, U, Y, I, которые мы сейчас пишем, 
не существует в кириллице, они созданы нашими 
лингвистами. В латинском алфавите также нет соб-
ственных букв O, U, K, N, их следует обозначать иначе.

Например, хотя Азербайджан перешел на латини-
цу, он оставил звук AA как бренд. В качестве приме-
ра были предложения оставить знак АА, как в Азер-
байджане. Однако азербайджанский ученый Эльшин 
Ибрагимов написал нам специальное письмо, в ко-
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Жаңа әліпби - сұрақ пен жауап
Новый алфавит - вопросы и ответы

2025 жылдан бастап еліміз  
толыққанды латын әліпбиіне көшеді.  

ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин Қазақ  
тілі әліпбиін латын графикасына көшіру  

жөніндегі ұлттық комиссия отырысын  
өткізіп, онда латын графикасындағы жаңа  

жетілдірілген қазақ әліпбиі жарияланды.
Бұл жұмыс қалай жасалып жатыр, жаңа  
таңбалар қандай қағидатпен іріктеліп  

алынды, терминдер мен жер-су аттары қалай  
жазылады? Осы және өзге де сауалдар бойынша  

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тіл  
саясаты комитетінің төрағасы Әділбек Қаба  

мен «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми- 
практикалық орталығының атқарушы  

директоры Ербол Тілешов сұхбат  
берген болатын.

С 2025 года страна перейдет на полноценный  
латинский алфавит. Премьер-министр  
Казахстана Аскар Мамин провел заседание  
Национальной комиссии по переводу казахского  
алфавита на латиницу, на котором было  
объявлено о новом улучшенном казахском  
алфавите на латинице.
Как проводится эта работа, по какому  
принципу были выбраны новые символы,  
как написаны термины и географические  
названия? Адильбек Каба, председатель  
Комитета по языковой политике  
Министерства культуры и спорта  
Республики Казахстан, и Ербол Тлешов,  
исполнительный директор Национального  
научно-практического центра «Тил-Казына»,  
дали интервью по этим и другим вопросам.
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36% стран мира используют  
латинский алфавит

 – В настоящее время возможности латинского 
алфавита расширяются. Есть много стран 
среди братских тюркских народов, принявших 
латинский алфавит. Скажите, были ли учтены 
предложения людей при создании казахского 
алфавита на основе латыни и проводились ли 
открытые общественные обсуждения?

 – Адильбек Каба: Как известно, в ноябре 2019 года Пре-
зидент Касым-Жомарт Кемелович поручил усовер-
шенствовать латинский алфавит. Благодаря этой задаче 
за период уже болеегода проделана большая рбота. Мы 
при обсуждении учитывали общественное мнение.

Этот алфавит – не единственный, созданный уче-
ными. Учтены мнения всех горожан, ученых и других 
специалистов, получено более 40 алфавитных проек-
тов. Эти проекты были подробно проанализированы 
нашими учеными.

Тогда была сформирована орфографическая ра-
бочая группа из 70-90 ученых и 4 группы. За более 
чем год рабочая группа по орфографии собиралась 8 
раз. Мы постоянно работали с прессой. Мы дважды 
проводили общенациональную открытую дискус-
сию о том, как сделать каждый звук предлагаемого 
алфавита, как он звучит.

Сегодня 36 процентов стран мира используют ла-
тинский алфавит. В частности, 11 процентов исполь-
зуют арабскую графику, 17 процентов используют 
китайские иероглифы и только 4,5 процента исполь-
зуют кириллицу.

Тогда возникает вопрос: «Что мы получим, пере-
йдя на латинский алфавит?» Даже если вы покупаете 
обычные вещи, если вы покупаете билет на самолет, 
билет будет написан на латыни. Наши глаза к этому 
привыкли. Любой компьютерный механизм, почта, 
банковское дело, наука, системы стандартизации так-
же отмечены латиницей.

Әлем елдерінің 36 пайызы латын  
әліпбиін пайдаланады

 – Қазіргі уақытта заман ағымына қарай, латын 
әліпбиінің мүмкіндігі артып келе жатыр. Бауыр- 
лас түркі халықтарында да латын әліпбиін 
қолданысқа енгізген мемлекеттер баршылық. 
Латын негізді қазақ әліпбиін жасау барысында 
халық ұсыныстары назарға алынды ма, қоғам-
дық ашық талқылаулар өтті ме, сол жайында 
айтып өтсеңіз?

 – Әділбек Қаба: Өздеріңізге белгілі, 2019 жылы қара-
ша айында Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы ла-
тын әліпбиін жетілдіру туралы тапсырма берген бола-
тын. Осы тапсырмаға орай, бір жылдан астам уақытта 
үлкен жұмыс жасалды. Олардың ішінде қоғамның 
пікірімен санаса отырып, талқылау жүргіздік.

Бұл әліпбиді тек қана ғалымдар біржақты жасады 
деп айтуға болмайды. Бүкіл азаматтардың, ғалымдар-
дың, басқа да сала мамандарының пікірлері ескерілді, 
40-тан астам әліпби жобасы келіп түсті. Осы жоба-
ларға ғалымдарымыз кеңінен талдау жасады.

Сол кезде 70-90 ғалымнан және 4 топтан тұратын 
орфографиялық жұмыс тобы құрылған болатын. Бір 
жылдан астам уақытта орфографиялық жұмыс то-
бының отырысы 8 рет өтті. Біз үнемі баспасөзбен 
жұмыс істеп отырдық. Ұсынып отырған әліпбидің 
әрбір таңбасына дейін қалай болады, қалай дыбыста-
лады деген сұрақтармен екі рет республикалық ашық 
талқылау өткіздік.

Қазір бүкіл әлемдегі мемлекеттердің 36 пайызы 
латын әліпбиін қолданады. Нақтырақ айтар болсақ, 
11 пайызы – араб жазуын, 17 пайызы – қытай иерог-
лифін пайдаланады, ал кириллицаны бар болғаны 4,5 
пайыз ғана халық қолданады.

Сосын «Латын әліпбиіне өтуден не ұтамыз?» де-
ген сұрақ туындап жүр. Тіпті қарапайым дүниелерді 
алсақ та, ұшаққа билет сатып алсаңыз, әуе билеті ла-
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тыс жерлерде тұратын 5 млн қандасымызға да жаңа  
әліпбидің ортақ түсінікті белгілермен жазылуы маңыз- 
ды. Бұл Жер шарындағы барлық қазақтарға ортақ 
алғашқы әліпби бола алады. Кириллица бізді бірік-
тіре алмады, төте жазуда – халықтың сауаты төмен 
деңгейде болды.

Ал қазір ХХІ ғасырда қазақтарды қан туыстығы, 
тіл және әліпби жақындастыра алады. Бұл біз үшін 
өте маңызды, ілгері қадам болмақ.

Барлық ереже қазақ тілінің табиғи  
негізінде құрылады

 – Жаңа емле ережесінде қандай өзгерістер бо-
луы мүмкін, әріптердің жазылуына қатысты 
қоғамның сын-пікірінен қандай қорытынды 
шықты?

 – Ербол Тілешов: Кез келген ереже заттың, құбылыс- 
тың сипатын білдіреді. Тіл де ағза секілді ғасырлар 
бойы қалыптасып, өзінің ішкі және сырқы жүйесін 
қалыптастырады. Тілді меңгеру үшін, туынды жасап, 
шығарма жазу үшін ережесін білу керек.

Тілдің ережесі – оның конституциясы тәрізді. 
Ереже болмаса, тілдік жүйе бұзылады, тіл өзінің ке-
лесі мәдени-рухани деңгейіне көтерілмейді, алғашқы 
қауымдық, феодалдық негіздерінде қалып қояды.

Бірінші айырмашылық – әріптердің 42-ден 31-ге 
дейін қысқаруы, яғни қысқарған әріптермен бір-
ге ережелері де кетті. Біз қазір Я, Ю, Щ, Ь, Ъ қалай 
жазылатынын оқытпаймыз, өйткені олар жаңа алфа-
витімізде жоқ және болмауы да тиіс еді.

Екіншіден – сөзжасам мен сөздің жазылуында 
орыс тілінің орфографиясын қайталап келдік. Кеңес 
заманында солай болды және экономикада социа-
листік ережелерден қалай арылсақ, тілімізде де бөтен 
стандарттардан бас тартуымыз керек.

Әрине, орыс тілі – бай тіл, бірақ оның тілдік жүйе- 
сі мүлдем бөлек. Қазақ тілі мен орыс тілі – екі бөлек 
әлем. Ал кеңестік кезде бір әлемнің кейбір қағидасын 
екінші әлемге әкелді. Қазақ тілі оны қабылдап, жа-
зу-сызуда да бекіп қалып қойды. Енді тілді реформа-
лау арқылы оларды шығарып жатырмыз. Енді барлық 
ереже қазақ тілінің табиғи негізінде ғана құрылады.

 – Ғалымдар адам аттары мен жер-су атаула-
рының жазылуы өзгереді дейді. Осыған байла-
нысты стандарттар мен ережелер әзірленуі 
мүмкін бе?

 – Ербол Тілешов: Есімдер мен ономастикалық атау-
лардың емлесі жасалды және жаңа әліпбидің ресми 
бекітілуін күтіп отырмыз. Оны А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының ғалымдары жасап 
шықты. Сонымен бірге, олар Қазақстанда кездесетін 
мыңдаған есімдер мен тектердің бірыңғай сөздігін 
жасап жатыр.

Яғни, Александр есімі қалай жазылады? Ч әрпі 
болмаса, Чапаев фамилиясын қалай бірізді беру ке-
рек? Жіңішкелік белгісін қайтеміз? Мәселен, Мөлдір 
есімі оңай көрінгенімен Мольдер, Мольдир, Молдыр 
секілді 14 нұсқада жазылып келді.

Қалалар мен ауылдар аты да бұрмаланып жатыр. 
Қосшы ауылын Касши деп айтып-жазатындар көбей-
ді. Яғни, жаңа әліпби бекітілген соң, институттың ем-
лесін тағы талқыға саламыз және есімдер сөздігімен 
бірге қабылдаймыз.

нете. Кириллица нас не объединяла, грубо говоря – 
грамотность населения была низкой.

И теперь, в XXI веке, казахов можно сблизить по 
крови, языку и алфавиту. Для нас это очень важный шаг.

Все правила основаны на естественной  
основе казахского языка

 – Каковы возможные изменения в новых правилах 
орфографии, каков вывод публичной критики 
орфографии?

 – Ербол Тлешов: Любое правило означает природу 
объекта, явления. Язык, как и организм, формирует-
ся веками и образует свою внутреннюю и внешнюю 
систему. Для овладения языком необходимо знать 
правила создания и написания произведения.

Власть языка подобна его конституции. Если 
нет правил, языковая система разрушается, язык не 
поднимается на следующий культурный и духовный 
уровень, он остается на изначальных общинных, фе-
одальных основах.

Первое отличие состоит в том, что буквы сокра-
щены с 42 до 31, то есть вместе с сокращенными 
буквами пропали правила. Мы не учим писать Я, Ю, 
Щ, Ь, Ъ, потому что их нет и не должно быть в нашем 
новом алфавите.

Во-вторых, мы повторили правописание русского 
языка в словообразовании и правописании. Это то, 
что произошло в советское время, и так же, как мы 
избавляемся от социалистических правил в экономи-
ке, мы должны отказаться от иностранных стандар-
тов в нашем языке.

