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ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ ДИСКУССИЙ И СПОРОВ 

 

Омаров Е.С. 

академик,  

Президент Академии Кайнар  

  

Мировоззрение и духовный мир протоказахов уходит в самую глубокую древность, 

возможно к временам первых общин. Прародители степных кочевников саков обладали 

чувством собственной идентичности и значимости, философия их мировоззрения была 

многоликой, вступая в союз с древней мифологией, поэзией и  религиозными 

представлениями. Об этом мы можем судить по сохранившимся данным  в виде 

эпических преданий и легенд, в богатых языковых оборотах. Поэтому неизбежно 

обращение к тем пластам традиционной казахской культуры, которые представляют 

философско–поэтическое осознание человека и мира: к казахской философии во всем 

богатстве ее разнообразных форм, от айтыса-диалога акынов до размышлений 

Шакарима, от мусульманской мистики Ясауи до философских прозрений Абая (А. 

Нысанбаев). В Центральной Азии развивался один из самых древних очагов научной 

мысли. Казахская цивилизация не существовала бы ни без науки, ни без философии, 

также как и этих двух человеческих сущностей нет друг без друга. Статья посвящена 

проблемам казахской философии и номадологии в контексте  развития казахской 

цивилизации.  

Ключевые слова: казахи, философия, номады, исследования, цивилизация, 

идентичность, мировоззрения. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Великая степь всегда находилась у истоков длинного исторического пути, который 

носит громкое имя «цивилизация», а казахстанская ойкумена стала колыбелью 

цивилизации. Первые города, первые религии, первые пророки, первое понятие «дома», 

первые антологические идеи, даже первые логико-лингвистические способы мышления 

зародились на этой земле. Первые пророки – это Заратуштра, а первые религии 

Тенгрианство и Зороастризм. Посещение Папы Римского Иоанна Павла Казахстана в 2001 

г., видимо, состоялось неспроста, тем более он сам в одной беседе сказал, что пророк 

Авраам выходец из Центральной Азии.   

Исследования человеческих останков антропологом О. Исмагуловым показали, что  

с древнейших времен насельниками  казахских земель были антропогенетически 

родственные народы.  В центральном  и западном Казахстане в древности жили племена 

по имени Аргипеи (Аргипи), которые считались умными и справедливыми. Возможно, 

феномен Айтыс, как диалог для достижения истины, возник впервые у аргипеев, от 

которых генетический код сохранился до наших дней только у казахов, а через скифов 

Айтыс переняли и древние греческие ораторы и философы.  Феномен Аргипеев состоит в 

том, что целый народ занимался только философствованием, накапливанием мудрости и 

при этом, видимо, они владели письменностью. С точки зрения теории цивилизации, это 

самый ранний случай разделения труда.  Благодаря их авторитету египтяне признали 

скифов как более древний народ. С аргипеями  никто не воевал,  они решали спорные 

вопросы между другими племенами, так договаривались древние люди. Они, видимо, еще 

назывались пи-саками.  

Решение межплеменных и международных споров без военных конфликтов уже в 

глубокой древности имело важное значение. Мы, современные люди, со своими «умными 

высказываниями» все древние учения сводим на нет. Потребность древних людей в 
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судьях была видимо повсеместной, об этом даже написано в Библии. Таким образом, 

философствование имело прямое практичное предназначение, как источник знаний и 

способ передачи и накопления знаний. 

Древние люди путем дискуссий, умозаключений, а может быть, научным  способом, 

старались дать  ответ на следующие принципиальные вопросы: как возникла Вселенная, 

как появилась жизнь, какое место занимает феномен человека в природной среде и во все-

м  космосе? 

Обсуждение этих и других мировоззренческо-философских вопросов сопровождало 

становление и развитие древней науки. Мирозренческие представления были необходимы 

для осознания особенностей бытия, культуры и в целом цивилизации. Таким образом, 

начинают закладываться зачатки философского отношения к окружающему миру. Люди 

постепенно учились думать, думать философски.   

Как пишет А. Нысанбаев, еще со средних веков (возможно еще в древности – О.Е.) в 

казахской степи сложился особый тип мышления, который Ахметом Байтурсыновым 

назван «казахским» способом мышления. Такой способ мышления окончательно 

сформировался в эпоху казахского ханства, а ярким образцом является поэтические 

произведения акынов-жырау, высказывания и деятельность великих казахских  биев. 

Казахские бии – это совесть и душа своей эпохи, они лучшие из лучших мыслителей, 

ораторов. Их еще называли – «Тура-би», буквально означает – прямой би или по смыслу – 

справедливый би. Би мог говорить загадочно, с каким-то подтекстом в расчете на 

казахское мышление.  Если его не понимали, то би прекращал вести какие-либо беседы, 

переговоры и т.д. Казахский способ мышления как особый тип науки и знания был 

специально исследован в 53 томной арабской энциклопедии «Чистое родство», по арабски 

«Бари ирманийас», еще в XI веке. Такой  способ мышления широко использовал Жусуп 

Баласагуни в своем труде «Кутагду Билик»
1
.  Казахи говорят: от мудрого останется слово. 

В этой пословице скрыт большой философский смысл. К высказываниям биев 

прислушивались не только народ, но и ханы, а бывало, что власть переходила под 

управление биев, например, Толе би был избран правителем Кокандского ханства.  

Казахская философия... Впервые это сочетание было произнесено  Абдумаликом 

Нысанбаевым. Ему же принадлежит интенсивное осмысление понятия и того, что за ним 

скрывалось – громадного массива истории казахского народа, уникального опыта мира, его 

экзистенциального переживания и феноменологического «вчувствования», 

непосредственного, прямого созерцания истины. Произошло вторжение личностного мира 

казахского мыслителя в его философский мир, полностью изменившее его понимание 

философии, культуры, истории, самого себя и своего предназначения с позиций казахской 

степи. Ему предстояло отстоять сам термин, отмести возможные обвинения в 

«национализме», обдумать феномен «казахской философии», создать у себя в институте 

соответствующий отдел и вместе с талантливыми молодыми исследователя-ми 

сформировать новое направление «история казахской философии»
2
. Все новое дается с 

большим трудом, хотя идея блуждала в умах. Ведь прежде в учебниках говорилось только 

об истории «общественной мысли» Казахстана, осторожно, но верно.   

Трудно признать, но в философской литературе советского периода, как и в 

зарубежной, отсутствовали или же крайне редко употреблялись понятия «тюркская 

цивилизация» и «тюркская культура», отсутствовали вообще понятия «казахская 

философия» и «казахская цивилизация». Вопрос что первично – казахская или тюркская 

цивилизация – вообще не ставился. Мы казахи любим говорить, что мы  принадлежим к 

тюркской группе народов, а тюрки – говорят, что их прародина Казахстан. Об этом 

необходимо говорить сегодня во весь голос, чтобы навсегда поставить заслон понятию 

«манкуртизм», ставшему характерным именно для судьбы казахского народа.             

                                                           
1 Нысанбаев Ҽ. Қазақ философиясы. –Иран-Тегеран: ECO Cultural Institute, 1999. –б. 90-91. 
2 Соловьева Г., Колчигин С. Абдумалик Нысанбаев: Из серии книг «Жизнь замечательных людей».. –Астана: «Елорда», 

2001. –с. 101. (сер.: ЖЗЛ) 
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Проблемы казахской цивилизации и на данном этапе нашего развития являются 

предметом историко-теоретических и философских дискуссий и споров, доказав свое 

право на существование, требуют фундаментальных исследований. «Поэтому одной из 

насущных задач нашей философской мысли является историко-философское и 

методологическое обоснование понятия «казахская степная цивилизация», феномен 

которой исторически реален и занимает определенное место в истории мировых 

цивилизаций, что я и попытаюсь обосновать. Прежде всего, я должен подчеркнуть, что 

этот термин впервые был введен в научный оборот профессором Е. Омаровым»
3
 – пишет 

известный философ, академик А. Нысанбаев
4
.  

В настоящее время в широкий научный оборот органично вошли понятия степная и 

кочевая цивилизации, военно-кочевая цивилизация, которую иногда называют военной 

демократией. В ареале расселения казахов по Великому Шелковому пути существовало 

множество городов со своей характерной городской цивилизацией и сопутствующие с ней 

земледельческая и речная цивилизации. Все вышеназванные шесть типов цивилизаций 

удачным образом прижились в казахских землях, тем самым предки казахов сумели 

создать своеобразную казахскую цивилизацию. Данная социально-культурная общность 

сохранила свою идентичность и способность к эволюции на протяжении многих веков 

лишь потому, что все составляющие ее элементы находились в определенной системе 

равновесия. Понятие «казахская цивилизация» относится к локальным цивилизациям и 

только начинает складываться, хотя по историческому возрасту она стоит наравне со 

многими другими древними цивилизациями имеет глубокие культурные и философские 

истоки и корни, является наследницей сакской (кассако-массагетской). 

Одна из важнейших проблем, которая имеет методологическую ценность в наше 

время – проблема цивилизации. Цивилизация с самого начала являлась синонимом 

культуры. Во вторых, она ступенька материального, общественного и духовного развития 

определенного народа, имеющего государственность. Нация, являясь субъектом  

цивилизации (О.Е.) управляет «потоком человеческой жизни» (А. Тойнби), проходя все 

этапы роста и упадка.  Субъект цивилизации (нация) несет ответственность в формировании 

объектов цивилизации: культуры, государственности, истории, письменности и 

литературы. 

С философской точки зрения, цивилизация состоит из трех основных элементов: 

первый воплощает в себе представления о вселенной и формы их реализации; второй – 

ценностно-мировоззренческие воззрения и формы их реализации; третий – этно-

социальные аспекты понимания человеческой жизни и формы ее реализации. 

В ходе цивилизационной истории человечества последних десяти тысячелетий в 

условиях географической изоляции были созданы многие великолепные цивилиза-

ционные модели, как, например, древняя западно–азиатско–североафриканская 

цивилизация, арийско-сакская цивилизация, индийская цивилизация, китайская 

цивилизация, иудейская цивилизация, исламская цивилизация, западноевропейская 

цивилизация, славянская цивилизация, африканская чернокожая цивилизация, японская 

цивилизация, американская цивилизация, латиноамериканская цивилизация, 

австралийская цивилизация и др. Каждая цивилизация выражала свое понимание 

вселенной и ценностей человеческой жизни. 

С точки зрения современности, дальнейшее осмысление вышеописанных 

цивилизаций позволяет выделить среди них три типа наиболее репрезентативных и 

обладающих мировым значением цивилизационных систем, которые составлены на 

основе материалов I Конгресса по глобальной цивилизации, состоявшегося в июле 2001 

                                                           
3 Omarov Ye.S. The Kazakh civilization  //Казахская цивилизация, 2002, № 1. – Р. 3-9. 
4 Нысанбаев А.Н. Казахская цивилизация как проблема социальной и правовой философии //Казахская цивилизация, № 

1, 2003. – С. 14-21. 
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года в г. Сиднее (Австралия). При этом цивилизации Египта и американских индейцев 

учеными считаются исчезнувшими. 

 Первый тип – это срединная цивилизация, берущая свое начало в цивилизации 

Двуречья (на территории Месопотамии), т.е. на полосе соприкосновения Азии с Европой 

и Африкой, более древняя, она сформировалась на базе шумерской цивилизации и далее в 

древнеарийской, древнесемитской, древнетюркской и древнеиудейской – 

нововавилонской цивилизации и окончательно сложилась в современной иудейско–

исламской цивилизации. Срединная цивилизация представляет человеко-божественную 

цивилизационную систему, это цивилизационная модель, поклоняющаяся озарению и 

теологии, ее наивысшие достижения основываются на базе единства воззрений на жизнь и 

верования, она воплотила воззрения человеческой жизни о «единстве Неба и человека» 

или единстве божества и человека. Казахская цивилизация принадлежит к первому типу 

цивилизации. 

Второй тип цивилизации – это восточная цивилизация, берущая свое начало в 

цивилизации Желтой реки (Хуанхэ), она сформировалась в даосско-конфуцианской 

цивилизации и окончательно сложилась в современной восточно-азиатской 

коллективистской цивилизации. Восточная цивилизация представляет собой человеко–

человеческую цивилизационную систему, это цивилизационная модель, поклоняющаяся 

добродетельной природе и учению о человеке, ее наивысшие достижения основываются 

на базе единства земной и человеческой природы, т.е. био – и антросфер, она воплотила 

ценностные воззрения «единства человечества»
5
.  

Третий тип цивилизации – это западная цивилизация, берущая свое начало в 

средиземноморско–эгейской цивилизации. Она сформировалась в древнегреческо-

римской цивилизации и окончательно обрела свою ипостась в современной 

западноевропейско–североамериканской цивилизации. Западная цивилизация – это 

человеко-вещная цивилизационная модель, поклоняющаяся разуму и науке, ее наивысшие 

достижения построены на основе единства детерминизма и контрдетерминизма, ее взгляд 

на вселенную выражает «единство всех вещей». 

Примечательно, что люди очень часто метафорически называют западную 

цивилизацию «голубой цивилизацией», восточную – «желтой», срединную – «красной 

цивилизацией». Действительно, эти три цивилизации как раз образуют «три изначальных 

цвета человеческой системы цивилизации». Эти три цивилизации определены благодаря 

присущей им религии, культуре, территории проживания и этнопсихологии.  Государства 

и империи, вошедшие в эти цивилизации, определяли историю, политику, культурное 

развитие всего человечества, так уж случилось. 

Влияние цивилизации имеет свой отпечаток даже на менталитете. На Востоке 

говорят: «Живи богато». А на Западе говорят: «Умри богатым». Это совершенно разные 

понятия. Тот, кто хочет жить «богато», должен жить здесь и сейчас, не тратя ни единой  

минуты (это Восток). Тот же, кто хочет достичь чего-нибудь, тот умрет богатым, но жизнь 

его будет бедной (это Запад), пишет Раджниш Ошо (в книге «О мужчинах». –М.-Киев, 

2002. –с.210).  

 Мы выше писали, что за рубежом отсутствовали или же крайне редко 

употреблялись понятия тюркская цивилизация,  культура и философия, но в последнее 

время появились новые исследования. В работе «Тюркская философия»
6
 сказано, что 

«методологический принцип рассмотрения тюркской фальсафы заключается в 

синкретичности как позитивном моменте становления и развития тюркской культуры, так 

и в ее традиционализме». В работе также указывается, что Центральная Азия являлась 

«плавильным котлом» мировоззренческих идей и философской мысли на протяжении 

многих тысячелетий истории человечества.  

                                                           
5 Декларация о глобальной цивилизации: The First world Congress of Global Civilization, 16-18 July. – Sydney, Australia, 

2001. 
6 Тюркская философия: 10 вопросов и ответов. –Алматы, 2006 
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Казахская цивилизация отличалась своей фундаментальностью, устойчивостью, 

традицией и силой, недаром ислам казахами был принять с большим сопротивлением и 

позднее всех других народов (узбеков, татар и др.). Суфийские мотивы во многом 

определяют ту особую форму, которую принял ислам в Казахстане, соединяясь и 

сплетаясь с народными верованиями, что явилось еще одним доказательством его 

жизнеспособности и стремления к диалогу. Институт суфизма, в течение нескольких 

веков, проработав весь исторический и духовный  материал, накопленный казахским и 

тюркскими народами, выработал целую концепцию для пропаганды ислама среди казахов. 

Ислам принял форму приемлемую для принятия его казахами. Я бы сказал, казахи 

приняли ислам основательно, даже к этому делу подошли чисто  философски. В 

Казахстане, надо говорить о «народном исламе»
7
, настолько он проникнут духом 

тенгрианства, древнетюркской религии. Веруя в Аллаха, казахи веруют в Тенгри, считая 

его образом всевышнего, а также в аруахов, духов предков, которые словно присутствуют 

в жизни и могут либо помогать своим потомкам, либо наказывать их за какие-то 

проступки. Сколько у казахов обычаев и ритуалов, не свойственных исламу: аменгерство 

(женитьба на жене умершего брата), вера в аруаков – умерших предков, почитание аулие 

и шаманов, а также то, что женщины не носили паранджу. Тем самым произошло 

соединение мусульманства в его суфийском варианте с тенгрианством, создавшее 

совершенно новое мировоззрение, соответствующее казахским архетипам коллективного 

бессознательного.   

Во всех цивилизациях на уровне традиционной культуры есть общие категории 

символического уровня, к которым относятся прасимволы. А что является прасимволом 

казахской цивилизации и культуры? Иначе сказать – национальной идеей? Академик 

Нысанбаев А. убежден, что таким прасимволом можно считать глубинное межличностное 

общение на основе обычаев и ритуалов. Общение, которое становится как бы первичным 

феноменом, определяющим и экономические, и политические связи и структуры. Степная 

цивилизация может сменить несколько экономических форм, но в своем существе 

останется прежней, объединенной своим прасимволом: общение, живая ткань ритуалов, 

сложных межличностных взаимоотношений. Степь сама по себе стала цивилизационно-

культурным символом, особенно в представлении западного человека. На осознании 

своей целостности создается неповторимая мифоритуальная биография рода. Зная код 

своих предков до седьмого колена, считая их духов присутствующими среди живых, люди 

воспринимали весь мир через призму родственных отношений. 

Проблема взаимопонимания обретает в наше время вселенский характер – 

взаимопонимания между странами, культурами, религиями, людьми, дабы согласовать и 

привести в единство нашу «многополярную» действительность. И опыт традиционной 

культуры казахов, где общение и понимание стали прасимволом, национальной идеей, 

кажется сегодня просто бесценным. 

На национальную специфику  философского освоения действительности оказывают 

большое влияние образ жизни народа, его культура и традиции,  язык, и, несомненно, 

личность мыслителя, его понимание духа своей нации
8
. 

Особенности философии казахов вплоть до ХХ века обусловлены, главным образом, 

особенностями развития казахской цивилизации, вместившей в себя не только кочевой 

образ жизни, но и городской. Разнообразные элементы городской цивилизации с ее 

неповторимыми чертами быта, привычек, нравов, обрядов и обычаев, а также влияние той 

социокультурной и геополитической среды, в которой  протекала вся историческая жизнь 

казахов. Как считает Г. Есим, города дали великих философов, даже их имена связаны 

традиционно с названиями городов, например: Яссауи,  Баласагуни, Аль-Фараби и т.д.  

Степь также определяла философский смысл бытия казаха, степь стала символом 

                                                           
7 См.сноску 1. –стр.111-112. 
8
 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... ч. 1. М., 1986. –с. 
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практически всего мира, степь стала прародиной многих верующих. Кочевой образ жизни 

предопределил культуру не только казаха, номад стал символом для остального мира, ему 

завидовали, у него учились (рыцари), его философия стала зародышем нового 

философского течения конца ХХ века на западе – номадология. 

Можно считать, настоящее, научное понимание казахской философии начинается с 

Аль-Фараби. В средние века  для казахской философской мысли было характерно 

философствование в нефилософских формах на уровне универсалий мировоззрения, 

которые формируют человеческую деятельность. Здесь философемы утопают в 

традиционных художественных и религиозных текстах, что побуждает историков 

философии исследовать философские системы в социокультурном плане, изучать тексты 

мировоззренческого характера. 

В философском отношении важно, что на протяжении значительного периода и у 

казахов, и у протоказахов, большое влияние на этническую общность имела природная 

среда. Как указано в работе казахстанского философа, доктора философских наук, 

профессора Орынбекова М.С.
9
, природа всегда выглядела для насельников Казахстана как 

абсолютное и вечное начало, единственная реальность, которая самодеятельно имеет 

имманентные причины и факторы существования, располагает основами активности и 

эволюции. Людям вначале оставалось лишь подчиняться природным закономерностям, 

постигать их причины и строить на этом бытии себя, избегая природных катаклизмов. Есть 

также подвиги по освоению природы, совершенные насельниками степи – протоказахами, 

это доместикация животных и растений, строительство каналов и городов и т.д. 

Доместикация животных, особенно лошадей, считается более высоким искусством 

(А.Тойнби). Природа здесь выступает как Вселенная, имеющая неисчерпаемые глубины и 

логику своего существования, которая диктует индивидам формы и способы их бытия. 

Доместикация  животных и растений древним людям дала запас пищи, а также уверенность 

в своей исключительности в природной среде.  

Охота также имела большое значение в развитии мировоззрения, где развивалось 

чутье – природный инстинкт. Это основное  условие для ориентации человека во 

враждебном внешнем мире. Конечным продуктом процесса охоты является накапливание 

интуитивного знания, которое на заре цивилизации накапливалось в виде сказок, легенд, 

преданий и охотничьих баек, а позднее записывалось в книгах. Наблюдая за дикими 

животными на воле, древние люди изучали их повадки, стратегию их охоты друг на друга. 

В этом преуспели древние казахи, возможно в этом им нет равных народов. Попробую 

вкратце это доказать. На свете немного народов, использовавших на охоте диких птиц: 

беркутов и соколов. Преклонялись перед собакой и волком. Волк стал тотемом всего  

тенгрианского мира, стал символом – флагом древних казахов. Гунны и кочевники 

касситы  преклонялись собаке, касситы и древние тюрки (в Монголии) из камня 

вытесывали собачьи скульптуры.  Касситы правили Шумером около 800 лет во втором 

тысячелетии до н.э.  

