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КУШМУРЗИНА, Д.Х. 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИМСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 
Национальная ценность – совокупность бытовых, экономических, политических, философ-

ских, нравственных, моральных, сознательных, религиозных взглядов и установок наций и этни-
ческих групп. Судьба нации – это национальная ценность. Ценности можно воспринимать через 
чувство, а через сознание понимать, в результате чего личность приобретает ценность, действует 
в соответствии с ней. Поэтому каждый учитель должен максимально использовать дополнитель-
ные сведения, которые не являются учебными материалами, предоставленными в учебнике при еже-
дневном планировании учебно-воспитательного процесса, и создавать условия для получения учащи-
мися всесторонней информации о духовных знаниях. Первое, что нужно сделать, это представить 
прошлое, историю и культуру нашей страны. 

Ключевые слова: ценности, национальные ценности, исторические реликвии, культурно-
историческое наследие, разъяснение молодому поколению, национальное сознание, патриотизм. 

 
KUSHMURZINA, D.KH. 
EXPLANATION OF MEANING OF NATIONAL VALUES FO STUDENTS OF INITIAL CLASSES 
National value – a set of domestic, economic, political, philosophical, moral, moral, conscientious, 

religious views and attitudes of nations and ethnic groups. The fate of a nation is a national value. Values 
can be perceived through feeling, and through consciousness understood, as a result of which a person 
acquires value, acts in accordance with it. Therefore, each teacher should make maximum use of additional 
information that is not teaching materials provided in the textbook during the daily planning of the 
educational process, and create conditions for students to receive comprehensive information about spiritual 
knowledge. The first thing to do is to imagine the past, history and culture of our country. 

Key words: values, national values, historical relics, cultural and historical heritage, an explanation 
to the younger generation, national consciousness, patriotism. 
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ЛАТЫН ƏЛІПБИІНЕ КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 
Түйін 

Мақалада қазақ халқының латын əліпбиіне көшудегі мақсаттары 
туралы айтылады. Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, саясат-
тың, жалпы бəсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгідей жаһан-
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дану кезеңінде Елбасы көрегендік танытып, алдымызға латын əліпбиіне 
толықтай көшу үдерісін қойып отыр. Сонымен қатар қазақ жазуының ла-
тын əріптеріне көшірілуі ел болашағы – жас ұрпақтың оқу-білім жəне ғы-
лым жолындағы ізденістеріне де жол ашылатындығы жөнінде айтылатын-
дығы жазылған.  

Кілт сөздер: латын əліпбиі, Елбасы, Қазақстан халқы, қазақ тілі, 
мемлекеттік тіл, ұлтаралық қатынас. 

 
1 Кіріспе 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 

2017 жылы 12 сəуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, 
қазақ тілін біртіндеп латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 
мəселеге неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз жəне оған 
кірісуге Тəуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» – деп айтқан еді. Сонымен қатар, 
«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды жүзеге 
асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын 
графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін 
жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманға ақпараттың тіліне айналдырады» – деген болатын. 
Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері арасында кеңінен 
талқыланып жатқан мəселелердің бірі – қазақ тілін латын əліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі 
жазу – белгілі бір əріптердің жиынтығы ғана емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таң-
балар жүйесі, сол ұлттың тарихы, мəдениетінің таңбаланған жəдігері. Əр халықтың рухани, 
мəдени өсуін, ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор 
əлеуметтік-мəдени құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі жəне болашақ өміріміз 
жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. Ал, 
жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани əлемі мен 
мəдени деңгейіне, тіпті, əлеуметтік психологиясына əсер етеді. Бұқаралық ақпарат деректе-
ріне сүйенсек, бүгінде əлемнің 70% елдері латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерт-
теулермен танысуда. Бұл дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мəдениет пен өнер, 
спорт т.б. қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі, 
қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде таралады дегенді 
білідерді. Демек, латын əліпбиінің біздің отанымыздың əлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу талабының орындалуы жолында маңызды роль атқаратыны сөзсіз. Түркітектес 
халықтар тілінде латын əліпбиі 1926 жылдан бастап қолданылады. Латын əліпбиін алғаш 
қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия мемлекеті. Біздің елде ХХ ғасырдың 20-жылдары 
қазақ зиялылары латын əліпбиіне көшу мəселесін көтерді. Қазақ тілінің табиғатына сай əліп-
би үлгісін жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, əліпбиінің негізін салған 
бірегей ғалым А. Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен сөйлесу ауыз-
бен сөйлесуден артық дəрежеге жеткен заман. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, 
жаза білу керектігі одан да артық», – деген болатын. Бұл – ХХ ғасырдың басындағы қоғам-
дағы коммуникациялық үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. Қазір адамзат баласы ХХІ 
ғасырға аяқ басып отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. Сондықтан, 
əлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас түркі халықтары қолданатын латын 
əліпбиіне көшу – жаһандану дəуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы 
болмақ [1]. 