Конечно, русский – богатый язык, но его языковая 
система совершенно другая. Казахский и русский – 
два разных мира. А в советское время он переносил 
некоторые принципы одного мира в другой. Казах-
ский язык принял это и укрепился в письме и рисова-
нии. Сейчас мы их освобождаем, реформируя язык. 
Теперь все правила строятся только на естественной 
основе казахского языка.

 – Ученые говорят, что написание человеческих 
имен и географических названий изменится. 
Можно ли разработать стандарты и правила 
в этом отношении?

 – Ербол Тлешов: Написание имен и ономастических 
имен произведено, ждем официального утвержде-
ния нового алфавита. Он был разработан учеными 
Института языкознания им. Байтурсынова. Парал-
лельно создается единый словарь из тысяч имен и 
фамилий, встречающихся в Казахстане.

То есть как пишется имя Александра? Как дать 
фамилию Чапаев без буквы Ч? Вернуть знак худобы? 
Например, название Молдир, хотя и легко читаемое, 
было написано в 14 вариантах, таких как Молдер, 
Молдир, Молдыр.

Названия городов и сел также искажены. Все боль-
ше и больше людей называют село Косши Касши. То 
есть после утверждения нового алфавита мы еще раз 
обсудим орфографию института и примем его вме-
сте со словарем имен.

Кроме того, готовятся орфографические и орфо-
эпические словари казахского языка. Последний раз 
такие словари издавались в 1983 году, 37 лет назад. За 
годы независимости ни один словарь не издавался. В 
развитых странах, таких как Франция, новый орфо-
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Мысалы Әзербайжан латын жазуына көшсе де, 
Әә дыбысын бренд ретінде қалдырған еді. Соны мы-
салға келтіріп, Әзербайжан секілді Әә таңбасын қал-
дыру ұсыныстары болды. Бірақ, Әзербайжан ғалымы 
Елшін Ибрахимов мырза бізге арнайы хат жазып, 
осы Әә дыбысынан қиындық көріп жатқанын, бұл қа-
телікті қайталамауды айтты.

Халықаралық деңгейде банк, интернет, ғылым са-
ласында жұмыс істегенде, латыницаның құрамына 
кірмейтін бөтен дыбыстар төртбұрыш болып жазыл-
май қалады. Сөйтіп, Әә-ні қайтадан қолмен енгізуге 
тура келеді.

Екіншіден, әлемдік тәжірибелерді зерттеп, жетпе-
ген дыбыстарды алдық дедік қой, оларды бревис, се-
диль дейміз. Жаңа әліпбидің алдыңғыларынан ерек-
шелігі – кириллицадағы 42 әріптің орнына 31 әріптің 
болуы. Әріп жетпегендіктен диакритикаларды алуға 
тура келді. Олардың қандай қажеттілігі барын ғылы-
ми деректерге сүйеніп айту керек.

 – Диакритикалық таңбаларды қандай  
ғылыми негізге сүйеніп қостыңыздар?

 – Әділбек Қаба: Біздің айтып отырған нәрсеміз, диа-
критикалардың 4 түрі бар, олар – умляут ( ̈ ), макрон 
( ˉ ), седиль (  ̧), бревис (  ̌) деп аталады. Мысалы Әә, 
Өө, Үү әріптерінің төбесіне екі нүкте, яғни умляут 
қойылған. Себебі түрік, әзербайжан, түрікмен, неміс, 
фин және басқа 30-дан астам елдерде умляутпен 
жіңішке дауыстарды белгілейді.

Жеке таңба жасайтын диакритикалық белгі ретін-
де қабылданады, халықаралық танымалдылығы өте 
жоғары, сондықтан алып отырмыз. Мысалы Ғғ дыбы-
сы бревиспен белгіленіп тұр, 20-дан астам елде бре-
вис тамақтан шығатын қысқа дыбыстарды білдіреді.

Макрон – дауысты дыбыстардың созылыңқылығын  
білдіреді. Шш деген ызың дауыссыздарға седиль қойы- 
лып отыр. Осы сияқты әрқайсысының өз ерекшелік-
тері бар.

 – Ербол Тілешов: Әлемде Халықаралық фонетикалық 
қауымдастық деген өте беделді ұйым бар. Оның штаб 
пәтері Лондонда орналасқан, ал ұйым 1886 жылы 
біздің Абайдың заманында құрылған. Онда латын 
әріптері мен таңбаларының қоры бар, жалпы саны 52 
әріп пен 109 таңба сақталған.

Сол қордан өзімізге қажетті әріптерді алдық. Мы-
салы, бревиспен жазған қазақша әріпті африкалық 
филолог оқыса, бревиспен қалай оқылатынын біледі. 
Умляут қойсақ, әріптің жіңішке дауысты екені ағыл-
шынға да, қытайға да түсінікті болады.

Кей адамдар умляут қойылған әріпті көрсе, түрік 
алфавиті деп шығады. Түріктер де, қазақтар да 
20-жылдары латын жазуына көшкенде осы ұйымға 
жүгінген. Яғни, тұтас әлемге ортақ ереже бар, бревис, 
умляут, макрондар – жолда жүру ережесі секілді ха-
лықаралық символдар болып саналады.

Жаңа әліпби құруда диграфтардан бас тарттық, 
өйткені «бір дыбыс – бір әріп» қағидатын ұстан-
дық. Қосарланған әріптер қатар жүретін диграфтар 
француз, ағылшын сынды роман тілдеріне арналған. 
Латын әліпбиінің өзі де түрік, славян емес, роман тіл-
деріне арналған ғой. Сондықтан роман тілдерімен 
сәйкес келетін әріптерді өзгеріссіз қалдырып, төл 
әріптерімізге диакритика қолдануға мәжбүрміз.

Жаңа әріп қоссақ, Әә таңбасын қалдырған Әзер-
байжанның күйін кешуіміз мүмкін. Қазақстаннан 

тором сообщил, что у него проблемы со звуком АА, 
чтобы не повторять эту ошибку.

На международном уровне при работе в банков-
ском деле, Интернете, науке иностранные звуки, не 
входящие в состав латыни, не пишутся квадратом. 
Таким образом, вам придется повторно вводить AA 
вручную.

Во-вторых, мы изучили мировой опыт и получи-
ли недостающие звуки, которые мы называем brevis, 
sedil. Новый алфавит отличается от своих предше-
ственников тем, что в нем 31 буква вместо 42 в ки-
риллице. Мне пришлось ставить диакритические 
знаки, потому что у меня не хватало букв. То, что им 
нужно, основано на научных данных.

 – На каком научном основании вы добавили  
диакритические знаки?

 – Адильбек Каба: Речь идет о том, что существует 4 
типа диакритических знаков, они называются умляут 
( ̈ ), макрон ( ̄  ), седил ( ̧ ), бревис ( ̌ ). Например, есть 
две точки сверху букв Аа, Оо, Уу, т.е. умляут. Это по-
тому, что турецкий, азербайджанский, туркменский, 
немецкий, финский и более 30 других стран марки-
руют тонкие голоса умлаутом.

Он воспринимается как диакритический знак, соз-
дающий личный знак, имеет очень высокую между-
народную популярность, поэтому мы его понимаем. 
Например, звук Gg обозначается словом brevis, а в бо-
лее чем 20 странах оно означает короткие звуки еды.

Макрон – означает продолжительность вокаль-
ных звуков. Есть седло для безмолвных. У каждого из 
них есть свои особенности.

 – Ербол Тлешов: В мире есть очень престижная ор-
ганизация, которая называется Международная фо-
нетическая ассоциация. Штаб-квартира находится в 
Лондоне, а организация была основана в 1886 году во 
время правления нашего Абая. Она имеет запас латин-
ских букв и символов, всего 52 буквы и 109 символов.

Мы получили нужные нам письма из этого фонда. 
Например, если африканский филолог читает казах-
ское письмо, написанное кратким сокращением, он 
знает, как читать его с кратким изложением. Кстати, 
и английскому, и китайскому языку понятно, что у 
буквы есть тонкая гласная.

Некоторые люди видят букву умляут как турец-
кий алфавит. И турки, и казахи обратились в орга-
низацию в 1920-х годах, когда перешли на латиницу.
Есть правила, общие для всего мира, такие как бре-
вис, умляут, макроны – это международные символы, 
такие как правила дорожного движения.

При создании нового алфавита мы отказались от 
диграфов, потому что следовали принципу «один 
звук – одна буква». Диграфы с двойными буквами 
предназначены для романских языков, таких как 
французский и английский. Сам латинский алфавит 
предназначен не для турецких или славянских, а для 
романских языков. Поэтому мы вынуждены исполь-
зовать диакритические знаки для наших исходных 
букв, оставляя без изменений буквы, соответствую-
щие языкам романа.

Если мы добавим новую букву, мы можем забыть 
об Азербайджане. Важно, что новый алфавит напи-
сан общими символами для наших 5 миллионов че-
ловек, живущих за пределами Казахстана. Это может 
быть первый алфавит, общий для всех казахов на пла-
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Кейбір зиялы қауым өкілдері қолжазбалар мен мә-
дени мұрамызға, халықтың сауатына алаңдаушылық 
білдірді. Өткен ғасырда үш рет әліпби ауысқанда да 
талай ғұламаларымыз шықты ғой. Мұқағали Мақа-
таев, Шерхан Мұртаза, Әбдіжәміл Нұрпейісовтер 
латын қарпімен сауат ашып, кириллицамен жалғас- 
тырған. Ал қазір ХХІ ғасырда барлық ақпарат, ем-
ле-ереже қалтасындағы телефонда қолжетімді болса, 
адамдар қалай сауатсыз болады?

Егер бір уақытта 100 бағдарламашы мен конвер-
терді іске қоссақ, Күлтегіннен бастап, Егемен Қа-
зақстанның бүгінгі санына дейінгі барлық қолжаз-
баны бір аптада аударуға болады. Ал 1000 маманды 
жұмылдырсақ, бір күн де жеткілікті болады. Абай жо-
лының 4 томын, 1600 бетті аударуға 11 минут кетеді. 
Яғни, бұрынғыдай қолжазбаны қолмен көшірудің, 
қайта терудің қажеті жоқ.

Орыс тілі дәнекер тіл болып қала береді
 – Тарихқа көз жүгіртсек, өткен ғасырдың  
өзінде 3 рет әліпби ауыстырдық. Төте жазудан  
латынға, одан кириллицаға көштік. Салыстыр- 
малы түрде, бұрынғы әліпбилерден қазіргінің  
айырмашылығы қандай?

 – Әділбек Қаба: 1912 жылдан 1929 жылға дейін біз А. 
Байтұрсынов жасаған төте жазуды қолдандық. Бұл 
жерде 24 әріп болды және 4 жіңішке дауысты – Әә, 
Өө, Іі, Үү дыбыстарының таңбасы жоқ. Олар үндестік 
заңына сәйкес, дәйекше белгісімен ажыратылып келді.

1929 жылы Нәзір Төреқұлов латын әліпбиін жа-
сады, ол қазіргі жетілдірген әліпбиге 17 таңбаға ұқ-
сайды. Ал 1938 жылы Құдайберген Жұбанов латын 
жазуын одан әрі дамытты, қазіргі жетілдірілген әліп-
би жобасындағы 22 таңба ұқсайды. Яғни, біз алдыңғы 
А. Байтұрсыновтың, Қ. Жұбановтың, Н. Төреқұлов-
тың еңбегін аттап өтіп кетпейміз, керісінше соған 
сүйенеміз, өйткені олар – біздің тарихымыз.