Если кассит рассмотрим как кас-ит, то слово «ит» – собака на казахском языке, по 

персидски будет  звучать ―сақ‖ – ―сағ‖ собака. Тогда «Кассит» будет иметь второе  

название кассак. Такая трактовка имеет под собой глубокое обоснование, ведь у тюрков  

волк служил тотемом, также у касситов тотемом могла быть собака – верный друг 

охотника. В Шумерских глиняных табличках, на сосудах встречаются изображения  

собак, которые напоминают казахскую охотничью породу собак – тазы. Скульптура 

собаки из древнего Шумера (Месопотамия)  касситского периода правления породы тобет 

(мастифф) находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.  Гунны занесли легенду о 

происхождении Аттилы от собаки. Исконные кочевники относились к собаке как к 

божеству, даже существовала идеология собака – Вождь. О Собачьем царстве (Гоу Го) в 

стране шивэй-татар было известно давно (в книге О.Е.). Когда 12-летний календарный 

                                                           
9
 Орынбеков М.С. Предфилософия протоказахов. – Алматы, 1994.   
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цикл был обозначен животными, в этом проявился многовековой опыт изучения повадков 

животных. И это все, не говоря уж о доместикации лошадей и верблюдов для верховой 

езды.  Говорят, что легендарный Коркут знал язык всех птиц и зверей. У этой легенды 

есть великий смысл, что человек тоже является частичкой природы. Древний человек 

обладал шестым чувством, природным инстинктом и обладал предчувствием беды, 

опасности, а некоторые умели создавать защитную ауру. Люди, обладавшие этими 

свойствами, становились философами, предсказателями, лекарями, батырами и правили 

племенами и народами. Умные правители при дворе держали таких людей, особенно 

философов, предсказателей, жырау, би и т.д. Было и наоборот, иногда их не понимали, в 

особенности в Европе, многих людей как  колдунов жгли на кострах. С наступлением 

технической цивилизации, и в особенности в усло-виях города, люди в большинстве все 

растеряли. Перестали быть частичкой природы.  

Людей совместный труд и проживание сплотило в первые общества. Член общества 

ежедневно должен был подтверждать свою верность мировоззренческим установкам рода 

и племени, ибо суровые условия существования не позволяли соплеменникам 

пренебрегать социальными ориентирами, традициями и обычаями, иначе им угрожало 

изгнание из рода, что означало в подавляющем большинстве случаев верную смерть. 

Заратуштра был изгнан из рода, и в конце концов убит в чужой стране убийцей, 

посланным из его родного рода. Его преследовали, в конечном счете, за новую веру, 

новую религию, за новое мировоззрение. Миропонимание толкало на вполне 

определенные поступки, мировоззрение было обусловленным, реальным и ясным. 

Природа выступала как законченный миропорядок, а человек является лишь частью 

природы. Природная среда также стала определяющим фактором в становлении казахской 

цивилизации
10

 и, видимо, это не случайное совпадение
11

.  

Древние казахи бережно хранили легенды и мифы, которые постоянно 

присутствовали в мыслительном аппарате людей как базисное знание, не случайно они 

фигурируют как архетипы или прообразы в мировоззрении древнего казаха, 

оказывающиеся сознательным выражением этих образов.  Длившийся тысячелетиями 

процесс становления казахской цивилизации задавал темы: кочевье, верование, 

государственность, письменность, города и многое другое. 

В теории цивилизации особое место занимает понятие менталитета этноса, т. е. 

коллективно формируемого в обществе строя мышления и психики, который 

присутствует у всех членов  общества (в том числе и у казахов) и проявляется на 

индивидуальном уровне. Этот «феномен» культуры играет решающую роль в социальном 

поведении каждого, ибо, будучи заложенным, в нем он задает ему траекторию об-

щественного поведения. Если на уровне бессознательного выбор совершается на базе 

архетипических форм и проявляется в инстинктах и импульсах, то менталитет диктует 

ориентир выбора на основе «генного поведения», совокупности навыков и привычек, 

заданных в ходе воспитания, образования. 

Генетическая информация наследственности может быть передана генными инфами – 

генетическим кодом наследственности. Единица измерения информации – инфа 

представляет собой элементарную системную организацию информации как наиболее 

простейшего единства материального и идеального, выполняющего гносеологические и 

логические функции
12

 организма, чем является ген.  Ген оказался пределом делимости, 

ниже структурного уровня которого просто невозможно функционирование наследственной 

информации. В структурном же отношении также наблюдается явление делимости гена на 

ДНК, РНК и белок. Инфа гена наследственности,   как квант наследственности, может 

содержать как несколько генов, так и  один ген. 

                                                           
10 Омаров Е.С.  Краткая история казахской цивилизации. –Алматы: Арда, 2005.    
11 Омаров Е. С. Естественно-научный подход в теории цивилизации  // Вестник РАЕН, М., 2006, №1. 
12 Югай Г.А. Общность народов Евразии –арьев и суперэтносов как национальная идея: Россия и Корея. –М.: 

«Беловодье», 2003. –с.104. 
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Мировоззренческие ориентиры казахов определялись выбором орудий труда и 

осуществлялись сообразно их качеству и практичности. Обнаружение новых качеств и 

свойств предмета стало основным путем вовлечения их в предметную деятельность 

людей. К примеру, железо знали многие народы, но первыми булатную сталь получили 

тюрки.  Поэтому качество есть категория сферы непосредственного бытия, связанная с 

областью материального производства и зафиксированная в памятниках материальной 

культуры протоказахов.  Как пишет М.  Аджи, когда  гунны появились в Европе, то 

удивили всех своей опрятностью, красивой шелковой одеждой,  брюками, сапогами на 

каблуках и конечно лошадьми. 

Западные гунны относились к предметам и живности с точки зрения качества, 

заведомо предпочитая иметь лошадей лучших пород, более выносливых и неприхотливых 

в аспекте пригодности к дальним боевым походам. Вождь племени и каган выбирался в 

первую очередь с точки зрения его качества как наиболее сильного, сведущего и даль-

новидного воина, наконец, образованности. Об этом писал также Аль-Фараби в своих 

работах об утопическом городе. Молодых и крепких уважают, устаревших и слабых мало 

почитают. Правда, бывали и исключения, некоторые знаме-нитые вожди или цари 

продолжали править народом и в 90 лет, например царь скифов Атей, который возглавил 

свои войска в войне против македонского царя Филиппа II.  

Роль батыра в истории казахского народа особенно велика, огромное значение имели 

его удаль и храбрость, доблесть и мужество. Это сыграло настолько большую роль в 

становлении казахского народа, что явление батырства не имеет прецедента у других 

сопредельных народов, хотя и у них богатыри были общественно значимыми. Многие 

батыры были не столь сильны физически, а скорее были неуязвимы в бою, их охраняли 

ангелы-хранители, располагали защитной аурой и обладали даром полководца. Такая 

общественно значимая роль была связана с размахом территории, необходимостью ее 

защиты и ролью оборонительного фактора. Поэтому у казахов очень много героических 

эпосов, которые в основном становятся темой для древних мыслителей-сказителей. 

Письменное и устное наследие, оставленное предками, свидетельствует о  высоком уровне 

развития всей древней казахской (протоказахской)  цивилизации, в особенности в сфере 

военного искусства. 

Важнейшим элементом любой цивилизации является экономический уклад, который 

обеспечивает устойчивость, адаптивность, привлекательность и жизненность данной 

цивилизации. Роль этого самоорганизующего фактора, несомненно, занимает центральное 

место в образовании и сохранении любой цивилизации. С этой точки зрения правомерно и 

необходимо говорить и о казахской цивилизации, генерирующей своеобразный 

экономический уклад, социально-политическую структуру общества и другие важнейшие 

элементы бытия. Основа военно-демократической и кочевой цивилизации – всадничество 

или вооруженный всадник-воин – вызваны социально-экономической целесообразностью, 

т.к. они составляли военное сословие и были символом и основой государства, средством 

обеспечения его национальной безопасности. Быть всадником-воином, было престижно, 

им мог стать только привилегированный член общества, иногда просто великий воин, 

обладающий авторитетом. Примечательно, что данная социально-культурная общность 

казахов  сохранила свою идентичность и способность к эволюции на протяжении многих 

веков лишь потому, что все составляющие ее элементы, находились в определенной 

системе равновесия
13

 (О.Е.). Доказательством вышесказанного является то, что во многих 

языках слово казах имеет второе значение – воина или сильного человека. 

Заслуживает внимания традиционный дом кочевника и анализ символики 

показывает, что юрта, как модель Вселенной для казаха, составляет небесный свод, 

опрокинутый на человека и заключающий его в себе, что несет дополнительную нагрузку 

для жилища. В этом аспекте, когда юрта олицетворяет единство реальности, символа и 

                                                           
13 см. сноску  9. с.89. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2014 ж. 

 

14 

 

функционирования, она предстает как симбиоз материальных и духовных традиций и 

установок. «Каждая семья кочевника имела свою юрту, …а открытый шанырак служил 

хорошим ориентиром для наблюдений в ночное время за движением Луны, звезд и 

планет… Таким образом, каждая юрта являлось своеобразным семейным «планетарием», 

благодаря чему накапливались и передавались из поколения в поколение наблюдение за 

светилами»
14

.  Ночной небосвод звезд видимый через шанырак,  видимо и подсказал 

астрономам идею планетария.  

Юрта построена  по законам красоты, а потому имеет большое число приви-

легированных точек пространства. И точно так же, как небо и земля, вода и огонь, верх и 

низ являются в природе ограниченными и вытекающими из завершенного мироздания, 

пространство юрты оказывается искусственно и искусно организованным фрагментом 

природы, ее частью. Все точки и сегменты юрты были регламентированы, что налагало 

определенные запреты на жильцов и гостей. Так, наступить на порог означало смертельно 

оскорбить хозяина, запрещалось ходить перед гостями против часовой стрелки вокруг 

очага. «При возведении государя на престол важные ближайшие сановники сажают его на 

войлок, и по солнцу кругом обносят девять раз. При каждом разе чиновники делают 

поклонение перед ним»
2
. Впрочем, женщины могли ходить и в обратном направлении, 

ибо запрещалось проходить с почетной стороны, между гостями и очагом. 

Значение юрты для казаха не утеряно и в настоящее время, это показал проведенный 

в 2005 году социологический опрос в университете Кайнар. Всего было опрошено 704 

человека – студенты, преподаватели, ученые алматинских вузов и институтов НАН РК. 

Ответы на вопрос, что является символом казахской цивилизации, распределились 

следующим образом: золотой человек (73 %), юрта (66%), домбра (59%), девушка в 

национальной одежде (32%), шанырак (25%) и т.д.   

Кочевье требует пространства, оно нуждается в переносном доме, динамичном 

хозяйстве, средствах передвижения, запасах продовольствия, специальной одежде, обуви 

и т. д. Любой из этих составных элементов культуры – момент видения мира, компонент 

космоса народа. Кочевье требует такого пространства, которое воспроизводило бы себя, 

было похожим в составных частях, иначе говоря, однородного пространства, в котором 

движение в разные стороны было бы равнообоснованным, т. е. изотропным. В идеале 

казах хотел бы пребывать в одном и том же месте, однако он вынужден постоянно менять 

свое стойбище. 

Важнейшей философской категорией всегда считалось  понятие времени. Именно 

оно несет ответственность за происходящие в мире процессы эволюции и развития, во 

времени регистрируются все изменения в мировом историческом процессе. Вначале у 

казахов начало проявляться чувство времени, связанное с конкретными событиями, 

которые остались в исторической памяти племени. Такие природные и стихийные 

катастрофы,  регистрировались в сознании людей и могли служить определенными тем-

поральными обозначениями, уже не говоря о чувстве смены дня и ночи, охотничьих 

сезонов. Был создан 12-летный календарный цикл – казахское название мушель. Многие 

события записывались в книги, составлялись астрологические карты. Первые 

обсерватории, кстати, были изобретены на казахской земле: Синташта,  Аркаим и др. Они 

первыми стали отмечать наурыз, изобрели астрологию. Египетские жрецы учились 

астрологии у скифов и  шумер.     

Тенгрианство – основа цивилизации гуннов, сако-скифских (массагето – кассакских) 

и тюркских кочевых народов, в том числе и казахов. «Упорядоченный календарь – 

принадлежность цивилизации, и мушель должен обрести в науке название Тенгрианский 

календарь, отражающее  его генезис, историко-культурное содержание и место в 

масштабах мировой цивилизации», считает Мухамбетова А.И. (там же с.106). Я лично эту 

                                                           
14 Мухамбетова А.И. Тенгрианский календарь как основа кочевой цивилизации (на казахском материале). В книге 

История и культура Арало-Каспия.Ал.: Қҧс жолы, 2001. -с.107. Она ссылается на работы Цыбульской В.В. 
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идею поддерживаю, более того предлагаю наличие календаря считать одним из главных 

атрибутов цивилизации. Использование календаря помогает легко определять различные 

даты, смену сезонов, дни равноденствия и т.д. 

Археологическая экспедиция университета Кайнар 2002 году обнаружила 

уникальные находки. Из них особый интерес вызывает небольшая глиняная  плитка, на 

которой были высечены сочетания логограмм. Проведя уточненную прорисовку знаков, 

А. Каиржанов сделал следующую интерпретацию логограммы: «Человек празднует 

первый день светлого месяца (нового года)». Расшифровка А. Каиржанова совпадает с 

идеями О. Сулейменова
15

, и оба соотносят это с шумерским письмом. Тогда в языке 

шумерских логограмм имеем: 

          – луна,           – солнце и их комбинация                                                 – новый 

год, первый день нового года или Наурыз
8
 (с.123). 

Такие керамические плиты вешали перед входной дверью в период праздника. 

Таким образом, северная граница государства Шумер проходила по Акмолинской области 

или еще севернее. Этот народ называл себя кенгерес, кенгеры. В младшем жузе и ныне 

живут казахские роды   кердеры и шумекей.  

Л.Н. Гумилев писал: «Одним из индикаторов определения состояния народа, весьма 

удобным для классификации, является отношение этнического сознания (каждого данного 

народа) к категории времени»
16

. Кочевники знали сезонные изменения погоды и многое 

другое заставляло их относиться ко времени как к некоему абсолюту, которому 

подчиняются  все и этим определяли время  откочевки на юг или на север. 

Анализ этнокультур выдвигает на передний план проблему соотношений традиций и 

инноваций. «Язык и культура, – отмечает И. Гердер, – берут начало с обычаев и традиций, 

которые лежат в их истоках»
17

. Например, возьмем казахские названия месяцев: «кокек» – 

время возвращения птиц, «мамыр» – время обновления, «отамалы» – скот доходит до 

кондиции, «казан» – бестравие, «кантар» –минимизация солнца и т. д.  

Одной из основных категорий цивилизации является традиция. Традицией 

определяется отношение народа в быту к окружающему миру и вероисповеданию. 

Традиционная культура казахов акцентирует внимание и на виртуальные (тылсым дуние) 

личностные ритмы бытия. Жизнь человека рассматривается как переход от текущего, 

поверхностного состояния – «баки дуние». Человеку в этой жизни дается шанс 

приобщения к вечности. Главное условие – быть человеком («Адам бол» – Абай). 

Традиция заслуживает отдельного исследования, как в философском, так и в 

цивилизационном плане. 

Значимость времени  в традиционной культуре казахов не является самодовлеющей 

и подвержена инновациям.  Так, традиционный бог казахов Тенгри со временем сливается 

с образом Аллаха, демон Албасты постепенно приобретает свойства злых исламских 

духов, покровитель Тукти Баба Шашты Азиз превращается в мусульманского святого. В 

данном контексте эту проблему интересно рассматривает А. Байтурсынов в статье 

«Женщина по казахской былине Кобланды»: «Обширная пространством... и почти полной 

недоступностью для непривычных к ней незнакомцев, казахская степь помогла своим 

сынам долгое время сохранять в неприкосновенности и первоначальной чистоте 

национальный характер и обособленный народный облик. Огражденные матерью-степью 

от постороннего влияния казахи сохранили обычаи, привычки и своеобразный образ 

жизни народа»
18

. Находясь на перекрестке цивилиза-ций, на стыке 3-х религий,  что также 

                                                           
15 Сулейменов О.О. Язык письма. –Алматы-Рим: изд. «San Paolo», 1998. –с.369. 
16 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1992. 
17 Гердер И.Г. Идеи о философии истории человечества. М., 1977. –с. 
18 Абай. Книга слов. А., 1993. 
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связано с народным духом и стабильностью цивилизации и действительно вызывает 

восхищение. Время работало на казахов.  

Нравственные представления, выработанные в древнетюркском обществе, дают 

возможность сопоставлять уровень мышления наших предков по тем или иным вопросам 

морали с этическими представлениями акынов – жырау, проследить преемственность 

связи в развитии нравственности. Следующим важнейшим идейным истоком 

формирования духовной мысли акынов является религиозно-этическая концепция 

шаманизма. 

Большое значение на становление казахской философии оказала исламская 

философско-этическая мысль, понимаемая в широком смысле в значении идей, 

определяющих исламский образ жизни, который существует столько же, сколько и сам 

ислам как религия. Но формированию этой мысли в виде теолого-этической системы 

предшествовал длительный период ее становления и развития, связанный поначалу с 

составлением сводов моральных норм для мусульман, нашедших отражение, прежде 

всего, в основополагающих источниках мусульманства – Коране и Сунне. Исламская 

философско-этическая мысль потому и смогла удовлетворить потребность 

мусульманского общества в необходимых принципах воспитания, что не сводилась к 

немногочисленным предписаниям Корана и хадисов, а лишь опиралась на них, как на свой 

идейный ориентир. 

Коран включает этико-правовые нормы, отразившие, с одной стороны, некоторые 

традиции родоплеменных общин, с другой, – запреты, направленные против 

общественных институтов первобытнообщинного строя (многобожие, межплеменная 

борьба, кровная месть). 

Религиозная исламская философия связана, прежде всего, с именем Аль-Фараби, 

который оказал огромное влияние на развитие казахской философии. Философия Аль-

Фараби стала выражением гуманистических ценностей синтетической исламской 

культуры, переплавившей в своем развитии ценности и тюркской, и иранской, и 

греческой, и многих других культур. В своих трудах Аль-Фараби отразил 

общечеловеческие ценности, одинаково близкие представителям разных культур, раскрыл 

идеал общественного устройства, где народы объединены и действуют совместно в целях 

достижения счастья, где они лишены розни и войн.  

Для Аль-Фараби не существовало проблемы выбора между философией и религией. 

Признавая религию, он полагал, что философия не останавливается на границе какого-то 

знания, как религия. Философия выше религии в том, что она полагает постижение всего 

сущего, в то время как религия останавливается на абсолютном догмате веры. Философия 

же постигает то, что для религии является трансцендентным. Философия – универсальное 

знание, когда им овладевают, то исче-зают между людьми границы непонимания, 

философия обладает статусом единства.  

Казахские просветители прошли  все трудности и сложности эволюционного пути. 

Основатель казахского просвещения Ч.Ч. Валиханов – самый выдающийся  представитель  

национальной демократической культуры, ученый–энциклопедист, востоковед, 

путешественник, публицист и общественный деятель. В его произведениях содержатся 

философские размышления об особенностях степного мышления, степной культуры в 

целом. Он отстаивает первичность природы и критикует крайние формы проявления 

религиозности жителей степи, а также выступает защитником научного знания. 

Валиханов исследует природу человека, и приходит к выводу о двоякой его природе. 

Человек не только биологическое, но и социальное существо. Философские взгляды 

Чокана Валиханова во многом перекликаются с философией одного из представителей 

немецкой классической философии – Л. Фейербаха.  

Не менее значимой фигурой казахского Просвещения является Ибрай Алтынсарин. 

Его творчество сконцентрировано вокруг социальной сферы бытия казахского общества, 
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исследования устного народного творчества казахов, его обычаев и традиций, критики 

мусульманского духовенства того времени.  

Наиболее ярким представителем этого периода в развитии казахской философии был 

Абай Кунанбаев. Абай был певцом уходящей кочевой цивилизации и свидетелем 

нарождающейся новой оседлой цивилизации. Он глубоко, сердцем и душой понимал 

какие противоречия в связи с этим возникнут, как тяжело человеку одной эпохи 

переходить к другой. Это заставляет качественно изменить менталитет и психику всего 

народа. Данный процесс обязательно сопряжен с большими трагедиями, потерями, но и 

приобретениями. Абай зовет свой народ в мир высокой цивилизации, науки, знания, 

которые коренным образом изменят казахов. Абай, видевший восход 20 столетия, 

пытается вобрать в себя всю боль за это еще неизвестное будущее, помочь людям 

пережить эту сложность, подготовить себя к сложному пути, требующему от человека 

высокой духовности и стойкости. Весь 20 век подтвердил прогноз, предчувствия 

мыслителя Великой Степи.  

Его произведения были переведены на французский, немецкий, английский и другие 

языки мира. Заметным явлением в философских исследованиях казахских ученых-

философов стал монографии д.ф.н., профессора Есима Г.Е. «Хаким Абай», «Сана 

болмысы» (серия из пяти книг философской прозы). В этих работах исследуется 

философское наследие великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева. Согласно 

философским представлениям Абая, бог является первоосновой, но только лишь в 

представлении, он есть общая причина мироздания и человека. Что же касается 

конкретных вещей, отдельно взятого индивида и событий, связанных с ними, то они 

рассматриваются и познаются вне зависимости от Бога. Таким образом, в некоторых 

вопросах Абай – идеалист, в других – материалист. Бог наградил человека разумом, чтобы 

он знал меру во всем, поскольку во всем, что не касается условий жизни, существования 

необходимо соблюдать меру, чтобы добро не перешло во зло. Познание мира – это и есть 

цель истинного знания. Но до конца познать мир невозможно без веры. Вера в Бога, 

Гармонию, Порядок, Красоту и Вечность Вселенной придает человеку силы при принятии 

решений. Только ответственность за судьбу человечества делает человека человеком. 

Абай писал: «Не будь сыном своего отца, а будь сыном всего человечества. Сын 

человечества – друг человечества, сын своего отца может оказаться врагом 

человечества»
19

. 

 Возможно, Абай является поэтом, мыслителем и философом от бога. Поэтому его 

современники не всегда его понимали. Он, видимо, обладал даром предвидения и общался 

с космосом, как сейчас говорят о людях одаренных от бога и обладающих качествами 

предвидения. В такие минуты сосредоточения видимо и приходили ему дар пророчества и 

одновременно стихи и музыка, а возможно и лилась рекою. Если послушать его песни и 

прислушаться к мелодиям, слышим глубокий и сакральный смысл который и льется как 

молитва. Я помню свои детские годы, когда читал стихи и поэмы Абая на казахском 

языке, у меня по телу пробегали дрожь и мурашки (не знаю смог ли передать свои 

ощущения).  

