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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Суға батып кеткен кемелерді жою туралы 2007 жылғы 
Найроби халықаралық конвенциясын ратификациялау туралы

2007 жылғы 18 мамырда Найробиде жасал ған Суға батып кеткен кемелерді жою туралы 2007 жылғы Найроби 
халықаралық конвенция сы ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 31 наурыз
№ 25-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым 
мәселелері бойынша �згерістер  мен толықтырулар енгізу туралы

РЕСМИ

Оңтүстіктегі 
су проблемасы 
қалай 
шешіледі?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев аса к�рнекті сәулетші, қоғам 
қайраткері Шот-Аман Уәлихановтың отбасы мен жақын туыс-
тарына к�ңіл айтты, деп хабарлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Шот-Аман Уәлихановтың 
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына 
к�ңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлады Тұңғыш 
Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев аса көрнекті 
сəулетші, ғалым əрі қоғам қай-
раткері, қаламгер Шот-Аман 
Ыдырысұлы Уəлихановтың 
дүниеден өтуіне байланысты 
көңіл айтып, жеделхат жолдады.

«Шот-Аман Ыдырысұлы 
елімізде сəулет өнерінің қарқынды 
дамып, жаңа белеске көтерілуі 
жолында көп еңбек сіңірді. 
Көптеген еңселі ғимарат пен 
көрікті ескерткіштің авторы атан-
ды. Халқымыз оны Мемлекеттік 

Елтаңба авторларының бірі 
ретін де жақсы біледі. Ғұмырын 
шығармашылық ізденістер мен 
ғылыми-зерттеулерге арнап, 
қаламгерлік жолда да жемісті 
жұмыс жасады. Руханият байлы-
ғын дамытуға едəуір атсалысты. 
Соңына өшпес із, сарқылмас 
мұра қалдырған Шот-Аман Ыды-
рысұлының жарқын бейнесі 
ұмытылмайды. Халқымыз есі мін 
əрдайым ардақ тұтады», делінген 
жеделхатта.

Нұрсұлтан Назарбаев көрнек-
ті сəулетші, қоғам қайраткері, 
Мем лекеттік сыйлықтың лау-
реаты, егемен еліміздің Елтаңба 
автор ларының бірі Шот-Аман 
Уəли хановтың өмірден өткені 
тура лы суыт хабарды үлкен 
күйзе ліс пен қабылдап, орны 

толмас ауыр қайғыға ортақтасып, 
көңіл айтты.

«Шот-Аман Ыдырысұлы сан 
қырлы дарыны мен биік пара-
саты, еселі еңбегі арқылы ұлт  тық 
сəулет өнерінің өркен деуіне зор 
үлес қосқан тұлға еді. Азат тықтың 
бесігі болған Алматы қа ласындағы 

Тəуел сіз дік мону ментін сом даған 
шығар машы лық топ жетек шісі, 
сон дай-ақ көптеген еңселі ескерт-
кіш  пен көрікті ғимарат тың ав-
торы ретін де ел мəдениетінің 
дамуы на атсалысты. Талантты 
шə кірт  тер тəрбиелеп, соңына бір-
қатар ғылыми-зерттеу еңбегін 
қалдырды.

Алаш жұртының құрметіне 
бөленген абзал азаматтың жар-
қын бейнесі халық жадында əр-
дайым сақталады деп сенемін»,  
делінген жеделхатта.

4-бет

––––––––––––––––––––––
Түркітілдес мемле кет тер  -
дің ынтымақтас тық ке-
ңе сі нің бейресми сам миті 
онлайн форматта �тті. 
Жос  пар бойынша іргелі 
жиын Түр кістан қала сын-
да �туі тиіс еді. Алайда ко-
ро на вирус пандемия сы на 
байланыс ты іс-шара ны бей-
не кон ференция режі мін де 
ұйымдастыру ұйға рылды. 
––––––––––––––––––––––

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Саммитке Қазақстан Пре-
зи денті Қасым-Жомарт Тоқаев, 
Қазақстанның Тұңғыш Прези-
денті – Елбасы Түркі кеңесінің 
Құрметті ТөрағасыНұрсұлтан 
Назар баев, Түркия Президенті 
Ре жеп Тайип Ердоған, Əзербай-
жан Президенті Ильхам Əлиев, 
Өзбек стан Президенті Шавкат 
Ми рзиёев, Қырғызстан Прези ден-
ті Садыр Жапаров, Түрік мен стан 
Президенті Гурбангулы Бер ді-
мұхамедов, Венгрия Пре мьер-
министрі Виктор Орбан қатысты. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев онлайн фор  матта 

өткен Түркітілдес мем   лекет тер-
дің ын ты мақтас тық кеңе сі нің 
бейресми сам ми тін де Қазақ-
станның ұсыны сын қабыл алып, 
Түркітілдес мем лекеттердің ын-
тымақтастық кеңесі нің бейрес-
ми саммитіне қатысуға келісім 

берген Мем лекет басшыларына 
риза шы лығын білдірді.

– Бұл басқосуды бəріміз үшін 
қасиетті Түркістанда ұйым  -
дастыруды жоспарлаған едік. 
Алайда пандемияға байланыс-
ты күрделі ахуалға орай біз 

сам митті онлайн форматта 
өткізу ді жөн көрдік. Індеттің 
беті қайт қан соң, бұрынғыдай 
бет пе-бет жүздесеміз деп сене-
мін. Осы мүмкіндікті пайда-
лана отырып, баршаңызды 
Наурыз мейрамымен тағы да 

құт тықтаймын. Бұл – күллі түркі 
жұртының төл мерекесі. Бауыр-
лас елдерге бақ-береке тілеймін! 
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы өз сөзін-
де Түркістанның барлық түркі 
халықтары үшін қастерлі қара 
шаңырақ, құтты мекен жəне 
аңсарлы атажұрт екенін айт ты. 
Бабаларымыздың осы өңір де 
ғұлама ұстаз Қожа Ах мет Ясауи-
ден діни білім алып, түркі-ислам 
мə де ниетін əлем ге таратқанын, 
түр кі лер Кіші Азияға бет бұр ған-
да бұл құн ды лықтар түп-тамыры-
мызды сақ тап, бірлігімізді бекем 
ұстауға негіз болғанын атап өтті.

– Біздің мақсатымыз – түркі 
əлемін XXI ғасырда маңызды 
экономикалық жəне мəдени-гу-
ма нитарлық кеңістіктің бірі-
не айналдыру. Түркі өрке-
ниетін жаңғыртуды, ең алды-
мен, Ясауи мұрасы мен қасиет ті 
Түркістанды əлемге танытудан 
бастауға шақырамыз. Сол себепті 
бүгінгі саммит «Түр кі стан – түркі 
əлемінің ру ха ни астанасы» деп 
аталып отыр. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен 
Түркістан қаласы түбегейлі 
өзгеріп, жаңа келбетке ие бол-
ды, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті бүкіл 
əлем теңдессіз сын-қатерлер мен 
күресіп жатқан қазіргі дей қиын 
уақыттың өзінде Түркі тіл дес 
мемлекеттердің ынтымақ тастығы 
бəсеңдемегенін ерекше атап өтті. 
Алайда күрделі кезеңдегі қарым-
қатынасымызға тың серпін беру 
жолдарын бірлесіп ойластыруы-
мыз қажет екенін жеткізді. Осы 
мақсатта бірнеше мəселе бойын-
ша ойымен бөлісті.

– Біріншіден, індетті тоқтату-
дың бірден-бір жолы – азамат-
тарымызды вакцинамен жап-
пай қамтамасыз ету екені айдан 
анық. Біздің елдеріміз де екпе 
шығаруды қолға алды. Ортақ 
мүддеге сай тəжірибе бөлісіп, 
бір-бірімізді қолдауымыз қажет 
деп санаймын.

