
 
 

«30 ЖЫЛ БЕЙБІТШІЛІК ЖОЛЫНДА» 

республикалық сынып сағатына арналған  

техникалық тапсырма  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Семей ядролық 

полигонының жабылуының 30 жылдығына арналған 

Ұйымдастырушылар: Қазақстандық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясы, 

ЮНЕСКО қамқорлығындағы Халықаралық мәдениеттерді жақындастыру орталығы, 

«Невада-Семей» халықаралық антиядролық қозғалысы және Қазақ ұлттық хореография 

академиясы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі және 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен. 

Қатысушылар: 5-12 сынып оқушылары, 1-4 курс колледж мен университет 

студенттері және қосымша білім беру мекемелерінің оқушылары.  

Жауапты адамдар: сынып жетекшілер мен кураторлар.  

Мерзімі: 11-12-13 мамыр 2021 жыл. 

Ұзақтылығы: 40-60 минут.  

Мақсаты: Қазақстанның 30 жыл ішіндегі бейбіт жолы, еліміздің тұрақты даму 

тақрыптарына балалалар мен жастардың өз ойын білдіруге мүмкіндік беру, айтулы 

тарихи оқиғалардың ұмытылмауына және олардың тәрбиелік мәніне назар аудару.     

Міндеттер: 

• Білім беру: оқушылар мен студенттерге бебіт өмірді насихаттау, ашық аспанның 

құндылығын және адамзат баласы үшін маңыздылығын ұғындыру; соғыстар мен 

террористік актілердің жойқын сипатын түсінуге көмектесу; бейбітшілікті сақтау 

қажеттілігін көрсету. 

• Дмытушы: оқушылар мен студенттердің интеллектуалды дағдыларын, жағымды 

қасиеттерін дамытып, қалыптастыру; студенттердің әлеуметтік тәжірибесін кеңейту; 

өз көзқарасын білдіру қабілетін дамыту; белсенді өмірлік позициясын, айналасында 

жағымды құбылыстарды көру қабілетін қалыптастыру. 

• Тәрбиелеуші: тұлғаның ең жақсы қасиеттерін тәрбиелеу, дамыту және жетілдіру: 

патриотизм, азаматтық, өз Отанына деген мақтаныш сезімдерін ұялату, 

бейбітшілікке ұмтылуын қолдау; болашақ адамның ойлары мен істеріне байланысты 



болатындығын түсіндіру; басқаларға қамқорлық жасауға, дастарға көмектесуге, 

олардың пікірін құрметтеуге үйрету; балаларды мейірімділік пен әділеттілік 

заңдары бойынша өмір сүруге шақыру, әр адамның қызығушылықтарының басқа 

адамның мүдделерімен байланыстыруға үйрету. 

Өткізу түрі: ауызша, онлайн және/ немесе оффлайн (егер оқушылар мектепке барып 

жүрген болса). 

Республикалық акцияға қатысу үшін мектеп мұғалімдері, колледж және университет 

оқытушылары оқушылар мен студенттердің қатысуымен «30 ЖЫЛ БЕБІТШІЛІК 

ЖОЛЫНДА» тақырыбында сынып сағатын немесе кураторлық сағатын өткізуге 

шақырылады. Оқу-ағарту шарасы екі бөлімнен тұрады: тақырыптық бейнелерді көру 

және оны талқылау. Ұстаздар мен оқытушылар сабақта пайдаланатын ақпартты 

ұсынылған дидактикалық материалдар тізімінен және сұрақтар тізімінен өз қалауы 

бойынша таңдай алады (1-қосымша). Іс-шараның өткізілетін күні (11 немесе 12 немесе 

13 мамыр) мен іс-шараның өтетін уақытын мұғалім немесе оқытушы өзі анықтайды. 

Дидактикалық материалдарға сілтеме:  

Барлық видеолар Қазақстандық ЮНЕСКО Клубтары Федерациясының YouTube 

парақшасына жүктелген. YouTube-қа кіріп «UNESCO Clubs Kazakhstan» деп теріңіз де, 

видеоларды табыңыз.  