2 Материалдар мен əдістер 
«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық орта-

ның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми жəне білім беру үрдісінің ерек-
шеліктеріне байланысты», – деп Елбасы айтқандай, латын əліпбиіне көшу – заман талабы. 
Ал ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану арқылы əлемдегі ең дамыған өркениетті елдермен 
тереземізді теңестіре аламыз деген пікір айтып, оның тиімді тұстарын дəлелдеп бағуда. Біз 
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латын əліпбиіне көшу барысында не ұтамыз, латын əліпбиі бізге не береді? Латынға 
көшкенімізде ұтатын тұстарымызды былайша жіктеп көрсетуге болады: 

3, 4 Нəтижелер мен талқылау 
Ең алдымен, тіл тазалығы мəселесі, қазіргі əліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз 

еркімен қалап алмаған, кешегі бодандық жүйенің өктем саясатының əмірімен күшпен таңыл-
ған кейбір кірме əріптерден арылып, таза казақ əліпбиін калыптастыру бағытындағы игілікті 
қадам деп түсінеміз. Сондықтанда тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын əріптерді қыс-
қартып, сол арқылы қазақ тілінің таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, латын əліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дəрежеге шығуына жол 
ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңісті-
гіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, қазір ұялы те-
лефондарымыздың өзінде латын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақшаны тере алмай 
қиналып жататынымыз бар. Себебі, латын əліпбиінің базасы қалыптасқан, əрі ауқымы кең. 

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица жазуын əлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады 
екен. Ал қалған мемлекеттердің көбі толықтай латын əліпбиіне көшкен. Түбі бір түркі дүние-
сі негізінен латынды қолданады. Біздерге олармен рухани, мəдени, ғылыми, экономикалық 
қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол – табиғи іс. Сондай-ақ бүгінде 
əлемнің əр түкпірінде 5 миллионға жуық қазақтар тұратынын ескерсек, солардың 80 пайызы 
латын əліпбиін қолданатын көрінеді. Демек, біз болашақта латын əліпбиіне көшер болсақ, 
сол қандастарымызбен жақындаса түсеміз. Түсіне білген қоғам үшін мұның да маңызы өте 
зор. 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіліміз болып табылады. Осы тұрғыда қарағанда, жазуымыз-
ды латын əріптеріне көшірудің мемлекеттік тілдің дамуы мен қолданыс аясын кеңейтуге де 
қосар үлесі зор деп білеміз. Қазіргі таңда мемлекеттік тіліміз керегесін кеңге жайып, егемен-
ді елімізбен қатар дамып, мемлекеттік тілге деген сұраныс та артып келеді. Сондықтан Қа-
зақстан сияқты бүкіл əлемге танылған елдің мемлекеттік тілінің жазуы да заман талабына 
сай келуін күнделікті өмірдің өзі талап етіп отыр. Қазір шетелдермен əр түрлі саладағы бай-
ланыстардың күшеюіне байланысты осы шараларды рəсімдеу құжаттарын жазуда латын 
əріптерінің қажеттілігі анық байқалады. Сондай-ақ Елбасының мемлекеттік тілді дамыту 
бағытындағы сарабдал саясаты, оның шетелге барған сапарында БҰҰ мəжілісінде қазақ 
тілінде сөйлеуі қазір мемлекеттік қызметтегі адамдарға ерекше ықпал етті деп айта аламыз. 
Қазір шетелден келушілер саны көбейіп, Қазақстанға əлемнің назары ауып отырған тұста 
еліміздегі өзге ұлттармен қатар, шетел азаматтарының да мемлекеттік тілді үйренуге деген 
ынтасы артып отыр. Мысалы, кешегі Қытай жерінде өткен əн додасында жерлесіміз Димаш 
Құдайбергеновтың қазақ тілінде əн айтып, елді аузына қаратуы, əншінің шетедік жанкүйер-
лерінің қазақша əн айтуға, қазақ тілін үйренуге деген ықыласын оятқаны баршаға аян. Қазір-
гі Қазақстанның дамып, əлем көз тіккен талай маңызды шаралардың ұйтқысы болуы, оның 
мемлекеттік тілі мен жазуының да осы биіктен көрінуіне түрткі болып отыр. Осындай көп-
теген жағдайлар, күнделікті өмірдің өзі, жаңа технологиялар заманы қазақ тілін латын əліп-
биіне көшірудің қажеттілігін алға тартты. Сонымен бірге қазақ жазуының латын əріптеріне 
көшірілуі ел болашағы – жас ұрпақтың оқу-білім жəне ғылым жолындағы ізденістеріне де 
жол ашады. Қазіргі заман – жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, ақпарат, жаңа техно-
логиялар заманы. Адам жазу арқылы білім алады, жазу арқылы бір-бірімен байланыс жасап, 
жүрген-тұрғанын, жасаған жұмыстарын да жазып отырады, яғни хаттама, түрлі қатынас іс 
қағаздары, компьютер, интернет т.б. арқылы хабарласулар – бəрі де жазу арқылы жүзеге аса-
ды. Жер бетінде латын əліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Барлық дəрі-дəр-
мек атаулары, математика, физика, химия формулалары, көптеген терминдер, мамандықтарға 
қатысты ғылыми əдебиеттер т.б. латын əліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. Осы 
жаңа заманда өмір сүріп, білім алу, еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. адамның 
белсенді іс-əрекеттері мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып өте 
алмайды. Сондықтан латын əріптері өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі талап етіп отыр-
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ған басты қажеттіліктердің бірі деп білеміз. Латын əріптерімен жазу арқылы басқа тілді де 
меңгеру, оны жазу да бір-біріне жақындап, бір əріптен екінші əріпке ауысып отыру қиынды-
ғын жеңілдетіп, тілдің қолданысына да оң əсер етеді. Осындай жағдайда білім алып, маман-
дығын шыңдап жатқан жастарға əлемнің қай жерінде жүрсе де кедергі келтірмей, жұмысын 
жеңілдете түсуге ықпал етеді. Ендеше латын əліпбиінің болашағы да зор [2]. 