Крупный представитель казахской философии начала ХХ века Шакарим 

Кудайбердиев, ученик Абая, вовсе уединился в пещере. Просто они опередили свое время, 

возможно, такие люди ныне не родились бы.  

Философское учение Шакарима наиболее полно отражено в произведениях: «Три 

истины» и «О мусульманстве». Центральная фигура философии Шакарима – человек. 

Сущность человека, его природа, назначение заключаются в знании. В поисках истины 

человеческий разум не должен признавать авторитетов, ум его должен быть свободен от 

предрассудков. Для обнаружения истинного знания человек должен обладать знанием не 

только в области науки, но и в области религиозного знания. Это позволяет, сопоставив 

                                                           
19

 Сегизбаев О.А. Казахская философия … Алматы, 1996. –с. 
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знания различных областей духовной деятельности человечества, прийти к истинному 

знанию. Шакарим говорит о трех истинах: истине науки, истине философии и истине 

религии. Выявляет специфику каждой из них, используя конкретный фактологический 

материал, накопившийся в мировой культуре к тому времени. В своих произведениях он 

анализирует достижения мировой философской мысли. Особое внимание Шакарим 

уделяет разработке категории Совести. Это не просто этическая, но и философская 

категория. Именно Совесть является субстанцией, основой мироздания. В философии 

Шакарима Кудайбердиева мировое философское наследие преломляется сквозь призму 

национальной философской мысли и мировоззрения и находит свое отражение в научно-

философской форме, которая ко времени его творчества не была окончательно 

сформулирована. 

На философские мысли Шакарима обратили внимание основатели нового научного 

направления – номадологии (Делез).  

60-70-е годы ХХ века высокого развития достигла казахстанская школа диалектики, 

основоположником которой является академик Нысанбаев А.Н. Но, к сожалению, в это же 

время национальная философская мысль, в дальнейшем – казахская философия, либо 

предается забвению, либо рассматривается с точки зрения европоцентризма, как 

исключительно номадическая, имеющая сугубо созерцательный характер. Так, считалось, 

что казахская философия развивалась в отрыве от мировой философии и рассматривалась 

как ограниченная геополитическими и экономическими факторами по сравнению с 

европейской философией
20

.  

В 2005 году вышла в свет монография группы казахстанских авторов во главе с 

доктором философских наук, профессором, академиком НАН РК Нысанбаевым А. Н. 

«Аль-Фараби и развитие восточной философии», в которой раскрываются основные 

проблемы философии Аль-Фараби, где показано все богатство духовного наследия Аль-

Фараби: диалог культур Востока и Запада; социокультурный контекст и духовно-

теоретические источники философии Аль-Фараби; развитие восточного перипатетезма 

восточной философии; а также динамика развития фарабиеведения в Казахстане. Данная 

монография дает целостную картину философских воззрений Аль-Фараби с учетом 

современных достижений мировой философской мысли и новых направлений в самой 

казахской школе философии. 

Современные искания философов направлены на анализ и выяснение  истоков, 

специфики, структурных элементов национальной культуры. При этом особое внимание 

уделяется вопросам взаимовлияния процессов глобализации и различных социальных, 

культурных институтов (религия, наука, политика и др.). Исследуются процессы 

межконфессионального диалога как фактора обеспечения региональной безопасности и 

стабильности, актуализации традиционных культур народов Казахстана на современном 

этапе. Разрабатываются научно-практические рекомендации по изучению и оптимизации 

в духовной сфере. Создаются новые направления в казахской философии на основе 

исторических материалов и фольклора. 

Г. Есим написал статью «Пирамида в степи или Философия любви» о замечательном 

народном эпосе «Козы Корпеш и Баян сулу», о котором свое время задумывался еще А.С. 

Пушкин (пирамидой названа их каменная могила). Что же такое «философия любви»? 

Любовь – это Бог, и Бог есть любовь, так утверждали все религии мира, это 

провозглашалось суфизмом, Яссауи писал об этом. Строитель индийского Тадж-Махала 

также был выходцем из наших краев, из Могулистана, представителем династии Великих 

Моголов, Шах-Джахан, построившим мавзолей в честь своей любимой жены. Любовь – 

самоочищающее чувство человека, основа человеческой субстанции. Все человеческие 

страсти – и хорошие, и плохие, так или иначе, связаны с любовью. Распевая эпос «Козы 

Корпеш – Баян сулу», слушая его, народ становился духовно чище. Люди переживали то, 

                                                           
20 Орынбеков М.С. Будущее казахской философии // О философской школе Казахстана. А., 1999. 
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что именуется катарсисом, они искали собственное предназначение. Равно и главная тема 

этого великого эпоса –любовь, и об этом надо рассказывать нашим учащимся и студентам, 

а не просто излагать сам сюжет, они тоже часть философии любви
21

. 

В казахской философии развивается новое направление – казактану, автор идеи Ж. 

Ж. Молдабеков предпочитает не переводить этот термин на другие языки. Казактану это 

прежде всего методологическое направление в философии, определяющее пути познания, 

поиска, изучения и подачи материалов по истории и культуре, традиции,  философии, 

мировозрению, народной мудрости и духовному  развитию казахского народа. Казактану 

– это постижение казахской цивилизации (О.Е.). Предмет исследован на достаточном 

уровне, в данное время преподается студентам философского факультета КазНУ им. Аль-

Фараби
22

.      

Возрождение культурной специфики и самобытности нуждается в понимании 

корней казахской философии, для чего необходимо возвращение к философии как 

«духовной квинтэссенции эпохи», внутри которой вырабатываются мировоззренческие и 

методологические установки, осмысливаются фундаментальные проблемы человеческого 

бытия и существования, основополагающие вопросы смысла жизни, выявляются 

принципы нравственной жизни общества и людей, закладываются основы культуры
6
. 

Причем данный вопрос должен разрабатываться с учетом особого положения Казахстана, 

т.е. в контексте диалогического характера его культуры. Поэтому нельзя рассматривать 

национальную культуру, в особенности современную, как сугубо восточную, так как в 

современной культуре казахстанского общества синтезированы достижения, как Востока, 

так и Запада. 

Именно на этом пути адекватного прочтения всей истории казахской философии, ее 

проблем и ответов на «вечные» философские вопросы мироздания, усмотрения в них 

«ферментов будущего», перенесения их в ХХI век и видятся наиболее благоприятные 

перспективы развития национальной мысли. 

А.Нысанбаев правильно рассуждает: что же такое казахская философия? Если 

можем говорить о казахской философии, то она видимо будет базироваться на казахском 

образе мышления.  Можно ли вообще «одевать» философию в национальные одежды? 

Ведь она есть выражение всеобщего мысли, а всеобщее не знает национальных различий. 

Тогда почему же традиционно принимались термины «китайская», «индийская», 

«русская» философия и в особенности – «классическая немецкая философия»? Не связано 

ли это с тем, что философия не имеет своего формализованного языка, как, скажем, 

математика и всегда изъясняется на живом, естественном, а значит, национальном языке? 

Бытие в стихии национального языка неизбежно придает ей национальный характер. А 

языки очень сильно отличаются друг от друга, передавая особенности души каждого 

народа. О чем лучше всего говорить на французском? Все знают – о любви. На немецком? 

О войне, – ответит каждый. И о философии, – уточнит диалектик Гегель. На русском? О 

смысле жизни, страдании. А на казахском? О дружбе, взаимоуважении, гостеприимстве, 

заботливом отношении к горам и степям. Такой и будет философия народа каков ее язык, 

впитывающий дух национальной культуры. Поэтому «нации» в философии 

непреодолимы. И каждый народ, история которого уходит в глубь веков, приходит к 

самосознанию своей культуры, т.е. к национальной философии (Соловьева…).  

Подводя итоги вышеизложенного, хочется сказать, казахскому исследователю 

говорить о многотысячелетней истории духовной культуры наших предков было бы 

бессмысленно. Поэтому были неизбежны упрощения и огрубления в схеме. Ссылаясь на 

внутреннее знание казахской традиции, мы могли бы говорить о 16-тысячелетней истории 

(именно такова датировка тенгрианского календаря) самосознания, духовной истории 

                                                           
21 Есім Ғ. Сана болмысы. 9-шы кітап. –Алматы: «Қазақ университеті», 2005. –б.118-119. 
22 Қазақтану ҿрісі. Оқу қҧралы / Редакторы Ж.Ж. Молдабеков. Ал. ҚазНУ. 2005. 
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наших предков
23

. Мы можем рассматривать ее (традицию) как явление духовное и 

мировоззренческое в контексте природы традиционной кочевой цивилизации, в том числе 

казахской цивилизации. 

Также обстоит дело и с казахской философией, которая принадлежит народу 

сумевшему создать свою цивилизацию – казахскую цивилизацию, уходящую в глубь 

веков буквально до времен ранних Саков (Скифов), а возможно и Ариев.  

Я считаю, что казахская философия была и есть в настоящее время, о чем 

свидетельствует вышеизложенные рассуждения.  К такому утверждению приходишь, 

когда узнаешь о новом всплеске интересов западных ученых к кочевой цивилизации, 

которая присутствует и в казахской цивилизации. Я имею ввиду, новую теорию – 

номадологию.    

НОМАДОЛОГИЯ 

Номадология (от общеевропейского nomad – кочевник) новейшее направление в 

современном постструктурализме;  связывая этот способ мирообъяснения с традицией 

западной классики, постмодернизм постулирует содержательную исчерпанность его 

интерпретационного потенциала, выдвигая на смену ему номадологическую модель 

мировидения. С точки зрения Делеза и Гваттари, современность демонстрирует отчетливо 

выраженную «потребность в номадизме». Это также вызвано кризисом западного общества. 

Прежде чем изложить основные положения номадологии авторы выпустили 

маленькую книжку «Ризома» (1976), как введение к основной теории. Первое, что они 

сделали, ввели понятие ризома – образ постмодернистского сознания; она представляет 

собой сетевидную структуру, не имеющую центра и растущую вширь. Она противостоит 

корню (дереву, лесу), представляющему классическое мышление.   Корень  имеет  центр 

— ствол, уходящий в "глубину", это – тамыр и байтерек.  Ризома – сотовидная структура, 

не имеющая центра и растущая вширь (примером может служить грибница, 

прорастающая в любом месте), это – канбак (перекатиполе). 

Второе основное понятие плоскость – пространство «шизопотоков»: последнее 

понятие обозначает «машины желания», «тело без органов», «шизопотоки» – это 

реальность капиталистического общества, где производятся потоки желания, и оно же 

кодирует их, проецируя на тело денег. Задача шизоанализа – декодировать эти потоки 

желаний.  

В принципе на место экологической или географической метафоры можно подставить 

этнографическую, и тогда корень будет представлять оседлую, а ризома – кочевую 

культуру. Результат этой подстановки – "Трактат о номадологии", вошедший во второй том 

"Капитализма и шизофрении" (1980). Собственно говоря, кочевники сами подставляют себя 

в эту метафору, поскольку они не разделяют пространство, а разделяются в пространстве. В 

нужное время могут собраться, мобильность основное преимущество кочевника, для него 

нет непреодолимых расстояний. Помещая кочевника в "гладком пространстве", лишая его 

всякой опоры и зацепки, Делез фактически совершает феноменологическую редукцию: 

изолирует свой предмет, углубляется в его внутренний смысл. Если реконструкция  

работает внутри классической философской традиции, то Делез и Гваттари стремятся выйти 

за пределы традиции, завоевать новое пространство мышления. Не много и не мало. Здесь 

на просторе в пространстве мышления они встречаются с кочевниками (хотя в 

представлениях самого Делеза он не кочевник, а беглец, мигрант). Они сделали маленькую 

революцию в постмодернизме, может быть и в философии, что редко кому удается в наше 

время.  Трактат превращается в эссе, где преобладает  художественное исследование 

кочевья, чем научное. Но такое исследование увлекает автора номадологии, возможно не 

видевшего кочевой жизни. В этом плане следует казахским философам обратить внимание 

на номадологическую теорию как представителям кочевой цивилизации.  

                                                           
23 Наурзбаева З. К вопросу об институтах инициации в Казахской традиционной культуре//Рух-Мирас: Казахстанский 

культурологический альманах, №1 (8), 2006. –с.91. 
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В конце концов, Делез приходит к тому же "инварианту" и, может быть, это больше 

соответствует кочевой культуре, чем "рассеяние" и "эксцентричность". Как признает сам 

Делез, восточное мышление, в том числе мышление кочевника, процедурно. Оно требует 

не "охвата", а постепенного продвижения шаг за шагом. При этом шаги, связаны как 

звенья одной цепи. Сила, которая их связывает, – это Путь (Дао, Махаяна, колесо Кармы). 

Все существующее имеет "творца-родителя " (Шакарим), то есть существует благодаря 

Пути от родителя к потомкам. Отсюда генеалогические построения, которые сам Делез 

относит к типу «корня: Путь не умещается на плоскости, прорастает «ввысь» и «вглубь: 

хитрый кочевник ускользает из постмодернистских сетей» в силу своей культурной и 

психической устойчивости. Здесь было бы уместно сравнение с понятием «Байтерек». 

Байтерек один из вариантов мироздания, модели мира, что буквально означает мать-

тополь. С мировоззренческой точки зрения: Бай – Байана был использован еще в ХI  веке. 

Впервые это заметил в словаре М. Кашгарского  А.Н.Самойлович,  он пишет: «Слово 

bayat, которое можно рассматривать как древнюю форму множественного числа на – t  от 

вышеупомянутого слова bayan  обозначало, по словам Махмуда Кашгарского, бога на 

языке племени аргу и вместе с тем, как это нам известно из других источников, служило 

названием, по видимому тотемного происхождения, одного из гузских племен»
17 .     

 

Байтерек – мировое дерево – представляет собой центр мироздания
24

, имеющий 

корень, он и есть корень – оседлость.  Байтерек находиться еще в центре  горизонталь-ной 

модели мира в плоскости на гладком пространстве – на территории кочевника. Байтерек 

инициирован кочевником, зарожден как результат его мировоззренческих успехов и им же 

взращен. Горизонтальная структура мира: справа от дерева – луна, слева – солнце и звезда 

(айың тусын оңыңнан, жҧлдызың тусын солыңнан) и это все мир кочевника. Байтерек 

становится центром кристаллизации в пространстве кочевника, создавая города или 

крупные населенные пункты. Мудрость казахского народа в том и состоит, они освоили 

пространство и в ширь, и в глубину, и в высоту.        

Хочется думать, что идея номадологии тоже проделала свой путь, вернувшись к 

географическим истокам в великую степь. Ссылка основателей номадологии на идею 

Шакарима о творце-родителе удивляет тем, что в казахской философии это проблема 

плохо освещалась (по крайней мере, автору неизвестно).  Российскими  учеными из 

Екатеринбурга  разрабатывается новое научное направление в психологии, а точнее в 

психогенетике – «родология», в которой,  кстати, все научные построения основаны на 

принципах: от родителя к потомкам передаются не только наследственные  болезни, 

характер, а передаются даже отрицательные события,  пережитые родителями в виде 

«кармы» или судьбы
25

. 

В номадологии большое внимание уделено проблемам войны и государственности. 

С точки зрения государства, индивидуальность человека войны негативна – особенно: 

жестокость, коварство, дикость. Историки утверждают, что Чингисхан ничего не понял: 

"не понял" значения государства, значения городов...
26

  Действительно Чингисхан 

уничтожил многие города, в том числе казахские города и долго молодое монгольское 

государство существовало без канцелярии и без столицы. Не было традиции 

государственности, как говорится из грязи в князи. Естественно так долго продолжаться 

не могло, то ли он сам, то ли ему подсказали, в конце концов, он привлек руководителя 

канцелярии найманского хана Тата-Тону
12

 (с.60) для ведения государственных дел 

монгольского ханства. В качестве столицы выбрали прежнюю столицу христианских 

кереитов – Каракорум
27

. 

                                                           
24  Кондыбай С. Казахская мифология. Краткий словарь. Ал.: Изд-во «Нурлы Алем». 2005. –с. 93.  
25 Докучаев В.В. и Докучаева. Закон рода. Екатеринбург: Изд-во Дома учителя. 2001. –с.59. 
26 Артыкбаев Ж.О. В книге  Маргулан А.Х. «Қазақ халқының жазу мҽдениеті бойынша еңбектері». Статья  «Қозы 

кҿрпеш-Баян сҧлу» жыры адамзат тарихымен бірге жасап келе жатқан жыр». -Павлодар: «ЭКО» ҒҾФ, 2005. –б. 222-262. 
27 Генрих Щурц. История человечества. Средняя Азия и Сибирь. –СПб: Полигон, 2004. –с.102. 
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Постепенно дети и внуки Чингисхана стали восстанавливать разрушенные и строить 

новые города, которые к тому времени практически оказахились, т.е. были поглощены 

казахской цивилизацией. Это основной закон цивилизации: цивилизация, обладающая 

более высоким потенциалом, поглощает более слабую цивилизацию.  

В принципе города строили преимущественно кочевники или они строились на их 

средства. Великие мыслители и философы рождались и жили преимущественно в городах. 

В те времена связь между городом и аулом было гораздо теснее, т.е. ученые не 

отрывались от народа.  Кочевник обладал способностью организовывать пространство, 

т.е. он обладал пространством и способностью собирать большие массы людей, вокруг 

Байтерека. 

Действительно, главная ценность цивилизаций древности заключалась не в 

строительстве какой-либо пирамиды или великой стены, а в умении преобразовывать  

большие массы людей в развитые, упорядоченные  сообщества с высокой культурой и 

системой знаний об окружающем мире, и с этой задачей наиболее умело, и эффективно 

справлялись видные представители кочевников Евразийской степи
8
 (с.185).  

Первобытные фрагментарные общества часто определяют как общества, не 

имеющие государственного аппарата, то есть обособленных органов власти. Конечно, 

первобытные общества имели вождей. Однако государство определяется не 

существованием вождей, а сохранением органов власти. Государство заботится о 

самосохранении. П. Кластр определяет войну как самый надежный механизм, 

препятствующий возникновению государства. Это объясняется тем, что война 

поддерживает диффузность и сегментарность общества и тем, что сам воин, увлеченный 

подвигами и грабежами, погружается в одиночество и смерть. Кластр мог бы сослаться на 

"естественное право", перевернув его главный принцип. Подобно тому, как считал Гоббс 

– «Государство – враг войны» – можно сказать: война – враг государства. Или с точки 

зрения глобализации, как говорил Дж. Кеннеди: «человечество закончит войной или 

война закончит человечество». 

Для кочевника большое значение имело пространство, которое начиналось от дверей 

его юрты или с его родного аула. Если взять пространство, то кочевье требует такого 

пространства, которое воспроизводило бы само себя, было похожим в составных частях, 

иначе говоря, однородное пространство, в котором движение в разные стороны было бы 

равнообоснованным, т.е. изотропным. В идеале кочевник хотел бы пребывать в одном и 

том же месте, однако он вынужден постоянно менять свое стойбище.  

Пространство для кочевника не может быть большим или малым, оно оказывается 

лишь нужным и подходящим в зависимости от степени удобства и удовлетворения 

потребностей. Великая степь была удобным для этого местом и потому протоказахи из 

Семиречья «проводили лето в краях Булгара (на Волге), а зимовали в краях Баласагуна». 

Конечно, сейчас тяжело представить себе маршрут кочевья от р. Чу до Волги, да и вряд ли 

это было возможным, однако по неволе наводит на мысль о размахе и дистанции кочевок. 

Думается, что обычными дистанциями кочевья были расстояния до тысячи километров. 

Естественно, что основным видом скота при этом были лошади
28

. Легендарный Эдиге, 

современник Токтамыш хана зимовал в Хорземе, на джайлау выезжал на полуостров 

Крым. 

Гладкое пространство кочевников – это пространство минимальных расстояний: 

однородными являются только бесконечно близкие точки, согласно закону природы – 

закону наименьшего действия. Это пространство контакта, индивидуальных событий 

контакта, пространство скорее тактильное, чем визуальное, в противоположность 

расчерченному пространству Эвклида. Гладкое пространство не знает каналов и тропинок. 

Это гетерогенное поле соответствует особому типу множеств – децентрированным 

ризоматическим множествам, которые не размечают занимаемое ими пространство. Это 

                                                           
28

 см. сноску 8. 
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пространство можно эксплуатировать только путешествуя по нему. Кочевник старался 

избегать скуки находясь на этом пространстве, местами он ставил степные пирамиды, 

которые назывались «Дын». Дынном иногда могли служить сакские курганы или одиноко 

стоящие мавзолеи. 

Любая теория должна давать какие-то свои плоды и вот что вытекает из 

номадологии. Получается дороги  являются изобретением кочевников, так как только они 

передвигались в пространстве, и вначале только они имели лошадей и колесницы
29

.  

Известно, что кочевники обладали картами не только дорог, но и колодцев и водопоев. 

Значит, одними из первых карты начали составлять кочевники, например, протоказахи. В 

истории известно, как древние китайцы пытались украсть карты у гуннов
30

. 

Пространство кочевника нельзя наблюдать со стороны, как эвклидово пространство; 

скорее оно напоминает звуковую или цветовую гамму. Степь как пространство  имела 

сакральное значение. По мнению М. Элиаде – исследуя религии и мифы с научной точки 

зрения следует сказать, что самые первые религиозные представления, первые святые 

зародились именно в степи, на  нашей земле. Европейцы, которые выросли на книгах 

Элиаде, мечтают увидеть нашу степь, для них это часто недостижимая мечта, в то время 

как мы, казахи, не ценим того, что имеем под рукой. 

Совсем другое отношение к пространству у оседлых народов, которые всегда 

стремились разрезать пространство, создавать непреодолимые препятствия, чаще самим 

себе. Сейчас становится известным, что оказывается китайская стена первоначально была 

построена самими китайскими царями для защиты друг от  друга, видимо, в период 

воющих царств, а может быть и раньше. Когда произошло полное объединение, стену 

частично подправили, особенно северную часть. Есть и другое мнение. 