5-8 сынып  

1. Семей ядролық полигоны туралы тарихи фактілері бар видео 

https://youtu.be/r4Ma05q01j4  

2. Халықаралық антиядролық «Невада-Семей» қозғалысына 25 жыл. 

https://youtu.be/cYGDH9RhKl0  

3. «Невада-Семей» халықаралық антиядролық қозғалысының әнұраны 

https://youtu.be/APNuawJLJJ4  

9-12 сынып, 1-4 курс  

1. Невада-Семей халықаралық антиядролық қозғалысының 25 жылдығына 

арналған бейнефильм. Мұрағаттық материалдан тұрады. 

https://youtu.be/tMWLdyGzBIE  

2. «Полигон» деректі фильмі (орысша, қазақша) https://youtu.be/IvQS7BKtOtI   

Есеп. Іс-шара нәтижесінде мектептер мұғалімдері мен колледждер мен жоғары оқу 

орындарының оқытушылары kazfuca@gmail.com поштасына «30 ЖЫЛ БЕБІТШІЛІК 

ЖОЛЫНДА» сынып сағатының есебі» тақырыбымен өткізілген шараның есебін (2-

қосымша) 2021 жылдың 20 мамыры сағат 18.00-ге дейін жіберуі керек.  

Есепте өткізілген іс-шарадан фотосурет немесе бейне жүктеуіңіз керек. Бұл телефонға 

түсірілген фотосуреттер немесе бейнелер немесе ZOOM немесе басқа онлайн-

платформадағы онлайн-конференцияларды жазбалары немесе скриншоттар болуы 

мүмкін.  

Барлық есептер бір есепке біріктіріліп, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігіне жіберіледі.  

  

https://youtu.be/r4Ma05q01j4
https://youtu.be/cYGDH9RhKl0
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https://youtu.be/tMWLdyGzBIE
https://youtu.be/IvQS7BKtOtI


1-қосымша 

«30 ЖЫЛ БЕЙБІТШІЛІК ЖОЛЫНДА» 

республикалық сынып сағатында талқылауға арналған сұрақтар тізімі  

 (10 сұрақ таңдап алыңыз) 

1. Ядролық қару дегеніміз не? Ядролық қару несімен қауіпті? 

2. Семей облысы аумағында тестілерді қай ел өткізді деп ойлайсыз? Неліктен 

полигон Қазақстан аумағында ашылды? 

3. Семейдің қай жерде орналасқанын білесіз бе? Неліктен ядролық сынақтар үшін 

дәл осы аймақ таңдалды? 

4. Сіздің ойыңызша, Қазақстан қашан және неліктен ядролық қарудан бас тартты? 

5. Қазір Шығыс Қазақстан облысында адамдар қалай тұрады? Ядролық 

сынақтардың қандай салдары туралы білесіз? 

6. Сіз Семей аймағының зардап шеккен тұрғындарына қай елдер көмектескенін 

білесіз бе? Олар қандай көмек көрсетті? 

7. Семей ядролық полигонын жабуға қандай адамдар қатысты? Олардың еңбегі 

қандай? 

8. Сүлейменов Олжас Омарұлы кім? 

9. Ядролық державалар қай елдер және олар қандай қауіп төндіреді? 

10. Ядролық клуб дегеніміз не? Оған қанша және қандай елдер жатады? 

11. Егер сіздің жеке мемлекетіңіз болса, сіз өз еліңіздегі ядролық қаруға қатысты 

қандай қадам жасар едіңіз? 

12. Сіз «бейбітшілік» сөзін қалай түсінесіз?  

13. Жер бетінде адамзат қандай ұлы соғыстарды басынан өткерді? Соғыс неге 

басталады деп ойлайсыз? 

14. Бүкіл әлемде ешқашан соғыс болмауы және бейбітшілік бұзылмауы үшін 

адамдар бойында қандай қасиеттерді дамыту керек деп ойлайсыз? 