Латын жазуы біз үшін жаңалық болмауы керек, се-
бебі 1928-1940 жылдары 12 жыл латын әліпбиін пай-
даландық. 1940 жылы кириллицаға ауыстық, қазір 
орысша таза сөйлейміз деп мақтанамыз ғой. Орыс 
әліпбиіне өтіп, солардың орфографиялық ережесімен 
оқығаннан біздің сөйлеу аппаратымыз бұзылды. Қа-
зақтар бұрын олай сөйлемеген. Яғни, латын әліпбиі-
не көшу арқылы өзіміздің бұрынғы құндылықтары-
мызға, қайнар бастауымызға қайта ораламыз. Рухани 
жаңғыру аясында латынға көшуді ұсынудың да мәні 
осында жатыр.

 – Қазақ тіліндегі көптеген терминдер орыс 
тілінен алынып келді. Жаңа әліпби бекітілген 
соң, терминдердің бірінші түпнұсқадан алынуы 
мүмкін бе?

 – Ербол Тілешов: Бұл бір сәтте шешілетін мәселе емес. 
Объективті себептермен біз екі тілде сөйлей аламыз. 
Тіпті кей адамдар қазақ тілінде сөйлей алмайды, тек 
орысша біледі. Осыны ескере келе, жаңа сөздер әзір-
ге орыс тілі арқылы енеді деп ойлаймын. Өйткені бұл 
тілден бір күнде бас тартып кете алмаймыз.

Әрине, кез келген тілді білген жақсы, тіл білу – 
әлемді қосымша тануға көмектеседі. Оның үстіне 
көршілес Ресеймен экономикалық, мәдени, гумани-
тарлық интеграциялар бар. Яғни, тілдік ықпалдың 
әзірге қалуы – саясат емес, тарихи шындық.

сов владели латынью и продолжали на кириллице. А 
теперь, в 21 веке, если вся информация доступна по 
телефону в кармане для проверки орфографии, как 
люди могут быть неграмотными?

Если мы запустим 100 программистов и конвер-
теров одновременно, мы сможем перевести все ру-
кописи из Культегина в сегодняшний номер Egemen 
Kazakhstan за одну неделю. А если мобилизовать 
1000 специалистов, хватит и одного дня. На перевод 
4 томов пути Абая, 1600 страниц, ушло 11 минут. То 
есть нет необходимости вручную копировать или пе-
репечатывать рукопись, как раньше.

Русский остается связующим языком
 – Исторически мы меняли алфавит 3 раза за 
последнее столетие. Мы перешли с прямого 
письма на латиницу, а затем на кириллицу. В 
сравнении, чем настоящее отличается от ста-
рых алфавитов?

 – Адильбек Каба: С 1912 по 1929 год мы использова-
ли прямую запись А.Байтурсынова. Всего было 24 
буквы и 4 тонких гласных – Aa, Oo, Ii, Uu без симво-
лов. Их выделяли кавычками в соответствии с зако-
ном созвучия.

В 1929 году Назир Торекулов создал латинский 
алфавит, напоминающий современный 17-значный 
алфавит. А в 1938 году Кудайберген Жубанов развил 
латиницу, которая выглядит как 22 символа в совре-
менном продвинутом проекте алфавита. То есть у 
нас есть предыдущий А.Байтурсынов, К.Жубанов.
Мы не пропускаем работы Торекулова, а наоборот, 
опираемся на них, потому что они – наша история.

Латинский алфавит не должен быть для нас но-
вым, потому что в 1928-1940 годах мы использовали 
латинский алфавит в течение 12 лет. Мы перешли на 
кириллицу в 1940 году и теперь гордимся тем, что 
свободно говорим по-русски. Переход на русский 
алфавит и чтение по их орфографическим правилам 
нарушили нашу речь. Казахи никогда этого раньше 
не говорили. То есть, переходя на латинский алфавит, 
мы возвращаемся к нашим прежним ценностям, на-
шим истокам. В этом суть предложения перейти на 
латынь в контексте духовного возрождения.

 – Многие термины в казахском языке произошли 
от русского языка. Могут ли термины быть 
заимствованы из оригинала после утверждения 
нового алфавита?

 – Ербол Тлешов: Это не разовая проблема. По объек-
тивным причинам мы можем говорить на двух язы-
ках. Некоторые люди даже не говорят по-казахски, 
они знают только русский язык. Имея это в виду, я 
думаю, что новые слова будут введены через русский 
язык. Потому что мы не можем отказаться от этого 
языка за один день.

Конечно, любой язык хорошо знать, знание языка 
помогает узнать больше об окружающем мире. Кро-
ме того, существует экономическая, культурная и гу-
манитарная интеграция с соседней Россией. То есть 
сохранение языкового влияния – это исторический 
факт, а не политический.

kazislam.kz
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Сонымен бірге, Қазақ тілінің орфографиялық және 
орфоэпиялық сөздіктері дайындалып жатыр. Соңғы 
рет мұндай сөздіктеріміз 37 жыл бұрын 1983 жылы 
шығарылған екен. Тәуелсіздік жылдары бірде-бір 
сөздік шықпаған. Дамыған елдерде, мысалы Франция-
да екі жыл сайын жаңа орфографиялық сөздік шығып 
отырады. Өйткені, жаңа сөздер пайда болады және 
олардың дұрыс жазылуын бекіту керек.

Енді латын әліпбиінің арқасында Тілдер комитеті 
Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет Қазақ тілінің 
орфографиялық және орфоэпиялық сөздіктерін бекі-
теді. Бұл Мемлекет басшысы айтқан тілдік реформа-
ның бір бөлігі.

Конвертер «Абай жолының» 4 томын  
11 минутта аударады

 – Президент әліпбидің соңғы нұсқасын қабылда-
ды, ал қазір қандай жұмыстар жүріп жатыр? 
Дайындық жұмыстары қалай?

 – Әділбек Қаба: Қазір тағы да пысықтау жұмыстары 
жүріп жатыр. Үкімет жанындағы Қазақ тілін латын 
графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия 
отырысынан соң, жоба ақпан-наурыз айларында қа-
ралып, Президентке ұсынылады деген ойымыз бар.

Қазіргі уақытта емле ережелерін жетілдіріп жа-
тырмыз. Әліпбимен бірге емлені және өзіміз қолда-
натын пернетақтаны ұсынып отырмыз. Пернетақта-
ның да бірнеше үлгісі болды, үш нұсқаның арасынан 
ғалымдардың қорытындысымен жазуға қолайлы де-
ген біреуін таңдадық.

Ендігі мәселе, 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен 
енгізу жұмыстары жүреді. Ең алдымен сол латын 
әліпбиіне, оған қатысты емле ережелерін үйрететін 
оқытушыларды жинап, оқытуымыз керек. Ол онлайн 
өтуі мүмкін немесе электронды құралдар бойынша 
жаппай оқыту жүргізіледі. Одан кейінгі кезеңде сол 
оқытушылар жергілікті тұрғындарды оқытады.

Бізде үлкен орфографиялық, орфоэпиялық сөздік-
тер жасалады, анықтамалар әзірленеді. Ересек адамдар-
дың үйренуі үшін барлық өңірлерде тіл басқармалары 
бар. Сол тіл басқармалары жанында 99 оқыту орталығы 
бар. Одан бөлек, 500-ге жуық жеке оқыту орталықтары 
бар. Барлығын жұмылдырамыз, 18 жастан жоғары аза-
маттар әліпби үйренуге ниет білдірсе, сол адамдарды 
оқыту жұмыстары басталады. Сосын мемлекеттік қыз- 
меттегі іс-қағаздар, төлқұжаттар, географиялық карта-
лар бірте-бірте латын қарпіне көше бастайды.

 – Жаңа әліпбидің енуімен қандай жаңа  
IT-жобалар қолға алынады?

 – Ербол Тілешов: Ең алдымен алфавитті таратып, оның 
емлесін түсіндіру үшін мобильді қосымша жасалады. 
Яғни, орталыққа барып оқи алмайтындар телефон 
арқылы немесе qazlatyn.kz, emle.kz, tilalemi.kz сайтта-
рында өздері қалаған көлемде онлайн оқи алады.

Екіншіден, ең басты техникалық IT-жоба – бір таң-
балық жүйеден екіншісіне аударатын конвертер бо-
лып отыр. Әзірге акут негізіндегі әліпби уақытша жұ-
мыс істеп тұр, миллионға жуық адам сайтқа кіріп, 900 
мыңнан астам бет аударылған. Жаңа әліпби бекітілсе, 
бірден ауыстырылады. Нәтижесінде конвертер ки-
риллицадан латын қарпіне, латыннан – кирилл жазуы-
на аударады және шет елдерде тұратын қазақтарды 
ескеріп, төте жазуды да қостық. Яғни, конвертерде үш 
таңбалық жүйе мен 9 операция қолжетімді.

графический словарь издается каждые два года. Ведь 
появляются новые слова и необходимо подтвердить 
их правильное написание.

Теперь, благодаря латинскому алфавиту, Комитет 
языков впервые в истории независимого Казахстана 
утверждает орфографические и орфоэпические сло-
вари казахского языка. Это часть объявленной пре-
зидентом языковой реформы.

Конвертер переведет 4 тома  
«Пути Абая» за 11 минут

 – Президент принял последнюю версию алфавита, 
и что сейчас делается? Как идет подготовка?

 – Адильбек Каба: Сейчас мы снова над этим работа-
ем. Надеемся, что после заседания Национальной 
комиссии по переводу казахского языка на латынь 
при Правительстве проект будет рассмотрен в фев-
рале-марте и представлен Президенту.

В настоящее время мы улучшаем правила орфогра-
фии. Мы предлагаем орфографию вместе с алфавитом 
и используемой клавиатурой. Также было несколько 
моделей клавиатур, и мы выбрали один из трех вари-
антов, наиболее подходящий для набора текста.

Следующий вопрос – постепенная реализация 
до 2025 года. Прежде всего, нам нужно собрать и 
обучить учителей, которые будут преподавать ла-
тинский алфавит и правила его правописания. Это 
можно проводить в режиме онлайн или посредством 
электронного обучения. Позже эти учителя обучают 
местных жителей.

У нас есть большие орфографические и орфоэпи-
ческие словари, разработаны справочники. Во всех 
регионах есть языковые отделения для взрослых. 
При одних и тех же языковых отделениях действует 
99 учебных центров. Кроме того, существует около 
500 частных учебных центров. Мы мобилизуем всех, 
если люди старше 18 лет захотят выучить алфавит, 
начнется обучение этих людей. Потом документы 
госслужбы, паспорта, географические карты начали 
постепенно переходить на латиницу.

 – Какие новые ИТ-проекты будут запущены с 
введением нового алфавита?

 – Ербол Тлешов: В первую очередь будет создано 
мобильное приложение, которое распространит ал-
фавит и объяснит его написание. То есть те, кто не 
может пойти в центр, могут сколько угодно читать 
по телефону или онлайн на сайтах qazlatyn.kz, emle.
kz, tilalemi.kz.

Во-вторых, важнейший технический IT-проект – 
это конвертер, конвертирующий из одной символь-
ной системы в другую. Пока действует старый алфа-
вит, сайт посетили около миллиона человек и было 
переведено более 900 000 страниц. Если новый ал-
фавит будет одобрен, он будет немедленно заменен. 
В итоге конвертер переводит с кириллицы на лати-
ницу, с латыни на кириллицу, а мы добавили прямую 
запись с учетом казахов, проживающих за рубежом. 
То есть преобразователь имеет трехзначную систему 
и 9 операций.