Строительство великой китайской стены начал еще «желтый император» Цинь-Ши 

Хуанди, а закончил Чжу Юаньчжан, родоначальник трехсотлетней династии Мин. Стена 

не была фортификационным сооружением, как пытаются доказать некоторые 

современные историки. Она окончательно поделила мир на два сегмента –Внутренний 

Китай и Внешний Китай. Китай в пределах стены – это центр Поднебесной, а то, что вне 

стены – это варвары, поданные и вассалы, все без исключения в настоящем или будущем. 

Сейчас уже доподлинно известно, что стена не была каменной. Она была сложена из 

сырцового кирпича и быстро разваливалась, превращаясь в многокило-метровые 

глиняные завалы. Каменные фрагменты Стены построены позднее для разного рода 

экскурсий
31

. 

В номадологии рассмотрен пример пешеходной науки – первобытная металлургия, 

уподобляющая кузнеца кочевнику. Существует тип ученого-бродяги, с которым ученые 

государства постоянно борются, ассимилируют его или же включают в правовую систему 

науки, уделяя в ней второстепенную "клеточку". Соединить мышление с движением 

вовне, придать ему силу этого движения, короче говоря, превратить мышление в машину 

войны – это удивительное предприятие затеял Ницше, разработавший точные методы 

этой войны. 

Кочевник обладает территорией, передвигается постоянными маршрутами, движется 

от одного пункта к другому, не пропуская ни одного из них (водопой, место отдыха, место 

сбора и т.д.). Это очередной успех номадологии! Обладание кочевником  территорией 

ранее учеными запада воспринималось как враждебностью номадов, его стремлением 

завоевать оседлые народы. Оказывается, дело обстоит иначе. Не нужен богатому 

кочевнику бедный земледелец, как бедный родственник. Бедных родственников они 

оставляли в зимовьях, их называли унизительно «жатаки», что буквально означало 

«лежащие», которые ухаживали за больным скотом и отвечали за сохранность 

оставленного богатыми сородичами имущества.  

                                                           
29 Ю. Липперта. Исторiя культуры. С- Пб.1904, с. 99. 
30 А.Даулетхан. Казак мадениети. Ал. 
31 Асемкулов Т. Голод и война//Рух-Мирас: Казахстанский культурологический альманах, №1 (8), 2006. –с.50 
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Однако следует разобраться, что является в жизни кочевника основным и что – 

производным. Если даже пункты очерчивают маршрут, они сами принадлежат этому 

маршруту, тогда как для оседлого жителя пункты задают маршрут. Этот взгляд 

разработчиков выглядит спорным. Водопой, например, может быть пропущен, поскольку 

каждый пункт – это место перехода, промежуточное звено, "реле" (как электрическое). 

Путь всегда проходит между двумя точками, но это "движение-между-двумя" приобретает 

самостоятельность и внутреннюю целостность. Жизнь кочевника – это интермеццо. У 

кочевника душа поет, настоящий кочевник счастлив своим состоянием передвижения. Акт 

перекочевки носил характер престижности для всего рода. Иногда пути кочевок разных 

аулов в такой казалось бы обширной степи пересекались, а может быть специально 

подбирали время, чтобы состоялась встреча кочевых караванов. Люди надевали лучшее 

платье, совершали взаимные визиты, на привалах устраивали межродовые  празднества с 

песнями, игрищами, состязаниями акынов
32

. Устраивали алтыбакан – качели, пели, 

плясали, состязались певцы. Там же молодежь находила себе пары и влюблялась, ведь у 

казахов нельзя было жениться на родственниках до седьмого колена. Место встречи, 

видимо, заранее согласовывалось.         

Кочевник не то же самое, что мигрант: мигрант всегда перемещается из одного 

пункта в другой, даже если этот следующий пункт еще ему неизвестен. Мигрант жертва 

обстоятельств, потерпевший бедствие человек, бродяга. Цыгане, видимо относятся к 

мигрантам, а не к кочевникам. Кстати, цыган так назвали предки казахов, аргу-чигилы, на 

их древнем языке – аргу-«чыган» означает очень бедный человек
33

. Узбеки и таджики 

цыган называют люлю, что означает чужые. Кочевник движется из одного пункта в 

другой только в силу фактической необходимости – в силу  смежности этих пунктов на 

трассе, пункты – это связки его пути. 

Маршрут кочевника может проходить по обычным дорогам, это не та дорога, 

которую знают оседлые народы. Та дорога делит замкнутое пространство, предоставляя 

каждому определенную часть этого пространства и обеспечивая связь частей. Номадологи 

опять допускают неточность, предполагая, что маршрут кочевника – полная 

противоположность дороги: он делит людей в открытом пространстве – неочерченном и 

несвязанном. Выше мы писали, что дороги строили кочевники, так как только они 

двигались, и в дороге нуждались только они.  

Если разобраться, видимо, существует разница между двумя типами пространства. 

Пространство оседлых народов расчерчено стенами, границами и дорогами. Кочевники 

населяют гладкое пространство, метки которого сдвигаются вместе с трассой. Так с 

неописуемым звуком сдвигаются в пустыне песчаные плиты (поющие барханы, 

например)... Кочевник обживает гладкое пространство, присваивает себе это пространство 

– в этом и состоит его территориальный принцип. Кочевник хозяин степей, хозяин 

пространства.  

Кочевник пространство обживает и по-другому, путем постепенного перехода к 

оседлости и строительства городов. Среди протоказахов оседлая часть населения 

составляла довольно ощутимую часть, особенно в домонгольский период. Природная 

мудрость казахов привела их к освоению и оседлой и кочевой культур, которые взаимно 

обогащали друг-друга. По оценке Делеза и Гватари, «оседлая» культура, в отличие от 

кочевой, основана на понимании движения по осевому вектору, для которого 

топологически (геометрический термин) внешнее выступает  аксиологически внешним, в  

отличие от номадического понимания движения как дисперсного рассеивания, 

имманентно осуществляющего интеграцию внешнего. Они (Д и Г) говорят: «мы пишем 

историю … с точки зрения человека, ведущего оседлый образ жизни …История никогда 

не понимала внешнее». Номадологи может быть и правы, историю и вообще книгу в 

                                                           
32 С.Акатай. Древние культы и традиционная культура казахского народа. Ал., 2001. с.25 
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казахской степи стали писать оседлые казахи, проживавшие в городах, да и писали так 

много, что пришлось придумать новый материал. О чем свидетельствует изобретение 

бумаги на юге Казахстана, в Таразе, в начале нашей эры
34

.  Возможно, бумагу готовили 

недалеко от столицы Отрара, где была расположена крупнейшая в мире библиотека.  

Также есть сообщение о царице саков Аккагаз, которая правила народом в VI веке на 

севере Аральского моря. Аккагаз с казахского языка переводиться как – белая бумага. 

Зная, что имя ребенку дают родители или старшие в роду, получается, казахи уже в 3-5 

веках знали бумагу. О царице саков – Аккагаз пишет известный французский ученый Э. 

Шаван, который в свою очередь воспользовался китайскими источниками
35

. 

Было бы ошибочно определять кочевника через понятие движения. Тойнби 

совершенно прав, говоря, что кочевник, скорее тот, кто не движется. Мигрант – это 

беглец, покидающий местность, когда она исчерпала свои ресурсы. Кочевник никуда не 

бежит, не хочет бежать: он срастается с этим гладким пространством, где лес редеет, а 

пустыня или степь разрастается. Движение кочевника скорее сезонное. 

Кочевник, очевидно, движется, но движется сидя; он сидит всегда, когда движется 

(бедуин в галопе сидит, подвернув под себя ступни ног). Всадник сидел на коне, 

буквальном смысле срастался с лошадью, поэтому древние люди их назвали кентаврами, 

т.е. человеко-конями.  Кочевник умеет ждать, он бесконечно терпелив. Терпеливость 

кочевника иногда воспринимают как ленность. Неподвижность и скорость, оцепенение и 

порывистость, "стационарный процесс", неподвижность как процесс – эти черты Клейста 

в полной мере характеризуют и кочевника. 

Движение – относительная характеристика тела, понимаемого как "целое" тела, 

которое перемещается в пространстве из одного пункта в другой. Движение для 

кочевника это радость, для него движение праздник.  Они заполняют гладкое 

пространство наподобие вихря (воронки) и могут появиться в любом пункте. (Таким 

образом, очевидно, и совершались духовные путешествия – без относительного движения, 

не сходя с места, интенсивно). В качестве итога скажем условно: только кочевник владеет 

абсолютным движением или скоростью; круговое движение – свойство его военной 

машины. Военные стратеги не раз отмечали, что  гунны воюют играючи.   

Именно в этом смысле кочевник не владеет земельными участками и дорогами, хотя 

вполне очевидно, что он ими владеет. Тем не менее, кочевники давали земли в аренду 

земледельцам, контролировали Великий Шелковый Путь, строили города и караван-сараи 

и колодцы. Были люди, обладавшие природным даром – умением опре-делять место для 

колодца с пресной водой, одного такого человека я знал в детстве.  

Связь кочевника с землей создает именно детерриториализация, даже если в 

результате кочевник приобретает земельную территорию. В принципе кочевники любили 

расширять свои территории, что проходило без злого умысла, как движение в гладком 

пространстве.  Земля сама перестает быть землей, становится просто почвой, опорой под 

ногами. Там, где возникает гладкое пространство, где оно растет и ширится во всех 

направлениях (степь), там и появляется  кочевник. Он срастается с этим пространством и 

сам его расширяет: кочевник порождает пустыню в той же степени, в какой порожден ею. 

Кажущаяся неопределенность отношения кочевника  к вопросу о собственности на землю 

у европейцев порождало мысль о пустующих землях. 

Песчаная пустыня содержит не только стационарные участки растительности 

(оазисы), но и подвижную ризоматическую растительность, связанную с картой осадков и 

определяющую направления кочевок. Песчаная и ледяная пустыни – пространства одного 

типа: ни одна линия не отделяет земли от неба, нет ни перспективы, ни контура, 

видимость ограничена. Такие пустыни не пользовались успехом у кочевников, особенно 

ледяные.   И при этом существует развитая топология, основанная не на пунктах и 

                                                           
34 М. Аджи. К истокам ислама // Аманат. Семипалатинск. №2. 2002. 
35 Султанов Хажиден. «Помни имя свое». Казахстанская правда. 10.02.2006, 20 с. 
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ориентирах, а на комплексных ситуативных приметах (ветер, волнистость снега или песка, 

звуки – свист песка или потрескивание льда, фактура – качество поверхности на ощупь). 

Это пространство воспринимается на слух и на ощупь – его можно скорее ухватить, чем 

увидеть.  

Кочевник не принадлежит пространству, в которойм движение соотносится с 

пунктами. Скорее он пребывает в абсолютной локальности или абсолютно пребывает в 

локальной несводимости здесь-и-теперь: пустыня, степь, лед, море. Море стало гладким 

пространством для новых, морских кочевников-нормандцев, испанцев, голландцев, 

англичан и остальных. Действительно, почему кочевник должен двигаться верхом на 

лошади и обязательно по степи, как показала история, древние казахи освоили речную и 

морскую цивилизации (Е.О. в книге с.61-69).  Море и лед стали пространством только для 

кочевников, поскольку не годились для оседлого жителя. Если сюда добавим еще степь и 

пески, где всегда хозяевами были кочевники, то получается они обладали очень большим 

пространством.  

Завершая обсуждение номадологии, хочется сказать несколько слов о 

постмодернизме, в рамках которого и была рождена идея номадологии. 

… «Нет, пожалуй, более привлекательного, спорного и малопонятного для широкой 

публики и даже для интеллектуалов термина, чем постмодернизм. Те, кто его 

представляют, пишут очень мудрено, жонглируя малопонятными, а потому 

притягивающими терминами, нисколько не заботясь о налаживании контактов. Но вот 

уже одна за другой выходят в русскоязычном исполнении прежде недоступные книги 

прославленных авторов: «Условия постмодерна» Жан-Франсуа Лиотара, «О 

грамматологии» Жака Деррида, «Логика смысла» Жиля Делеза. Можно не продолжать – 

это уже целая библиотека. Стали ли они доступнее? Сомнительно: говорят на русском, а 

будто и перевода нет. Но уж очень хочется сослаться где-то в разговоре, в дискуссии – 

модное нынче словечко «постмодернизм», – пишет Г.Г. Соловьева
36

.  

Постмодернизм является детищем западной цивилизации. Современная западная 

цивилизация характеризуется расширением сферы массового производства, 

приобретающим поистине тотальные  масштабы и темпы. Меняются не только темпы 

развития цивилизации, а радикально весь ее строй, вся архитектоника и культурные 

ценности. Постмодернистские представления о современности бросают вызов 

традиционному мышлению. Современная постмодернистская культура – это единая 

массово-индустриальная культура
37

. 

Постмодернизм выступает как определенный мировоззренческий взгляд. 

Постмодернизм обращается к мировой культуре как к единому Тексту, где различные 

эпохи и цивилизации равноценны перед лицом современности, а сама современность 

является «будущим прошлым». Постмодернистская чувствительность – это, по 

выражению представителя естественных наук И. Пригожина, «поэтическое 

прислушивание к миру». Постмодернизм предполагает видение мира как хаоса, 

лишенного причинно- следственных связей. Следует отметить, что постмодернистское 

ощущение «мира как хаоса» лишено трагической окраски. Оно иллюстрирует отношение 

к культурному пространству как к игровому или физическому процессу. Хаос 

предоставляет материал для культурной игры или игры культурами. Теория, исследующая 

физические процессы, протекающие при хаосе, называется синергетикой. Номадология 

также является попыткой выхода из хаоса путем управления хаосом через шизопотки, что 

мы обсудили выше. 

Применение теории синергетики в постмодернизме и в экономических вопросах 

цивилизации представлено в работе Омарова Е. (книга, с.79-86). 

                                                           
36 Соловьева Г.Г. Кочевая культура в номадическом пространстве «симулякров»: Мат.межд.конф. Центральная Азия: 

диалог культур в процессе глобализации. -Алматы: Инст. философии и политологии, 2005. -с.29. 
37 Шалабаева Г. Постижение культуры. Ал.: Ақыл кітабы, 2001. 
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Если до сих пор не понятно с постмодернизмом, что можно ожидать от номадологии 

– красивая и работающая теория, такая же, как и синергетика. Ни много, ни мало. 

Поживем,  увидим. 

 

Түйін 

Мақалада,  номадтардың  онтологиялық көзқарастарын  талдау  негізінде,  келесі 

қорытынды  беріледі,   қазақ халқының  тарихындағы   дүниетанымдық  концепциялар  

көшпенділердің өмір салтымен,  шаруашылық  қызметімен  тығыз байланысты болған.   

Шаруашылық түрі (көшпелі)  және   күнделікті өмір тұрмысы   қазақтардың  

ділділігінде  (қоғамдық психологиясында)   ізін қалдырған,  сонымен қатар, қоғамдық 

мінез-құлықтық және дүниетанымдық бірқатар этно-ділділік стереотиптер тудырған.  

 

Summary 

In the article on the basis of analysis of the   nomads ontological views is given the 

conclusion on the fact,  that the mentality conceptions, taking  place in the  historical  past of the 

Kazakh people, link closely with the  life style and the economic activity  of the  nomads. The  

type of economy ( nomadic) and way of   life  left  their imprint in the Kazakh mentality (public 

psychology) and  gave the life to the   range of ethno-mental stereotypes not only public  

behavior, but the  world  outlook too. 
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                                                  Әбдіжапар САПАРБАЕВ, 

Қазақстанның  еңбек  сіңірген  қайраткері,   

Қазақстан  Республикаы Ҧлттық   

ғылым академиясының қҧрметті  академигі,                                                                 

экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор 

 

Мақалада өткен ғасырдың басында ұлт үшін өлшеусіз қызмет жасаған алаш 

қайраткері Нәзір Төреқұловтың өмірі және еңбек жолы туралы баяндалады. Нәзір 

Төреқұловтың ұлтымыздың арасынан шыққан тарихи тұлғалардың бірі, көрнекті мемлекет 

және қоғам қайраткері ретінде тануға тек еліміз дербес саясатын жүргізе бастаған соңғы 

кезде ғана мүмкіндік туғандығы туралы сөз қозғалады.  

 

 Кеңес кезеңінде қазақ халқының рухани, саяси–ҽлеуметтік тарихында талай жарқын 

тҧлғалар болған, олардың ҿмірі мен қызмет ҽрекеті кейінгілердің еліктеуіне ҥлгі–ҿнеге 

ғана емес, ҽсілінде ҧлттық мақтанышымыздың ҿзегі де болып табылады. Яғни, қай кезде 

болмасын, белгілі бір қоғамның даму жолын алға жылжытуда айрықша рҿл ойнайтын 

жекелеген тҧлғалардың феномені зерттеуші қауымға белгілі. Ҿз ҧлтының тҽуелсіздігі, жарқын 

болашағы ҥшін тер тҿккен осындай ірі тҧлғалар бҥкіл адамзат ҿркениетіне маңызды ҥлес 

қосып келеді. 

Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде «Аса кҿрнекті 

тарихи қайраткерлердің, шын мҽніндегі мемлекетшілердің тҧтас бір шоғырының» – 

жиырмасыншы ғасырдың бас кезінде–ақ қазақ мемлекеттілігінің даму мақсатын 

тҧжырымдап берген тҧлғалардың ҧлттық мҥдделерге қызмет етуінің ҧлы тарихи ҥлгісі кҿз 

алдымызда тҧр» деген болатын. Осы сҿздердің мҽні мен мағынасына терең бойлай тҥссек, 

ҧлт тарихының ҧлы кҿші кҿркейе тҥсетініне кҽміл сенеміз. Сондықтан қазақ тарихындагы 

ірі тҧлғалардың тарихи орны мен олардың ҧлт ҥшін жасаған еңбектерінің маңызын 

кҿрсете білу – біздің парызымыз. 

Яғни, біз тарихымызды қазақстанның қазіргі мемлекеттігінің бастауында тҧрған аса 

кҿрнекті тҧлғаларды, нағыз елжандыларды ҧмытпауымыз керектігіне Президентіміз 
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Н.Ҽ.Назарбаев ерекше назар аударады. Қазақ халқының тарихында ерекше рҿл ойнаған, 

ардақты азаматтарының бірі Нҽзір Тҿреқҧловтың  да  ҧлтымыздың ҿзіндік орнын иемденуге 

қосқан ҥлесін атап ҿтуіміз орынды екендігі сҿзсіз.  

Ҿткен ғасырдың басында ҧлт ҥшін ҿлшеусіз қызмет жасаған алаш қайраткерлерінің 

ішінде Нҽзір Тҿреқҧловтың есімі ерекше қҧрметпен аталады. Ол кісіні ҧлтымыздың арасынан 

шыққан тарихи тҧлғалардың бірі, кҿрнекті мемлекет жҽне қоғам қайраткері ретінде тануға тек 

еліміз дербес саясатын жҥргізе бастаған соңғы кезде ғана мҥмкіндік туды. 

       Халық ҿз атынан сҿйлеген, елім деп еңіреген небір ерлерін бҽйгеге қосқан. Солардың 

кҿбі сыннан сҥрінбей ҿтіп, ҿз есімдерін халқының тарихына алтын ҽріптермен жаздырып 

қалдырған. Осындай мақтан тҧтар, ҿмірі – мектеп, ісі –ҥлгі, жҧлдызы – жарық, даңқы – 

асқақ ардагерлеріміздің бірі – Нҽзір Тҿреқҧлов. (Т. Қожакеев. «Мҽдениет жҽне тҧрмыс». 

№12, 1989 ж.). 

Кешегі патшалық  Ресейде, Кеңестің уысында болған 70 жылдық бҧлқыныс дҽуірінде 

тарих сахнасына шыққан Ҽ.Бҿкейханов, М.Дулатов, А.Байтҧрсынов, М.Шоқай, Т.Рысқҧлов, 

С.Қожанов  сынды қайраткерлер бҥгінгі Тҽуелсіздігіміздің жолдарын, амалдарын анықтап 

берген болатын.  

  Жазушы Мҧхтар Мағауин «Ата–баба салған жол, нҧсқаған ҥлгі – Темірқазық 

жҧлдызы сияқты айнымас биікте тҧра бермек. Заман ҿзгереді, ҧрпақ жаңарады, ал ҧлт 

мҧраты – барлық уақытта біреу–ақ, ол – еркіндік, келер ҧрпақтың бақытты ҿмірі. Нҽзір де, 

Алаштың басқа азаматтары да осы мҧрат жолына бас байлаған болатын», деді . 

«Туған халқын жанындай жақсы кҿріп, табиғат молынан берген қабілет–дарынын, ақыл 

– білімін, кҥш – жігерін соған адал қызмететудің ізгі мҧраттарына арнаған қазақтың 

сайыпқыран перзенттерінің бірі, бірі емес бірегейі Н.Тҿреқҧлов болып табылады», – деп 

жазды аса дарынды халық жазушысы Қ.Мҧхамеджанов, дипломат, саясаткер Т.Мансҧровтың 

«Елші Н.Тҿреқҧловтың Арабия дастаны» атты кітабына берген алғы сҿзінде. 

Нҽзір    Тҿреқҧлов  Ресей  отаршылдығының    Тҥркістан    халықтарына қаншалықты  

қасірет алып  келетінін  жан–жҥрегімен  сезінген.   Бҧл туралы ойларын     ол     Ташкентте,     

Мҽскеуде шығып  тҧрған   басылымдарда жариялаған    мақалалары    мен    баяндамаларында    

бҥкпесіз    айтқан. Патшалық   Ресей   мен    большевиктер    билеген    Ресей   Тҥркістанды 

шикізат   ҿндіретін   ел   ретінде   санап,   оның   мҽдени   ҿркендеуіне мҥдделі   болмағанын,   

қайта   халықтың   ҿсіп–ҿркендеуін   тежеп, кедергі     келтіріп     отырғанын     тҧңғыш     рет     

ашып,     аяусыз ҽшкерелеген. 