15. Елбасы Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы ядросыз әлем құруда қандай рөл ойнады? 

16. Невада-Семей қозғалысы неге осылай аталады деп ойлайсыз? Невада дегеніміз 

не? Біздің Невада штатымен қандай ортақтығымыз бар? 

17. Қазақстандағы «Шаған» атом көлі туралы білесіз бе? Ол қалай пайда болды? 

18. Қазір Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына қалай көмектесуге болады 

деп ойлайсыз? Оларға көмек керек пе? 

19.  Семей ядролық полигонына қатысты Қазақстан үкіметі қандай маңызды 

қадамдар жасады және қабылдауда? 

20.  Жаппай қырып-жоятын қарудың қандай түрлері қазіргі уақытта адамзатқа 

үлкен қауіп төндіріп тұр? Олардың қайсысы қауіптілігі жағынан ядролық қаруға тең? 

21. Қарумен жарысу дегеніміз не? Неліктен кейбір елдер жарысқа түседі? 

22.  Қазіргі кезде қай елдер ядролық соғысқа бейім және оларды қалай алдын-алуға 

болады деп ойлайсыз? 

 

23. Бейбітшілік нышаны дегеніміз не? Бұл сөз сізде қандай ассоциацияларды 

тудырады? 

24. Біз қалайша әлемдегі бейбітшілікке қол жеткізе аламыз? 

25. Неліктен Қазақстан бейбітшілікті сүйетін мемлекет болып саналады? 

26. Сіз Қазақстанның қандай маңызды антиядролық жаһандық бастамаларын 

білесіз? 

27. Сіз білетін бейбітшілікке қатысты қандай маңызды даталар бар??  

28. Қазақстан елде және шетелде бейбітшілікті сақтау үшін қандай ішкі немесе 

сыртқы саясат жүргізуде? 



29. Әлемдегі бейбітшілікті сақтауға және бейбітшілік идеяларын таратуға қандай 

халықаралық ұйымдар үлес қосады?  

30. Әлемдегі бейбітшілікті сақтау үшін әр адам не істей алады? 

  



ТАЛҚЫЛАУҒА ҰСЫНЫЛҒАН СҰРАҚТАРҒА БОЛЖАЛДЫ ЖАУАПТАР 

1. Ядролық қару дегеніміз не? Ядролық қару несімен қауіпті? 

 

Ядролық қару - бұл ядролық энергияны қолданатын жарылғыш құрылғы. Ядролық 

жарылыстар өлтіреді және жарақаттайды: өте ыстық жылу қатты күйік тудырады, 

сонымен қатар өрттер мен өрт дауылдары көп жағдайда өлімнің негізгі себепшісі 

болып табылатын. Ядролық қару жаппай қырып-жою құралы ретінде қысқа мерзім 

ішінде әкімшілік орталықтарды, өнеркәсіп және әскери нысандарды, әскерлер тобын, 

флот күштерін талқандау, қоршаған ортаны радиоактивтік ластандыру, жаппай 

бүлдіру, суға батыру, т.б. мақсаттар үшін қолданылады. 

 

2. Семей облысы аумағында тестілерді қай ел өткізді деп ойлайсыз? Неліктен ол 

оларды Қазақстан аумағында өткізді? 

 

Семей облысының аумағында сынақтарды КСРО өткізді. 1936-1991 жылдар 

аралығында Қазақстан КСРО құрамында болды. 

 

3. Семейдің қай жерде орналасқанын білесіз бе? Неліктен ядролық сынақтар үшін 

дәл осы аймақ таңдады? 

 

Семей Шығыс Қазақстан облысында, Ертіс өзенінің екі жағасында орналасқан. 

Осы аймақтың таңдалуына шөл далада 100 км-ге дейінгі радиуста елді мекендер 

болмағандығы мен халықтық тығыз орналаспауы себеп болған. 

 

4. Сіздің ойыңызша Қазақстан қашан және неге ядролық қарудан бас тартты? 