Некоторые интеллектуалы выразили озабочен-
ность рукописями, нашим культурным наследием и 
грамотностью людей. В прошлом веке, когда алфавит 
менялся трижды, появилось много ученых. Мукага-
ли Макатаев, Шерхан Муртаза, Абдижамил Нурпеи-

kazislam.kz
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гі өлмес шығармалар қалдырды. Менің бітіргенім оның 
қасында түк емес. Мен осындай биік өлшемдермен өмір 
сүремін. Сондықтан, мен әлі түк бітірген жоқпын. Бұл 
жанымды жегідей жейді. Өзімді жұмыспен жұбата-
мын. Бірақ, жұмыстан қашпаймын және қорықпаймын. 
Жастайымнан еңбекке пісіп өскенім рас. 

 – Еңбекке ата-анаңыз баулыды ма?

 – Иә. Мен үлкен отбасыда өстім. 10 баланың оныншы-
сымын, яғни, кенжемін. Балалық шағым өліара кезең-
ге сәйкес келді. Жаратып балалық та болмады. Қызық 
қуып та қатырмадық. Оның үстіне әке-шешем ауырып, 
ерте қайтыс болды. Көп қиындық көрдім. Өмірдің 
талай қатал сынағы шыбын жанымды шырқыратты. 
Бірақ, сындыра алмады. Сонда, «өлгенше еңбектен 
бас тартпаймын, ешкімге кіріптар болмаймын» деп 
өзіме серт еткенмін. Осы кезге дейін мені сан қиын-
дықта сүйеп, түрлі қауіп-қатерден сақтап келе жатқан 
бір тылсым күш бар. Ол – намысым және өзіме берген 
сертім. Қазір ойлап отырсам істемеген жұмысым жоқ 
екен. Көше сыпырудан бастап біраз жерде еңбек етіп-
пін. Сол қиын күндерден қалай өткеніме таң қаламын. 
Бәрі әке-шешем жастай баулыған еңбектің арқасы.

 – Еңбексүйгіштігіңізді білеміз.  
Үнемі асығып, аңқылдап жүресіз. Неге?

 – Асығып жүретінім сөз басында айтқанымдай мен әлі 
негізгі шығармамды жазған жоқпын. Бірақ жазамын. 
Аз қалды. Шығармашылық деген күрделі процес. 
Әсіресе, ақынның тағдыры өте қиын. Сол жазарымды 
жазып кетуге асығамын. Жанталасып, аласұрамын. 
Ал, аңқылдап жүретінім – бар болмысым. Біреулер 
оны қате түсінеді. Сол аңқылдақтықтан сан рет опық 
та жедім. Бәрі ішімде. Қазір көрінгенге сырымды айта 
бермеймін. Өмір бәрін үйретеді екен. Қазір адамның 
ойын көзінен аңғарамын. Кісі танимын. Көрінгенге 
сыр айтып, талай өкіндім. Сүріндім, құламадым. Қайта 
тұрып жүгіре бердім. Кезінде аяғымнан шалғандар әлі 
де жүр. Жүре берсін. Менің мақсатым – айқын, бағы-
тым – анық, басқа ұсақ-түйек әңгімеге уақытым жоқ. 
Уақыт – ең қымбат капитал. Оны үнемдеп жұмсама-
саң, өкінесің. Ол ешқашан қайтып оралмайды. Әр ми-
нут бағалы. Осыны көп адам түсінбейді. Мәселен, мен 

«Еңбек – бәрін жеңбек» демекші, адал еңбегімен жетістікке жетіп, маңайына табиғи  
болмысымен шуақ шашып жүретін жандар болады. Олармен бір сәт тілдессең, өмір сүруге  

деген құлшынысың артып, жан-жағыңа махаббатпен қарай бастайсың. Өйткені, олардың  
бойында бір бөлек қасиет бар. Сол сені өзіне тартып тұрады, жалықтырмайды.  

Сондай еңбектің адамы, жас та болса тынымсыз талпынысмен біраз биікті бағындырған  
атпал азамат, дарынды ақын, сұңғыла журналист, облыстық «Ortalyq Qazaqstan» газетінің  

руханият, мәдениет, әдебиет бөлімінің басшысы, «Құмдауыт» жыр жинағының авторы,  
көптеген республикалық мүшәйраның жүлдегері, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі  

Жәлел Шалқарды әңгімеге тартқан едік.

Қазақстан Журналистер одағының  
мүшесі Жәлел ШАЛҚАР:

«Мен әлі түк бітірген жоқпын...»

 – Жәлел Қуандықұлы, жас та болсаңыз біраз  
жетістікке жетіп үлгеріпсіз. Осының бәріне  
қалай үлгересіз? Біз білмейтін тағы қандай  
қасиеттеріңіз бар?

 – Бісміллә! Рахмет. Асыра мақтап жіберген сияқтысыз. 
Мен шынында аса көп нәрсе тындырған жоқпын. Мұны 
жан-жағын салмақтап қарасаңыз, өзіңіз де түсінесіз. 
Мен қазір 35 жастамын. Төлегеннің, Сұлтанмахмұттың, 
Есениннің жасынан асып, Пушкиннің жасына таяп қал-
дым. Жазғаным бір-ақ кітап. Екі жылдан соң, Пушкин-
нің жасына жетем. Ол 37 жасында адамзаттық деңгейде-
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Қазір жас буынымыз Англия, АҚШ, Қытай сынды 
түрлі елдерде білім алып жүр. Әрине, бірінші түп-
нұсқадан термин алған жақсы, бірақ ол үшін білікті 
мамандар керек. Бұл жай ғана ағылшын немесе фран-
цуз тілінің оқытушысы емес, қос тілдің тілдік грам-
матикалық жүйесін түсінетін, терминге түсінік бере 
алатын маман болуы керек.
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Сегодня наше молодое поколение учится в разных 
странах, таких как Англия, США и Китай. Конеч-
но, лучше получить термин с первого оригинала, но 
для этого нужны квалифицированные специалисты. 
Это должен быть не просто учитель английского или 
французского языков, а специалист, понимающий 
грамматическую систему двуязычия и умеющий ин-
терпретировать термин.
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дегі Алты ата Әлім ұрпақтарының Арқа жеріне жаппай 
қоныс аудармаған бұрын-соңды. Сондықтан, бұл – та-
рихи оқиға. Қарағандыда Жетіру тайпалары болған, 
ал, Әлімнің келуі осы Тәуелсіздік алған соң орын алып 
отыр. Бұл сөзімізді Қарағандының сөз танитын аза-
маттары да қуаттайды. Осылайша, бала кезде кітаптан 
оқитын Жаңаарқа, Қарқаралы, Ақтоғай дейтін киелі 
жерлері бар кенді өлкенің тұрғыны болып шыға келдік. 
«Ақтоғай вальсі» әнін бала күнімде радиодан тыңдай-
тынмын. Сол әннің авторымен де кездесіп, дәмдес 
болғаныма тағдырыма ризамын. Қарағанды универ-
ситетінің филология факультетін бітірдім. Қазір өзіңіз 
көргендей облыстың бас басылымында руханият, мә-
дениет, әдебиет бөлімінің басшысымын. Аймақтың ру-
хани әлеміне сүңгіп бара жатырмын. Жаныма жақын, 
жұмысымды сүйемін.

 – Газетке келгенге дейін қандай  
қызметтер атқардыңыз?

 – Еңбек жолымды 2009 жылы Қарағанды қаласындағы 
№4 мектеп-интернатына орыс сыныптарына қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып орналасудан баста-
дым. Кейін Алматыда 1 жыл еркін шығармашылықта 
жүрдім. Әмірхан Балқыбек, Маралтай ағаларыммен 
таныстым. Есенғалиды көрдім. Жаман болмадым. Қа-
натым қатайды. Оң-солымды таныдым. Кейін Қараған-
дыға қайтып келіп, Шығыс базарында арба итердім. 
Облыстық Н.Гоголь атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханада қызмет атқардым. Онда да көркем 
әдебиет көп берілетін «Абонемент» бөлімінде кітап- 
ханашы, бөлім басшысы болдым. «Жыр-Жауһар» поэ- 
зия клубына жетекшілік еттім. Кейін облыстық спорт  
басқармасында мемлекеттік тілге жауапты маман бол-

дым. Кейін осы басылымға корректор болып келдім. 
Кейін газет сайтының тілшісі, сайт редакторы қыз-
метін атқардым. Одан соң, Руханият, мәдениет, әдебиет 
бөлімінде тілші болсам, қазір сол бөлімде басшымын. 
Осы газетке жұмысқа алған бұрынғы газет редакторы 
марқұм Мағауия Сембай, қазіргі басшы Ерсін Мұсабек 
ағаларыма шексіз алғыс айтамын. Олар болмаса, мен әлі 
спорт саласында жүрер ме едім. Мүмкін қайтадан арба 
итеруге кетіп қалуым да ғажап емес еді. Сондықтан, 
менің газетке, рухани ортаға жақындауыма бірден-бір 
мұрындық болған сондай ағаларыма ризамын. 

 – Алдағы уақытта шығармашылығыңызда қандай  
жаңалықтар бар? Отбасыңыз бар ма? Тілегіңіз.

 – Бұған дейін Жұмабек Тәшенов атындағы «Жылдың 
үздік ақыны» атанып, кітабымды тегін шығарып бер-
ген 2016 жылы. Одан басқа да бірнеше облыстық, 
республикалық, халықаралық жыр додасында жүл-
дегер атандым. Өлеңдерім көптеген басылымдарға 
шығып, сайттарға жарияланды. Көрші мемлекеттердің 
сайт-порталдарына да шығып жатыр. Түрлі ұжымдық 
жинақтарға енді. Қазір екінші кітабым дайын тұр. 
Жаңалығым сол екінші кітабымды жарыққа шығара-
мын бұйырса. Алла сәтін салса, шығып қалар. Қазір 
түрлі тақырыпқа мақала жазуға машықтанып жүрмін. 
Өлеңдеріме жазылған бірнеше ән ел арасында орын-
далып жүр. Жаңалық көп. Қалғанын уақыты келгенде 
көрейік. Үйленгенмін. Құдай берген 3 ұл, бір қызым 
бар. Құдайға шүкір! Тілегім елдің іргесі аман болсын! 
Тәуелсіздік мәңгі болсын! Басқасының бір жөні болар...

 – Тұщымды әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан
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қазір 35-темін. Келесі жыл 36-да боламын. Яғни, 35 
жасқа мен енді бұл өмірде ешқашан қайтып оралмай-
мын. Көрдіңіз ба, уақыт қандай қымбат?.. Сондықтан, 
тоқтауға болмайды, еңбек ету керек.

 – Сонда дұшпандарыңыз бар ма?