Н.Тҿреқҧловтың саясаткер ретінде қалыптасуы ХХ ғасырдың 20–30 жылдарына – аса 

кҥрделі, қым–қуат, ғаламшардың алтыдан бір бҿлігінде ауқымды ҽлеуметтік тҽжірибе – жаңа 

қоғам орнату тҽжрибесі жҥргізіліп жатқан уақытқа тҧспа–тҧс келді. Осынау қиын, Орталық 

Азияның халқы ҥшін болашақ тағдырды айқындайтын кезеңде Н.Тҿреқҧлов Тҥркістандағы ең 

жоғарғы мемлекеттік һҽм партиялық қызметтерде болды. Оның ҿз мҧратынан ешқашан 

айнымайтын ҧйымдастырушылық жҽне насихатшылық қабілеті алғаш рет тап осында 

байқалады. Ол заманының зҽйіліне бейімделуді ҽсте ойына алмаған, ҿзінің мҧратына сай 

ғҧмыр кешіп, еңбек еткен, жарқын болашаққа, ҽділеттің салтанат қҧруына сенген. 

Оның Тҥркістан халықтарының басын біріктірудегі тарихи еңбегі орасан зор. Акмал 

Икрамов, Абдулла Рахымбаев, Қайғысыз Атабаев жҽне Тҥркістан ҿлкесінің басқа 

кҿсемдерімен етене араласқан Нҽзір осы ҿлкедегі бірігу процестеріне нақты ықпал ете алатын, 

солай етті де.  

Қуатты интелект, ерен білімдарлық Н.Тҿреқҧловты туған ҿлке халықтарын жаңаша 

жаппай ағартудың басы–қасына алып келді. Шынына барсақ, Ташкентте, кейіннен алғашқы 

қазақ жоғары оқу орындарының бірі педагогикалық институтқа айналған Қазақ ағарту 

институтын ҧйымдастыруға тікелей қатысып, Қазақстандағы осы заманғы жоғары мектептің 

негізін қалаған нақ сол.    

Нҽзірдің ата–бабасы Оңтҥстік Қазақстан облысының Қандҿз ауылының тҿл баласы. 

Болашақ кеңес дипломаты, мемлекет қайраткері, ғалым   1892 жылы қазан айында Сыр 

бойының Тҥркістан ҿңірінде мақта саудасымен айналысатын дҽулетті отбасында дҥниеге 
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келді. Ҽкесі Тҿреқҧл заң жҽне сауда қызметкері. Анасы Гҥлбаһрам – тҽжік қызы – аса 

діндар адам болған. Тҿреқҧлдың ҥш баласының тҧңғышы Нҽзір, екінші ҧлы Ҽбдіқадыр 

жҽне Фатима атты қызы болды. Балалық, жастық шағын Қоқан қаласында ҿткеріп, осындағы 

медреседе, орыс–тҥзем мектебінде оқып, 1913 жылы Қоқан  коммерция училищесінің 

сегізінші класын ойдағыдай аяқтаған Н.Тҿреқҧлов, Мҽскеу коммерция институтына оқуға 

тҥседі. Мҧнда экономикалық пҽндерді оқып ҥйренумен қатар, Нҽзірдің ҿзі бала жасынан 

зор қабілеттілігін танытқан шет тілдерді ҥйренудің жаңа мҥмкіндігі туды. Орыс жҽне 

тҥрік тілдерін жетік біліп, француз бен неміс тілдерінде еркін сҿйлей алатын дҽрежеге 

жетті. Мҽскеу коммерция институтының З курсынан 1916 жылы ҿз еркімен Батыс 

майданының «Земсоюз» нҧсқаушылығына сҧранып, Орта Азия жастарының саяси кҥресін 

бастаған серкесіне айналды. Ҿз ғҧмырын халық азаттығы жолындағы кҥреске арнаған Нҽзір, 

1917–1920 жылдары ҥгітшілік, сауат ашу т.б. идеологиялық жҧмыстармен айналысып, «Қазақ 

мҧңы», «Халық газетасы», «Янги шарқ», газеттеріне редакторлық жасады. Минск маңында 

Қазақстаннан барған жастардан «Еркін дала» атты жасырын ҧйым қҧрады. Ҧйымның мақсаты 

шығыс халықтарының ҧлт-азаттық қозғалысына кҿмектесу еді. 

Яғни, Нҽзір Тҿреқҧлов XX ғасыр басындағы ҧлы ҿзгерістер кезеңінде тарих 

толқынымен сахнаға шыққан кҥрескер. Дҥниетанымы демократиялық бағытта 

қалыптасқан мемлекет жҽне қоғам қайраткері! Жиырмасыншы жылдары Тҥркістан 

Республикасының бірінші хатшысы болып сайлануының ҿзі кҿп жайтты 

аңғартқандай. Ҿйткені, ол жылдары Тҧрар Рысқҧлов, Сҧлтанбек Қожанов, Мҧстафа 

Шоқай, Мҧхамеджан Тынышпаев секілді «сен тҧр, мен атайын» дерлік ірі тҧлғалар 

Ташкентте шоғырланғанын, Нҽзір солардың қалауымен жас Тҥркістан Республикасы 

бірінші хатшысы болып сайланғанын ескерсек кҿп мҽселеге кҿз жеткіземіз. Міне, осы бір 

кҥндерден басталған қайраткерлік жол жалындаған жастық ғҧмырын қиып тҥскен 

сталиндік репрессияга дейін жалғасты. Ол бірде ағартушы, бірде баспагер, енді бірде 

Елші болып бой тастайды. Соның қай–қайсысында да халық қамын жеген қайраткер 

дҽрежесінен бірде–бір рет ауытқымай ҿтті. 

        Н.Тҿреқҧлов  жастардың белсенді  жетекшісі  Ғани жайында: «... Кҿзден  таса болуын 

сҥймейтін жҥрек жас Ғани ҿлді дегенге сенбейді, жоқ сенуге болмайды. Кісінің сенгісі де 

келмейді. Жас Ғаниды кҿзі кҿрген, сырын білген жанның жылы жҥрегіне бҧл ауыр қаза 

зілді, жанды жара салады. Ҽрине, қиын. Адамның толық тҧлғасы Ғани. Жалпының 

туғаны, қаһарманнан ажырау оңай емес. Ҿлді деуге сия ма? Жоқ. Қазақ жасынан шыққан 

жас Ғани жас ҿмірін Орта Азия еңбекшіл жастарын ҧйымдастыру жолына арнаған. Ғани 

біздің алдымызда мҽңгі жасамақ. Бҧл жастар ҧйымына оңай болған жоқ. Тездеп Ғанидай 

ердің орнын толтыру қиын... Қош Ғани! Қош ардақты Ғани! Сенің ҧмытылмас тҥр, рух ҽм 

ҽдеппен айтқан ҿсиетің миллиондаған Кҥншығыс еңбекшіл жастарының жҥрегін оятып, 

коммунизм жолында мҽңгі жасамақ», – деген болатын.  

Нҽзір Тҿреқҧлов ҥлкен қаламгер. Жастай жалындап ҿлең жазған ол аласапыран 

уақытта Торғайға барып «Қазақ мҧңы» газетін шығарды. 1916–17 жылдары толқыған 

Торғай кҥрескерлер шоғырланған тҿңкерісшіл ойдың бесігі болғаны ҿздеріңізге мҽлім. 

Демек Торғайда демократияшыл ойға рухани тамызық берген, қоғамдық ойдың 

қозғаушысына айналған тҧлға — Нҽзір Тҿреқҧлов! Ташкентте «Темірқазық» журналын 

ҧйымдастырып шығарып тҧрды. Қаламы ҧшталып, ойы толысқан ол қазақ, ҿзбек, тҽжік 

тілдерінде халықтың кҿкейкесті мҽселелерін қозғап кҿптеген мақалалар жазып 

жариялады. Бҧл орайда Нҽзір Тҿреқҧловты отты публицист ретінде танимыз. 

          Нҽзір Тҿреқҧлов «Біздің алдымызда қазір жаңа тарихымыз майданға қойған ҽрі 

шешілуі қажет мҽселелердің бірі – тіл һҽм ҽдебиет мҽселелері екені шҥбҽсіз ... 

          ...Ҧлт ҽдебиетімізді майданға шығармақ ҥшін, ең ҽуелі, ҿз тҧрмысымызды 

білмегіміз, ҥйренбегіміз, ел аузындағы ҽдебиетімізді жиып, тҽртіпке, белігілі сарынға 

салмағымыз, ҿз жҧртымызды ҽр жақтан білмегіміз керек. Бізге ҧят: халқымыздың бай 

ҽдебиетін, оның ертегілерін, мақалдарын, кҥйлерін, жырларын білуге, жинауға 

қҧштарлығымыз жоқ. Егер халық аузынан жазып бір жерге жинасақ, оларды тҽртіпке 
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салсақ, ҽдебиетіміз, ғылымымыз ҥшін бір пайда шығара алатын кісілер табылып қалар 

еді...» – деген болатын. 

          Тҥркістан тҥлегі – Нҽзір Тҿреқҧлов қазақ ҽдебиетінің Сҽкен Сейфуллиндей, ҿзбек 

ҽдебиетінің Чулпондай, Абдолла Қадыридей айтулы тҧлғаларымен аяусыз сынасқан, 

тҽжіктің Садриддин Айнидей қаламгері кітабына алғысҿз жазған, атақты тҥрколог 

Бартольдтың Тҥркістан туралы еңбектерін ғылыми саралаған сарабдан сыншы. Нҽзір – 

білімдар ҽдебиет сыншысы болатын. Сыншы кісі кейде ҧнай бермейді. Эстетика талабын 

айтқан Нҽзір Сҽкенмен, кейде Мағжанмен қиғаш келіп қалып жҥрді. Кіммен қандай 

қатынаста жҥрсе де, Нҽзір жеке бас қамын  ойламаған адам, халық қамын жеді, ҽдебиет 

ағарту мҽселесін сҿйледі. 

Нҽзір Тҿреқҧлов қазақ, ҿзбек, тҽжік тілдерін «ана тілім» деп білген, татар, башқҧрт, 

қырғыз, ҽзірбайжан тілдерінде оқыған, ағылшын тілін білген, аз уақытта араб тілін 

игерген — полиглот азамат, игерген білімін іске жаратқан ҥлкен оқымысты ғалым.   

1926 жылдың наурызында Бакуде ҿткен І Бҥкілодақтық тҥркітанушылар съезінде 

тҥркі тілдес халықтар бірі екіншісімен тілдескенде ҿзара тез тҥсінісіп, бауырлас халықтар 

екендігін сезіне білулері ҥшін ортақ жазба қарпі қажеттігіалғаш рет кҿтерілген болатын. 

Бҧл съездің жҧмысына 131 тҥркітанушы ғалым, мҧғалім, жоғары оқу орындарының 

оқытушылары, мемлекет жҽне қоғам қайраткерлері, т.с.с. қатысқан болатын. Олардың 

арасында 5 қазақ – Ахмет Байтҧрсынов, Нҽзір Тҿреқҧлов, Білҽл Сҥлеев, Елдес Омаров 

жҽне Бай-Сейдули Азиз болды. 

Осы съезде тҥркі тілдес халықтардың жазбасын араб ҽліппесі негізінде жасақтауды 

жақтап сҿйлеген кейбір ҧлт ҿкілдерінің пікірлерін сынап,  тҥркі тілдес халықтардың 

барлығының бір қаріпті – латын қарпін қабылдауын негіздеп сойлегендердің бірі Нҽзір 

Тҿреқҧлов болды. Яғни, оның сҿйлеген  сҿзі: «...Ең алдымен тҥрктанушылар съезінің 

бҥкіл тҥркі дҥниесі ҥшін ерекше прогресті революциялық факт болғанын қадай айтқым 

келеді, мҧны мына мағынада тҥсіну керек: бҧл съезде ескі араб жазуын қолдайтын бір де 

бір ҥн шықпады, демек ескі араб сауатының кҥні ҿткені, арамызда біржола кеткені деп 

тҥсіну керек. 

...Бҽсекеге тҥскені тек екі ҽліпби, бҧл – реформаланған жаңа араб ҽліпбиі жҽне латын 

ҽліпбиі... Ҧлттық рухқа, барлық талапқа сай, «тарихи тамырлы» ҽліпби  –  Қҧран жазуы 

емес, латыншаға негізделген, жаңа жазуды ең заманауи, мҽдени жҽне техникалық негізде 

жасауға мҥмкіндік беретін жаңа  ҽліпбиі».  Яғни ол, латын ҽліпбиін қолдады. Қазақ, 

ҿзбек, тҽжік тілдерінде оқулық жазды. Ҿмірінің соңында тҥрік тілдерін салыстыра 

Морфологиялық зерттеу жҥргізді. «Тҥрік халықтары кіндік баспасы» бас редакторы 

кезінде 12 тілде кітаптар ҧйымдастырып, басып шығарып отырды. 

 Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан–2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан Халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан 

бастап ҽліпбиімізді латын  қарпіне, ҽліпбиіне кҿшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып 

шешуге тиіс принципті мҽселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз жҽне бҧл ҽлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 

бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп атап ҿтті. Қазіргі таңда бҧл 

мҽселе қоғам тарапынан қызу қолдауға ие болуда. Осы мҽселе бойынша ғалымдар, 

тілшілер, саясаткерлер, қарапайым халық арасында қызу пікірталастар жҥріп жатыр. 

        Н.Тҿреқҧлов  тіл, ҿнер–білім жҿніндегі ҿз  толғауын  келесі тҧрғыда айтып ҿтті: 

        1. Тіл деген кабинетте жасалмайды. Қазақ секілді езілген ҧлттың тілі ҥкімет кеңсесіне 

кіріп, кҥн сайын жҧмсауда болса ғана белі, буыны қатаяды. Қазақ тілінің кеңсеге емін–

еркін кіріп–шығуы одан арадағы «тілмаштарды» қуып шығарар еді. 

        2. Елдің елдігі, теңдігі ҿнер–білімге байлаулы. Сондықтан ел бастайтын сауатты 

оқығандарды кҿптеп шығару, дайындау керек. 
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        3. Орталық ҥкіметтің жарлықтарын ҽрбір ҧлттық топтардың тҧрмыс ерекшеліктеріне 

лайықтауға ҽсер етеміз. Бҧл ҧлттық бҿлімдерді (қазақ, ҿзбек, тҥркімен) ашу кезінде біз 

осындай мақсатты алға тартқан едік. 

        4. Алдымен айтып алайық, патша ҥкіметі Ресейде орыстан басқа ҧлт бар деп 

білмейтін, білгісі де келмейтін еді. Патшаның мақсаты мынау: бҧратаналардың біржолата 

тҧқымын қҧрту, болмаса орыс қылып жіберу. 

        5. Бізге алдымен жаңа мектеп керек деген пікірді тарату жолында алысуға, ҽдебиеттің 

жоқтығы секілді бҿгеттермен арпалысуға тура келіп отыр. 

        6. Кҿп шетел сҿздері, терминдер қазақ тіліне қазақ тҧмағын кимей кіріп барады. 

Басқаның сҿзін бҧзбай айтамын деп тіліңді бҧрап жҥргенде, ҿз тіліңнен айырылып 

қаларсың. 

Нҽзір Тҿреқҧлов Қазақстандагы алғашқы баспагерлердің бірі. Ҧлт 

республикасында баспа ісін ҧйымдастырушы болған ол Мҿскеуде 1922–28 жылдары 

«Кҥншығыс халықтары Орталық баспасында» бас редактор болып істеді. Халық даналығы 

дерлік тҥркі халықтары мақал–мҽтелдері, жҧмбақтарын кітап етіп бастырды. Қазақ Ҽлихан 

Бҿкейханов, Ахмет Байтҧрсынов, Мағжан Жҧмабаев,  ҿзбек Абдолла Аблани, башқҧрт 

Вилданов секілді тҥркі халықтары ардақтыларын шығармашылық іске тартты. Міне 

осындай білімді зиялыларды кітап  шығару ісіне қатыстыру арқылы Н.Тҿреқҧлов Шығыс 

баспасының жҧмысын жандандырып жіберді, ҧлт тілдерінде жазатын қаншама жазушы, 

ғалымдардың елге танылуына жҽрдемдесті. Нҽзірдің бҧл ҽрекеті ҧлт саясатын тар 

мағынада формальды тҥрде  жҥргізіп отырған кеңес ҥкіметінің басшыларына ҧнаған жоқ.  

1918 жылы РКП (б) қатарына ҿтіп, Қоқан автономиясын қҧлатуға қатысқан. Қоқан 

Ревком председателінің орынбасары жҽне хатшысы болды. Ферғана облревкомының жҽне 

Тҥркістан Республикасы Орталық атқару Комитетінің тҿрағасы болды. Нҽзір Тҿреқҧлов 

Тҥркістан Республикасы Орталық атқару Комитетінің тҿрағасы ретінде Қырғыз 

Республикасының этнографикалық қҧрылымына жҽне тҧрмыстық ерекшіліктеріне сҽйкес 

болып келетін Красноводск уездінің Маңғышлақ уезді мен №№4 жҽне 5 Адай болыстарын 

Қырғыз Социалистік Кеңестік Республикасына беру жҿнінде 1920 жылы 16 қазанда №341 

Декретіне қол қойған болатын. Міне осы Тҥркістан Республикасы Орталық атқару 

Комитетінің қаулысы бойынша Маңғыстау тҥбегінің елімізге берілуі Нҽзір Тҿреқҧловтың  

жемісті еңбегінің нҽтижесі екенін кҿреміз.  

1920 жылы Тҥркістан КП Уақытша орталық комитетінің мҥшесі жҽне оның Атқару 

бюросының жауапты секретары қызметін атқарды. 1922 ж. Тҥркістан Республикасының Оқу–

ағарту комиссары болып сайланды. 

1922 жылдың қыркҥйегінен КСРО ОАК жанындағы Орталық баспаның басқарма 

бастығы, сонымен бірге Москваның жоғары оқу орындарында шығыс тілдерінен сабақ береді, 

ғылыми еңбектер жазды. Оның «Бҧхара Советтік Халық Республикасы», «Қоқан 

автономиясы», «Ферғана мҽселесі» деген тарихи шығармалары бар. Ҿзбек мектебі ҥшін 

алғашқы оқулықтар жазды. 1923 жылы «Темірқазық» журналын шығара бастады. Журнал 

қазақ ҽдебиетіндегі кенжелеп қалған сын мҽселесіне кҿңіл аудара бастады. «Нҽзір жолдастың 

сыны қазақ ҽдебиетіндегі алғашқы сын деп айтуға болады». (С.Мҧқанов. «Қызыл Қазақстан». 

№ 16, 1923 ж). 

Кҿп    ҧлтты    Тҥркістан    Республикасының    саяси    тынысында Нҽзір   Тҿреқҧлов   

партиялық   жҽне   мемлекеттік   жоғары   билік тҧтқаларын    ҧстаған.     Жергілікті     ҧлт    

ҿкілдерінің    алғашқылары қатарында    Тҥркістан     компартиясы     Орталық     Комитетінің     

бірінші хатшылығына сайланған. Одан кейін де Тҥркістан Республикасы Орталық Атқару    

комитетін     (ЦИК),     Оқу-ағарту   халық    комиссариатын    басқарды.       Тҥркістан 

майданы революциялық ҽскери кеңесіне мҥше болды. Сондай-ақ партия тарихы 

институтын ҿз қолымен ҧйымдастырып, оның органы «Тҥркістанның қызыл 

жылнамасы» журналын аяғынан қаз бастырып тҧргызып жіберді. Сауаттылығы тҿмен елде 

қоғам қҧрып, мемлекеттік қҧрылысты енгізудің қиыншылығын тҥсінген Т.Рысқҧлов, 

С.Қожанов, М.Тынышбаев, Х.Досмҧхамедовтар оқу–ағарту ісіне аса мҽн беріп, Ташкентте 
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тҧңғыш қазақ жоғары оқу орнын ашты, бҧл істің басында Нҽзір Тҿреқҧлов болды. Ірі 

лауазымды қызметтер атқара жҥріп, саяси ғана емес мҽдени шаралар бойынша да оң 

шешімдер қабылдаған. Адамзаттық қҧндылықтарды игеруді қадір тҧтуды ҿз ҧлтының 

дҽстҥрімен ҧштастырған. 

Тҥркістан майданы революциялық ҽскери кеңесіне мҥше болды. Сондай-ақ партия 

тарихы институтын ҿз қолымен ҧйымдастырып, оның органы «Тҥркістанның қызыл 

жылнамасы» журналын аяғынан қаз бастырып тҧргызып жіберді. 

Нҽзір Тҿреқҧловтың Тҥркістандағы қызметі аса бір кҥрделі қиын кезеңге - жаңа 

қоғамның ҽлеуметтік мҧраттары жҥзеге асырылған ауқымды ҽлеуметтік сынақ уақытына 

тҧстас келді. Л.Троцкийдің пікірінше, жҧмыс барысында кедергі аздай жергілікті саяси 

топтарга «орталықтан жіберілген басшылар... дем беріп, желіктіріп, тҥптің тҥбінде ҿз 

ҥстемдігін нығайтты... орталықтың саясатына қатысты мҽселелерден шебер бҧрып ҽкетіп 

отырды...». Мҧндай аласапыранда ҿз танымы мен берік тоқтамын жҥзеге асыру Нҽзірге 

оңайға тҥсе қоймады. Ҽйтсе де ол принциптеріне адалдық танытып, ешкімге бас ҧрмады, 

ҧлтын, жолдастарын жасытып, сатып кетпеді. Ҽділдік орнығар деген ҥмітпен ғҧмыр 

кешіп, еңбек етті. 