 

1994 жылы Қазақстан ядролық қарудың барлығын Ресейге берді, өйткені Қазақстан 

Республикасы өзінің егемендігінің алғашқы күндерінен бастап ядролық қаруды 

таратпау режимін нығайтуға бағытталған белсенді саясат жүргізе бастады. 

 

5. Қазір Шығыс Қазақстан облысында адамдар қалай тұрады? Ядролық 

сынақтардың қандай салдары туралы білесіз? 

 

1 миллион 323 мың адам ядролық сынақтардың құрбаны деп танылды. 

Жарылыста Семей полигонына іргелес аумақтың тұрғындарының денсаулықтарына 

орны толмас зиян келтірді: қатерлі ісіктер, жүйке жүйесі аурулары, радиациялық 

аурулар кең тарады. 

  Семей полигонының аумағында термоядролық жарылыс жасалды, нәтижесінде 

жасанды «Шаған» көлі құрылды. 

 

6. Сіз Семей аймағының зардап шеккен тұрғындарына қай елдер көмектескенін 

білесіз бе? Олар қандай көмек көрсетті? 

 

БҰҰ Бас ассамблеясы Семей облысының зардап шеккен тұрғындарына көмек 

көрсетуге белсенді қатысты. 

1994 жылы қыркүйек айында Алматыда Жапония мен Қазақстан арасында ядролық 

сынақтардың салдарын жою туралы келісімге қол қойылды. Жапония бұл мақсатқа 11 

миллион АҚШ долларын бөлді. 

 



7. Семей ядролық полигонын жабуға қандай адамдар қатысты? Олардың еңбегі 

қандай? 

 

Семей полигонын жабуға қатысқан ең танымал тұлғалардың кейбіреулері - Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Олжас 

Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Андрей Сахаров, Кәріпбек Күйүков, Амантай-қажы 

Асылбек. 

1991 жылы 29 тамызда Қазақстанның Түңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

«Семей ядролық полигонын жабу туралы» жарлыққа қол қойды. 

Олжас Сүлейменов - Невада Семей қозғалысының жетекшісі. 

Невада-Семей қозғалысының негізінде 1991 жылы Олжас Сүлейменов пен Мұхтар 

Шаханов төрағалық еткен «Қазақстан халық конгресі» партиясы құрылды. 

1989 жылдың қазан айының соңында Олжас Сүлейменов пен академик Андрей 

Сахаров ядролық жарылыстарға КСРО тарапынан біржақты мерзімсіз мораторий 

жариялау туралы ұсыныс жасады. 

Невада-Семей қозғалысының жарқын өкілдерінің бірі - Семей полигонындағы ядролық 

сынақтардың нәтижесінде қолсыз дүниеге келген суретші Кәріпбек Күйіков. Ернімен 

және саусақтарымен суреттер салады. 1989 жылы қозғалыс шеңберінде ол Невада, 

АҚШ, Германия, Жапония және Түркияға барды. 

Қазақстандық саясаттанушы Амантай қажы Асылбек те антиядролық қозғалысқа 

қатысушылардың бірі болып табылады. «Аттан» ұйымы 1990 жылы «Невада - Семей» 

қозғалысының халықтық штабы ретінде құрылды.  

 

8. Сүлейменов Олжас Омарұлы кім? 

Сүлейменов Олжас Омарұлы - қазақ ақыны, жазушы және әдебиет сыншысы, 

Қазақстанның Еңбек Ері, «Невада-Семей» антиядролық қозғалысын ұйымдастырған 

дипломат, Қазақстанның қоғамдық және саяси қайраткері. Оның арқасында сынақтарға 

мораторий жарияланып, Семей ядролық полигоны жабылды. 1989 жылдың басында 

КСРО халық депутаттығына кандидат, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 

бірінші хатшысы Олжас Сүлейменовтың сайлауалды бағдарламасының бірінші пункті 

Қазақстанда ядролық сынақтарға тыйым салу болды. Қозғалыстың алғашқы айында 

ядролық сынақтарға тыйым салуды қолдайтын 4 миллион қол жиналды. Сол жылдың 

жазында Сүлейменов КСРО халық депутаттарының І съезінде сөйледі, онда ол 

қозғалыстың мақсаттары мен талаптарын жариялады. Семей маңындағы сынақтар 1989 

жылы 19 қазанда тоқтатылғаннан кейін, 1990 жылы мамырда алғашқы «Антиядролық 

конгресс» мемлекеттің қатысуынсыз өтті. 

