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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
БАҒДАРЛАМАСЫ-ЗАМАНАУИ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ
ПЛАТФОРМАСЫ



РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ

1. Жеке тұлға дамуы
2.Ұлттық бірегейлік және халықаралық позициялау
3.Мемлекеттің, азаматтық қоғамның және жергілікті
қоғамдастықтардың дамуы

Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру республикалық және
қалалық жоспарларды орындау шеңберінде жүзегеасырылады
Барлық іс-шаралардың негізін 3 бағыт құрайды:



БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ
БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ

ПРАГМАТИЗМ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ ЕМЕС, ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ

ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ
САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ» МАҚАЛАСЫ:



БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ

Білімнің салтанат құруы – «табысты болудың ең іргелі, басты
факторы білім екенін» идеясын дәріптеу, құрметтеу
Білімнің салтанат құруы - бұл ұлттың жетістігі
Білім басты құндылық болуы керек
Жоғары білімді адам технологиялық революция көптеген кәсіптердің
жойылып кетуіне алып келген кезде өзгеретін жағдайларға оңай
бейімделе алады.
Білімнің салтанат құруы жалпыға ортақ болуы керек. 
Бүгінгі таңда Қазақстанда жоғары сапалы бәсекеге қабілетті білім алуға барлық
жағдай жасалған («Болашақ» бағдарламасы, Назарбаев Университеті,
Назарбаев Зияткерлік мектептері, «Баршаға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім беру» бағдарламасы,
12 жылдық орта білім беруге көшу, гранттық қаржыландыру көлемін ұлғайту)



БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ

Бәсекелік қабілет – ұлттың аймақтық және жаһандық
нарықтарда тек материалдық ғана емес, сонымен қатар
жоғары сапалы зияткерлік өнімді ұсыну мүмкіндігі



ПРАГМАТИЗМ

Прагматизм –ұлттық және жеке ресурстарды нақты
білу, оларды үнемді пайдалану, болашағын
жоспарлай білу; ысырап етуден, дандайсушылықтан бас тарту



ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ
ЕМЕС, ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ

Эволюциялық даму – бұл қоғамның бейбіт түрдегі зорлық-
зомбылықсыз қайта құрылуы (сабырлы, ілгерілемей прогрес
кекөмектесу, оның негізгі бағыттарын ұстану, басқа
мемлекеттердің озық тәжірибелерін қолдану).
Революциялық даму –  бұл белгілі бір уақыт аралығында
мемлекет өмірінің барлық салаларында болатын, қоғамдық
қатынастардың сипатындағы түбегейлі өзгеріс



ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ

Ұлттық бірегейлікті сақтау–бұл ұлттық сана шеңберіндегі
өзгеріс және оның кейбір белгілерін өзгерткен
кезде ұлттық «Мендіктің» ішкі өзегін сақтау



САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ – БҰЛ:

Жаңаны қабылдауға дайын болу;
Басқалардың ең озық жетістіктерін қабылдай білу;
Сыртқы сынақтарға икемді жауап беру;
Дүйім дүниеде не болып жатқанын түсіну;
Түсініктердің,
білімді, стереотиптерді сыни, объективті талдау;
Адамдармен әділеттілік, басқаларға құрмет көрсету;
Қоғамдағы мінез-құлқыққа жауапкершілік.



«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
АРНАЙЫ ЖОБАЛАРЫ:

1. Латын графикасына көшу процесін ұйымдастыру-әдістемелік қолдауды
қамтамасыз ету.
2. Кириллицадан латын әліпбиіне қайта кодтау бағдарламасының жалпыға
қолжетімділігін және жаппай енгізілуін қамтамасыз ету.
3. Білім беру ұйымдары арасында қазақ әліпбиінің
латын графикасына кезең-кезеңмен көшуін сынақтан өткізу.
4.Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру аясында филологтардың
біліктілігін арттыру

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңмен көшіру жобасы�

Мақсаты – латын графикасы негізінде қазақ тілін пайдалануға кезең-
кезеңмен көшуді қамтамасыз ету
Міндеттері:



«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ бІЛІМ. 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»

1. Әлеуметтік-гуманитарлық саладағы 100 жетекші оқулықты қазақ
тілінеаудару.
2. Аударылған оқулықтарды рецензиялау жөніндегі
сараптау комиссиясынұйымдастыру.
3. Терминологияны жетілдіру, мемлекеттік тілдегі терминдердің көлемін
ұлғайту, сондай-ақ оларды танымал ету.
4. Білім беру ұйымдарын, кітапханаларды жоба шеңберінде шығарылған
оқулықтармен қамтамасыз ету.
5. Жастардың әртүрлі әлеуметтік
топтары арасында зияткерлік конкурстар, викториналар, дебаттар өткізу.