Сол қызыл империя саясатының бел ортасында жҥріп мҧсылмандықты сақтауды 

насихаттады, қорғады, қолдады. «Ислам жҽне коммунизм» атты мақаласында ислам 

діні мешеу қараңғылықта қалдырады деген қағиданы ҿмірден тҽжірибелер келтіре 

отырып теріске шығарады. Мҧсылман халықтарының жағдайларын жақсарту мақсатында 

1929 жылы бҥкіл Тҥркістан Республикасының кҿлемінде демалыс кҥнін жҧмаға ауыстыру, 

ораза, қҧрбан айт сынды мҧсылман халықтарының мерекелерін демалыс деп жариялауы 

ҿзінің кеудесін оққа тіккенмен тең еді. 

Н.Тҿреқҧловтың оқу–ағарту саласындағы атқарған жҧмыстары, айтқан сҿздері, 

жазған мақалалары бҥгінгі кҥнге дейін кҥн тҽртібінен тҥспей келеді. Кезінде ол елді 

сауаттандыруға баса назар аударып, бірінші кезекте жергілікті ҧлттық. мамандарды 

даярлауға ерекше мҽн берген еді. Осы ҧлттық мамандар арқылы ҧлттық мектептер ашуға, 

ҽр ҧлттың ҿз тілінде білім алуына баса назар аударды. 

        1925 жылы ҿткен І бҥкілодақтық мҧғалімдер съезінде жасаған  Н.Тҿреқҧловтың «Ҧлт 

мҽселесі жҽне мектеп» атты баяндамасының басты қағидалары келесі тҧрғыда болды: 

        1. Ҧлттық мҽдени-ағарту мекемелерінің қолдағы бар жҥйесі орнықтырылып, ол 

мемлекет бюджетінің есебінен біртіндеп кеңейтілсін. 

        2. Аса мҧқтаж болып отырған аудандарда ҧлттық мектептерге арналған ғимараттар 

салу туралы мҽселе кезекке қойылсын. 

        3. Тҧрмыстық салт–дҽстҥр салдарынан ортақ мектептерде ҽйелдер бірге оқи 

алмайтын ҧлттық республикалар мен облыстарда (Орта Азия республикалары, 

Ҽзірбайжан) ҽйелдерге білім беруді дамытуға айрықша кҿңіл бҿлінсін. 

        4. Кеңес ҿкіметінің жергілікті органдары арқылы, ҧлт мҧғалімдерінің белсене 

атсалысуымен ҧлттық мектепке кҿмектесетін ҽртҥрлі қоғамдар ҧйымдастыру жолымен 

бҧқара халықтың оқу–білімге қазірдің ҿзінде байқала бастаған ынтасы барынша 

пайдаланылсын. 

        5. Ҧлттық республикаларды, облыстарды жҽне аз ҧлттарды шаруашылық жағынан 

ҿрлетуде айрықша маңызы бар арнайы кҽсіптік–техникалық жҽне ауылшаруашылық 

мектептерін дамытуға ерекше кҿңіл аударылсын. 

        6. КСРО–ның барлық ҧлт мҧғалімдері орыстармен қатар деревняның қоғамдық 

ҿміріне белсене араласуға шақырылсын (ликбездер, сауатсыздықты жою қоғамдары, 

кооперативтер, т.б.). 

        7. Ҧлттық педагогикалық техникумдар мен мҧғалімдер институттарының жаңа 

мҧғалім кадрларын дайындаудағы жалпы жҧмысымен қатар, қолдағы бар мҧғалім 

кадрларын жыл сайын жҽне жҥйелі тҥрде қоғамдық–саяси тҽрбие ғана емес, 

педагогикалық тҽрбие беру тҧрғысынан қайта даярлау курстары ҧйымдастырылсын. 
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        8. Таңдаулы ҧлттық жҽне аз ҧлттар мектептері мен мҧғалімдерін жҥйелі ҿсіріп 

отырудың барлық шаралары қолданылсын; жергілікті баспасҿзде ҧлттарды ағарту ісіне 

қазіргі кеңестік жҧртшылықтың ҿзекті мҽселесі сипаты берілсін. 

        9. Орталық пен жергілікті жерлерде баспа жҧмысын кҥшейтуге барынша кҿңіл 

бҿлініп, мемлекеттік баспалармен қатар ҽрқилы ҧлттық кооперативтік баспалар мен 

ҧйымдардың бастамасы мен қызметін  пайдаланып, ынталандыру арқылы ҧлттық мектепті 

оқулықпен, кітаптармен, кҿмекші қҧралдармен, мҧғалімдер басшылыққа латын арнайы 

басылымдармен неғҧрлым толық қамтамасыз етудің барлық шаралары қолданылсын. 

Осы кездері Нҽзір Тҿреқҧлов Ташкентте ҽуелі қазақ ағарту институты аталған, 

кейіннен жоғары педагогикалық институтқа айналған оқу орнын қҧрудың басы–

қасында жҥрді. Бҧл қазақ халқының тарихындағы тҥңғыш жоғары оқу орны болғанын 

жоғарыда айтып ҿттік. 

Тҥркістаннан тысқары кеткен соң Нҽзір Мҽскеудегі КСРО халықтарының Орталық 

баспасын басқарды, ғылыми–педагогикалық жҧмысқа араласты. КСРО Ғылыми 

академиясы тҥркология секторын басқарып, ғылымға біржолата ден қояды.  

Н.Тҿреқҧлов 1922–1926 жылдары Мҽскеуге шақырылып, КСРО халықтарының Орталық 

баспасын басқарды, ғылыми–педагогикалық жҧмысқа араласқан. Шығыс еңбекшілерінің 

Коммунистік университетінде (КУТВ) дҽріс оқып, біраз уақыт осы оқу орнында проректорлық 

қызмет атқарған. Осы жылдары Ҽлихан Бҿкейханов, Ахмет Байтҧрсынов, Мағжан Жҧмабаев 

сияқты ақыл–ой алыптары, "алашордашылдарды" қамқорлығына алып, қолдау кҿрсеткені 

ҥшін ҧлтшыл атанды. Осылайша, ҿкінішке орай, 1937 жылы нақақтан жала жабылып атылған. 

Ҿзінің қысқа ҿмірін Нҽзір Тҿреқҧлов толығымен ҧлтына, оның болашағына арнады. Сол 

бір аласапыран заманда Кеңес Ҥкіметінің басшылық қызметтерін атқарды. Соның ішінде 

Тҥркістан Орталық атқару комитетінің тҿрағасы ретінде халқымыздың жағдайын, ҽл–ауқатын 

жақсарту, олардың рухани мҽдениетҽн арттыру, мҽдениет, білім ошақтарын кҿбейту, 

жастарды тҽрбиелеудегі еңбегі ҧшан теңіз. Ол тек қана қазақ халқы емес, бҥкіл тҥрік тілдес 

халықтардың мақтанышына айналды. Ҿмір жолының қай кезеңінде болсын, халықтармен 

етене араласып, оларды мҽдениетке, ҽдебиетке баулы. Ҿзі шығарып отырған газет, журналдар 

беттерінбегі жарияланған мақалалары езілген халықтарды жігерлендіріп, бойларына кҥш–қуат 

берумен болды.  

Тҥркістан Орталық комитетінің тҿрағасы болып жҥріп жерді пайдалану жҿніндегі 

шығарған қаулы – қарарлары бҥгінгі кҥнге дейін ҿз маңызын жойған емес. Ҽсіресе, жеке 

қожалықтар қҧру жҿніндегі ойлары бҥгінгі нарық заманында іске асуда. 

1927 жылы Нҽзір Тҿреқҧлов БКП(б) ОК–нің жҽне КСРО Сыртқы істер халық 

комиссариатының резервіне алынады. Яғни, Сыртқы істернаркомы тҽжірибесі мол, біліміді 

адам ретінде оны осы іске лайықты деп тапты. Сол жылдары  Нҽзір Тҿреқҧловтың 

кандидатурасын жақтаған КСРО Сыртқы істер халық комиссариаты Сталиннің атына ресми 

хат жолдайды. Сталин Оны осы орынға лайықты деп тауып, келісімін береді. 1927 жылдың 24 

қарашасындағы Саяси бюроның мҽжілісінде (№137 хаттама) жолдас Н.Тҿреқҧловты Хиджаз, 

Неджд жҽне біріктірілген аймақтарға елші етіп жіберу жҿнінде шешім қабылданады.  

         1928 жылы небҽрі 36 жасында ол Хиджаздағы (Сауд Аравиясы) КСРО–ның ҿкілетті 

уҽкілі болып тағайындалады. Ол кезде мҧндай жауапты қызметке жас адамның тағайындалуы 

дипломотиялық тҽжірибеде ҿте сирек кездесетін жайт. Араға екі жыл салып, Нҽзір Тҿреқҧлов 

КСРО–дағы тҧңғыш қазақ елшісі атанды. Жаңадан іргесі қаланып, ҽлҿмді тек мҧнайымен ғана 

емес, рухани байлығымен аузына қаратқан Сауд Аравиясына КСРО–ның елшісі болу 

ҽншейінгі кезекті қызмет емес еді. Бҧл елге елші таңдаудың ҿзі ҥлкен саясаттың жемісі 

болатын. Тағайындау алдында мҧсылмандығы, қабілеті, білім дҽрежесі, қазақ халқының ҿкілі 

екендігі бҽрі–бҽрі ескерілген. Оның ҥстіне Тҥркістан Автономиясында оқып, білім алғаны, 

қызмет істегені еске алынды. Осылай ол алып империяның ҿкілі ретінде шетелде 8 жыл бойы 

қайраткерлік кҿрсетті.  

         Қоғам қайраткері, еліміздің ардақты азаматы Мырзатай Жолдасбеков –  
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«Кҿріп жҥргеніміздей республикамызда шығыстану ғылымы, білім, дипломатиялық 

қызмет бҧл кҥндері қарқын алып келеді. Алайда олар жоқтан бар бола салмаған, озық 

ойлы қазақ зиялыларының аталмыш салаларда белгілі бір кҽсіби һҽм ҿрелі ҿріс 

қалыптастырғанын мойындауымыз керек. Мҧны ауызға алғанда, біз оқу–ағарту ісінің 

ҧйымдастырушысы, ірі дипломат, шығыстанушы ғҧлама, мемлекет қайраткері Нҽзір 

Тҿреқҧловтың лайықты еңбегін есте тҧтамыз» деп шынайы сезімін білдірген болатын. 

XX ғасырдың бас кезінде қоғамдық, мемлекеттік істерге араласа бастаған қазақ 

интеллегенттері ҧлттар арасындағы теңсіздікті жоюға, оқу, білім, мҽдениет, ғылым, 

техника саласында артта қалған жергілікті халықтарды алға сҥйреуге ҧмтылды. Ҿзінің 

білім дҽрежесі, кҥрескерлік тҽжірибесі, мҧсылман елдері ҿркениетін жақсы білетіндігі 

жағынан Н.Тҿ–реқҧлов ҿзге замандастарынан оқ бойы озық тҧрды. 

Нҽзірдің кҿп тілді меңгергендігі тҥрлі ҧлт авторларының ой–ҿрісін, білім қуатын, 

саяси бағытын баспасҿз бетіндегі еңбектеріне қарап бағалауға мҥмкіндік берді. 

Отызыншы жылдары қатаң қудалауға ҧшырап, тоталитарлық режимнің қҧрбаны 

болған қазақтың ең талантты ҧлдарының бірі Нҽзір Тҿреқҧловтың ерекше тҧлға екендігін 

уақыт айқындап беріп отыр. Ҿз мемлекетінің ҧлттық мҥдделерін қолдауда оның шешкен 

мҽселелерінің ауқымдылығы орасан зор. Жаңа тҥрік алфавиті жҿніндегі комиссияның 

тҿрағасы болды жҽне араб графикасын латынға аударуды негіздеді. Н.Тҿреқҧлов ҿзін 

тамаша дипломат ретінде ғана емес, сонымен қатар тҽжірибелі мемлекет басшысы ретінде 

кҿрсете білді. Тҥркістан Республикасының кҿшбастаушысы ретінде Н.Тҿреқҧлов Орта 

Азиядағы кҿрнекті жҽне белгілі тҧлга болды. Тҥркістан мемлекетін орнатудағы, 

тҥрік тектес халықтарды жаңа алфавитке (ҽліпбиге) кҿшірудегі, ғылым, білім, мектеп 

саласын дамытудағы еңбектерін айрықша атап ҿте аламыз.  

Ҽрдайым отансҥйгіштік асыл қасиеттермен адал қызмет атқарған айтулы азаматтың 

сыртқы саясат саласында қалдырған ҿзіндік қолтаңбасы қазақстандық дипломаттар ҥшін 

теңдесі жоқ, қҧндылықтардың бірегеиі саналады. 

Халықаралық қауымдастықта мҽртебеміз биіктеп, беделімізді ҽлем мойындаған осы 

кезеңде ҿмір тоқынының ҽр–қилы иірімдерінен ҿткен маңдайалды тҧлғаларға тағзым етіп, 

олардың рухын асқақтатуға кішіге ҿнеге, ҥлкенге қҧрмет екендігі айқын.  

Яғни, Н.Тҿреқҧловтың есімі тҧңғыш қазақ елшілерінің бірі ретінде Қазақстан 

дипломатиясында мҽңгілікке жазылған. Халқымыздың «Елдестірмек – елшіден, жауластырмақ  

–  жаушыдан» деген қанатты сҿзіне сай, Н.Тҿреқҧлов Кеңестер Одағының Таяу Шығыстағы 

саясатын ілгерілету ҥшін маңызды ел болған Сауд Аравиясымен дипломатиялық қарым–

қатынастарының бастау –бҧлағында тҧрып, ҿзінің миссиясын жоғары деңгейде атқарғаны 

белгілі.  

Ҿзінің жоғары білімділігі мен біліктілігіне қоса, шығыстың діні мен тілін тҥсініп, терең 

қҧрметтеген Н.Тҿреқҧлов шығыс адамына тҽн мҽмілегерлік талантын толық ашып кҿрсете 

алды. Сауд Аравиясы Королінің отбасына ықпал етудегі Ҧлыбритания ҿкілі мен Кеңестер 

Одағының ҿкілі арасындағы бҽсеке біздің  қандасымыздың ҥлесіне шешулі оның  табиғи 

мҽмілегерлік қасиеттерін, қажырлы еңбегін кҿрсетеді.  

Қазір бір жарым миллиардқа жеткен мҧсылмандар ол кезде сан жағынан аз болып, 

Мекке мен Мединеге қажылыққа барғандар арқылы қҧн санап молайып, ҽсіресе білім мен 

ғылымның шыңына шыққандардың ислам дінін қабылдауы арқасында абыройы артуының 

арғы бастауында қазақ азаматы Нҽзірдің пҽрменді  қайраткерлігі  жатқанын ҽркім біле 

бермейді.  Мемлекет пен мемлекеттің жақындасуы, қолайлы      сҽтке      ғана      емес,      соны 

ыңғайластыра білетін елшіге байланысты. 

Сауда-саттық, шаруашылық саласында жасаған ҧланғайыр қызметімен қатар,  Король 

отбасымен жақын араласып игілікті кҿп істер атқарады, Король Ҽбдел Ҽзиз ҽл–Саудтың 

мҧрагері Ханзада Фейсалдың КСРО–ға 10 кҥн бойы сапар шегуін ҧйымдастыруы да елшілік 

қызметіндегі ҥлкен табысы, айрықша қайраткерлігі еді. Оның терең білімі мен кҽсіби 

дағдысына, адами болмысына тҽнті болған король мен оның отбасы оған ерекше қҧрмет 

кҿрсетті. Ауғанстан, Тҥркия, Иран, Ирак, Сирия, Иордания елшілерімен де араласып, достық 
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қарым–қатынас орнатуға мҥмкіндік туғызуы, сол кезде елшілікке қазіргідей жағдай 

туғызылмағанын ескерсек, адам сенбейтін ерлік еді. 

 Н.Тҿреқҧловтың еңбекқорлығы, батыл ойы, жергілікті шейхтермен қатар 

«антагонистердің» – Англиядан, басқа да Батыс Еуропа елдерінен келген дипломаттардың тілін 

тапқан шеберлігі қайран қалдырады. Ҿкілетті ҿкіл корольмен, оның ҧлдарымен де етене 

жақындасады. Ең ауыр тапсырманың ҿзін орындауға дайын тҧру, туындайтын мҽселелерді шын 

мҽнінде мемлекеттік тҧрғыдан шешуге ҧмтылу Н.Тҿреқҧловты кеңестік «алғашқы толқын» 

дипломаттары арасындағы жарқын тҧлғаның бірі деуге толық негіз береді.  

Н.Тҿреқҧловтың Сауд Аравиясындағы сегіз жылға созылған дипломатиялық қызметі 

бірнеше ғасырлық тҽжірибесі бар Ресейдің дипломатиясында да жоғары бағаланып отырғаны 

қуанышты. Сонымен қатар оның елшілік таланты мен кҥш–жігері Сауд Аравиясы тарапынан да 

ҿте жоғары бағаға ие болғаны аян. 

Еуропалық білім алған, шығыс мҽдениеті мен мҽнерін бойына дарытып ҿскен, жергілікті 

салт–дҽстҥрлерді  сыйлап, ҿзі мҧсылмандықты ҧстануы елші Н.Тҿреқҧловтың дипломатиялық 

корпус арасында шоқтығы биік болуына ҿз ықпалын тигізді.   

Сонымен, Н.Тҿреқҧловтың КСРО дипломатиясы мен саяси тарихындағы алар      

орны ерекше екендігіне ешкім шҥбҽ келтірмес. Бірақ, осыншама еңбек    атқаруына     

қарамастан,     Алаштың     абзал     арыстары С.Қожанов, Т.Рысқҧлов, С.Сейфуллин 

сияқты Н.Тҿреқҧлов та кеңес ҥкіметінің солақай саясатының қҧрбаны болды. Бір 

айырмашылығы, Н. Тҿреқҧлов      дербес     мемлекет      қҧруды      армандаған      алаш  

ордалықтардың    қҧрамында болғаны ҥшін емес, мҧсылман елдер  ҿкілдерімен тығыз 

байланыста болғаны жҽне мҧсылмандьқ дінді сақтап қалуды ҥгіттегені  ҥшін кеңестік 

жендеттердің қолдарынан мерт болды. Бірақ, кеш болса да 1958 жылы толығымен ақталды. 

Мҧның басты себебі мынада    жатыр.  Сол бір сын кезеңде кеңестік 

басшылардың  мақсаты – ҧлт ішіндегі ағайыншылыққа,  рушылдыққа   бҿлінуді  жҽне  

ҧлттық   мҥддеден   де  жоғары   діни, этникалық, территориялық сананы бір мезгілде  

жою болатын. Оның орнына,  Мҽскеу ҿз бетінше жасаған, не тарихи шындыққа, не 

жергілікті  зиялылардың мҥддесіне сҽйкес келмейтін жаңа кеңестік мҧсылмандъқ ҧлттың 

шеңберінде шектелген тар сананы орнату кҿзделген. Бҧл қисынсыз саясатка қарсы шыққан 

кез келген Адам мҥлтіксіз жазаланатын. Ал Н.Тҿреқҧлов болса, осы Тҥркістан 

аймағынаи шыққан жҽне мҧсылман отбасында тҽрбиеленген азамат болатын. 

Мҧсылмандықты сақтауды насихаттап қорғаған жҽне қолдаган. Сонымен қатар, Сауд 

Арабиясы Королъдігі жҽне басқа тҥркітілдес елдермен етене араласуы да оның тағдырдың 

тҽлкегіне ҧшырауына себеп болды. 

Осындай саясат негізінде 1937 жылында ел тарихындагы қуғын–сҥргінге ҧшыраған 

қазақтың аяулы ҧлдарының бірі Нҽзір Тҿреқҧлов та жазықсыз қҧрбан болып кете барды. 

Міне, қазақ даласыиың кҿзі ашық біртуар азаматының тағдыры осындай ҿкінішті 

оқиғаларға байланысты аяқталды. 

Жалпы Н.Тҿреқҧловтың Қазақстанның дипломатиялық  жҽне саяси ҿмірінде ҥлкен 

рҿлі бар. Ол ақиқат нҽрсе. Оның есімі Таяу Шығыс елдер дипломаттары, араб 

тарихшылары арасында кеңінен тараған.  

Н.Тҿреқҧловтың тҧлғасы Абай мен Шоқанның ҧлы мҧрасының ықпалымен Ҽлихан, 

Ахмет, Міржақып, Жҥсіпбек жҽне басқалармен рухани дидарласу арқылы қалыптасты.   

Ҧлты ҥшін ҧлы есімге айналған тҧлғаның шоқтығы мен биіктігі жайында елімізге 

танымал айтыскер ақынымыз Тҽушен Ҽбуова ҿзінің «Нҽзірге арнауында»  келесі тҧрғыда 

жырлайды: 

 

         Артыңда елің қалды жҿн білетін, 

         Осындай ағамыз бар деп жҥретін. 

         Рухыңа басымды иіп, тағзым жасап, 

         Менің де жыр тҿгетін келді ретім. 
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        Жҧлдыздай ҿте шыққан жалындаған, 

        Дедік қой Нҽзір ағам ғалым адам. 

        Ҽруақты сыйлаған ел аман бол, 

        Ырысың шығар, сірҽ, қалыңдаған. 

 

        Қазағым, анау-мынау ел емессің, 

        Сіздерге ақыл айтар мен емеспін. 

        Сҧлтанбек, Тҧрар, Нҽзір шықса сенен 

        Қҧдай–ай, сен ешкімнен кем емессің.   

 

Ҽрқилы себептермен, еліміз егеменді алғанша Нҽзір ойдағыдай насихатталмады. 