Сүлейменовтің 2017 жылғы Невада-Семей халықаралық қозғалысының президенті 

ретіндегі қызметін Жапония үкіметі атап өтті. 

 

9. Ядролық державалар қай елдер және олар қандай қауіп төндіреді? 

 

Ядролық державалар - бұл ядролық қаруы бар елдер, бүгінде олар АҚШ, Ресей, 

Ұлыбритания, Франция, Қытай Халық Республикасы, Корея Халықтық Демократиялық 

Республикасы және Израиль. 

Егер ядролық қаруы бар державалар ядролық қаруды қолданып соғысты бастаса, бұл 

бүкіл адамзатқа әсер ететін қайтымсыз салдарға әкеп соқтырады. 

 

10. Ядролық клуб дегеніміз не? Оған қанша және қандай елдер кіреді? 

 



Ядролық клуб - бұл саяси ғылымдар клишесі, ядролық қаруды жасаған, өндірген және 

сынаған мемлекеттер - ядролық державалар деп аталатын топтың символы. 

Бүгінде ядролық клубқа АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Қытай Халық 

Республикасы, Корея Халықтық Демократиялық Республикасы, Израиль сияқты елдер 

кіреді. 

 

11. Егер сіздің жеке мемлекетіңіз болса, сіз өз еліңіздегі ядролық қаруға қатысты 

қандай қадам жасар едіңіз? 

 

Ешбір елде ядролық қару болмауы керек, өйткені олар бүкіл адамзатқа орасан зор зиян 

келтіреді. Кез келген ел ядролық қарудан бас тарту керек.  

 

12. Сіз «бейбітшілік» сөзін қалай түсінесіз?  

 

Бейбітшілік дегеніміз - соғыссыз жанжалсыз өмір. Жер шарындағы кез-келген ел 

барлық елдердің жарқын болашағын ойлап, оның жарқын болуына күш салуы қажет.   

 

13. Жер бетінде адамзат қандай ұлы соғыстарды басынан өткерді? Соғыс неге 

басталады деп ойлайсыз? 

 

Адамзат тарихында көптеген соғыстар болды және олардың ішіндегі ең қанды - 

Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыстар, Қырғи қабақ соғыс, Наполеон соғыстары 

және т.б. 

Жердегі соғыстар елдер бір-бірімен келісімге келе алмайтындығынан және көптеген 

елдер өздерінің жеке мақсаттарына жетуге тырысатындығынан басталады. 

 

14. Сіз қалай ойлайсыз, бүкіл әлемде ешқашан соғыс болмауы және бейбітшілік 

бұзылмауы үшін адамдар бойында қандай қасиеттерді дамыту керек? 

 

Адамдарда толеранттылықты, сыйластықты және барлық адамдарға деген тең қарым-

қатынасты, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті, мейірімділікті, келіссөздер жүргізе 

білуді, сыпайылықты және т.б. тәрбиелеу керек деп санаймын. 

 

15. Елбасы Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы ядросыз әлем құруда қандай рөл ойнады? 

1991 жылы 29 тамызда Қазақстанның Түңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

«Семей ядролық полигонын жабу туралы» жарлыққа қол қойды. 

Қазақстанның тұңғыш президенті Ресей, Қытай, АҚШ және ЕО басшыларының 

қатысуымен ядролық арсеналдарды азайту мәселесі бойынша саммит өткізуді ұсынды. 