Мақсаты – үздік әлемдік үлгілер бойынша студенттердің
мемлекеттік тілдегуманитарлық білім алуына жағдай жасау.
Міндеттері:



«ТУҒАН ЖЕР»

Білім беру, экология және абаттандыру саласында өлкетану
жұмыстарын ұйымдастыру, өңірлік тарихты зерделеу, жергілікті
ауқымдағы мәдени-тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды
қалпына келтіру.
2. Азаматтарды туған өлкенің дамуына тарту, сондай-ақ әлеуметтік
мәселелерді шешу.
3. Қайырымдылық мәдениетін дамыту.
4. Өлкетану сәндік-қолданбалы шығармашылық көрмесін ұйымдастыру.
5. Туристік экспедициялық жасақтарды құру.

Мақсаты - қазақстандықтарда шынайы патриотизм сезімін тәрбиелеу.
Міндеттері: 



«ҚАЗАҚCТАННЫҢ КИЕЛI 
ЖЕРЛЕРIНIҢ ГЕОГРАФИЯСЫ»

1.Қазақстанның мәдени-географиялық белдігін құру, оның рөлін анықта
2.Қазақстанның
киелі, туристік объектілері бойынша экспедицияныұйымдастыру.
3.БАҚ-та қасиетті орындар бойынша ақпараттық жобаларды ілгерілету.
4.Ішкі туризмді дамытуды қолдау.
5.Инфрақұрылым және логистика бөлігі бойынша киелі объектілердің
қолжетімділігін қамтамасыз ету.
6. Жобаның негізгі мақсатын алға жылжыту үшін жастарды, оқушыларды
тарту.

Мақсаты – Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерін, қасиетті
орындарын сақтау, қалпына келтіру, танымал ету.
Міндеттері: 



«ЖАһАНДАҒЫ ЗАМАНАУИ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ»

1. Әдебиет, гуманитарлық ғылымдар саласындағы қазіргі заманғы
қазақстандық қайраткерлердің үздік шығармаларын, суретшілердің,
музыканттардың, мүсіншілердің шығармашылық жұмыстарын әлемдік
алты тілге аудару.
2. Қазіргі заманғы қазақстандық мәдениет қайраткерлерінің үздік
шығармаларын ілгерілету.
3.Елде қазақстандық мәдениетті танымал ету, сондай-ақ Қазақстанның
мәдени жетістіктерін шетелде танымал етуге жәрдемдесу.
4. Қазіргі заманғы қазақстандық мәдениетті ілгерілету үшін мәлімет берудің
қазіргі заманғы формаларын әзірлеу және пайдалану.
5.Шығармашылық интеллигенцияны қолдау.

Мақсаты – Қазақстанның мәдени жетістіктерін әлемдік деңгейде насихаттау.
Міндеттері:



«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 ЖАҢА ЕСIМI»

1.Қазіргі көшбасшыларды ұсыну мен анықтаудың ғылыми
негізделгенкритерийлерін қалыптастыру.
2.Жоба жеңімпаздарын ақпараттық және имидждік жылжыту, олардың
тәжірибесін, жетістіктерін көпшілікке тарату.
3."Қазақстанның 100 жаңа есімі" жеңімпаздарының
бастамаларын, тәжірибесін, жобаларын іске асыруға қолдау көрсету және
көмек көрсету.
4. Қоғамды дамытуға бағытталған әлеуметтік, экологиялық,
имидждік және басқа да жобаларды іске асыруға белсенді тарту.

Мақсаты – қазіргі Қазақстанды бейнелейтін табысты адамдардың
тарихын, оның әр түрлі қызмет саласындағы жетістіктерін көрсету.
Міндеттері:



«АУЫЛ –ЕЛ БЕСIГI»

1.Ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту.
2.Ауылдың әлеуметтік саласын білікті кадрлармен қамтамасыз ету.
3.Ауылдық жерлерде ШОБ-тың экспоненциялық өсуі үшін жағдай жасау.
4.Жастарды ауылдық аумақтарды және агробизнесті дамытуға тарту.
5.Ауыл еңбегінің маңыздылығын насихаттау.

Мақсаты – қазіргі заманғы өмір стандарттарына сәйкес ауылдағы өмір
сүру сапасы мен деңгейін жақсарту.
Міндеттері:



«АРХИВ-2025»

1.Шетел мұрағаттары мен қорларында тарих және мәдениет
бойынша археологиялық жұмыстарды жүргізу.
2. Мұрағаттық деректерді кейіннен талдауға және цифрлауға
болатындай жинау.
3.Еліміздің барлық өңірлерінде мектептер мен өлкетану мұражайлары
жанынан тарихи-археологиялық қозғалыс құру.
4.Мұрағаттық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету.