Өкінішке қарай, халықаралық 
қауымдастық пандемияға қарсы 
күрес кезінде тұтасып əрекет 
ете алмады. Негізгі ірі мемле-
кеттер арасында қайшылықтар 
туындап, вакциналық қақтығыс 
басталып кетті. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы да осындай күрделі 
жағдайда өз əлеуетін көрсете 
алмады.  

(Жалғасы 2-бетте)

Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы
Қазақстан Президенті түркі өркениетін жаңғыртуға қатысты нақты ұсыныстар айтты

2021 жылғы 31 наурызда «Түркістан – 
түркі əлемінің рухани астанасы» тақырыбында 
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңе-
сі нің (бұдан əрі –Түркі кеңесі) бейресми сам миті 
бейнеконференция арқылы өтті.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен 
кездесуге Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы, Түркі кеңесінің Құрметті 
Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, Əзербайжан 
Республикасының Президенті Ильхам Əлиев, 
Қырғыз Республикасының Президенті Садыр 
Жапаров, Түркия Республикасының Прези денті 
Реджеп Тайип Ердоған, Өзбекстан Респуб лика-
сының Президенті Шавкат Мирзиёев, Түрік-
менстан Президенті Гурбангулы Бердімұ ха медов 
жəне Мажарстанның Премьер-министрі Виктор 
Орбан, сондай-ақ Түркі кеңесінің Бас хатшысы 
Бағдат Əміреев қатысты.

Түркі кеңесі мемлекеттерінің басшылары
Көктемгі күн мен түннің теңелуіне сəйкес 

келетін, табиғаттың жаңаруы мен жаңа өмірдің 
басталуын білдіретін Наурыз мейрамын атап 
өтіп;

Əзербайжан Республикасын, Қазақстан 
Респуб ликасын, Қырғыз Республикасын, Өзбек-
стан Республикасын жəне Түрікменстанды 
алдағы Тəуелсіздіктің 30 жылдығының қайта 
қалпы на келтірілуімен құттықтап жəне 1991 
жылы түркітілдес мемлекеттердің тəуелсіздігін 
алғашқы болып мойындағаны үшін Түркия 
Республикасына алғыс білдіріп;

Соңғы онжылдықтарда түркітілдес мемлекет-
тер қол жеткізген айтарлықтай саяси жəне əлеу-
меттік-экономикалық прогресті атап көрсетіп, 
Түркі əлеміндегі көпжақты қарым-қатынас  тар-
дың дамуын жоғары бағалап жəне түркі мем-
лекеттері арасындағы ынтымақтастықты одан əрі 
тереңдетуге нық бейілділік танытып;

Əскери оккупациядан Əзербайжан Республи-
касы аумағының азат етілуін жоғары бағалап жəне 
Армения – Əзербайжан жанжалының аяқталуын 
қошеметтеп;

Түркі əлеміндегі берік ауызбіршілікті барын-
ша тығыз ынтымақтастық үшін ұзақ мерзімді па-
йымдар мен мақсаттар қоюға жəне стратегиялық 
бағдарды тұжырымдауға бел байлағандығын рас-
тай отырып;

Түркі кеңесінің құрылғаннан бергі құнды 
жетістіктерін атап өтіп жəне оның түркі əлемін-
дегі интеграциялық үдерістерді қамтамасыз етудегі 

рөлін арттыруға жəне түркі əлемінің құндылықтары 
мен мүдделерін өңірлік жəне халықаралық аренада 
одан əрі ілгерілетуге ниетті екенін растай отырып;

Халықтарының игіліктеріне бейбітшілік, 
тұрақ тылық, қауіпсіздік пен гүлденуіне үлес қосу 
құралы ретінде көпжақты экономикалық ынты-
мақтастықтың маңыздылығын атап өтіп;

Күллі Түркі əлемі халықтарының бірігуіндегі 
Түркістан қаласының рухани маңыздылығын 
мойындап;

Қожа Ахмет Ясауи ислам құндылықтарын на-
сихаттайтын түркі мектебінің негізін қалаған жəне 
бүкіл түркі əлемінде философияның дамуына зор 
ықпал еткен көрнекті жəне рухтандырушы тұлға 
ретінде қалдырған мұрасын жоғары бағалап;

Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 
кеңесін құру туралы Нахчыван келісімі аясында 
Ұйымға мүше мемлекеттердің шоғырландырылған 
ұстанымын əзірлеу мақсатында Түркі əлемінің 
мүдделерін қозғайтын өңірлік жəне халықаралық 
мəселелер бойынша консультацияларды жалғас-
тырудың маңыздылығын атап өтіп, 

төмендегілер туралы мəлімдеді:
1. Түркістан қаласын Түркі əлемінің рухани 

астанасы деп жариялады. Болашақта ротациялық 
негізде Түркі əлемінің өзге де əйгілі көне шаһар-
ларына осы іспеттес мəртебе беруге мүмкін бо-
латыны туралы келісті жəне Хатшылыққа мүше 
мемлекеттермен бірлесе аталған мəселе бойынша 
ережені 2021 жылы күзде Түркияда өтетін Түркі 
кеңесінің 8-ші саммитінің қарсаңында Сыртқы 
істер министрлері кеңесінің қабылдауы үшін 
əзірлеуді тапсырды;

2. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре-
зиденті – Елбасы, Түркі кеңесінің Құрметті Төр-
ағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркі кеңесі нің 
атауын өзгерту жөніндегі бастамасын қолдады 
жəне Сыртқы істер министрлері мен Хатшылыққа 
2021 жылы күзде Түркияда өтетін Түркі кеңесінің 
8-ші саммитіне қол қою үшін тиісті құжаттарды 
əзірлеуді тапсырды;

3. Хатшылыққа «Түркі əлемінің келешегі-2040» 
жəне «Түркі кеңесінің 2020-2025 стратегиясының» 
алғашқы жобаларын дайындағаны үшін алғыс 
білдірді жəне мүше мемлекеттердің тиісті орган-
дарына өздерінің тиісті ұлттық ішкі рəсімдері 
шеңберінде Түркиядағы келесі саммитте бекіту 
мүмкіндігі мақсатында оларды Хатшылықпен 
бірлесіп дайындауды тапсырды;

(Соңы 3-бетте)

Көңіл айту жеделхаттарын жолдады

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 
93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №15, 
71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., №2, 21, 
25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 54-құжат; 
№11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; №16, 

129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., 
№1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30, 
32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13, 
91-құжат; №14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №23-
24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат; 
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13, 
63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16, 
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 

(Жалғасы 11-бетте)

Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 
кеңесі бейресми саммитінің 

ТҮРКІСТАН ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

* * * 
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2014 ж., №1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; 
№7, 37-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12, 
82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат; 
№14, 72-құжат; №15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат; №19-
II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат; 
№21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 132-құжаттар; 
№22-I, 140, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144-құжат; №22-V, 
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 2016 
ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат; №22, 
116-құжат; №23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 23-құжат; 
№13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; №15, 55-құжат; №20, 
96-құжат; №22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; №23-V, 
113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 
22-құжат; №9, 31-құжат; №10, 32-құжат; №12, 39-құжат; 
№14, 42-құжат; №15, 47, 50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 
62-құжат; №22, 82, 83-құжаттар; № 24, 93-құжат; 2019 ж., 
№1, 4-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 
45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 
99, 106-құжаттар; №24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., №9, 
31-құжат; №10, 39, 44-құжаттар; №11, 54-құжат; №12, 61, 
63-құжаттар; №14, 68, 75-құжаттар; №16, 77-құжат; №24-II, 
111, 112, 116-құжаттар; 2021 ж., №1, 1-құжат; 2021 жылғы 6 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне кеденд ік реттеу жəне 
кəсіпкерлік қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

53-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының он үшінші 
абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, 
ғы лыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəти-
же лерін коммерцияландыру;».

2. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Рес пуб-
ли ка сының Еңбек кодексіне (Қазақстан Респуб ли касы 
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-IV, 151-құжат; 
2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12, 
34-құжат; №13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 2018 ж., №1, 
4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; №14, 42-құжат; 
№15, 47, 48-құжаттар; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; №21-
22, 91-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; №10, 39-құжат; 
№11, 57-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат; №24-II, 
106, 112-құжаттар; 2021 ж., №1, 1-құжат; 2021 жылғы 5 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жария лан ған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заң на ма лық актілеріне күзет қызметі мəселелері 
бойын ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 11 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Ка захс танс кая правда» газеттерінде жарияланған «Қа-
зақс тан Республикасының кейбір заңнамалық акті ле ріне 
білім беру мəселелері бойынша өзгерістер мен то лық тыру-
лар енгізу туралы» 2021 жылғы 8 қаңтардағы Қазақ стан 
Республикасының Заңы):

16-баптың 23) тармақшасындағы «азаматтық қыз-
мет ке» деген сөздер «мемлекеттік білім беру ұйы мының 
бірінші басшысы мен педагогін қоспағанда, азаматтық 
қыз метке» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., №15-I, 15-II, 76-құжат; 
2021 ж., №1, 1-құжат; 2021 жылғы 11 қаңтарда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газет терінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кей бір 
заңнамалық актілеріне білім беру мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 
8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

209-баптың 2-тармағы «медициналық ұйымдарда» 
деген сөздерден кейін «, дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы 
мемлекетке тиесілі медициналық ұйымдарда, сондай-ақ 
«Назарбаев университеті» медициналық ұйымдарында» 
деген сөздермен толықтырылсын.

4. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Рес пуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №20, 151-құжат; 2008 
ж., №23, 124-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 
23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №2, 
21-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 
№16, 128-құжат; №18, 142-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; 
№4, 32-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №2, 7-құжат; №7, 
34-құжат; №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 
81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; №3, 21-құжат; 
№10, 52-құжат; №14, 84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №10, 50-құжат; 
№14, 72-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-III, 135-құжат; 
№22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; №23-II, 170, 
172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; №23, 119-құжат; 
2017 ж., №8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар; №13, 
45-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; №22-III, 
109-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №9, 31-құжат; №10, 
32-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 48-құжаттар; № 22, 
83-құжат; 2019 ж., № 3-4, 16-құжат; №7, 36-құжат; №8, 
46-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; 
№23, 106-құжат; № 24-I, 119-құжат; №24-II, 122-құжат; 
2020 ж., №9, 31-құжат; №10, 39-құжат; №11, 57-құжат; 
№12, 61-құжат; №13, 67-құжат; №16, 77-құжат; 2021 ж., 
№1, 1-құжат; 2021 жылғы 11 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық акті-
ле ріне білім беру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 8 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
21-4) жəне 45-1) тармақшалар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«21-4) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 

ке йінгі білім беру ұйымының эндаумент-қоры – қайы-
рымдылық көмек, өтеусіз аударымдар, қайыр мал-
дықтар, гранттар, білім беру ұйымдары құрыл тай шы-
ла рының (қатысушыларының) салымдары есебінен 
қа лып тастырылатын нысаналы капитал қоры, одан 
түсе тін инвестициялық кіріс ғылыми, ғылыми-техни-
ка лық қызметті жəне (немесе) білім беру қызметін 
қаржыландыруға бағытталады;»;

«45-1) мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
бас шыларын ротациялау – облыстардың, республикалық 
ма ңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органдарының қарамағындағы мемлекеттік білім 
беру ұйымдарының бірінші басшылары арасындағы лауа-
зымдық орын ауыстыру;»;

мынадай мазмұндағы 45-2) тармақшамен толық ты-
рыл сын: 

«45-2) мемлекеттік оқу бітіру емтиханы – білім 
алушылардың орта білім беру курсын аяқтағаны туралы 
куə лан дыратын, мемлекеттік үлгідегі құжатты алуы үшін 
қажетті шарт болып табылатын, орта білім беру ұйым-
да рында білім алушыларды қорытынды аттестаттау ны-
са ны;»;

2) 5-баптың бірінші бөлігінде:
35) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«35) еңбек жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп, 

мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары 
мен педагогтерін лауазымға конкурстық тағайындау, лауа-
зымынан босату қағидаларын əзірлейді жəне бекі те ді;»;

мынадай мазмұндағы 35-1) тармақшамен толық ты-
рыл сын: 

«35-1) мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
басшыларын ротациялауды жүргізу қағидаларын əзір лей-
ді жəне бекітеді;»;

3) 6-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 24-13) тармақшамен 

толық тырылсын:
«24-13) мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 

басшыларын ротациялауды жүргізу қағидаларына сəйкес 
мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші бас шы ла-
рын ротациялауды жүргізеді;»;

3-тармақ мынадай мазмұндағы 27-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«27-1) мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
басшыларын ротациялауды жүргізу қағидаларына 
сəйкес мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
басшыларын ротациялауды жүргізеді;»;

4) 44-бапта:
3-тармақтың төртінші бөлігі алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 9-3-тармақпен толықтырылсын:
«9-3. Мүгедек, жүкті, көпбалалы ата-ана (қорғаншы), 

он төрт жасқа дейінгі баланы тəрбиелеп отырған жал-
ғыз  басты ата-ана болып табылатын, мүгедек балалары, 
оның ішінде асырап алған балалары бар (қорғаншы бо лып 
табылатын) немесе асырауында қарт ата-анасы бар мем-
ле кеттік білім беру ұйымдарының бірін ші бас шы ла рын 
басқа жерге көшуге байланысты рота ция лауға олардың 
келісімімен ғана жол беріледі.».

5. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., №4, 
36-құжат; 2013 ж., №15, 82-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 119-құжат; №21-
III, 135-құжат; 2018 ж., №15, 47-құжат; №22, 83-құжат; 
2019 ж., №5-6, 27-құжат; №19-20, 86-құжат):

1) бүкіл мəтін бойынша «жоғары оқу орындары», 
«жоғары оқу орнында», «жоғары оқу орындарының», «жо-
ғ ары оқу орындарымен», «Жоғары оқу орындарының», 
«Жоғары оқу орны», «Жоғары оқу орындары», «жоғары 
оқу орындарына», «жоғары оқу орны», «жоғары оқу 
орындарында» деген сөздер тиісінше «жоғары жəне 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйым-
дары», «жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан ке-
йін гі білім беру ұйымында», «жоғары жəне (немесе) 
жо ғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының», 
«жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарымен», «Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының», «Жоғары жəне 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы», 
«Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан ке йінгі білім 
беру ұйымдары», «жоғары жəне (немесе) жо ғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына», «жоғары жəне 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы», 
«жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарында» деген сөздер мен ауыстырылсын;

2) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толық ты-

рыл сын:
«4-1) ғылыми бағыттар сыныптауышы – ғылыми ба-

ғыт тарды сыныптауды жəне кодтауды белгілейтін құ-
жат;»; 

6) тармақшадағы «қолданбалы зерттеулердің» деген 
сөздер «қолданбалы ғылыми зерттеулердің» деген сөз-
дер мен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толық ты-
рыл сын:

«9-1) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қыз мет нəтижелерін коммерцияландыру туралы есеп 
– ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобасын іске асыру 
нəтижелері туралы ақпаратты қамтитын құжат;»;