 – Әрине бар. Онсыз өмірдің мәні жоқ қой. Енді тура 
дұшпан болмаса да, көре алмайтындардың көп екенін 
сезімін. Өйткені, өмір – күрес, қозғалыс, бәсеке. Болма-
са бір орында тұрып қаласың. Бірақ, өз басым ешкімге 
өздігімнен соқтықпаймын. Мүмкін көп сүрінуіме өзім 
кінәлі шығармын. Менің ұстанымым мынау. Ешкімге 
өкпелемеймін, ешкімнен ештеңе дәметпеймін. Не ек-
сем, соны орамын. Бітті. Қарапайым философия. Тіпті, 
ең жақын досымнан да көп нәрсе күтпеймін. Досым 
көп, бірақ солармен жүріп өзімді жалғыз сезінемін. Бұл 
туралы «Кел, досым...» деген өлеңімде айтқанмын. 
«Жапырқтар өлмейді...» атты екінші кітабымнан оқи-
сыз, бұйырса. Алдағы уақытта жарыққа шығады. Ол 
менің ұйқысыз түндерімнің жемісі. Адал еңбекпен өзі 
іздеп келген жетістік баянды болады ғой. 

 – Жетістік демекші, жуырда облыс  
әкімінің «Тіл жанашыры» сыйлығының  
«Тіл жаршысы» аталымын жеңіп алдыңыз.

 – Иә, «Тіл жаршысы» аталымының лауреаты атандым. 
Бұл әрине өз кезегінде жұмысқа деген ынтамды оятып, 
қамшылай түсті. Сонымен қатар, бұл – жауапкершілік 
жүктейді. Енді менен баяғыдан да тұщымды дүниелер 
күтеді оқырман. Бұнымен тоқтап қалмай, мемлекет-
тік тіл мәселесін батыл көтеріп, түрлі мақалалар жаза 
беремін. Осы мемлекеттік тілде шығатын басылымда 
жұмыс істеуімнің өзі қазақ тіліне деген жанашырлық. 
Өйткені, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруде қазақ 
тілінде жарық көретін газет-журналдардың рөлі үлкен. 
Меніңше, өзін қазақпын деп сезінетін әр адам қазақ 
тілінің жанашыры болуы тиіс. Себебі, тіл болмаса ұлт 
та болмайды. Сондықтан, әрқайсымыз қазақ тілінің 
өркендеуі жолында еңбек етуіміз ләзім. 

 – Байқаймын, мемлекеттік тіл  
тақырыбына көп қалам тербейсіз.

 – Дұрыс байқағансыз. Мен өз ұлтымды қатты сүйемін. 
Қазақ болып туғаныма мақтанамын. Қазақ тілі де мен 
үшін қымбат. Мен сол тілде өлең жазамын, тілдесемін, 
ән айтамын... Бұл туралы жуырда бір мақаламда да ай-
тқан едім. Өһзбекстан қарамағындағы автономия Қа-
рақалпақстанда туып, сонда өмір сүріп жүрсек те, қазақ 
мектебінде білім алдық. Ел сияқты әліппеден бастап, 
әдебиетке дейін сіңірдік бойға. Кітаптар жеткілікті 
болатын. Ауыз әдебиетін, «Мың бір түнді» қазақша 
оқыдық. Батырлар жырының сол оқушы кезде жат-
таған үзінділері әлі есімде. «Сөйле, Моцарт, менің ана 
тілімде, Сөйле, Данте, менің ана тілімде» деген Мұқаға-
лидың өлең жолдарын алғаш оқығанда арқам шымыр-
лап, көзіме жас үйірілген. Өлең-жырға да сол сәттерден 
бастап, әуес болдым. Сонда қазақ тілінің шұрайлылығы-
на іштей риза болушы едім. Не деген бай тіл?.. Алайда, 
өсе келе қазақ тіліндегі кітаптар азая бастады. Латын 
графикасы қолданысқа еніп, не жазып, не қойғанымыз-
ды білмей қалдық. Жыл сайын күрделі өзгерістер болып 
жататын. Жаңадан енгізілген латын жазуы да бірден 
орныға қоймады. Сан рет аусысып, есімізді шығарды. 
Ақырындап, құмға сіңген судай, кирилицаны ұмыта 
бастадық. Кирилицаға қоса қазақ кітаптары мен қазақ 

тілі сағаттары да қысқара түсті. Жоғары сыныптарға 
келгенде аптасына бір рет қана қазақ тілі мен әдебиетін 
оқитын болдық. Есесіне, өзбек тілі мен әдебиетін күнде 
оқимыз. Өзбекше білетін мұғалімдер көбейіп, қазақ тіл-
ді ұстаздар азайды. Қазақ ауылдары атамекенге қоныс 
аудара бастады. Бұл – өзбектендіру саясатының бас еді. 
Осылай іші-бауырыңа кіріп жүріп, түбіңе жетеді олар... 
Міне, осындай жағдаяттар бастан өткен соң, баба тілім 
десе, елеңдеп тұрамын...

 – Журналистік қызмет шығармшылығыңызға  
кері әсерін тигізбей ме?

 – Кері әсері бар. Ол өтірік емес. Оны елдің бәрі біледі. 
Бірақ, мен мақаланың өзін ақындық шабытпен жаза-
мын. Өйткені, ұлы мәртебелі поэзияға деген алғаусыз 
махаббатымнан айрылып қалмауым керек. Ол менің 
өмірімнің мәні мен сәні. Журналистика да өлеңнен ал-
шақтатпай, сөздің қадірін сезініп, оны дұрыс қолдана 
білуге баулыйды. Газетке келгелі бері көп нәрсе үйрен-
дім. Артық сөзден арылдым, көзім ашылды. Ақын болу 
үшін өлең жазу аздық қылады екен. Мен қазір журнали-
стика арқылы өз оқырманымды тәрбиелеп жатырмын. 
Өйткені, мақалаларым арқылы қоғамдағы орын алып 
жатқан жайттарға өз азаматтық үнімді қосамын. Сол 
арқылы менің ұстанымымды түсінеді оқырман. Оқыр-
ман көңілінен журналист ретінде, азамат ретінде шыға 
білсем, өлеңдерімді де іздеп жүріп оқиды деп сенемін. 

 – Өлең демекші, шығармашылық  
дегенді қалай түсіндірер едіңіз?

 – Шығармашылық дегеніңіз – тынымсыз еңбек. Ізденіс-
сіз түк шықпайды. Өзіңе дейін қазақ поэзиясы мен 
әлемдік поэзияның жауһарларымен танысып шығуың 
қажет. Одан бөлек, түрлі ғылым салаларынан да ха-
бардар болу қажет. Ақынның ішкі қуаты мықты болуы 
шарт. Себебі, өлең деген уақыт таңдамайды. Кез келген 
уақытта тіліңізге оралып, мазаңызды алады. Сол сәтті 
ұстай қалып, өлеңді қағазға төгу керек. Оның жоғары 
деңгейде жазу үшін жаңағы айтқан ішкі ақындық қуат 
көмекке келеді. Ақындардың тынымсыз ізденетіні сон-
дықтан. Сонымен қатар, поэзия – ақсүйек өнер. Оны 
кез келген адам түсіне алмайды. Қасиетті Құранның да 
түйдек-түйдек болып, ұйқасып түскенін көзі қарақты 
жұрт біледі. Қазақ «ақынның аузына сөзді Алла са-
лады деп есептейді. Сондықтан, аузымызға Алла өл-
мейтін сөз салса екен, деп күні-түні ізденеміз. Әбіш 
Кекілбаев «шабытты күтпеу керек, оны шақыру ке-
рек» дейді. Шабыт шақырып, жазғың келген дүниеңді 
жазып кету үшін жанталасасың. Өйткені, қанша өмір 
сүретінді ешкім білмейді...

 – Сіз жаңылыспасам  
Қарақалпақсатанда туғансыз?

 – Иә, кезінде қазақтың жері болған, кейін өкінішке қарай 
Өзбекстанның аумағында қалып қойған Қарақалпақ 
автономиясы, Беруний ауданы, Алғабас дейтін өлкеде 
туғам. Балалығым сол жақта өтті. Борпаңға аунап, лай 
суға шомылып, қауын-қарбыз, жеміс-жидектің ара-
сында ер жеттік. 2003 жылы Алғабастағы №44 қазақ 
мектебінде 11 сыныпты бітіріп, аттестатымды алып, 
Қарағандыға келдім. Осында аға-апаларым оқыған 
бұрын. Біздің елдің қазақтары да Тәуелсіздік алған 
соң Атамекенге үдере көше бастады. Қарағандыға да 
қалың Әлім көшіп келдік. Тарихтан қарап отырсақ, 
мұндай көшу бұрын болмаған екен. Себебі, Кіші жүз-
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случайно Елбасы в своем обращении к народу по случаю 
переживаемой пандемии нынешнего столетия, призывая 
к единению перед лицом угрозы, вспоминал о том, что 
с первых лет независимости взял за руководство мысль 
Абая: «Дружба прирастает дружбой» («Кімге достығың 
болса, достық достық шақырады»). Мне тоже близка эта 
мысль, и даже в её оригинальном звучании на казахском 
языке она меня больше убеждает. Я бы так её перевел на 
русский язык, для себя более точно: «Если дружба к тебе 
пришла, она и новую дружбу пригласит». Как это ёмко и 
актуально звучит сегодня: дружба дружбу приглашает!

В прошлом году посчастливилось побывать в музее 
Абая в Семее. Сказать, что был впечатлён, – значит, не 
сказать ничего. Для меня это стало откровением. Скром-
ная и даже бедная экспозиция первого зала не обещала 
необычайного. Но постепенно, из комнаты в комнату, 
от одного экспоната – к другому, я входил в какую-то 
неизведанную страну, в гигантское поле притяжения 
истории, жизни, подвига мысли Абая. Под влиянием 
этого события нахожусь до сих пор. И «Слова назида-
ния» звучат для меня по-особому. Вот Двадцать седьмое 
слово, в котором Абай передаёт беседу Сократа со своим 
учеником Аристодимом: сложная философская дуэль, 
теологический спор передан в деталях, совершенно в 
духе бесед Сократа, что, кстати, доказывает, насколько 
образованным человеком был Абай. Здесь через дискус-
сию о Творце Абай проводит мысль о гуманистическом 
предназначении человека, о благодарности как чувстве, 
которое нужно воспитать в себе.

Отыз бірінші сөз – одно из самых лаконичных посла-
ний Абая потомкам. Чтобы не ошибиться, не совершить 
опрометчивых поступков, мыслитель обращается к нам 
с призывом внимать советам умных людей, при этом 
не просто их слушать, но слышать! А для этого, во-пер-
вых, нужно быть сильным и не давать волю своему са-
молюбию. Дословно: «Әуелі – көкерегі байлаулы берік 
болмак керек» – образное выражение, которое я бы 
перевел как «Держи крепко себя в руках («Крепко пе-
ревяжи грудь»), не давая волю чувствам». Во всей кра-
се здесь проявляется поэтический дар великого акына. 
И далее Абай говорит: «Надо принимать умные слова 
сердцем, всей душой, так, словно утоляешь ими жажду» 
(не могу не отметить прекрасный русский перевод Са-
тимжана Санбаева [Абай (Ибрагим Кунанбаев Слова 
назидания/Пер.С.Санбаева. – Алматы: Алматыкітап бас-
пасы. – 2013.-224 с.]). И заключает великий поэт таким 
поистине алмазным назиданием: «...Нужно подальше 
держаться от вещей, которые изнашивают человеческий 
ум и заставляют его терять накопленные знания (бес-
печность, неуступчивость, легкомыслие и уныние или 
пагубные пристрастия)».

Сегодня Абай – действительно, наш современник. Бо-
лее честный и горький взгляд на человека, на тяготы его 
земного пути трудно сыскать. Но в этом взгляде гораздо 
больше светлой надежды на человека и веры в него. Это 
самое основное credo – «верую!» великого современни-
ка эпохи, Абая.