Жұртшылықпен кездесулерде: «Қазақтың жаңа латын əліпбиінде неше əріп болады, 
қазіргі əліпбиіміздегі 42 əріпті латын əрпімен ауыстыра саламыз ба?» – деген сұрақ көп 
қойылады. Орынды сұрақ. Көпшілік жұрт əліпби ауыстыру дегенді бір таңбаны екінші таң-
баға алмастыра салу деп түсінеді. Ол дұрыс емес. Біз үш мəселеге назар аударуымыз керек, 
алдымен тілдегі дыбыстар санын анықтау, одан кейін сол дыбыстарға сай əріптермен таң-
баланған əліпби жасау, одан кейін осы əріптермен жазудың емле ережелерін жасап бекіту қа-
жет. Біз қазіргі əліпбиіміздегі 42 əріпті латын əрпімен сол қалпында ауыстыра салатын бол-
сақ, оның пайдасы болмайды. Біз алдымен таза қазақы əліпби жасауымыз қажет. Алдағы 
уақытта Қазақстан Республикасының латын алфавитіне өтудің өзіндік қиындықтары бола-
тындығы анық. Онда: алфавит ауыстырып, оны үйрену, сауатты жазуды меңгеру, бұрынғы 
шығармаларды қайта аудару жəне тағы басқа мəселелер бар. Бірақ, қарап отыруға тағы бол-
майды. Сондықтан, ортақ тоқтам жасалған жаңаша алфавитті мемлекеттік деңгейде бірнеше 
нұсқа ішінен таңдап алып, соны ҚР Үкімет қаулысмен бекіту қажет. Одан кейін сол латын 
алфавитін балабақшаларда, орта мектептерде жəне ЖОО-да үйрету керек. Яғни, оны жазу 
мен оқуды үйретудің бірнеше сатылы мемлекеттік механизмдерін ойластыруы тиіс. Олар 
қандай деңгейде жұмыс жасау керектігі анықталуы шарт. Осы аталған мəселелерді мемлекет 
тарапынан қадағалайтын, бақылайтын арнайы мекеме қызметкерлері болуы қажет. Кейбір 
адамдар халықтың жаңа əріптерді меңгеруі, əсіресе, қарттардың оқып жазуға бейімделуі 
қиын болатынын алға тартып жатады. Қандай іс қылсаң да, ол оңай бола қоймайды, оның 
қиындығы да қоса еріп жүреді. Сондықтан «Шегірткеден қорыққан егін екпейді» дегендей, 
қиындықтан қорықпау керек. Тілдің болашағы – елдің болашағы. Жазуымызды латын əліп-
биіне көшіру бір күннің ісі емес, ол осы жазуымызбен қатар жүріп, елдің көзі үйреніп, көңілі 
орнына түсіп, жаңа əліпбиді əбден меңгеріп кетуіне мүмкіндік жасайды. Қазірдің өзінде жас-
тар ұялы байланыс кезінде бір-біріне осы латын əріптерімен хабарлама жібереді. Айналадағы 
түрлі мекемелер, банктер, машина маркалары, көше жарнамалары т.б. латын əріптерімен жа-
зылған сөздерді барлығымыз да жатсынбай оқып, түсініп жүрміз. Ал жастарымыздың бар-
лығы да мектептегі ағылшын сабағынан латын əріптерін жақсы меңгергенін білеміз. Əр істің 
өз қиындығы бар дегендей, орыс мектептерінде оқитындар бұрынғы жазумен жүретін болса 
да, көштен қалмай, олар да осы елдің азаматтары ретінде латын əріптерін меңгеруге ұмтыла-
ды. Ал кейбір пікір айтушылардың латынға көшкен кезде «орысша оқығандар латын əріпте-
рін меңгермей қалады, қазақша оқығандар орыс тілінен алыс қалады» деген сөздері ешбір 
қисынға келмейді. Қазір біздің жастарымыз ағылшын тілін аз уақытта қалай меңгеріп алса, 
орыс тілін де солай тез меңгереді. Себебі қазіргі өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді мең-
геру деңгейі өте жақсы, елімізде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқуға ерекше қамқорлық 
жасалып отырғаны да баршаға аян. 