10) тармақша «орындау барысында» деген сөздерден 
кейін «тиісті ғылыми əдістермен жəне құралдармен» деген 
сөздермен толықтырылсын;

19-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«19-1) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 

ке йінгі білім беру ұйымының эндаумент-қоры – қа-
йырымдылық көмек, өтеусіз аударымдар, қайыр мал-
дықтар, гранттар, білім беру ұйымдары құрыл тай шы-
ларының (қатысушыларының) салымдары есе бінен 
қалыптастырылатын нысаналы капитал қоры, одан 
түсетін инвестициялық кіріс ғылыми, ғылыми-техни ка-
лық қызметті жəне (немесе) білім беру қызметін қар жы-
лан дыруға бағытталады;»;

23) тармақшадағы «қолданбалы зерттеу» деген сөздер 
«қолданбалы ғылыми зерттеу» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«25) стратегиялық ғылыми зерттеулер – стратегиялық 

міндеттерді шешуге бағытталған іргелі не қолданбалы 
ғылыми зерттеулер;»;

29) тармақшадағы «іргелі зерттеу» деген сөздер 
«іргелі ғылыми зерттеу» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 3-бапта:
9) тармақшадағы «тəртібін» деген сөз «қағидаларын» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
10) жəне 13) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«10) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қыз-

метті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржы-
лан дыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды 
гранттық қаржыландыру қағидаларын бекітеді;»;

«13) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызметті, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-тех-
ни калық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруды қар-
жыландыратын заңды тұлғаларды айқындайды;»;

4) 4-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) ғылым жəне ғылыми-техникалық қызмет сала-

сын дағы мемлекеттік саясатты іске асыру, ғылым жəне 
ғылыми-техникалық қызмет саласындағы салааралық үй-
лестіруді жүзеге асыру;»;

мынадай мазмұндағы 2-1), 5-3), 16-1), 16-2) жəне 16-
3) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шеңберінде 
қалыптастырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын іргелі жəне қолданбалы 
ғылыми зерттеулердің ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалары мен бағдарламаларын үйлестіру;»;

«5-3) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəти-
желерін коммерцияландыру жобаларын мемлекеттік 
есепке алу қағидаларын жəне олардың орындалуы жө-
нін дегі есептерді бекіту;»;

«16-1) «Үздік ғылыми қызметкер» жыл сайынғы 
сыйлығын беру қағидаларын бекіту;

16-2) ғылыми бағыттар сыныптауышын бекіту;
16-3) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 

қызметке мониторингті жүзеге асыру жəне ғылымды 
басқару жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым сала-
сындағы ақпараттандыру объектілерін ұйымдастыру жəне 
олардың жұмыс істеуі қағидаларын бекіту;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«18) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қыз-

мет ті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржы-
лан дыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды 
гранттық қаржыландыру қағидаларын əзірлеу;»;

5) 5-бап мынадай мазмұндағы 4-6) тармақшамен 
толықтырылсын:

«4-6) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қыз метті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржы-
лан дыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды 
гранттық қаржыландыру қағидаларын əзірлеуге қатысу;»;

6) 7-баптың 2-тармағындағы «ғылыми жəне (неме-
се) ғылыми-техникалық қызметті гранттық жəне бағ-
дарламалық-нысаналы қаржыландыру тəртібіне» деген 
сөздер «ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техни ка лық 
қызметті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржы-
лан дыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды 
гранттық қаржыландыру қағидаларына» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 15-бапта:
тақырыптағы «ғылыми ұйымдардың» деген сөздер 

«ғылыми ұйымдар мен жоғары жəне (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының» деген 
сөз дермен ауыстырылсын;

1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Көтермелеу мақсатында ғылым мен техниканы 

дамытуға үлес қосқан ғалымдар, ғылыми ұйымдар мен 
жо ғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарының ғылыми қызметкерлері:»;

4) тармақшадағы «ұсынылуы мүмкін.» деген сөздер 
«ұсы  нылуы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай маз-
мұн дағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста 
болатын айлық есептік көрсеткіштің 2000 еселенген 
мөлшеріндегі «Үздік ғылыми қызметкер» жыл сайынғы 
сыйлығын алуға ұсынылуы мүмкін.»;

екінші бөліктің екінші абзацындағы «қолданбалы 
зерт теулерді» деген сөздер «қолданбалы ғылыми зерт-
теулерді» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 18-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«3. Мыналар Жоғары ғылыми-техникалық комиссия-
ның негізгі міндеттері болып табылады:

1) ғылыми, ғылыми-техникалық жəне инновациялық 
қыз метті дамытуға бағытталған стратегиялық міндеттер 
мен басымдықтарды қалыптастыру;

2) ғылым бағыттары бойынша басым іргелі жəне қол-
дан  балы ғылыми зерттеулерді айқындау;

3) ұлттық ғылыми кеңестердің ұсыныстарын қарау;
4) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шеңберінде 

қалыптастырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жо-
балар мен бағдарламаларды қоспағанда, ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметке мемлекеттік бюд-
жет  тен қаржыландыру көлемін айқындау жəне ғылымды 
да мытудың басым бағыттары бойынша бөлу, сондай-ақ 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нə-
ти желерін коммерцияландыруды қаржыландыру көлемін 
айқындау.»;

9) 19-бапта:
1-тармақтағы «ғылыми жəне (немесе) ғылыми-тех ни-

ка лық қызметті дамытудың бағыттары бойынша» деген 
сөздер «ғылым бағыттары бойынша құрылған» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

2-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруға ұсы-

ны латын іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер бо-
йынша ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағ-
дар ламаларды, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғы лыми-
техникалық қызмет нəтижелерін ком мер ция ландыру 
жобаларын конкурстық іріктеуді жүзеге асыру;»;

6) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толық ты рыл-

сын:
«7) Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық са-

рап  тама орталығы ұсынатын ғылыми жəне (неме се) 
ғы  лыми-техникалық қызмет, ғылыми жəне (неме се) 
ғы лыми-техникалық қызмет нəтижелерін ком мер ция -
ландыру туралы аралық жəне қорытынды есеп тер ді, 
сондай-ақ ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламалардың, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
тех никалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жоба ларының іске асырылу мониторингінің қоры тын-
дыларын қарау, осындай есептер мен мониторингтің 
қоры тындыларын қараудың нəтижелері бойынша шешім 
қабылдау болып табылады.»; 

3-тармақ алып тасталсын;
5-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Ұлттық ғылыми кеңестер ашық дауыс беру ар-

қылы:»;
екінші абзацтағы «жобалары мен бағдарламаларын» 

деген сөздер «ғылыми, ғылыми-техникалық жобалары 
мен бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

нəтижелерін коммерцияландыру жобаларын тиісті қаржы 
жылына арналып бекітілген бюджет шеңберінде мем-
лекет тік бюджет есебінен гранттық жəне бағ дар ла малық-
нысаналы қаржыландыру (қаржы лан ды ру ды тоқтату) 
туралы шешімдер қабылдайды.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Ұлттық ғылыми кеңестер ғылыми жəне (немесе) 

ғылыми-техникалық қызмет, ғылыми жəне (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммер ция-
лан дыру туралы аралық жəне қорытынды есептерді қа-
был дайды.