Тҧғырлы тҧлға Нҽзір Тҿреқҧлов атындағы қор 1993 жылы Тҥркістан қаласында 

Нҧрмахан Назаровтың белсенділігімен  қҧрылды. Қоғам қайраткері Ыбырай қажы 

Ысмаилҧлы 1995–2005 жылдары  Н.Тҿреқҧлов атындағы халықаралық қорына жетекшілік ету 

барысында, Нҽзіртану жҧмыстарын ҥлкен кҿрегенділікпен жҥргізе білді. Мемлекет қайраткері, 

қазақтан шыққан тҧңғыш дипломат, Тҥркі тектес халықтың мақтанышы Нҽзір Тҿреқҧловтың 

ҿмірін зерттеп, кҿпшілік қауымға жария етіп, Қазақстан тарихынан ҿз орнын алып беруде 

Ыбырай қажы зор еңбек сіңірді. Ол алаштың нағыз білімді азамат екенін дҽлелдеп берді. 

Содан бері Қоқан, Ферғана, Ташкент, Мҽскеу мҧрағаттарының қҧжаттары ғылыми 

айналымға ендірілді. Бҧл ретте нҽзіртанушылар ташкенттік Ш.Оразымбетов, 

С.Тілеуқҧлов, Р.Файзуллаев, Ш.Турдиев, мҽскеулік С.Ҽшірбекова, Б.Ҽбділдин, 

тҥркістандық М.Мырзахметов, алматылық Т.Қожакеев, Б.Қойшыбаевтардың қосқан ҥлесі 

мол болды.  

Қор жҧмысының алға басуына жанашырлық танытқан азаматтар: Р.Бердібай, 

Д.Ысқақ, Ҽ.Мҧсақҧлов, Н.Оразбек, Қ.Ергҿбек, М.Байғҧт, А.Найманбаи, Т.Адырбеков, 

Е.Бекқҧлов, М.Наушабай, А.Наурыз,  Т.Байтас, Сҽрсен Бек Сахабат,  Б.Жандарбеков, 

Ҽ.Сапарбаев, М.Қуандық жҽне басқалары.   

Орайында Нҽзір Тҿреқҧлов есімін алғаш еске салған, естелік жазған жазушы 

Жҥсіпбек Арыстанов, профессор Бейсембай Кенжебаев, зерттеп кітап жазған Жолтай 

Ҽлмешҧлы мен Сҽрсен Бек Сахабат еңбектерін арнайы атау қажет. Н.Тҿреқҧлов 

еңбектерінің бір томдығын қҧрастырып, бастырған баспагер Нҧрмахан Оразбек есімі 

ілтипатқа лайық. 

Белгілі  ғалымдар Б.Кенжебаетың, Т.Қожакеевтің, Р.Бердібайдың, Ф.С.Бҽкіровтың, 

С.Тілеуқҧловтың, Ш.Оразымбетовтың, Қ.Ҽдезҧлының, Д.Ысқақҧлының,  Б.Қойшыбаевтың 

т.б. еңбектерінде Н.Тҿреқҧловтың ҿмірі мен қызметі, шығармашылығы жайлы бірсыпыра 

бағалы пікірлер айтылды. Ж.Ҽлмешҧлы Н.Тҿреқҧловтың шығармашылығынан диссертация 

қорғады. Сондай–ақ, С.Қирабаевтың, Т.Кҽкішевтің, Ш.Елеукеновтің, т.б. ҽдебиетші 

ғалымдардың еңбектерінде арнайы болмаса да ішінара Нҽзірге қатысты пікірлер кездесіп 

қалып отырады. 

Олардың ішінде, Қазақстан дипломатиясының жарық жҧлдызы, саясаткер 

Н.Тҿреқҧловтың алтын есімін ҽлемдік аренаға алып шыққан тариқшы–дипломат, танымал 

ғалым, мемлекет қайраткері Т.А.Мансҧровтың еңбегі ерекше.  Ол архив деректеріне, 

дипломатиялық хат–қағаздар мағлҧматтарына сҥйене отырып тҧңғыш рет Нҽзіртануға тың 

тараулар қосты. Оның  «Елші Нҽзір Тҿреқҧловтың Арабия дастаны» тҥрік, қазақ, орыс, 

ағылшын, араб тілдерінде бір мҧқабаға жинақталып Мҽскеуден жарық кҿруі, сондай–

ақ  «Жизнь замечателъных людей» секілді абыройы асқақ баспадан Тайыр 

Аймҧхаммедҧлының азаматтық ғҧмырнамалық кітабының жарық кҿруі, тіпті қуанышты 

жағдай. Ол аударылып «Қазакстан» баспасы арқылы басылып кең тарады. Бҧл кітабында 

қазақтан тҧңғыш шыққан осынау кеңестік ҿкілетті ҿкіл туралы ҽңгіме егжей–тегжейлі 

ҿрбітіледі, сонау бір кезеңде кеңес–сауд қарым–қатынасының қалай қалыптасып, 

дамығаны жан–жақты қамтылады. Мҧрағат метериалдарының негізінде саясаттану 

ғылымдарының докторы Т.А.Мансҧров ақылды да жігерлі елшінің Кеңес Одағының 
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Арабия тҥбегіндегі ықпалы жолындағы кҥресіне қатысты осыған дейін сырын ішіне бҥккен 

фактілердің бетін ашады. Келешекте, Нҽзіртану саласында жасалған осындай игілікті істер 

жалғасын таба  тҥспек. Нҽзір Тҿреқҧловтың ғибратты ҿмірі мен қызметі  –  ҽлі тиісті 

бағасын толық алмаған, терең зерттелмеген тың да соны дҥние. Ендігі сол жҽдігерлікті 

жалпы халыққа ҧсынатын кез келді. 

Қазақстанның қазіргі кезеңдегі мҽдени–экономикалық даму ҥрдісі осы саладағы 

бағыттарды да барынша айқын талдай тҥсуді қажет етіп отыр. Ол ҥрдісті байыпты зерттеп, 

зерделеу Тҽуелсіз Қазақстанның жалпы адамзаттық мҽдени–ғылыми даму жолындағы ҥлесін 

айқындап, рухани ҿсудің болашақ биіктерін саралап кҿрсетеді. Осыған орай, Елбасының 

ҽлемдегі бҽсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы орындалу ҥшін 

бізде бҽрі бар. Еліміз дамыған ҿнеркҽсіп пен ауыл шаруашылығына, бай жер қойнауына, 

жоғары ғылыми жҽне ҿндірістік ҽлеуетке  ие, халқы білімді жҽне еңбекке қабілетті. Сонымен 

бірге шетелдегі достардың кҿп болуы сыртқы аренада беделді болу ҿте маңызды. Бҧған 

ҽрине мемлекетіміздің ҽбден қалыптасқан сыртқы саясат қызметі жҽрдемін тигізеді. 

Дегенмен ғылым мен ҿнер, спорт пен ҽдебиет саласындағы жетістіктердің де маңыздылығы 

жоғары. Т.А.Мансҧровтың ҿкілетті елшінің даңқты істерінің шеңберінде Н.Тҿреқҧловтың 

есімін танымал етуі осы бір игі міндетке толығымен сай. Осы кітаптың алғысҿзінде академик 

Евгений  Примаков келесі тҧрғыда тамаша айтқан: «Ҧмыт болған есім ортамызға оралып 

қана қоймай, сонымен бірге Таяу Шығыстағы КСРО дипломатиясы тарихының тҧтастай бір 

қыртысының кҿтерілгені – осы кітап авторының зор еңбегі». 

 Осынау жауапты орындарда ҿз халқының мҥддесіне адал қызмет атқарып, оның 

бақытты болашағы ҥшін кҥресті, ҿз халқының тарихында айтулы соқпақ қалдырды. 

Бҥгінгі жҽне келер ҧрпақ оның ҽруағы алдында басын иіп, мҽңгі жадында ҧстауға тиіс. 

Жаңа демократиялық мемлекеттің халқы ҿз елінің ҿткендегі жҽне қазіргі тарихын жетік 

білгенде ғана алға басады. 

2007 жылы Халықаралық «Нҽзір Тҿреқҧлов» қайырымдылық қорының ықпал етуі  

нҽтижесінде,  «Алаш мҧрасы» сериясымен  «Нҽзір Тҿреқҧлов» атты 5 томдық шығармалар 

жинағы жарыққа шықты. Шығармалар жинағында мемлекет қайраткері Нҽзір Тҿреқҧловтың 

қазақ, ҿзбек жҽне орыс баспасҿздерінде жарияланған баяндамалары, мақалалары, хаттары 

мен кейінгі зерттеушілердің ол туралы жазылған мақалалары топтастырылған.  Сондай–ақ, 

2011 жылы Мҽдениет министрлігінің тапсырысы бойынша тҥсірілген режиссер Болат 

Шҽріповтың "Ҿкілетті елші" атты Н.Тҿреқҧлов жайында деректі фильмі жҧрт назарына 

ҧсынылды.  Фильмде елшінің Кеңес Одағы кезінде сіңірген еңбегі, Ислам ҽлеміндегі 

алғашқы елші ретіндегі рҿлі айтылады. Сондай–ақ Сталиннің, кіші елдерге жҥргізілген 

Кеңес Одағының солақай саясаты баяндалады. Фильмде Ҿзіміздің, Ресейдің мҧрағаттық 

материалдары пайдаланылған, сонымен қатар тҥрлі деректер Т.А.Мансҧровтың Нҽзір 

Тҿреқҧлов жайында жазылған еңбектерінен  алынған.  Бҧл фильмді тҥсірудегі негізгі 

мақсат – халқымыздың ҧлы перзенті, қазақтың нар азаматы, мемлекеттік қайраткер, 

дипломат Нҽзір Тҿреқҧлов, ҿкінішке орай, кезінде елеусіз қалған тҧлғаның атын, есімін 

келешек ҧрпаққа, жастарға жеткізу болып табылады. 

Сондай–ақ, жазушы Б.Қойшыбаев – «Мемлекет қайраткері, ғалым–ағартушы, 

дипломат Нҽзір Тҿреқҧлов есімін қҧрмет тҧтуды ҽзірге ҿтей қоймаған қарызымыз деп 

санау орынды сияқты», деп тебіренісін білдірген еді  («Жазықсыз жапа шеккендер», 

«Қазақстан», 1990 ж.). 

Сонымен, халқына қалтқысыз қызмет етіп, соңына ҿшпейтін мол мҧра қалдырған 

Н.Тҿреқҧлов жҧлдызы жыл ҿткен сайын нҧрланып, жарқырай бермек. Оның ҿнегелі 

мҧрасы тек қазақ дипломатиясына ғана емес, келешек сабырлы да салиқалы саясатымызға 

ҥлкен жол ашары анық. Ҧлт рухын ҧлықтаған халқымыздың осындай тҧғыры биік асыл 

тҧлға азаматын кейінгі ҧрпақ жадында мҽңгі сақтағаны абзал. Ер есімі ел есінде жҽне 

болашақ ҧрпақтың жадында нақышпен тасқа жазылғандай мҽңгі қала бермек.  
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    Нҽзір Тҿреқҧлов Сауд Арабия елшілігінде 

 

 

 

ҦЛТТЫҚ ҚОЛӚНЕР – ҚҦНДЫ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ 

 

                                                                        ЖАПАРОВ Е.Ж., 

Қҧрманғазы атындағы Қазақ Ҧлттық  

консерваториясының аға оқытушысы 

 

Мақалада қазақ халқының ұлттық қолөнері туралы қарастырыла отырып, жас 

ұрпаққа эстетикалық тәрбие берудегі маңызына тоқталады.  

Түйін сөздер: ұлт, өнер, қолөнер, эстетика, тәрбие.  

 

Халқымыз қолҿнерді кҿнеден қастерлеп бағалай білген. Атадан-балаға ҧласып келе 

жатқан осы дҽстҥр кейбір жерлерде ҧмытыла бастаған сияқты. Қазіргі дизайнерлер, 

суретшілер неге қазақтың ҧлттық нақыштағы ою-ҿрнегін қолданбайды, ҿзінің 

туындыларына кірістірмейді. Сыртқы жарнамада, ҥй жиһазында ҥй  интерьерінде аз 

қолданауда, кейбірі тіпті қолданбайды. Кҿпшілігі Европалық батыстық  (Алмания, 

Ҧлыбритания т.б.) немесе шығыстық (Ҥнді, Қытай, Жапон,) стильді таңдайды. Бҧған 

себеп дизайнердің тҧтынушыға ҧсынатын стилі де осындай. Ҧлттық стилдегі ҧсынысы  

болмаса, ол ҥйлесімсіз, кҿңілге қонымсыз болып келеді. Ал дизайнер қайдан шықты, 

қайдан оқып келді? Ҽрине ҿзімізден. Сондықтан айналып келгенде бар қателік оқытқан 

ҧстаздан болып тҧрған сияқты. Бҧған тосқауыл қою жолы баршылық, соның бірі бейнелеу 

ҿнерінің мҽртебесін кҿтеру қажет, халқымыздың қолданбалы қол ҿнерін барлық 

мектептерде жҥйелі тҥрде оқытуды  енгізу арқылы. Біз бҧдан не ҧтамыз, менімше 

біріншіден, жас ҧрпақтың ҧлттық сана сезімін қалыптастырамыз, екіншіден, жас 

таланттың жолын ерте ашамыз, ҥшіншіден, жалпы ҿнерге баға беруші қарапайым 

халықтың ҿнерге деген кҿзқарасын тереңдетеміз. Бҥгінгі таңда қолҿнер туралы, ою-ҿрнек 

туралы танымдық кітаптар бар, бірақ мектептегі балаларға арналған кітаптар жоқтың 

қасы. Орта мектептерде қолҿнерге қызығатын жастар кҿп, соларға жол кҿрсететін, 

ҥйрететін білікті ҧстаз аз. 
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Бейнелеу ҿнерінің ҽртҥрлі салалары кҿп. Мысалы, ағаш ҿңдеу, жҥн, қайыс, қыл 

ҿңдеу. Бҧл тек ҧлттық ҿнерге қатысты саласы. Осылардың барлығына дерлік ортақ ою-

ҿрнек. Халықтың ҧлттық нақышын кҿрсететін, ҿзге ҧлттан ерекшелейтін ою-ҿрнек. 

Қазақ халқының ою-ҿрнектерінің тарихын қазақ ғалымдарының ғылыми тҥрде 

саралай бастағанына небҽрі елу жылдың жҥзі болыпты. Тҿл ҿнерімізді зерттеуге Еуропа 

ғалымдары мен жиһангездері елеулі ҥлес қосты. Мысалға айтсақ, В.Вопсалов, А.Хедона, 

саятшы Дженкинсон, Р.Карутц, С.Дудин, В.Радлов, М.В.Рындин т.б. Олар қазақтың ою-

ҿрнектерін ғылыми тҧрғыдан талдап, шығу тегіне сипаттама беруге тырысқанымен 

олардың жасаған тҧжырымының бҽріде қазақ ою-ҿрнектерінің ішкі ҧлттық табиғатын, 

мазмҧнын аша алмаған еді. Бҧл орайда қазақ ою-ҿрнегін алғашқы рет зерттеген қазақ 

ғалымы Т.Бҽсенов былай дейді: «Қазақ ою-ҿрнегін зерттеуде ҽр уақыттың, ҽр саланың 

ғалымдары кҿп еңбек етті. Бірақ бҧл зерттеулер халық ою-ҿрнегінің жҧмбақ тілін жете 

тҥсіне, шынайы сырына ҥңіле алмады. Олар ҿз ойларын халқымыздың ҿнер кілтін ашатын 

тума тілде емес, шетелдік жат тілде, ҿзге халыққа деген астамшылық кҿзқараспен 

саралады. Ҿнерін зерттеп отырған халықтың тілімен зерттеушінің ойы мен тілінің 

ҥндестік таппауы кҿптеген бҧрмалаушылыққа, тіпті елеулі ағаттықтарға ҽкеп соқтырды». 

Осыған қарағанда осы ҿнердің зерттелмеген қырлары мен қайта қарастырылатын 

мҽселелері бар екенін аңғартады. Ҽрине, тҽуелсіздік алғаннан бері халқымыздың 

жанашыр ғалымдары кҿп еңбектер жасай бастады. Мысалы, ою-ҿрнекті зерттеген 

ғалымдардың еңбектерін біріктіріп «Қазақ ою-ҿрнектері» атты жаңа энциклопедия жарық 

кҿрді [1, 3 б.]. 

Кітапқа мыңнан астам ою-ҿрнектің ежелгі жҽне осы заманғы тҥрлері енгізілген. 

Автор айтқандай «қазақ ою ҿнері басқа халықтардан тайға таңба басқандай дара тҧрады»   

[1, 26 б.]. 

Белгілі ҿнертанушы В.Чеплев: «Қазақтар тек ою-ҿрнек ҽлемінде ҿмір сҥретін 

сияқты» деп жазады [1, 25 б.]. 

Шынында да қазақ тҧрмысында ою-ҿрнектің араласпайтын саласын табу қиын, 

қисса-жырлар мен дастандарда, батырлардың ат-ҽбзелдерін немесе арулардың киімдері 

мен кҥймесін суреттегенде тыңдаушының кҿз алдынан ғажайып нақыштар ҿтері анық. 

Осындай ҽсемдік ҽлемін ҿз кҿзімен кҿрген ғалым А.С.Фелькерзам қолҿнерді, ҽсіресе, 

кілемді терең зерттей келе, Азияны «Ҥлкен этнографиялық» музей деп атаған [1, 26 б.]. 

Халқымыздың рухани байлығының қайнар кҿзі болып табылатын осынау қҧндылық 

бҥгінде азаматтығымыздың нысаны – кҿк байрағымызды да кҿріктендіріп тҧр. Кҿп 

жағдайда халықтың тілін, мҽдениетін білмесек те қолҿнерімен бейнеленген оюларға 

қарап, қай халықтың қазынасы екенін танып білеміз. Ҿйткені ою-ҿрнек ҽр халықтың 

таңбасы, сол елдің бейнелеу ҿнерінің кҿнеден келе жатқан мҽдениеті. Ал осындай 

қҧндылықтың маңызын бірі білсе, бірі біле  бермейді. 

Мектеп оқушыларына халқымыздың қолҿнерін ҥйретумен эстетикалық тҽрбие 

береміз. Ҿнер мектеп ҿмірінің алғашқы кҥнінен бастап-ақ баланың ҽлемге кҿзқарасын 

қалыптастыру қҧралы ретінде, ҽлемді біртҧтас жағымды мҽнімен қабылдауға, бағалауға 

ҥйретеді жҽне бейнелі ойлауын дамытады. 

Бейнелеу ҿнеріндегі ҽртҥрлі ҿнер тҥрлеріндегі кҿркем іс-ҽрекеттерді меңгере 

отырып, адам тек суретшінің тҽжірибелік дағдыларын ғана меңгеріп, шығармашылық 

ойларын жҥзеге асырып қана қоймайды, сонымен қатар ҿзін талғампаздыққа тҽрбиелейді. 

Кҥнделікті кҿріп жҥрген нҽрселерінен ҽсемдікті таба білу қабілетіне ие болады, кҿргенін 

еске сақтап, қиялдау қабілеті дамып, шығармашылықпен ойлап, талдауға, біліктілікке 

дағдыланады. Аталған қасиеттер баршаға қажет. Кез келген кҽсіптің иесі, егер ол 

бейнелеу қҧралдарын игерсе жҽне оны пайдалана білуге машықтанса, жҧмысты да жақсы 

істейді. 

Эстетикалық тҧрғыдан дамымаған адам ҿзін қоршаған ортадан тек оқулықтың 

нҧсқауымен жарлықтардан алдын ала белгілі болған, есінде қалған нҽрселерді ғана кҿре 

алады. Маңайындағы ҽдемі ҽсемдікті кҿре алмайды, ҿзінің ой елегінен ҿткізе алмаған, ол 
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ештеңені тҥсінбейді. Неліктен кейбір жастардан маңайдағы ҽдемі заттарды сындырып, 

бҥлдіріп кететінін байқаймыз, ол эстетикалық тҥсінігінің таяздығы жҽне дҧрыс 

қалыптаспағаны деп білемін. Басына қиын іс тҥскенде ол адам ҽрқашан сасқалақтап, 

қандай шешім қабылдарын білмей дал болады. Қиял – қоршаған орта ҽлемін қабылдауға 

адамның белсенділігін қамтамасыз ететін жан-жақты адами қабілеттілігі болып табылады. 

Осындай қҧндылықтардың болашақта қолданыстан шығып қалмасы ҥшін жастардың 

санасына осы кҥннен бастап сіңірту қажет. Ол ҥшін кҿркем педагогикалық білім беретін 

оқу орындарында суретші-ҧстаздарды даярлаудың сапасын арттыру қажет. Қазақстан 

Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тҧжырымдамасында қазіргі 

заман жағдайында жоғары білім беру жҥйесіне бірінші кезекте жоғары білікті мамандарды  

даярлау болып табылатын, оны айырықша сала ретінде тҥсінуді кҿздейтін жаңа сапа мен 

қоғамдық мҽртебе, икемділік пен бейімділік беруді басты міндет етіп қою қажеттілігіне 

басты назар аударылған. Тҧжырымдамада былай делінген: «Жоғары білім беру мақсаты – 

қоғамның, мемлекеттің жҽне жеке тҧлғаның сапалы жоғары білім алуға деген мҥдделерін 

қанағаттандыру, ҽрбір адамға оқытудың мазмҧнын, нысанын жҽне мерзімдерін таңдауға 

кеңінен мҥмкіндік беру». Ғылым мен техниканың жаңа қазіргі уақыттағы саласы ғылыми 

техникалық ҿркендеудің жобалы-ҿндірістік ҥрдістеріне қатысушылардың ҽрқайсысының 

кеңістіктік ойлау қабілетін ерекше талап етеді  [2, 39 б.]. 

Суретші-ҧстаз яғни бейнелеу ҿнерінің оқытушысы тҽуелсіз Қазақстанның кҿркем 

педагогикалық білімі мен мҽдениетінің жай-кҥйін анықтаушы тҧлға. Осы тҧлғаны 

дайындап,  қызығушылығының, эстетикалық білім мен тҽрбиесінің дамуындағы басты 

тҥйіні бола алатын жҽне болуы қажет болатын мықты тҧтас жҥйе бҧл бейнелеу ҿнері 

бойынша маман суретші мҧғалім дайындайтын  қазіргі таңда Бейнелеу ҿнері кафедрасы 

болып табылады. 