5 Қорытынды 
Қорыта айтқанда, кез-келген əліпбидің міндеті графикалық (əріптің дыбысты таңба-

лау, көру, оқу, жазуға оңтайлы болуы), лингвистикалық (тілді дəл жеткізуі), техникалық (бас-
па ісі, компьютер, телефакс, интернет т.б.) талаптарға сай болуы керек. Қазіргі таңда латын 
əліпбиі осы талаптар биігінен көрініп, үлкен беделге ие болып, қолданыс аясы да мүмкіндігі 
де зор екендігін танытып отыр. Қазіргі əліпбиімізге байланысты жазуымызда орын алған 
қиындықтарды түзетіп, тіліміздің табиғи айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден 
арылатын кез келді. Əр сөзді бабалар салған жолмен ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз 
үшін жарыса қапталдап кедіргі келтіріп келген ескі əліпбиімізді латын əліпбиіне ештеңеден 
қорықпай алмастыра салуға мүмкіндік туды. Латын əліпбиін кезінде профессор Қ. Жұбанов 
та қолдап, осы əліпбиді қазақ тіліне бейімдеу бағытында белсене жұмыс жасаған еді. Қазір 



ҚМПИ ЖАРШЫСЫ №3 (55), 2019 ВЕСТНИК КГПИ №3 (55), 2019 
ISSN 2310-3353 ISSN 2310-3353 
 

118 

əлемнің алдыңғы қатарлы дамыған елдері латын əліпбиін қолданады, латын əріптері – 
өркениет жазуы, өмір талабы, сондықтан оның бұл артықшылығын ескеріп, біз де өз мақса-
тымызға сай латын жазуының игілігін көруіміз қажет [3]. 
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СУЛТАНБЕКОВА, Ж.Х., ӨТЕБАЙ, Н.Р. 
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
В статье рассматриваются цели перехождения казахского народа в латинский алфавит. В 

период глобализации развития образования и науки, экономики, бизнеса, политики, общего соперни-
чества Первый Президент РК в своих Посланиях к народу Казахстана подчеркивает необходимость 
знания латинского алфавита как требование времени. Кроме того, перехождение казахского языка 
в латинский алфавит является открытием для молодого поколения, которое и есть будущее нашей 
страны. 

Ключевые слова: латинский алфавит, Глава государства, народ Казахстана, казахский язык, 
государственный язык, международные отношения. 
 

SULTANBEKOVA, ZH.KH., OTEBAY, N.R. 
TRANSITION TO LATIN – TIME REQUIREMENT 
In the article importance of the Kazakh people's transition to the Latin alphabet. During the globa-

lization of the development of education and science, economy, business, politics, general rivalry, the First 
President of RK in his Addresses to the people of Kazakhstan emphasizes the need for knowledge of the Latin 
alphabet as a requirement of the time. In addition, the transition of the Kazakh language into the Latin 
alphabet is an opening for the younger generation, which is the future of our country. 

Key words: trilingualism, head of the state, people of Kazakhstan, the Kazakh language, state 
language, international relations. 