Вилен Борисович  
МОЛОТОВ-ЛУЧАНСКИЙ
член АНК,  
председатель еврейского культурного центра,
доктор медицинских наук, профессор
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Одно из земных чудес – речь человеческая,  
или Язык. Я намеренно употребил прописную  
букву, потому что преклоняюсь перед этим  
феноменом, данным нам в обладание,  
ощущение, в радость и – в бремя.

Да-да. Иные люди ощущают бремя языка, говоря на 
котором с самых молодых лет, не готовы объять всю его 
красу, мощь и многообразие. А оттого насыщают разго-
вор лишними междометиями, бранными выражениями. 
Лекарство от такого засора речи – чтение хорошей лите-
ратуры, развитие родного языка в постоянном общении 
с друзьями, наставниками, родными. Здесь оттачивается 
профессиональный глоссарий, расширяются горизон-
ты мышления, появляются новые высоты, с которых вы 
стартуете в увлекательный мир знаний.

С большой благодарностью воспринимаю отклики 
читателей на своё выступление в социальной сети, где 
говорил о восхищении моими молодыми согражданами, 
которые свободно говорят на нескольких языках... 

Я, действительно, не устаю радоваться их одухотво-
ренности, теплу и интеллигентности. 

Очень часто вспоминаю дорогих моих учителей в быт-
ность мою студентом. Они тогда уже были – по нашим 
молодым понятиям – старомодными: говорили очень 
внятно, с особой, характерной для ученых, неторопливо-
стью и с большим уважением к слову, словно процежи-
вая каждую фразу через сито непреложных правил грам-
матики. Именно от них я слышал звучащий как оценка 
отзыв о ком-либо: «Он владеет языками». В те времена 
знание языков служило мерилом культуры личности.

Изменились времена? Да, конечно. Но и сейчас, в XXI 
веке, знать несколько языков – это не только конкурент-
ное преимущество человека, но и свидетельство клю-
чевого условия развития интеллекта – любопытства и 
интереса к жизни. Время, в котором мы живем, даёт нео-
бозримые возможности впитывать соки разных культур, 
слушать и слышать звуки разноязыкой речи.

Эти возможности поддерживаются грамотной язы-
ковой политикой государства. В течение десятков лет 
в нашей стране мы отмечаем День языков. Я бы назвал 
такую традицию верным признаком интеллектуально-
го государства. В Казахстане бережно относятся к со-
хранению и поддержке родных языков этносов страны, 
реализуют многогранную программу развития государ-
ственного языка, оказывая значительную помощь всем 
тем, кто хочет изучать его.

Счастливым шансом считаю интереснейшие проекты 
вхождения в мир казахской речи, обычаев и традиций. 
Они открыты для всех независимо от возраста, преды-
дущего опыта, занятий. Вот, к примеру, клуб разговор-
ного языка «Qazaq speaking club» – демократичное 
сообщество любителей и почитателей казахского языка. 
Ими организован чат, наполнение которого – зарисовки 
из жизни, случаи на работе, видео забавных сюрпризов, 
обмен новостями. 

АБАЙ – НАШ СОВРЕМЕННИК
Когда рассуждают об исторической ретроспективе, 

приходится слышать тривиальное, что, дескать, 100 и 
200 лет в историческом отношении – малая кроха, ми-

нутка или даже меньше. С этой позиции 175 лет со дня 
рождения Абая – это будто вчера.

Ловлю себя на мысли, что это, действительно, так. И 
сейчас, задумываясь о том, когда впервые осознанно стал 
воспринимать имя великого мыслителя, вновь прихожу 
к выводу: для меня оно не было отзвуком давно прошед-
ших дней, какой-то легендой, связь с моим временем 
оборвавшей давно и навсегда. Не легендой, а живым тё-
плым ветром с волнующим запахом полыни вошло в мою 
личную историю имя Абая.

Вспоминаю, как забавный эпизод, спор с ровесни-
ком, студентом какого-то из вузов Страны Советов. Ох, 
давно это было. Год 1980-й. Военные сборы для студен-
тов-медиков. Паренек отстаивал точку зрения о том, что 
Шота Руставели – величайший поэт всех времен, а я, не 
отрицая величия Шота, рассказывал ему об Абае.

Немногие тогда могли помочь мне в диалоге. Что гре-
ха таить, далеко не все мои сверстники в те годы читали 
«Путь Абая» Мухтара Ауэзова, «Қара сөз» великого 
Абая. Но точно могу сказать, что очень многие любили 
его кюи, знали и исполняли «Көзімнің қарасы». 

Еще раньше, на слете пионеров Советского Союза в 
Артеке, в 1967 году, ощущая себя представителем родно-
го Казахстана на Всесоюзном собрании, рассказывал с 
воодушевлением о стране степей, о напоённом жарким 
солнцем и тоской по лучшей доле народа творчестве ве-
ликого акына.

Год 1970-й. Мы с мамой на ВДНХ Казахской ССР. 
Мама делает репортаж для Балхашского телевидения о 
выставке народных умельцев, о декоративном искусстве 
казахов. И – это вновь встреча с Абаем: в приметах да-
лёкого быта, в украшениях конских сбруй, в ювелирном 
серебре Жидебай- ауылы. Скажу, не тая, не экзотика 
редкой выставки, не ощущение истории, скрытой в ар-
тефактах, как драгоценный камень в шкатулке – не это 
чувство рождалось. Крупица к крупице, шаг за шагом – 
складывалась мозаика трудной и славной судьбы челове-
ка, моего современника, единомышленника из далёкой 
эпохи. Современниками в особом смысле я называю для 
всех нас, людей XXI века, и Пушкина, и Аль-Фараби, и 
Руставели, и Абая.

Меня, наверное, трудно будет понять молодому граж-
данину Казахстана, человеку выросшему в другой ат-
мосфере. Я же – пионер, потом комсомолец Советской 
страны, воспитанник коммунистической идеологии – 
воспринимал личность поэта и философа через призму 
революционного сознания, с трудом пробиваясь к ве-
личайшему трагизму, к высоте его творчества, понимая, 
что его борение, преодоление рамок своего времени для 
Абая не было простым делом. Но всё же полагаю, что 
тогда я несколько упрощённо оценивал его роль и место 
в казахской истории. Он, как часто говорят, опередил 
своё время. Думаю, намного опередил и наше. Высота 
мысли, устремлённость к совершенству, невыносимое 
страдание оттого, что это совершенство недостижимо, 
ложились бременем на душу поэта, любящего сына сво-
его народа. И в настоящем, в нынешнем мире, как мне 
кажется, это чувствуется еще острее. 

И разве в наше время не современны мелодии и стихи 
акына, его назидания! Они – как будто именно для нас 
звучат, врезаясь в пласты нашей генетической памяти. Не-

Язык мой - любовь моя
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Мозг человека одинаково хорошо воспринимает языко-
вые конструкции, вне зависимости от характера языка. Это 
доказывает один – единственный факт. Маленькие дети в 
любой стране учатся говорить примерно в одном и том 
же возрасте – 1-2 года. Уже в 4 года дети в полном объеме 
могут свободно оперировать комплексными понятиями и 
фразеологизмами.

А это значит, что для изучения абсолютно любого языка 
мозг тратит одинаковое количество ресурсов, вне зависи-
мости от сложности языка. При самостоятельном обуче-
нии важно использовать все возможные методы.

В первую очередь, необходимо создать языковую среду. 
Для создания языковой среды переключите язык компью-
тера на язык обучения, то же самое делайте со своим теле-
фоном, установите себе удобный словарь-переводчик.

Начните смотреть сериалы, кино и видео на языке обу-
чения. Если вы просто будете смотреть видео на языке об-
учения ежедневно по 5 минут – через год вы начнете лучше 
понимать изучаемый язык на слух.

Лучше выбирать фильмы и мультики, которые уже до-
статочно хорошо Вам знакомы, а не совершенно новые 
материалы, и не использовать субтитры. Если будут титры, 
всё ваше внимание будет направлено на чтение титров, а не 
на прослушивание и попытку понять смысл. Выбранные 
видеоматериалы необходимо смотреть несколько раз.

Слушайте любимую музыку на изучаемом языке и смо-
трите перевод. Преимущество этого метода в том, что но-
вые слова из песен очень крепко вбиваются в память. Лю-
бимая песня сильно действует на наши эмоции, что можно 
использовать для изучения языка.

Прекрасно подойдут аудиокниги на языке обучения. 
Возьмите большую книгу или серию книг одного автора и 
слушайте ее всякий раз, когда едете в машине, во время про-
гулки, то есть, когда у Вас есть свободная минута или перед 
сном. Потому что каждый автор обладает своим арсеналом 
слов и фраз, который свойственен только ему, и вам будет 
проще адаптироваться. Если в начале вы будете с трудом 
понимать о чем речь, или вовсе не понимать ничего, то со 
временем вы научитесь распознавать каждое слово в отдель-
ности, и, даже если вы не будете его знать, вы сможете запи-
сать его примерное звучание и посмотреть после в словаре. 
Если ваш уровень еще низкий, читайте книги для маленьких 
детей. Они короткие и написаны простым языком.

Найдите названия всех предметов в вашем доме и по-
весьте на них таблички на языке обучения. Чем больше вы 
погрузите себя в язык обучения, тем естественней ваш мозг 
начнет воспринимать его.

Следующий совет. Лучше учить не отдельные слова, а 
целые фразы или короткие предложения. Качество этого 
метода в том, что Вы изучаете слова и абсолютно безболез-
ненно изучаете и грамматику. Мозг лучше зацепится за си-
туацию из жизни, чем за обычное слово.

Для запоминания новых слов используйте программу 
QuizLet, которая имеет целых 6 режимов обучения: заучи-
вание, карточки, письмо, гравитация, подбор, тест.

Практика говорит, что базовым уровнем языка можно 
овладеть за месяц. Остальное зависит от мотивации и пе-
риодичности занятий.

Есть еще один интересный способ, который способен 
увеличить результативность обучения в разы.

Это устроить соревнование со своими друзьями. Чело-
веческий мозг устроен таким образом, что конкуренция и 
соперничество подстегивает его работать эффективнее.

Одно из основных правил в изучении языков звучит: 
лучше заниматься каждый день по 30 минут, чем раз в не-
делю по 5 часов.

Все потому, что ежедневные занятия дают стабильные 
результаты, которые постоянно накапливаются. А занятия 
редкие или нерегулярные практически не приносят поль-
зы. Все дело в механизме забывания.

Уже на следующий день человек забывает до 50% всей 
изученной информации. И чем больше промежутки между 
повторениями, тем сильнее забывание. Через неделю че-
ловек забудет до 90% полученных знаний – и на их повто-
рение нужно будет потратить почти столько же усилий и 
времени, сколько на изучение.

Если 3 дня подряд вы будете повторять, к примеру, но-
вые слова, то через неделю в памяти останется 80-90% от 
изученного.

Если вы изучаете язык самостоятельно, обязательно 
используйте юмор в качестве обучающего инструмента. 
Предлагаю использовать YouTube-канал Soyletube, кото-
рый ведет известный популяризатор казахского языка и 
музыки Акын Акыныч (Андрей Фендриков).

Следующий совет. Не относитесь к себе слишком се-
рьёзно, то есть не бойтесь ошибаться. Наоборот, ошибки – 
очень важный способ обучения, мы все на ошибках учимся.