9. Нақты ғылыми, ғылыми-техникалық жобаға 
жəне бағдарламаға (есептерге), оның ішінде ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру жобаларына сараптама жүргізгені 
үшін сыйақыны, қазақстандық жəне шетелдік ғалым дар-
дың іссапар шығыстарын қоса алғанда, ұлттық ғы лыми 
кеңестердің қызметін қамтамасыз етуді Ұлттық мем -
лекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы мем-
лекеттік бюджеттен жүргізеді.»;

10) 20-бапта:
1-тармақтағы «жəне инновациялық жобалар мен бағ-

дар ламалар» деген сөздер «жобалар мен бағ дар ла малар, 
сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қыз мет нəтижелерін коммерцияландыру жобалары» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақта:
1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақшалар мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«1) мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруға ұсы ны-

ла тын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағ  дар-
ламаларға, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техни калық 
қызмет нəтижелерін коммерцияландыру жобаларына 
мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу 
жөнін дегі жұмыстарды ұйымдастыру;

2) ұлттық ғылыми кеңестердің жұмысын ұйымдастыру 
жəне ұлттық ғылыми кеңестердің мүшелері туралы ақпа-
рат ты өз интернет-ресурсында орналастыру;

3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағ-
дар ламалардың (есептердің), сондай-ақ ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
ком мер цияландыру жобаларының мемлекеттік ғылы-
ми-техникалық сараптамасы нəтижелерінің қоры тын-
дыларын жəне сараланған тізімін ұлттық ғылыми ке ңес-
терге жіберу;

4) орындалған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар 
мен бағдарламалардың (есептердің), сондай-ақ ғылыми 

жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру жобаларының нəтижелерін бағалау;

5) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағ-
дарламаларды, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-тех-
никалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларын орындау жəне аяқтау сатыларында олардың 
іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру жəне оның 
қорытындыларын ұлттық ғылыми кеңестерге жіберу;»;

8) тармақшадағы «жəне инновациялық жобалар 
мен бағдарламалардың» деген сөздер «жобалар мен 
бағдарламалардың, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерция-
ландыру жобаларының» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
11) 21-бапта:
1-тармақтағы «жəне инновациялық жобалар мен 

бағ дарламаларды» деген сөздер «жобалар мен бағ-
дарламаларды, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландыруға жа-

та  тын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағ -
дарламаларға, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғы-
лыми-техникалық қызмет нəтижелерін ком мер ция-
ландыру жобаларына мемлекеттiк ғылыми-техни калық 
сараптаманы құзыретті қазақстандық жəне шетелдік 
сарапшылар жүргiзедi, олардың негізгі міндеттері ғылыми, 
ғылыми-техникалық жобалар мен бағ  дарламалардың, 
сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғы лыми-техникалық 
қызмет нəтижелерін коммер ция  ландыру жобаларының 
ғылыми жаңалығын, ұсы ны латын ғылыми-техникалық 
деңгейін, өзектілігін, перспективалығын, əзірлену 
дəрежесін жəне сұралып отырған қаржыландыру 
көлемінің экономикалық негізділігін ескере отырып, 
объектілерді сараптамалық бағалау болып табылады.

Қазақстандық жəне шетелдік сарапшыларды іріктеу 
олардың мамандануына жəне ғылыми, ғылыми-тех ни-
калық жобалар мен бағдарламалардың, сондай-ақ ғ ылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
ком мерцияландыру жобаларының ерекшеліктеріне сəй кес 
ғылыми метрикалық көрсеткіштер негізінде жүргізіледі.»;

3-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
4-тармақтағы «жəне инновациялық жобалар мен 

бағ  дарламаларды» деген сөздер «жобалар мен бағ дар-
ламаларды, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
тех никалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 24-бапта:
3-тармақтағы «ғылыми жəне (немесе) ғылыми-тех-

ни калық қызметті базалық, гранттық жəне бағдар ла-
малық-нысаналы қаржыландыру тəртібінде белгіленген 
ретпен жəне шарттармен» деген сөздер «ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық жəне 
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, сондай-ақ 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет тің 
нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық қаржы-
лан дыру қағидаларында белгіленген тəртіппен жəне 
шарттарда» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдар-

ла маларды іске асыруға арналған шарт ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметтің аккредиттелген 
субъек тісі немесе дербес білім беру ұйымы мен оның 
ұйы мы жəне уəкілетті орган немесе салалық уəкі лет ті 
орган не Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын да-
ған, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
қар жыландыратын заңды тұлғалар арасында олар іске 
асырылатын бүкіл мерзімге, бірақ үш жылдан аспайтын 
мерзімге жасалады.»;

13) 26-бапта:
3-тармақта:
«жəне дербес», «қатысуға құқылы» деген сөздер 

тиісінше «, сондай-ақ дербес», «қатысады» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырыл-
сын:

«Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобаларын гранттық 
қаржыландыруға арналған конкурс «Ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммер цияландыру туралы» Қазақстан Республикасының 
За ңына, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қыз метті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қар-
жыландыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылы ми-
техникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды 
гранттық қаржыландыру қағидаларына сəйкес жүзеге 
асырылады.»;

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурсты 

уəкілет ті орган немесе салалық уəкілетті орган жария-
лайды жəне хабарландыру конкурс жариялаған уəкілетті 
органның немесе салалық уəкілетті органның интернет-
ресурсында орналастырылуға жатады.

5. Гранттық қаржыландыруға қатысуға өтінімдерді 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің 
аккредиттелген субъектілері, сондай-ақ дербес білім беру 
ұйымдары мен олардың ұйымдары конкурс жариялаған 
уəкілетті органға немесе салалық уəкілетті органға 
береді.»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Берілген өтінімдерді конкурс жариялаған уəкі-

лет ті орган немесе салалық уəкілетті орган тиісті ұлт-
тық ғылыми кеңестің қарауы үшін Ұлттық мемлекеттік 
ғылыми-техникалық сараптама орталығына жібереді.

Ұлттық қауіпсіздік жəне қорғаныс саласындағы 
өтінім дерді қоспағанда, ұлттық ғылыми кеңестер қарай-
тын өтінімдер тізбесі Ұлттық мемлекеттік ғылы ми-
техникалық сараптама орталығының интернет-ресур-
сында орналастырылуға жатады.»;

7-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
қаржыландыруды жүзеге асыруға уəкілеттік берген 
өзге тұлға (орган)» деген сөздер «Қазақстан Респуб-
лика сының Үкіметі айқындаған, ғылыми жəне (немесе) 
ғылы ми-техникалық қызметті, сондай-ақ ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін ком-
мер цияландыруды қаржыландыратын заңды тұлғалар» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 27-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру стра-

те гиялық маңызды мемлекеттік міндеттерді, оның 
ішін де ұлттық ғы лы ми-техникалық міндеттерді шешу 
мақсатында стратегиялық ғылыми зерт теу лер жүргізуге 
бөлінеді жəне конкурстық негізде немесе Қазақстан Рес-
пуб ликасы Үкіметінің шешімі бойынша конкурстан тыс 
рəсімдер арқылы жү зеге асырылады.»;

2-тармақтағы «ұйымдары қатысуға», «қатысуға 
құқылы» деген сөздер тиі сінше «ұйымдары», «қатысады» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама 

бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға 
арналған конкурсты уəкілетті орган немесе салалық 
уəкілетті орган жариялайды жəне хабарландыру конкурс 
жариялаған уəкілетті органның немесе салалық уəкілетті 
органның интернет-ресурсында орналастырылуға жатады.

4. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға қатысуға 
өтінімдерді ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 12-бетте)
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қызметтің аккредиттелген субъектілері, сондай-ақ дербес 
білім беру ұйымдары мен олардың ұйымдары конкурс 
жариялаған уəкілетті органға немесе салалық уəкілетті 
органға береді.

Берілген өтінімдерді конкурс жариялаған уəкілетті 
орган немесе салалық уəкілетті орган тиісті ұлттық 
ғылыми кеңестің қарауы үшін Ұлттық мем ле кет тік 
ғылыми-техникалық сараптама орталығына жібереді.