Мақсаты – жетіспейтін тарихи фрагменттерді қалпына келтіру
мақсатымен отандық және шетел мұрағаттарында іргелі зерттеулер
жүргізу.
Міндеттері:



«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЕЖЕЛГI ӨНЕР 
ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУЗЕЙI»

1.Көшпенділердің өнері мен технологияларының
үлгілерін табу бойыншаэкспедицияларды ұйымдастыру.
2.Көшпенділердің тұрмысы мен мәдени заттарын қайта
жаңғыртып, қолөнершілердің көрмесін өткізу.
3.Қазақстан өңірлерінде тарихи қайта құру фестивальдерін өткізу.
4.Қосымша шындық элементтері бар виртуалды мұражайларды құру.
5.Елдің әр түрлі өңірлерінде жылжымалы тақырыптық көрмелер
ұйымдастыру.

Мақсаты – Ежелгі өнер мұражайларын және
Ұлы дала технологияларын құру арқылы қазақ халқының мәдени мұрасын
сақтау және дамыту.
Міндеттері:



«ДАЛА ФОЛЬКЛОРЫ МЕН 
МУЗЫКАСЫНЫҢ 
МЫҢ ЖЫЛЫ»

1.Ұлы дала мұрагерлерінің халық шығармашылығының үздік үлгілерін
жинаубойынша іс-шараларды ұйымдастыру. 
2.Қазақ шығармашылық мұрасын: музыка, музыкалық
аспаптар, ауызшашығармашылық, арнайы музыкалық жанрларды (күй,
жыр, айтыс) насихаттау.
3.Қазіргі заманғы аудиторияға жақын және түсінікті форматтағы
ауызша және музыкалық дәстүрлерді жаңғырту.
4."Ұлы Даланың көне сарындары" жинағын дайындау – қазақтың дәстүрлі
музыкалық аспаптары: қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай және т.б. үшін
жасалған маңызды шығармалардың коллекциясы

Мақсаты - қазақ фольклоры мен музыкасын сақтау және насихаттау.
Міндеттері:



«ТАРИХТЫҢ КИНО ӨНЕРI МЕН 
ТЕЛЕВИЗИЯДАҒЫ КӨРIНIСI»

1.Қазақстанның өркениетті тарихының үздіксіздігін ашатын деректі-
қойылымдық фильмдер, телевизиялық сериалдар, толық
метраждыкөркем суреттер, бейнероликтер, вайнерлер циклін құру
2.Ұлттық супер батырларға табынуды қалыптастыруға қабілетті
сапалыбалалар фильмдерін, мультипликациялық
сериалдарды (фильмдерді) жасау
3. Жаңа тарихи теле- және кино туындыларының
форматтарын кеңейту
4. Шетелде қазақстандық кино мен сериалдарды насихаттау

Мақсаты – теледидар, кино, әлеуметтік желілер арқылы қазақ халқы
тарихының өркениетті үздіксіздігін ашып көрсету
Міндеттері:



ЖАҢА ЖОБАЛАР

Жобаның мақсаты – ресурстарды орынды тұтынуды және
бөлуді көздейтін прагматикалық өмір
салтын қазақстандықтардың құндылықтық бағдарлары
жүйесіне енгізу.

Жобаның мақсаты Қазақстан халқының құқықтық
сауаттылығы деңгейін арттыру, құқықтық мәдениетін
қалыптастыру болыптабылады.

«Үнем – қоғам қуаты»

«Құқықтық мәдениет»



ЖАҢА ЖОБАЛАР

Жобаның мақсаты көнеріп, қолданыс аясы тарылған
дәстүр мен ғұрыптан бас тартып, ұмыт болғанын
жаңғыртып, тәрбиелік және адамгершілік құндылығы жоғары
салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды заманға сай түрлендіру. Және,
қазақтың ұлттық асханасының ерекшелігі мен құндылықтарын
кеңінен дәріптеу.

Арнайы жобаның мақсаты: қажырлы еңбектің арқасында табысқа
жеткен адамдардың тәжірибесін, еңбекқорлық құндылықтарды,
ұдайы өзін-өзі жетілдіру идеясын жаю арқылы еңбекке
сүйіспеншілікті насихаттау.

«Дәстүр мен ғұрып» 

«Еңбек – елдің мұраты»



НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІ
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