Когда вы ищете перевод незнакомого слова, не только 
посмотрите в словаре, но и забейте его в поиск картинок 
Google. Очень часто изображения дадут вам гораздо больше 
представления о значении слова, чем текстовое описание.

Все стереотипы длительного и сложного изучения язы-
ков родом из школьных неудач. Ведь многим кажется, что 
если в школе все было настолько сложно, то и во взрослой 
жизни может быть только сложнее. Но на самом деле все 
проще, чем кажется. И чем больше языков Вы знаете, тем 
проще учатся следующие.

Призываю всех учить языки, и в первую очередь казах-
ский, так как данный язык является государственным язы-
ком. Знать государственный язык – это долг каждого граж-
данина Республики Казахстан.

Береке Умирзаковна ЖАРЫЛГАПОВА
Директор КГУ «Центр развития языков города Сарани»

Когда люди только приступают к изучению любого языка, то первым делом перед ними  
встает серьезный вопрос выбора метода и способа изучения. Но, к сожалению, нет какой-то  
универсальной методики, которая подойдет всем, так как кто-то из нас лучше запоминает  
отдельные слова, кто-то предпочитает классические варианты обучения по методичкам,  
а кому-то проще воспринимать информацию на слух. Это значит, что выбирать метод  

и способ изучения нужно исходя из своих личных особенностей. Лучший вариант – это  
попробовать несколько разных методик и понять, какая из них подходит именно вам.

Некоторые аспекты обучения казахскому  
языку русскоязычного населения
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Мектеп жасына дейінгі кезең этномәдени құзірет-
тіліктің қалыптасуында сензитивті болып табылады, се-
бебі тура осы шақта баладағы психикалық процестердің 
еріктігі дамиды, мотивтер матастырылады, тәрбиелік 
әсерге эмоционалды жауап көрінеді. Қазіргі заманғы 
мектеп жасына дейінгі балаларға этномәдени білім беру 
саласындағы зерттеушілер бұл жастағы баланың әлеуе- 
тін ескеру қажеттілігін атап көрсетіп, баланың этномә-
дени тұлғасының қалыптасуы мен дамуының әртүрлі 
жолдарын белгілеп өтеді. Мектеп жасына дейінгі бала-
лардың этномәдени құзыреттілігінің мәні – баланың осы 
қасиетке ие бола отырып, этномәдени және этносаралық 
өзара әрекеттестік саласындағы тәжірибенің белсенді 
тасымалдаушысы болып табылатындығында.

Адам этникалық топпен бірқатар критерийлер бой-
ынша анықталады. Олардың субъективті маңыздылығы 
мынадай сұрақтардың көмегімен анықталды: «Сізді қа-
зақ халқымен не байланыстырады? «және» сізді орыс 
халқымен не байланыстырады?». 

Этникалық сәйкестілік сезімі көбінесе адамның белгілі 
бір этникалық топқа жататындығын сезінетін жағдай-
лардың сипатына байланысты. Осындай жағдайлар осы 
зерттеуде мынадай сұрақтың көмегімен белгіленді: «Сіз 
қандай жағдайларда өзіңізді қазақ сияқты сезінесіз?» Эт-
никалық топқа жату сезімі көбінесе өзін-өзі қабылдау мен 
оның типтік өкілінің сыртқы келбетімен байланысты.

Сонымен тіл – кез келген халықтың маңызды қасиет-
терінің бірі, оның этномәдени тиесілігінің символы.

Бір жағынан, тіл-бұл халықтың мәдени эволюциясы-
ның өнімі, екінші жағынан, тіл тәуелсіз қоғамда болып 
жатқан өзгерістерге әсер ететін фактор. Ұлттық-мәдени 
сәйкестікті тануға қабілетті, өзінің ұлттық мәдениеті мен 
даралығын сақтайтын, әлемнің көп өлшемділігін түсі-
нетін, түрлі мәдениеттер өкілдерінің әріптестігін мой-
ындайтын және ұйымдастыратын этномәдени тұлғаны 
тәрбиелеу болып табылады Этникалық сәйкестіліктің 
бастауын жоғалтқан, дәлірек айтқанда, өзінің этносы-
ның рухын сіңірмеген бала өзінің даралығын жоғалтады. 
Бұл процесте мектепке дейінгі мекемелердің маңызды 
рөлі бар. Осы себепті балабақшалар үшін баланы өз мә-
дениетімен сусындатып тәрбиелеуді мақсат ететін көп-
теген бағдарламалар құрылуда.

Этномәдени құзіреттіліктің белгілері ретінде келесі қаси-
еттерді атап өтуге болады: туған өлке мәдениетінің тарихы 
мен ерекшеліктерін, оның дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын 
білу; басқа этностардың мәдени мұрасына құрмет сезімімен 
қарау; өзге мәдениет өкілдеріне толерантты көзқарасты 
ұстану, отандық және әлемдік мәдени мұраларды игеруге 
деген ұмтылыстың және білімнің болуы.

Осы құзіреттілік аясында бала ақпаратпен өз бетінше 
жұмыс істеу қабілетін, алынған білімді жаңа танымдық 
және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдануды, өз 
бетінше мақсат қою, жоспарлау, талдау, рефлексияны ұй-
ымдастыру, танымдық іс-әрекеттің өзін-өзі бағалау білім-
дері мен дағдыларын қамтиды. Сонымен қатар ол өнімді 
әрекеттің шығармашылық дағдыларын игереді: шынайы 
өмірден білім алу, стандартты емес жағдайларда әрекет 
ету әдістерін игеру, эвристикалық әдістер арқылы мәселе-
лерді шешу және т.б.

Этномәдени білім беру бағыттары бойынша жұмыс 
тиімділігінің сапасын тәрбиеленушілерді, педагогтарды 
және ата-аналарды бақылау процесінде байқауға және 
бағалауға болады. Ол үшін балаларға арналған педагоги-
калық диагностика және тәрбиешілер мен ата-аналарға 
арналған сауалнама жасалды.

Балаларды педагогикалық диагностикалаудың мақса-
ты тәрбиеленушілердің төмендегі мәселелерге қатысты 
теориялық білімі мен практикалық дағдыларын анықтау 
болып табылады:

• халық тұрмысы, ұлттық мерекелер мен 
салт-дәстүрлер, халықтық-қолданбалы шығар-
машылықтың көптеген түрлері туралы білімнің 
қалыптасу деңгейі, халық мәдениеті туралы идея- 
ларды бейнелеумен байланысты алуан қызмет 
түрлерінде бағдарлауды жүзеге асыру мүмкіндігі;

• осы білім мен іскерлікті тәжірибеде  
қолдану қажеттілігі;

• теориялық білім мен практикалық дағдыларға  
сүйене отырып, өз іс-әрекетін өз бетінше  
модельдеу қабілетінің қалыптасу деңгейі.

Тәрбиешілерге жүргізілетін сауалнаманың мақсаты –  
этномәдени білім берудің мәні мен маңызы туралы пе-
дагогтердің түсініктерін зерттеу, мектеп жасына дейінгі 
балалардың этномәдени біліміне қатысты педагогтар-
дың мүдделерін анықтау.

Ата-аналармен ұйымдастырылатын сұрақ-жауап жұ-
мысының мақсаты – балалардың этномәдени дамуына 
ата-аналардың қызығушылығы мен қатынасын зерттеу.

Бүгінгі таңда тіл әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде 
мәдени интеграция мен мәдени дифференциацияның 
әсерін сезінеді және сонымен бірге осы қарама-қарсы 
бағыттағы екі процестің мәнін анықтайды. Олардың 
коммуникативті байланыстар санының өсуінің жалпы 
тенденциясы аясында жүретінін ескере отырып, біз 
осыған байланысты тілдің қарым-қатынас институты 
ретіндегі рөлі туралы айтуға толық құқығымыз бар.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, эт-
номәдени құзыреттілік күрделі құрылымды, көп қырлы 
қасиет ретінде этномәдени білім беру процесінде көрініс 
табады және дамиды, кез келген мазмұнды ұйымдасты-
рылған қызмет сияқты сипаттамаларға ие болады деген 
қорытынды жасауға болады. Балаға өз мәдениетінің 
бірегейлігін «диалог» арқылы қоғамдық құндылықтар-
мен салыстырғанда тануға және сезінуге болатынын 
көрсетуге ұмтылу өскелең ұрпақтың құзыреттілігін, 
оның ішінде этномәдени құзыреттілікті қалыптастыру-
мен байланысты.

Мәдениетаралық коммуникация жүйесіндегі өза-
ра іс-қимыл халықтарды өзгелердің этномәдени құн-
дылықтары мен дәстүрлерін құрметтеуге және түсінуге 
ғана емес, сондай-ақ өздерінің жеке қасиеттерін ұғынуға 
мәжбүр етеді.

Тілдік интеграция-коммуникативтік алмасу барысын-
да жүзеге асырылатын мәдени интеграцияның маңызды 
құрамдастарының бірі. Тіл ұжымдық ойлау, ұжымдық 
рефлексия органы ретінде әрекет етеді. Интеграция 
әлеуметтік-рухани тәжірибені әлеуметтендіру ретінде 
ғана емес, сонымен бірге ұжымдық рефлексия ретінде де 
маңызды. Бірақ сол ұжымдық рефлексияның тиімділігі 
үшін барлық этникалық тілдерді әр ұлттың рухының та-
сымалдаушысы ретінде сақтау маңызды. Тілдік бірегей-
лікті сақтау мәдениеттер диалогын одан әрі дамытудың 
және мәдени кеңістікті кеңейтудің шарты болып және 
сонымен бір мезгілде әрбір мектеп жасына дейінгі бала-
ларды және жалпы адамды этномәдени сәйкестендіруді 
қалыптастыруға ықпал етеді.
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Этникалық тілдегі жоғары құзіреттілік және шетелдік 
этникалық топтың тіліндегі төмен құзыреттілік моноэт-
никалық сәйкестіліктің пайда болуына әкеледі, бұл топ 
ішіндегі басқа этностарды қабылдамау немесе өз этно-
сына ерекше фаворитизм жасаумен бірге қалыптасады.

Этникалық және «бөгде» тілдердегі жоғары құ-
зыреттілік адамға екі этникалық топтың өкілдерімен 
қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді, бұл биэтни-
калық құзыреттілікті және биэтникалық сәйкестікті қа-
лыптастыруға ықпал етеді де...

Бірақ: қазіргі жаһандану жағдайдың этноәлеуметтік 
ахуалдың өзгеруі өзінің этникалық тобының тілін жет-
кіліксіз білетін «бөгде» этникалық топтың тіліндегі  
жоғары құзіреттілік ішкі және тұлғааралық қақтығыс- 
тарға алып келеді және маргиналды этникалық бірегей-
ліктің қалыптасуын анықтайды.

«Этномәдени сәйкестілік» адамның белгілі бір этни-
калық мәдениетке жататындығын түсінуін білдіреді, оған 
мәдени кеңістіктегі орнын анықтауға мүмкіндік береді, 
адамға әлемде еркін жүруге мүмкіндік береді. Алайда, эт-
никалық мәдениетке жату үшін адамның өзін-өзі тануы 
жеткіліксіз, осы мәдениеттің өкілдері мен басқа мәдениет-
тердің өкілдері оның жеке басын қабылдауы қажет.