2009 жылы 18 маусымда Семей ядролық полигонындағы сынақтардың тоқтағанына 20 

жыл толуына арналған салтанатты іс-шарада, сондай-ақ 2009 жылдың 1 шілдесінде 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің III Съезінің ашылуында Нұрсұлтан 

Назарбаев 29 тамызды Бүкіләлемдік ядролық қарудан бас тарту күні деп жариялау 

туралы бастама көтерді. 

Тұңғыш Президент ядролық мәселе бойынша көптеген халықаралық саммиттерге 

қатысты. 2016 жылы Нұрсұлтан Назарбаев «Бейбітшілік. ХХІ ғасыр » бүкіл әлем 

мойындаған әлемнің барлық халықтары мен көшбасшыларына Манифест ұсынған. 

Манифесттің мәні - барлық елдер ядролық қарусыздануға бірге қадам басуы керек, ал 

2045 жылға қарай (БҰҰ-ның жүз жылдығына) әлем ядролық қарудан толық бас 

тартуы. Манифест БҰҰ-ның ресми құжатына айналды. 

 



16. Невада-Семей қозғалысы неге осылай аталады деп ойлайсыз? Невада дегеніміз 

не? Біздің Невада штатымен қандай ортақтастығымыз бар? 

 

1989 жылы Америка Құрама Штаттарынан (Невада штатынан) Қазақстанға делегация 

келді, олар бүкіл әлемдегі ядролық сынақтарды тоқтатуға шақырып, бейбіт шеруге 

шықты. Осылайша, қозғалыс халықаралық сипатқа ие болып, осындай атауға ие болды. 

Невада полигоны АҚШ-тың негізгі ядролық полигоны болды. 1951 жылы ашылғаннан 

бастап 1992 жылға дейін 928 ядролық жарылыс болды. 

 

17. Қазақстандағы «Шаған» атом көлі туралы білесіз бе? Ол қалай пайда болды? 

 

Шаған (немесе Балапан) - 1965 жылы 15 қаңтарда ұлттық экономикалық мақсаттарда 

жасалған «Шаған» ядролық жарылысы нәтижесінде пайда болған Қазақстандағы көл. 

Семей полигонының аумағында термоядролық жарылыс жасалды, нәтижесінде 

жасанды «Шаған» көлі пайда болды.  

Ондағы су әлі де радиоактивті (ауыз суға арналған радионуклидтердің рұқсат етілген 

мөлшері нормадан 100 есе асады). Кіргізілген жануарлардың 90% -ы радиацияның 

жоғары деңгейіне және ерекше өмір жағдайларына байланысты өлген. Қалғаны 

мутацияға бейім болды, бұл су ішуге және егістік алқаптарын суландыруға жарамсыз. 

Бірақ мал өсірушілер малды суаруға әкеледі. Аймақтағы қатерлі ісік пен генетикалық 

бұзылыстар деңгейі көршілес аймақтарға қарағанда әлдеқайда жоғары. 

«Өлі» суы бар бұл көл жарты ғасырдан кейін де адам пайдалануға жарамсыз.  

 

18. Қазір Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына қалай көмектесуге болады деп 

ойлайсыз? Оларға көмек керек пе? 

 

Медициналық қызметтер қолжетімді болуы керек. Тұрғындардың денсаулығын сақтау 

саласында артықшылықтарды қамтамасыз ету қажет. Атомдық сәулеленуді одан әрі 

таратпау шараларын белгілеу қажет. Қазіргі уақытта тиімді рекультивация шараларын 

жүргізуге болатын және сол арқылы олардың радиациялық қаупін жоюға болатын 

ластанған аймақтар бар. Сонымен қатар радиациялық ластануды жою мүмкін емес 

аумақтар да бар және ол жерлерге адам аяғы баспайтындай қатаң шектеулер жүйесі 

болуы керек. 

 

19.  Семей ядролық полигонына қатысты Қазақстан үкіметі қандай маңызды 

қадамдар жасады және қабылдауда? 