Ұлттық қауіпсіздік жəне қорғаныс саласындағы 
өтінімдерді қоспағанда, ұлттық ғылыми кеңестер 
қарайтын өтінімдер тізбесі Ұлттық мемлекеттік ғылыми-
техникалық сараптама орталығының интернет-ресурсында 
орналастырылуға жатады.»;

8-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
қаржыландыруды жүзеге асыруға уəкілеттік берген өзге де 
тұлға (орган)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 
Үкі мет і айқындаған, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметті қар жы ландыратын заңды тұлғалар» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

 11-тармақта:
«қолданбалы зерттеулерді» деген сөздер «қолданбалы 

ғылыми зерт теу лер ді» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қыз-

метті базалық, гранттық жəне бағдарламалық-ны са-
налы қаржыландыру қағидаларында» деген сөздер 
«ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 
базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, 
сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық 
қаржыландыру қағидаларында» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

6. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 
наурыздағы Қазақстан Рес пуб ликасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жар шысы, 2011 
ж., №5, 42-құжат; №15, 118-құжат; №16, 129-құжат; №17, 
136-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 11, 16-құжаттар; 
№4, 30, 32-құжаттар; №5, 41-құжат; №6, 43-құжат; № 
8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 95-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 
9, 51-құжат; №15, 82-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., 
№1, 9-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 
37-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 

№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; 
№11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №19-І, 99-құжат; № 
19-ІІ, 103, 105-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №20-
VІІ, 117-құжат; №21-І, 124-құжат; №21-ІІ, 130-құжат; 
№21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 145, 148-құжаттар; №22-
VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №7-
І, 47-құжат; №7-ІІ, 56-құжат; №8-І, 62-құжат; № 24, 
124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9, 22-құжат; №11, 
29-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51, 54-құжаттар; №15, 
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., 
№1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; № 11, 
37-құжат; №15, 47-құжат; №19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; 
№23, 91-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; 
№7, 37, 39-құжаттар; №8, 45, 46-құжаттар; №15-16, 
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 
103, 106, 108-құжаттар; №24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 
ж., №9, 33-құжат; №12, 61-құжат; №14, 68-құжат; №19-20, 
81-құжат; №21-22, 86, 91-құжаттар; 2021 ж., №1, 1-құжат):

134-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы 
«ғылыми қызметтің нəти желерін» деген сөздер «ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəти желерін» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

7. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №2, 9-құжат; №15, 
81-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №21, 122, 123-құжаттар; 
№22, 131-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
2016 ж., №8-II, 71-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., №9, 
17-құжат; №11, 29-құжат; № 16, 56-құжат; №23-III, 
111-құжат; №23-V, 113-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; 
№8, 45-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; №16, 77-құжат; 
№21-22, 91-құжат; 2021 жылғы 24 ақпанда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жария ланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Каспий теңізінде қызметті жүзеге 
асыруға байланысты мəселелер бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 23 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

67-баптың 1-тармағының 17) тармақшасындағы 
«қолданбалы зерт теулер» деген сөздер «қолданбалы 
ғылыми зерттеулер» деген сөздермен ауыс тырылсын.

8. «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық 
кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №11, 62-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-II, 
144-құжат; №22-V, 156-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 
2019 ж., №7, 39-құжат; №24-II, 122-құжат):

4-баптың 4) тармақшасындағы «қолданбалы 
зерттеулердің» деген сөздер «қолдан балы ғылыми 
зерттеулердің» деген сөздермен ауыстырылсын.

9. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет нəтижелерін коммерцияландыру туралы» 2015 
жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 
ж., №20-VІІ, 118-құжат; 2018 ж., №15, 50-құжат; 2020 ж., 
№12, 61-құжат):

1) 1-баптың 1) тармақшасы «орындау барысында» 
деген сөздерден кейін «тиісті ғылыми əдістермен жəне 
құралдармен» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 4-баптың 4) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;
3) 5-баптың 4-4) жəне 4-5) тармақшалары алып та-

сталсын;
4) 11-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 

ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəти-
желерін коммерцияландыруға арналған грант ғылы ми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің аккре-
диттелген субъектісі мен ғылыми жəне (немесе) ғы лы-
ми-техникалық қызмет нəтижелерін коммер ция лан дыру 
жобасында мəлімделген өзге де қаты су шы ларға ғы лыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті ба за лық 
жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, сондай-
ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қыз-
меттің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық қар-
жыландыру қағидаларында көзделген тəртіппен беріледі.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобасын іске асыруға 
арналған шарт ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің аккредиттелген субъектісі мен 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобасында мəлімделген 
өзге де қатысушы (қатысушылар) жəне Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған, ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыруды қаржыландыратын заңды 

тұлғалар арасында ол іске асырылатын бүкіл мерзімге, 
бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге жасалады.

Бюджеттен тыс қаражаттан қаржыландырылатын 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыруға арналған грант ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыруға қатысушыларға ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыруды қаржыландыруды жүзеге асыратын 
жеке немесе заңды тұлғалар айқындайтын тəртіппен 
беріледі.»;

2-тармақтағы «, сондай-ақ жеке кəсіпкерлік жəне квази-
мемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты» деген сөздер 
«жəне (немесе) бюджеттен тыс қаражат» деген сөз дермен 
ауыстырылсын.

10. «Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қор ға-
ныстық тапсырыс туралы» 2019 жылғы 18 наурыз дағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Рес пуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2019 ж., №5-6, 26-құжат):

1) 1-баптың 26) тармақшасындағы «іргелі зерттеулер» 
деген сөздер «іргелі ғылыми зерттеулер» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 4-баптың 6) тармақшасындағы «қолданбалы 
зерттеулерді» деген сөздер «қолданбалы ғылыми 
зерттеулерді» деген сөздермен ауыстырылсын.

11. «Педагог мəртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ стан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2019 ж., №24-II, 
121-құжат; 2020 ж., №16, 77-құжат; 2021 ж., №1, 1-құжат):

14-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«14-бап. Педагогтерді аттестаттау жəне педагогтерге 

білік тілік санаттарын беру (растау) 
Педагогтер аттестаттаудан өтеді, соның нəтижелері 

бойынша білім беру саласындағы уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен біліктілік санаттары беріледі (рас-
талады).».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 31 наурыз
№ 24-VІI ҚРЗ 

Кеңестік жүйенің өктемдігімен есіктен 
сығалап қалған тілімізді төрге шығарудың 
келелі амалдарын жасау тірлігіне ел бо-
лып, жұрт болып белсене араласып кеттік. 
Үкіметтік үлкен деңгейде мемлекеттік іс-
шаралар жоспарлары жасалды, тілімізді 
дамытудың не бір игілікті қадамдары 
ойластырылған болды. Ғалымы бар, жа-
зушысы бар, билік басындағы аузы дуа -
лы тұлғалары бар, тіл келешегіне орай 
шешілуге тиіс өзекті мəселелерді ел ал-
дында толғамын сеніммен айтты! Уақытқа 
үміт арттық, өз кезегімен болатын іске 
үстірттік, асығыстық танытпайық, уақыт 
бізге жұмыс істеп жатыр деген үмітпен, 
міне ширек ғасырдан астам мезгілді де 
артқа тастадық. Тіліміз тұғырына қонды 
ма, байырғы сына жазудан бастау алған 
дəстүрі бай, түркілік көркем əуезді тілі міз 
төрімізге шықты ма?! Өзі нің ұлан-байтақ 
Отанында қазақтың мерейін биіктетті 
ме?! Əлемдік аядағы болашағы қандай?.. 
Ойға орала беретін осындай сұрақтар 
отыз жылдан бері азайған жоқ.