Этномәдени сәйкестікті қалыптастыру этникалық 
толеранттылықты тәрбиелеумен тығыз байланысты, 
өйткені ол этносаралық өзара түсіністік пен әрекеттес- 
тікке қол жеткізудің құралы, тетігі болып табылады. Эт-
номәдени алуандықты тану мен қабылдауға негізделген 
этникалық толеранттылық басқа халықтарды түсінуге, 
бастапқы этникалық тәжірибе мен білімді қалыптасты-
руға мүмкіндік береді. Этномәдени құзыреттілік адамға 
мінез-құлықтың тиісті үлгілерін табуға жағдай жасайды.

Әдетте мектеп жасына дейінгі балалардың этномәдени 
құзыреттілігі деп өмірден алынған білім мен тәжірибеге 
негізделген, олардың көп ұлтты қоғамда сәтті бейімде-
луіне бағытталған, өзара түсіністік пен іс-әрекеттестікке 
дайындығын айтады. Баланың өмірінің үшінші-төртінші 
жылында сөйлеуді қалыптастыру кезенінде, бала тілдің 
грамматикалық құрылымын игеріп, сөйлеуді меңгерген-
де, ол әлемнің бейнесін құруда маңызды рөл атқарады. 
Бұл кезеңде адам әлеуметтік коммуникацияларға кіреді, 
оларды өзі жасайды және осы уақытта олар қоршаған 
әлемге этникалық бейімделе бастайды. Этникалық сәй-
кестендіру және өзін-өзі тану – баланың «өзінің» және 
«бөгде» этникалық топтармен әлеуметтік өзара әрекет-
тесудің құралы болады. 

Тіл  мектеп жасына дейінгі балалардың  
этномәдени сәйкестілік факторы ретінде
Тіл көп этностық ортада этникалық бірегейлікті қалыптастырудың ең маңызды факторы.  
Этникалық және «бөгде» тілдердегі құзыреттілік деңгейі және оның сөйлеу мінез-құлқымен  
сәйкестік дәрежесі баланың өзінің этникалық сәйкестігіне, мазмұны мен көрінісіне әсер етеді.  
Тілдік құзіреттіліктің, сөйлеу мінез-құлқының және этникалық  
сәйкестіліктің өзара байланысы танымдық, эмоционалды және  
мінез-құлық аспектілерінің бірлігіндегі күрделі  
кешенді білім болып табылады.

Г.К. Бельгибаева п.ғ.к., доцент
І. Аутаева магистрант

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
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3. Менің атым Қожа (детский фильм,  
получивший поощрительный диплом  
на Каннском кинофестивале);

4. Жетімдер (драма про сирот);
5. Көк серек (история о маленьком мальчике,  

который пытался одомашнить волчонка);
6. Қыз-Жібек (историческая мелодрама);
7. Коктейль для звезды (современная  

комедия с участием казахстанских звезд);
8. Келинка Сабина (комедия);

9. Бизнес по-казахски (комедия);
10. Шал (драма про старика и его внука).

Интересные книги на казахском языке:
1. Махаббат мол жылдар (роман);
2. Ұлпан (роман);
3. Менің атым Қожа (повесть).

В казахском языке есть поговорка: «Көңілсіз бастаған іс 
көпке бармайды» (Дело, начатое без души, начатым и оста-
нется). Руководствуясь этими мудрыми словами, вдохнов-
ляйтесь на изучение казахского языка.
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В XXI веке многие люди задаются вопросом,  
как выучить казахский язык. Кому-то он  
нужен для работы, кому-то – для учебы,  
третьи учат его, потому что это их  
родной язык. Причин много, а цель одна.

С другой стороны, нередко бывает необходимость вы-
учить язык к определенному времени (для мотивации или 
для реального дедлайна) и встает вопрос о том, чтобы по-
быстрее освоить его. 

Казахский, как и любой другой язык, имеет свои особен-
ности в изучении. Кому-то будет его проще изучать. Это в 
первую очередь касается людей, говорящих на каком-либо 
еще тюркском языке. Например, на татарском или башкир-
ском. Многие ведь отмечают, что татарин в целом может 
понять некоторые казахские слова и наоборот. Это все 
объясняется родством языков этой ветви.

В нынешнем веке есть много полезных книг и сайтов, ко-
торые будут в помощь изучающим язык. Но самое главное – 
учиться регулярно. Например, каждый день по 40 минут или 
два раза в неделю по 2 часа, так как разным людям нравятся и 
подходят разные методы, но главное – не реже. Потому что 
тогда материал, который осваивается, может и забыться. В 
любом случае потребуется самоорганизация и мотивация. 

Следующий немаловажный пункт – нужно ставить 
мини-цели (выучить одно правило за день, повторить 5 
слов, овладеть лексиконом в 200 выражений за месяц и так 
далее). Не стоит гнаться за количеством, ведь главнее ре-
зультат. И не нужно ставить совсем нереальные цели. Бо-
лее того, для повторения слов существует много полезных 
приложений для телефона и игр.

Когда появится база основных слов в личном лексико-
не, то стоит начать обращаться к фильмам и литературе на 
казахском языке, которых в большом количестве без труда 
можно найти в Интернете. И еще один полезный совет: 
практика. По возможности, следует найти знакомых, явля-
ющихся носителями изучаемого языка. Такой опыт помо-
жет быстрее овладеть не только разговорными навыками, 
но и в целом улучшит понимание казахского.
И так, резюмируем – 7 способов  
сэкономить время:

В ходе изучения мы часто тратим время на подготовку, 
поиск и отбор методик, попытки создать мотивацию из 
воздуха и другие ненужные вещи. Все это отнимает дра-
гоценное время и в итоге приводит к полному нежеланию  
учиться. Предлагаем 7 способов сэкономить время при изу- 
чении казахского языка:

1. Не страдайте вещизмом. Вы можете начать обуче-
ние без красивых блокнотов, полного набора книг и 
покупки десятков методичек, стикеров, маркеров и 
прочего;

2. Не стремитесь к идеалу. Не нужно по 2 раза перепи-
сывать написанное и стремиться идеально произно-
сить каждое выученное слово;

3. Находите реальную мотивацию. Она должна пред-
ставлять собой реальную выгоду – не тратьте время 
на «высасывание мотивации из пальца»;

4. Заставляйте себя заниматься регулярно. Чем реже вы 
занимаетесь, тем больше времени уходит на повторе-
ние и попытки вспомнить пройденный материал;

5. Будьте прогрессивным. Используйте мобильные 
приложения, сервисы и прибегайте к помощи сооб-
ществ в социальных сетях – так обучение будет более 
быстрым;

6. Ищите контакта с носителями языка. Вы сможете 
учиться быстрее и эффективнее, если обеспечите 
регулярный контакт с носителями, – общайтесь с 
ними как можно чаще;

7. Забивайте паузы учебой. Учите новые слова и 
читайте статьи на казахском языке в общественном 
транспорте, во время обеденного перерыва и в пери-
од любых других возникающих пауз.

15 лучших ресурсов для самостоятельного  
изучения казахского языка

Мы отобрали не столько лучшие, сколько популярные 
ресурсы, которые помогут вам в изучении казахского язы-
ка. Среди них сайты, онлайн-курсы, сервисы, мобильные 
приложения и обучающие группы в социальных сетях. 
Представим ТОП ресурсов для самостоятельного и бы-
строго изучения казахского языка в домашних условиях.
Отметим популярные сайты и сервисы:

1. Soyle – один из наиболее удобных сервисов для 
изучения казахского языка. Здесь представлены 
лучшие методики, учебники, пособия, материалы 
и комплексные курсы. Сервис позволяет не только 
изучать лексику и грамматику, но и тренировать 
произношение.

2. Просто о сложном – русскоязычный сайт, ставший 
победителем во многих просветительских номина-
циях. Особенно эффективен при изучении грамма-
тики и фразеологизмов – правила структурированы 
по категориям, а фразы разобраны носителями 
языка.

3. Казтест – система оценки уровня владения казах-
ским языком, одобренная Правительством Респу-
блики Казахстан. Здесь можно пройти онлайн-те-
стирование и понять, насколько глубоки ваши 
познания, чтобы скорректировать или дополнить 
план подготовки.

4. Sozdik – объемный и предельно удобный в исполь-
зовании русско-казахский словарь, который может 
похвастать максимально точными переводами слов и 
представлением наибольшего числа их значений.

5. Resmihat – бесплатная платформа по обучению 
деловому казахскому языку. Идеально подойдет 
специалистам, которые работают с документами и 
планируют трудоустроиться в Казахстане.

6. Әдебиет порталы – портал со статьями, книгами, 
подкастами и аудиокнигами на казахском языке. 
Материалы здесь постоянно обновляются, поэтому 
стоит использовать сайт как источник интересной и 
актуальной информации.

Переходим к рекомендуемым фильмам, кото-
рые можно смотреть с субтитрами:

1. Жау жүрек – мың бала (историческая драма);
2. Махаббат станциясы (мелодрама  

с участием Баян Есентаевой);

Как быстро выучить казахский язык



Қарағанды облысының мемлекеттік тілді үйрету орталықтары

№ Мекеме атауы Мекен-жайы, байланыс телефондары

1. Қарағанды облысының тілдерді дамыту басқармасының  
жанындағы «Ресурстық тіл орталығы» КММ

Қарағанды қаласы, Кеншілер даңғылы, 64 
8 (7212) 25-34-00, resurs_til@mail.ru

2. «Тілдер орталығы» КММ Балқаш қаласы, Уәлиханов көшесі, 5 
8 (71036) 49811, tilder_ortalygy@mail.ru

3. «Жезқазған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту  
бөлімінің «Тілтану» оқу-әдістемелік орталығы» КММ

Жезқазған қаласы, Алаш алаңы, 1 
8 (7102) 734480, tiltanu@list.ru

4.
Шахтинск қаласының әкімдігі Шахтинск қаласы  

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Бастау»  
оқу-әдістемелік орталығы» КММ

Шахтинск қаласы, Московская көшесі, 30 
8 (72156) 56692, shahtinsk_bastau@krg.

gov.kz

5. Теміртау қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің  
«Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы» КММ

Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 36 
8 (7213) 907206, centr_yazikov@mail.ru

6. Саран қаласы әкімдігінің «Cаран қаласының  
тілдерді дамыту орталығы» КММ

Саран қаласы, Жамбыл көшесі, 69 
8(72137)79060, sarantdo@mail.ru

Центры обучения государственному языку Карагандинской области

№ Наименование учреждения Адрес, контактные телефоны

1. КГУ «Ресурсный языковой центр» управления  
по развитию языков Карагандинской области

город Караганда, проспект Шахтеров, 64 
8 (7212) 25-34-00, resurs_til@mail.ru

2. КГУ «Языковой центр» город Балхаш, улица Валиханова, 5 
8 (71036) 49811, tilder_ortalygy@mail.ru

3. КГУ «Учебно-методический центр «Тілтану» отдела  
культуры и развития языков города Жезказган

город Жезказган, площадь Алаша, 1 
8 (7102) 734480, tiltanu@list.ru

4.
КГУ «Учебно-методический центр «Бастау» отдела  

культуры и развития языков города Шахтинска  
акимата города Шахтинска 

город Шахтинск, ул. Московская, 30 
8 (72156) 56692 shahtinsk_bastau@krg.

gov.kz

5. КГУ «Центр развития языков города Темиртау» отдела  
культуры и развития языков города Темиртау

город Темиртау, проспект Республики, 36 
8 (7213) 907206, centr_yazikov@mail.ru

6. КГУ «Центр развития языков города Сарани»  
акимата города Сарани

город Сарань, улица Жамбыла, 69 
8 (72137) 79060, sarantdo@mail.ru