 

Сынақтардың салдарын жою үшін Эксперименттік далалық және Дегелең 

алаңдарындағы ең ластанған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Зардап 

шеккендерге  жәрдемақы төленеді. Қазақстан әлемдік аренада да өзінің бітімгершілік 

құндылықтарын белсенді түрде насихаттап келеді.  

 

20.  Жаппай қырып-жоятын қарудың қандай түрлері қазіргі уақытта адамзатқа 

үлкен қауіп төндіріп тұр? Олардың қайсысы қауіптілігі жағынан ядролық қаруға тең? 

Жаппай жою қаруы — жаппай шығынға ұшырату немесе қирату үшін қолданылатын 

жою қабілеті жоғары қару. Жаппай закымдаудын қазіргі заманғы құралдарына 

ядролык (Жаппай жою қаруының негізгі түрі), химиялык және бактериологиялық 

(биологиялық) кару жатады. 

 



21. Қарулану жарысы дегеніміз не? Неліктен кейбір елдер қару өндірісімен 

жарысуда? 

 

Қарулану жарысы - ұлттық мемлекеттер арасындағы қарсыластарына әскери 

басымдылық танытуға бәсекелестік күресі. Қарсыласынан жоғары тұру мақсатында, 

бір жақтың технологиялық қозғалысы дамыса, екінші жақ одан да күшті қару жасауға 

талпынады.  

 

22.  Қазіргі кезде қай елдер ядролық соғысқа бейім және олардың қалай алдын-

алуға болады деп ойлайсыз? 

 

Ядролық соғыс - бұл ядролық және / немесе термоядролық қаруды қолданатын 

ядролық қаруы бар мемлекеттер арасындағы ықтимал әскери қақтығыс. Өскелең ұрпақ 

барлық діндерге, барлық халықтарға, барлық адамзат баласына үлкен құрметпен 

қарауы керек және әрбір адамның бойында бейбітшіліктің құндылығын қалыптастыру 

арқылы оның алдын алуға болады.  

(Басқа жауаптар қабылдана алады)  

 

23. Бейбітшілік символдарын білесіз бе? Бебітшілік сөзі сізде қандай 

ассоциацияларды тудырады? 

 

«Пикассоның көгершіні» - 1949 жылы Пабло Пикассо салған бейбітшіліктің ақ 

көгершіні бебітшіліктің символы болып саналады. Қазіргі уақытта оның түрлі 

вариациялары да тараған.  

Бейбітшілік сөзі ашық аспан, тыныш өмір, адамдардың бақыты, күлкісі, жарқын күн, 

жап-жасыл кең дала және т.б. ассоциациялар тудыруы мүмкін.  

(Басқа жауаптар қабылдана алады) 

 

24. Бүкіл әлемде бейбітшілікке қол жеткізу үшін біз не істей аламыз? 

Толеранттылық, барлық адамдарға деген құрмет пен тең көзқарас, қоршаған ортаға 

деген сүйіспеншілік, ізгілік, келіссөздер жүргізе білу, сыпайылық сияқты қасиеттерді 

тәрбиелеп, өзіңізден бастауыңыз керек.  

(Басқа жауаптар қабылдана алады) 

 

25.  Неліктен Қазақстан бейбітсүйгіш мемлекет ретінде танымал? 

 

Қазақстан барлық халықаралық міндеттемелерді сақтай отырып, көпвекторлы, тепе-

теңдік және прагматизм принциптеріне негізделген бейбіт сыртқы саясатты жүргізеді. 

Қазақстан бейбіт өмірге бастайтын көптеген жаһандық бастамалардың бастаушысы.  

(Басқа жауаптар қабылдана алады) 

 

26. Сіз Қазақстанның қандай маңызды антиядролық жаһандық бастамаларын 

білесіз? 

 

Орталық Азияның басқа елдерімен бірге Қазақстан ядролық қарудан азат аймақ 

құрудың негізгі бастамашыларының біріне айналды; Н. Назарбаевтың «Бейбітшілік. 