 Осы кезең ішінде Елбасының халық-
қа арнаған əр жылғы Жолдауларында 
өз тілімізді өзімізде орнықтырып да-
мы  тудың мəселелері нақты жолдары 
ай  тылып қозғалып келді, біраз шар уа-
ның басы қайырылғандай да болды, 
алайда тіліміздің конституциялық бас-
ты мəртебесі – оның қоғамның бар-
лық саласындағы өзінің шынайы қол-
да ныстық тиянағын тапқан жоқ. Осы 
жыл дың басында Қазақстан Рес пуб-
ликасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Тəуелсіздік бəрінен қымбат» 
деген мазмұны аса мəнді де бағдарлы, 
елі міз дің отыз жылдық белесінде қол жет-
кізген тарихи, тағылымды жетіс тік терін 
жəне келешектегі маңызды істердің ай-
нымас бағытын белгілеген мақаласында 
да тіліміздің мəртебесіне байланысты 
көңілге қонымды ойларымен бөлісті. 
«Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның 
əрбір азаматының парызы. Міндеті деп 
те айтуға болады. Осы орайда мен барша 
қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ 
тілін əлі жете меңгермеген отандастары-
ма үндеу тастағым келеді. Жастар ағыл-
шын тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана 
уақытта меңгере алатынын көріп отыр-
мыз. Тұтас буын алмасқан осы жылдар-
да қазақ тілін үйренгісі келген адам оны 
əлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда 
«Ештен кеш жақсы» деген сөз бар. Ең 
бастысы, ынта болуы керек» («Егемен 
Қазақстан» газеті. №2 (29981), 5 қаңтар, 
2021ж). 

Иə, Мемлекет басшысы тап басып 
айтып отыр осы жылдарда қазақ тілін 
үйренгісі келген адам оны əлдеқашан 
біліп шығар еді. Сыпайы айтылса да, 
ұлт намысын қамшылайтын жоталы, 
шындығы шымыр, ірі сөз. Жəне ең ал-
дымен басқа ұлтқа емес, өзімізге қарата 
айтылып отырған алаңдаушылығы көп. 
Тұтас бір буынның алмасу уақытын, үш 
онжылдықты бастан кешіріп отырған ел 
ұлттық бірегей болмысының басты ны-
шанын толықтай игере алмай отырғаны  
ащы да болса шындық. 

Өз тілін біліп, меңгеруге ынтасы 
жоқтардың қатары əсіресе жастардың 
арасында, барлық деңгейдегі билік құ-
рылымдарының арасында жыл өткен 
сайын көбеймесе, азаймай отыр. Ұлт-
тық құрамының үлесі жағынан 73 па-
йызға жетіп отырған халқымыздың ана 
тілінде толыққанды сөйлеп, жаза ал-
май отырғаны, биліктің елді өз тілінде 
басқара алмай отырған ахуалы кім-
кімді де ойландырмай қоймайды. Шын 
мəнісіне келгенде қазақ тілі елімізде 
көп ұлтты халқымызды ынтымақты 
өмір сүруге жұмылдырудың айнымас 

құ ралына айналдыруы тиіс деген тұ-
жы  рымның қисындылығына саналы 
жанның ешқайсы да шəк келтірмесі 
анық. Əйтседе, бұл тұжырым сөз жүзінде 
ғана қалмауы тиіс. Осы бір тұста Пре-
зи денттің «Қазақ тілін, шын мəнінде, 
бү кіл халқымызды біріктіруші фак тор-
ға айналдырудың барлық құ қық тық 
тə сілі жəне кепілі қалыптасты. Мəселе 
– ниетте. Ниеттің дұрыс болуы қа зақ 
тілін меңгергісі келетін адамдарға да, 
осы мақсатқа жетуге жағдай жасайтын 
Үкіметке де байланысты» деген тіл мəсе-
лесін шешудің бірден-бір жолы ниет  тің 
дұрыс болуы деген түйінді тұжы рымына 
осы орайда ерекше ден қою маңызды. 

Тілді қоғамды екіге жаратын кереғар 
саясатқа айналдырмау қажет. Халыққа 
қызмет көрсету саласындағы маман-
дар мен тұтынушылардың арасындағы 
жанжалдардың болып жатуының бір 
ұшығы əрдек-əрдек ұлт араздығын 

қоздыруға əкеліп жатады. Мұның бас-
ты себебі, толықтай өз тілінде сөйлей 
алмай отырған биліктің жалтақтығы, 
əрі-беріден соң ынтасыздығы десек, 
артық айтқанымыз емес. Мұның айқын 
көрінісі, қоғамдық саланың қай сала-
сы болмасын, екі тілдің қазақша мен 
орысшаның қосарлана айтылып, жа-
зылуы. Конституцияда ұлтаралық тіл - 
орыс тілі деген уəжбен отыз жылдан бері 
осы үрдістен айнымай келеміз. Адами 
қисынға жүгінсек, өз тілінде сөйлейтін 
елде мемлекеттік тіл ұлтаралық тіл бо-
луы тиіс емес пе?! Республикамызды 
туған отаны санайтын өзге ұлтты қазақ-
стан дықтардың ешқайсы да мұны те-
ріс ке шығара алмайтынын өмірдің өзі 
көрсетіп отыр. Ал біздің орыс тілді 
қазақтарымыз орысша сөйлеп, орысша 
ой ла масақ, ынтымағымызға, бірлігімізге 

қатер төнеді деген біржақты ойдан арыл-
май келеді.

 Елдің өмір сүру құқығын растай-
тын заңымыздың түпнұсқалық нұсқасы 
екібастан орысша жазылады, термин 
атаулысын негізінен орысшадан аударып 
қолданамыз. Ұлты қазақ министрге немесе 
əкімге ішкі қызметтік қағаздарын орысша 
жазып, қазақшаға аудартып жіберетіндер 
де негізінен қазақтардың өздері. Іс қа ғаз-
да рын қа зақша жазуға толықтай көштік 
деп жалған мəліметпен өзімізді өзіміз 
алдайтындар да ортамыздағы басқа ұлт-
тың өкілі емес, біздер. Орысша ғана сөй-
лей тін «қазақты» қазақшаға аударатын 
ілеспе аударманы да жете меңгеріп алдық. 
Осылайша аудармашы ұстап тіліміздің 
жыртығын жамаудан арылатын кезге 
əлі митыңдап жете алмай келеміз. Ал 
еларалық дипломатиялық қызметте де өзі-
міз дің тілімізді шетқақпайлатудан танбай 
келеміз, ел мүддесін теріскей көршіміздің 

тілінде жатық сөйлеп білдіреміз. Толғағы 
жеткен мəселенің қайсыбірін айтып тау-
ыса аламыз?!

Осы орайда тіл – ұлт болмысының 
коды, идеологиясының алтын өзегі 
екенін мойындай отырып, өміршең 
тіліміздің тұрлаулы тұғыры арқылы 
жаҺандану заманында ерен де мəңгілік 
ел екенімізді таныта білуіміз баршаның 
бұлжымас ұстанымына айналуы тиіс. Бұл 
тұрғыдан Мемлекет басшысының «Біздің 
мақсатымыз – келер ұрпаққа Қазақстанды 
тұғыры мығым, экономикасы қуатты, 
рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау 
жəне елдік істерді шашау шығармай 
лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ 
тəрбиелеу» деген ақиқатына ден қоя оты-
рып, мұндай рухани маңызы зор баянды 
бағдарды үғына білсек, ұтылмайтынымыз 
анық. Ділін де, тілін де қастерлей ала-
тын əрқай сы мыздың борышымыз да осы 
екенін жадымызда ұстайық.