ХХІ ғасыр» халықаралық ядролық қару-жарақ саммитіндегі Манифестін атап өтуге 

болады. 2014 жылы Қазақстан «Бітімгершілік қызмет туралы» заңға қол қойды және 

т.б. 



https://strategy2050.kz/ru/news/top-30-globalnykh-initsiativ-kazakhstana-vklad-v-

mezhdunarodnuyu-bezopasnost/ 

 

27.  Сіз білетін бейбітшілікке қатысты қандай маңызды даталар бар??  

 

21 қыркүйек - Халықаралық бейбітшілік күні. 

2021 - БҰҰ Бейбітшілік және келісім жылы.  

9 Мамыр – Жеңіс Күні.   

16 мамыр - бейбіт өмірдің халықаралық күні 

20 наурыз – Халықаралық бақыт күні 

30 шілде - Халықаралық достық күні 

29 тамыз – Халықаралық ядролық сынақтарға қарсылық күні  

26 қыркүйек - Халықаралық ядролық қаруды жою күні 

Қазақстанның ұсынысымен БҰҰ 29 тамызды 2009 жылы Халықаралық ядролық 

сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жариялады. 

 

28. Қазақстан елде және шетелде бейбітшілікті сақтау үшін қандай ішкі немесе сыртқы 

саясат жүргізуде? 

 

Қазақстан БҰҰ-ның бітімгершілік миссияларын белсенді түрде қолдайды және 15 

жылдан астам уақыт бұрын Қазақстан армиясында Орталық Азиядағы алғашқы және 

жалғыз бітімгершілік бөлімшесі - Қазақстан бітімгершілік батальоны пайда болды. 

Сонымен қатар 2020-2030 жылдарға арналған сыртқы саяси тұжырымдаманың бір 

тармағы - халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау болып табылады. 

 

29. Әлемдегі бейбітшілікті сақтауға және бейбітшілік идеяларын таратуға қандай 

халықаралық ұйымдар үлес қосады?  

 

Әлемдегі бейбітшілікті сақтауға көп үлес қосатын халықаралық ұйымдар - БҰҰ, 

ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Еуропалық Одақ, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 

ұйымы (ЕҚЫҰ), Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЕЭЫДҰ)  

(Басқа жауаптар қабылдана алады) 

 

30. Әлемдегі бейбітшілікті сақтау үшін әр адам не істей алады? 

Біріншіден, әр адам өзінің осы әлемдегі мақсаты, осы дүниеге не бере алатындығы 

туралы ойлануы керек. Бас халықтың міжениетін, салт-дәстүрін, дінін зерттеп, 

олардың ерекшелігіне құрметпен қарауға тырысуы керек Өмір сүріп жатқан Жер 

шарының құндылығын түсініп, оның мызғымастығына құрметпен қарауы тиіс. Өз 

елінің, туған өлкесінің дамуына үлес қосып, елінің сыйлы белді азаматы болуға 

тырысуы қажет.  

(Басқа жауаптар қабылдана алады) 

 

 

  



2-қосымша  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Семей ядролық 

полигонының жабылуының 30 жылдығына арналған 

«БЕБІТШІЛІК ЖОЛЫНДА 30 ЖЫЛ» 

тақырып бойынша аудиториялық  

ЕСЕПТЕМЕ 

 

Мекеме атауы  

 

Мекеменің мекен-жайы 

(облыс, қала, ауыл) 

 

Күні  

 

Уақыты   

 

Сынып  

 

Қатысушылар саны   

 

Іс-шара барысында 

түсірілген суреттерге 

сілтеме  

 

 

Іс-шара барысында 

түсірілген видеоға 

сілтеме (Zoom 

конференцияның 

жазбасы немесе 

қатысушылардың 

пікірі болуы мүмкін ) 

 

 

Жауапты тұлға  

 

Ұсыныстар   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепті kazfuca@gmail.com поштасына «30 ЖЫЛ БЕБІТШІЛІК ЖОЛЫНДА» сынып 

сағатының есебі» тақырыбымен 2021 жылдың 20 мамыры сағат 18.00-ге дейін 

жіберуі керек.  

. 