Тілдің ұлттық нəрі – көркем əдебиет. 
Адам жан өзегіне өз ана тілінің уызы, 
тұнық бастауы туған əдебиетінен руха-
ни нəр дарыта білсе ғана тілінің өміршең 
қуаты мен құдіретін болмысында сақтап, 
қасиеттей алады. Осыған орай қазақ бала-
лар əдебиетіне мақалада айрықша маңыз 
берілген. Президент айтқандай, тіл иге-
ру үшін балалар əде биетінің атқаратын 
рөлі зор. ...Қазақ қаламгерлерінің үздік 
шығармаларына қоса, балаларға арналған 
шетел жазушы ла рының да таңдаулы 
туындыларын аударып, көптеп басып 
шығаруды жəне таратуды қолға алған 
жөн. Оған сұраныс жоғары.

Республиканың Ұлттық академиялық 
кітапханасы əлеуметтік желіде биылғы 
2021 жылды Балалар əдебиетінің жылы 
деп жариялауды ұсынды, естуі міз-
ше, Мəдениет министрлігі де мұны 
мақұлдаған тəрізді. Сондай-ақ дəстүрлі 
«Бір ел – бір кітап» акция сы анықтаған 
«Тəуелсіздіктің 30 жыл дығына арналған 
- 30 кітаптың» да дені қазақ ақын-жа-
зушыларының кітаптары. Кітап оқуға де-
ген ынтаның азайған заманында мұндай 
насихаттық шара, əрине өте құптарлық 
іс. Бірақ адамды рухани тəрбиелеудің 
құралы əдеби кітапты көп таралыммен 
шығару, жүйелі түрде көптеп тарату мə-
се лесі өкінішке қарай əлі күнге шейін 
елімізде оңтайлы шешемін таппағаны 
жасырын емес. Тендер ар қылы əлеуметтік 
сұранысқа ие бюджет бағдарламасымен 
шығарылатын кітаптардың саны əрі кет-
кенде бес-ақ мыңнан аспайды. Ұлттың ең 
көп шоғырланған мекені ауылдық жерлер-
де кітап дүкендері жоқ, кітапханаларының 
қоры да бұрынғыдай емес. Ал жаҺан да-
ну дың ауылға жеткен электронды вайфай 
байланысы арқылы ауыл баласы қолына 
түспейтін кітаптың орнына планшет пен 
арзан смартфондарына ғана үңіледі... 

 Ал бажайлап қарасақ, өткен ХХ ға-
сыр дың қазақ ауылына тигізген ізгі əсері 
– балалар кітап оқып өсті. Тілі қа зақ-
ша шыққан бала қазақ фольк ло ры ның 
жыл сайын көп теп шы ғарылатын небір 
үлгілерін: ертегі, эпостық жырлар, ше-
шен дік сөздерін, мақал-мəтелдерін, ұлт 
əдебиеті клас сик терінің шығармаларын 
оқып, ана тілінің нəрін ой-санасына арман-
сыз дарыта білді. Шетел классикасының 
да алтын қоры Жюль Верн, Даниэль 
Дефо, Ханс Кристиан Андерсен, Шарль 
Перро, Марк Твен, тағы да басқаларының 

дүние жүзі халқына кеңінен танымал 
шығармалары қазақшаланып, əр баланың 
жүрегіне жол тапты. Ана тіліндегі əдеби 
көркем шығармалар сол кездері əр 
үйдің кітап сөресінен табылатын. Ал 
қазір өкінішке қарай, ауылда да, қалада 
да кітап оқымайтын ұрпақ қаулап өсіп 
келеді. Бұған кінəлі кітап шығару ісінің 
нарық жағдайына бағынып, бизнеске 
айналғаны дер едік. Кітаптың ең бас-
ты нарығы адамның рухани əлеміне 
беретін өлшеусіз көркем құндылығында. 
Тілдің қазыналы дүниесі арқылы ұлт-
тық сананы қалыптастыра білуінде. 
Бүгінгі таңда осы құнды тетіктен ай-
ырылып бара жатқандаймыз, осының 
салда рынан өз тілін білмейтін немесе 
шала білетін буынның қатары көбейіп 
келеді. Электронды теле ақпарат құрал-
да рының да шұбарланған сөздері де 
жастардың тілді игеруіне, ұлттық ой-
санасының өсуіне кері əсерін тигізуде. 
Ал балаларға арналған қазақша танымдық 
əрі тартымды анимациялық дүниелер 
саусақпен санарлықтай, шетелдік 
мультфильмдердің кедір-бұдыр аудар-
ма нұсқалары тілді күйретпесе, балаға 
дұрыс сөйлеуді үйретпейді. Баспасөзде, 
əлеуметтік желіде сынға ұшыраған, ел-
жұрттың наразылық туғызған QosLike 
(«ҚосЛайк» - «Қосылайық») «Еуразия» 
арнасындағы хабар шын мəнісінде 
жас тарды ұлтсыздандыруға қызмет 
жасау да десем, артық айтқаным бол-
мас. Көпшілік көрерменге ыңғайлы 
уақыттың аралығында телеэфирді орыс-
шасы аралас, бес сөзінің екеуі ғана 
сақау қазақша болып келетін алашұбар 
диалогтармен бүлдіріп жатқан кейбір 
шалақазақ қыз-жігіттердің өнегесі қай 
жағынан келгенде де ұлттық отбасылық 
тəрбиеге игі əсерін тигізбесі анық. Ұлттық 
тəрбиенің нышаны жұрдай болған тұста 
ана тілінің де халі мүшкілдене бермек. 
Өткен мыңжылдықтың 80-жылдарын да 
қазақтың көрнекті жазушысы Ғабиден 
Мұстафин айтқандай, расында бұрын 
ұлтшылдықпен күрессек, енді өз ара мыз-
да ұлтсыздықпен күресеміз бе деп амал-
сыздан ойға қаласың. 

Білім мен ғылым саласында да тіл 
мəселесіне қатысты орын алып келе 
жатқан түйткілдер баршылық. Əсіресе 
талай мыңжылдықты қамтитын тарихы-
мыз ды шовинистік əрі империялық 
көзқарастардан арылту бағытындағы 
шынайы да жаңа, тың зерттеулерге ба-
тыл бару жəне оны дұрыс оқытып, үйрету 
арқылы ұлттық ой-сананы жаңарту 
кешіктіруге болмайтын бүгінгі таңдағы 
өзекті мəселе. Мем лекеттілігімізді ұлттық 
тұрғыдан нығайта түсудің басты негізі 
тіліміздің басыбайлы егемендігі десек, 
ал тағы бір негізі тарихымызды түгендеу, 
өзімізді өзіміз тану, өзгеге бұлжымастай 
етіп мойындату.

Тіліміздің тұғырлы, ұлттық бейне сі нің 
кіршіксіз болуына басқа емес, ар алдында, 
болашақ ұрпақ алдында өзіміз ғана жау-
аптымыз. Тəуелсіздігімізді жалаң сөзбен 
емес, нақты өнегелі іспен ардақтайтын 
ынтымақшыл ұлтжан ды лық сананы 
діліміз бен тілімізге сіңі ре білейікші. 
Тіліміздің тұғыры биік бол ғай!..

 Мәди АЙЫМБЕТОВ,
жазушы, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

ТУҒАН ТІЛДІҢ ТОЛҒАҒЫ

Тіліміз тұғырлы болсын десек...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тіліміздің таусылмайтын жырын отыз жылдан бері толғап келеміз. Ата 
Заңымызда мемлекеттік тілдің мәртебесін алған ана тіліміздің шын мәнінде 
зінің ұлттық болмысын иеленгеніне шүбәсіз кңілмен қуанғанымызға да отыз 
жылға жуықтады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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