Эстетикалық мҽдениеті дҧрыс қалыптаспаған адам ғылымда, саясатта жҽне қоғамда 

ҿзгелермен тіл табысуда мҽдениетті тҥрде адамгершілікпен ҽрекет жасай алмайды. 

Сондықтан, қазірден бастап мектеп оқушыларына ойлау, эмоционалдық сезімдерді 

қалыптастыру, экологиялық, патриоттық тҽрбиелер ауадай қажет, бҧл осы бейнелеу ҿнері, 

ҧлттық қол ҿнеріміз бен мҽдениеттің қатысуынсыз  жеткізу мҥмкін емес. 

Қазіргі уақытта мектепте колҿнерге  ҥйрететін ҧстаздың біліктілігін арттыру, оларға 

шығармашылықпен жҧмыс жасауға арнайы кабинеті, ҽдістемелік қоры, қазақ тіліндегі оқу 

қҧралдары, кҿркем іс-ҽрекеттер ҥшін қажетті материалдар алуға кҿмектесу қажет. Жоғары 

оқу орындарының Бейнелеу ҿнері мамандығына тҥскен студенттер тек мектепте кҿркем 

эстетикалық оқу-тҽрбие жҧмыстарын болашақ жастарды тҽрбиелеуге арнайтын ҧстаз 

болумен қатар, еңбек ақысы жақсы фирмаларда дизайнер-суретші болып та еңбек етіп 

жҥр.  

Қазіргі кейбір жастарымыз суретші-ҧстаз болуды ҿздерінше қор деп санайды, 

қаржыгер, заңгер болсам деп армандайды, менің ойымша, суретші-ҧстаз болу ҽркімнің 

қолынан келе бермейтін табиғаттың тек адамға берген бір сыйы екенін ҧмытпағанымыз 

жҿн.   Жоғарыда айтылған мҽселелер шешімін табу ҥшін біріншіден, суретші-ҧстаздардың 

кҽсіби дайындығын, білім беру сапасын арттыру, екіншіден, суретші-ҧстаздардың 

материалдық жағдайын қамтамасыз ету жҽне қоғамдағы беделін, яғни заңды қҧқығын 

кҿтеру керек, ҥшіншіден, ҧлттық ҿнер мен мҽдениетке деген қамқорлықты кҥшейту жҽне 

мемлекет тарапынан  қаржылай кҿмекті кҥшейту ҿте қажет. 
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Резюме  

В статье рассматривается о роли национального ремесла казахского народа, а 

также о их важности в эстетическом воспитании молодого поколения. 
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Summary  

In article it is considered about a role of national craft of the Kazakh people, and also about 

their importance in esthetic education of the younger generation. 

 

 

ЖҦМЫССЫЗДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕ  РЕТІНДЕ ЖӘНЕ ОНЫ 

ШЕШУДІҢ ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ 

 

Толыспай.К.-филос.ғ.д,доцент 

Иманбердиева Г.А. - ҚазМемҚызПУ магистранты 

 

Жұмыссыздық қазіргі нарықтық қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі болып 

табылады. Мақалада жұмыссыздықтың алдын алу мен шешу осы мақаланың негізгі 

мақсаты болып табылады. Жұмыссыздық әлеуметтік-экономикалық саладағы  шешімі 

кезек күттірмес мәселелердің бірі ретінде қашанда арнайы шараларды талап етеді. 

Мақалада статистикалық мәліметтер арқылы еңбек нарығы мен жұмысбастылық 

ерекшеліктері қарастырылды. Халықты жаппай жұмыспен қамтуға мемлекеттік 

саясатымызда басымдылық беріліп отырылуының арқасында жұмыссыздық мәселесі 

біртіндеп оң шешімін табуда, дегенмен әлі де олқы соғып жатқан тұстардың бар екені 

шындық. Мақалада жұмыссыздық түрлеріне нақты талдау жасалынып, аталған 

түрлердің елімізде аса өзекті болып отырған жақтарының себептері мен салдарлары  

және оларды шешу мақсатында жүзеге асып жатқан шаралар атап көрсетілді. 

Статистикалық көрсеткіштерге сүйене отырып жалпы жұмысбастылық пен 

жұмыссыздықты талдай келе, мынадай тұжырымдама жасалды, яғни атап айтқанда  

жұмыссыздықтың алдын алу мақсатында жастардың мамандық таңдау кезінде 

қоғамдағы үдерістерге қисынды тұрғыдан қарау үшін тәрбиені отбасынан бастау, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайды дұрыс ұғындыру үшін жоспар құруды мақсат ету, 

оқуды жаңа бітірген жас мамандарды жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау, 

ғылыми-техникалық прогресті және нанотехнологияларды дамыту нәтижесінде жаңа 

жұмыс орындарын ашу және де жұмыспен қамту саясатын ақпараттық қамтамасыз 

ету 

Түйін сөздер: еңбек нарығы, жұмысбастылық, жұмыссыздық, экономикалық 

белсенді тұрғындар, мемлекеттік саясат.  

 

Жҧмыссыздық – бҧл жалдану бойынша немесе ҿз ісінде адамның сол іске 

дайындығы болса да жҧмысы жоқтық жағдайы жҽне халықтың белсенді экономикалық 

бҿлігі ҿз жҧмыс кҥшін қолдануға мҥмкіндігі жоқтығын бейнелейтін ҽлеуметтік қҧбылыс. 

Тҽуелсіз Қазақстанда жаңа экономикалық жҥйенің қалыптасуымен, нарықтық 

қатынастарға кҿшумен байланысты еңбек ресурстарын жаңа талаптарға сай пайдалану 

маңызды жҽне кҥрделі мҽселе болып табылатыны белгілі. Ҽсіресе, алдағы уақытта 

демографиялық ҥдерістердің біршама шиеленісуіне байланысты жҽне еңбек сапасына 

деген талаптардың дҥниежҥзілік бҽсекелестік ортада кҥнен кҥнге артуына байланысты, 

бҧл мҽселенің ҿзектілігі де арта тҥсуде. Қазақстан Республикасында еңбек нарығындағы 

жҧмыссыздық - еңбек ресурстарын жҧмыспен қамту, нақты бҥгінгі кҥннің талабына сай 

еңбек нарығын қалыптастыру – ҿзекті болып отырған мҽселердін бірі. Бҥгінгі ҽлемде 

ҽлеуметтік-экономикалық қатынастардың кҥннен-кҥнге ҿрістеуінде жҧмыссыздық 

мҽселесі басты орынды алып отыр. Жҧмыссыздық ҽлеуметтік теория тҧрғысынан негізгі 

ҽлеуметтік-экономикалық мҽселелердің бірі болып табылады. Себебі, жҧмыссыздық  

қандай да бір қоғамның экономикалық ҿсуіне кері ҽсерін тигізетіні белгілі. 

Макроэкономикада жҧмысбастылық маңызды кҿрсеткіш болып табылады. 

Жҧмысбастылық деп жҧмысы бар еңбекке жарамды тҧрғындардың (16 жастан жоғары) 

саны айтылады [1]. Жҧмысқа жарамды тҧрғындар – жас жҽне денсаулық жағдайы 
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бойынша жҧмыс істеуге қабілеті бар тҧрғындар бҿлігі. Бірақ жҧмысқа жарамды 

тҧрғындардың барлығы жҧмыс істей бермейді, олардың ішінде жҧмыссыздар да бар. 

Жҧмыссыздық ересек жҧмысқа жарамды тҧрғындардың жҧмысы жоқтығы жҽне оны 

белсенді тҥрде іздеуімен сипатталады. Жҧмысбасты жҽне жҧмыссыздардың жалпы саны 

жҧмыс кҥшін қҧрайды. Жҧмыссыздық – жҧмыс кҥшінің бір бҿлігінің тауар мен қызмет 

ҿндірісіндегі бостығымен сипатталатын ҽлеуметтік-экономикалық қҧбылыс.  

Жҧмыссыздық – елдегі экономикалық белсенді тҧрғындардың еңбекке жарамды 

бола тҧра жҧмыс таба алмауы. Еңбек ету адамның ҿзін - ҿзі материалдық қамтамасыз 

етуінің басты кҿзі болып табылатын іс-ҽрекет болып табылады.  

Жҧмыссыздық деңгейі – тҧрғындардың ҽртҥрлі санына қарай жҧмыссыздықты 

салыстыруға мҥмкіндік беретін сандық кҿрсеткіш. Жҧмыссыздық деңгейі жҧмыссыздар 

санының экономикалық белсенді тҧрғындардың немесе жҧмыс жасауға қызығушылығы 

бар жандардың жалпы санына қатынасында есептелінеді жҽне пайызбен кҿрініс табады. 

Дҽстҥрлі қоғамда еңбек ҥшін жалақы тҿленбеді, себебі ақша қолданысқа енбеген еді. 

Адамдар жердің есебінен кҥн кҿрді жҽне жер бҽріне тиесілі немесе тек аздаған 

адамдардың қолында ғана болды. Еңбек бҿлінісі айтарлықтай болмады. Ақша пайда 

болып, қалалардың салынуының нҽтижесінде адамдар сатушылардан қажетті заттарын 

сатып алу арқылы ақшаға тҽуелді бола бастады. Тамақ пен тҧратын жайға қол жеткізу 

қҧралы болып табылатын ақшаның кҿзі болып есептелінетін жҧмысқа тҽуелді болып қалу 

жҧмыссыздықтың негізі болып табылады. Жҧмыссыздық мҽселесіне арналған тарихи 

деректер саны шектеулі, себебі оны бақылау алғашқы кезде ешқандай қажеттілікті 

тудырмады. Белгілі бір тарихи кезеңде индустриализация ҿндіріс қҧралдарының адамнан 

жаттануына алып келді жҽне жҧмысбастылық мҥмкіндігін азайтты. Осылайша, жҧмысшы 

қандай да бір себептермен ҿзін жҧмыспен қамтамасыз ете алмауының нҽтижесінде 

жҧмыссыз болып шыға келді. Жеке мамандық иелері, мысалы дҽрігерлер, фермерлер, 

саудагерлер жабық ірі кҽсіби бірлестік қалыптастырды жҽне оған кірмейтіндердің 

арасындағы бҽсекелестік қатаң бҽсекелестік жағдайында еңбек етуге немесе жҧмыссыз 

болып қалуына алып келді жҽне бҧл жағдайды кҥрделендіріп жіберді.  

Жҧмыссыздық индустриализация жҽне бюрократизацияның кҥшеюімен бірге 

ҽлеуметтік қҧбылыс ретінде біртіндеп экономикалық тҥсінікке ене бастады. Бҧл тҥсініктің 

қалыптасу ҥдерісін Ҧлыбританияның мысалымен қарастыруға болады, себебі ол осы 

жерде қҧжаттандырылуы ҿте анық ҽрі нақты байқалған. XVI ғасырда Англияда жҧмысы 

жоқ адамдар мен қаңғыбастар арасында айтарлықтай айырмашылық болмады, барлығы 

ресми тҧрғыда тіленші деп аталды. 1530-шы жылдары монастырьлердің жабылуы 

кедейлер санын ҧлғайтып жіберді, себебі монастырьлер қайыршыларға кҿмектесіп 

тҧратын. Қайыршыларда тек екі таңдау ғана қалған еді – ашығу немесе заң бҧзу. 1535 

жылы жҧмыссыздықпен кҥрес ҥшін салықтың есебінен қаржыландырылған қоғамдық 

жҧмыс жҥйесін қҧруды қарастыратын заң шықты [2]. Осындай ҽрекеттердің негізінде елде 

бірінші рет жҧмысыздықтың зардаптарына кҿңіл бҿлініп, оның алдын алу мен 

болдырмауға талпыныс жасалды.  

Ҽлеуметтік қҧбылыс ретінде жҧмысыздықтың мынадай салдарлары бар: 

-Табыстың тҿмендеуі 

-Біліктілікті жоғалту  

-Экономикалық салдарлар (ЖІҾ жоғалту) 

-Қылмыстық жағдайлардың ҿршуі 

-Тҧрғындардың еңбекке деген қызығушылығының тҿмендеуі  

-Тҧрғындардың ҿзін-ҿзі қамтамасыз ету деңгейініің тҿмендеуі  

Жҧмыссыздықтың табиғи деңгейі – белгілі бір жалақы жағдайында пайда болатын 

тҧрғындардың ақпараттың жетіспеушілігі, ҧтқырлық кедергілері, демографиялық 

ҿзгерістер жҽне т.б. нарықтың жетімсіздігінен пайда болатын толық емес 

жҧмысбастылығы. Осы себептерге байланысты жҧмыссыздық деңгейін нҿлге дейін тҥсіру 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2014 ж. 

 

44 

 

мҥмкін емес, оны тек тҿмендетуге болады. Реттеуші жҽне қҧрылымдық саясаттың 

кҿмегімен оны тҿмендету мҥмкін бола алады. Мысалы:  

- жҧмыс іздеуді жеңілдететін технологияны дамыту 

- минималды жалақы тҥрін енгізу 

- кҽсіпорындар ҧйымдастыру 

Жҧмыссыздық деңгейі басқаша тҥрде «толықтай жҧмыспен қамтылу» терминімен 

белгіленеді, бірақ бҧл жағдайда жҧмыссыздық нҿлге тең деп ойлауға болмайды. Ҧлттық 

статистикалық ҧйымдардың жҧмыссыздықты анықтайтын кҿп жолдары бар. Бҧл 

айырмашылықтар кҿптеген елдердің Халықаралық Еңбекті Ҧйымдастыру бекіткен 

стандарттарды пайдалануына қарамай сақталып қалуда. Жҧмыссыздық деңгейі маңызды 

кҿрсеткіштердің бірі болып табылады. Ол барлық жҧмыс жасаушылар мен 

жҧмыссыздардың арасалмағын кҿрсетеді жҽне мынадай жолмен анықталады: 

 
Мҧнда: Ur – циклдік жҧмыссыздықтың деңгейі 

             Uw – жҧмыссыздар саны 

             Tlf – экономикалық белсенді тҧрғындар 

Жҧмыссыздықтың келесі тҥрлерін атап кҿрсетуге болады: 

Мҽжбҥрлі жҧмыссыздық – тҧлғаның белгілі бір жалақы деңгейінде жҧмыс жасауға 

қабілеті мен қалауы болғанда, бірақ жҧмыс таба алмаған жағдайда туындайды. Оның 

себебі жалақы икемділігінің болмауынан еңбек нарығындағы тепе-теңдіктің бҧзылуы 

болып табылады (жалақы минимумы туралы заңның салдары, кҽсіподақ, еңбек сапасын 

жақсарту ҥшін жалақыны кҿтеру жҽне т.б.). Жалақы сҧраныс пен ҧсыныстың тепе-

теңдігіне сҽйкес келгенде еңбек нарығындағы ҧсыныс оған деген сҧраныстан жоғарылап 

кетеді,. Шектеулі жҧмыс орнына деген ҥміткерлер саны ҧлғаяды, ал жҧмысқа тҧру 

мҥмкіндігі азаяды, бҧл ҿз кезегінде жҧмыссыздық деңгейін жоғарылатады. Мҽжбҥрлі 

жҧмыссыздықтың тҥрлері:  

- циклдық – елдегі немесе аймақтағы ҿндірістің қайталанып отыратын 

қҧлдырауынан туындайды. Циклдық жҧмыссыздық – циклдық экономикалық қҧлдырау 

мен сҧраныстың жетіспеушілігінен туындайды.  

- маусымдық жҧмыссыздық – кейбір экономикалық салаға тҽн бір жыл ішіндегі 

экономикалық белсенділіктің деңгейіндегі тҧрақсыздануға байланысты. 

- технологиялық – ҿндірістің механизациялануы мен автоматтандырылуымен 

байланысты, нҽтижесінде жҧмыс кҥшінің бір бҿлігінің артық болып қалуы немесе 

біліктіліктің жоғары деңгейіне қажеттілігінің артуы. 

- Ерікті жҧмыссыздық – адамдардың жҧмыс жасауға деген ықыласының болмауы, 

мысалы, жалақының тҿмендеуі жағдайында орын алуы мҥмкін. Ерікті жҧмыссыздық 

экономикалық серпіліс кезінде кҥшейе тҥседі жҽне қҧлдырау кезінде тҿмендейді; оның 

масштабы мен ҧзақтығы ҽртҥрлі мамандық иелерінде ҽрқалай болады.  

- Қҧрылымдық жҧмыссыздық – жҧмыссыздардың біліктілігі мен бос жҧмыс 

орнының талаптарының сҽйкес келмеуінен туындайтын сҧраныс қҧрылымындағы 

ҿзгерістермен шартталған. Қҧрылымдық жҧмыссыздық экономикадағы кең кҿлемді қайта 

қҧрумен, тҧтынушы тауарларына деген сҧраныс қҧрылымындағы ҿзгерістермен жҽне 

ҿндіріс технологиясындағы ескірген салалар мен мамандықтардың жойылуымен, еңбекке 

деген сҧраныстың салалық немесе территориялық қҧрылымы ҿзгерумен тығыз 

байланысты. Уақыттың ҿтуімен тҧтыну сҧранысында жҽне ҿндіріс технологиясында 

маңызды ҿзгерістер орын алады, ал олар жҧмыс кҥшіне деген жалпы сҧраныс қҧрылымын 

ҿзгертеді. Егер қандай да бір мамандық иесіне деген сҧраныс белгілі бір аймақта 

қҧлдырайтын болса, онда жҧмыссыздық пайда болады. Жҧмыссыз қалған жҧмысшылар 

мамандығын, немесе тҧрғылықты жерін тез арада ҿзгерте алмайды жҽне белгілі бір уақыт 

аралығында жҧмыссыз болып қалады. Бҧл жағдайды бірден жою мҥмкін емес, адамдар 
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басқа жҧмыс іздейді, ҿз жағдайларын тҥзетуге тырысады, ал фирмалар табыс табуды 

ҧлғайту ҥшін жоғары білікті мамандарды қалайды. Яғни, нарықтық экономикада еңбек 

нарығында сҧраныс пен ҧсыныс ҥнемі ауыспалы болып отырады. Фрикциондық жҽне 

қҧрылымдық жҧмыссыздық міндетті тҥрде болып тҧратындықтан, оларды табиғи 

жҧмыссыздық деп атайды. Жҧмыссыздықтың табиғи деңгейі – табиғи себептермен 

шартталған (кадлардың ауыспалылығы, мигарция, демографиялық себептер), 

экономикалық ҿсімнің динамикасымен байланысты емес.  

- Институтционалды жҧмыссыздық – мемлекет немесе кҽсіпорынның жалақының 

кҿлемін белгілеуге араласуынан туындайды. Институтционалды жҧмыссыздық – қажетті 

вакансиялар туралы ақпараттардың жетімсіздігі жҧмыс кҥшінің шектеулілігі мен жҧмыс 

берушілердің белсенділігінің тҿмендігімен ерекшеленеді. Жҧмыссыздық бойынша 

жҽрдемақы деңгейі де еңбек нарығына ҽсерін тигізеді, аз тҿленетін жҧмыс істеуге 

мҥмкіндігі бар тҧлға жҧмыссыздық бойынша жҽрдемақы есебінен кҥн кҿруді таңдауы 

мҥмкін. Бҧл жҧмыссыздық тҥрі еңбек нарығы толыққанды қызмет жасамағанда пайда 

болады. Басқа да нарық тҥрлері секілді мҽліметтердің шектеулілігі кері ҽсер етеді. 

Адамдар дайын вакансия жайлы немесе фирмалар жҧмысшының ҧсынылған қызметке 

тҧруға деген тілегін білмеуі мҥмкін.  

- Қҧбылмалы жҧмыссыздық – уақытша себептермен (мысалы, жҧмысшылардың ҿз 

еркімен жҧмыс орнын ауыстыруы немесе ҿндірістің маусымдық салаларындағы уақытша 

босатылуы). 

- Фрикциондық жҧмыссыздық – жҧмысшының алдыңғы жҧмыс орнына қарағанда 

толықтай ойынан шығатын ҿз еркімен жаңа жҧмыс орнын іздеу кезіндегі кезең аралығы. 

Фрикциондық жҧмыссыздық еңбек нарығының ҿзгергіштігінің салдарынан туындайды. 

Мысалы, кейбір жҧмысшылар қызықты ҽрі жалақысы жоғары жҧмыс орнын табу 

нҽтижесінде ҿз еркімен жҧмыс орнын ауыстырады. Енді біреулер бҧрынғы жҧмысынан 

қысқарып қалуына байланысты жҧмысқа тҧруға талпынады. Ал ҥшіншілері еңбек 

нарығына бірінші рет қосылады немесе экономикалық енжар тҧрғындар категориясынан 

қарама-қарсы категорияға ауысады.  

- Маргиналды жҧмыссыздық – мҥмкіндігі тҿмен тҧрғындардың (жастар, кемтарлар, 

арнайы дипломы жоқтар) жҽне ҽлеуметтік тҿменгі топтардың жҧмыссыздығы. [3] 

Ҽрбір қоғамдық қҧбылыстың себептері секілді, оның салдарлары да болатыны 

белгілі. Бҧл салдарлар мемлекетке жҽне жеке тҧлғаларға келетін шығын ретінде белгілі. 

Ҽлеуметтік ортаға жҧмыссыздықтан келетін шығындарға мыналарды жатқызуға болады: 

нақты ЖІҾ-нің мҥмкін болатын ЖІҾ-нен ауытқуы, яғни неғҧрлым жҧмыссыздық деңгейі 

жоғары болған сайын, ЖІҾ артта қала береді; салық тҥсімінің азаюына байланысты 

мемлекеттік бюджеттің табыс бҿлігінің азаюы; тікелей жеке тҧлға табыстарының жҽне 

жҧмыссыз қалған жандар мен олардың отбасы мҥшелерінің ҿмір сҥру деңгейінің 

тҿмендеуі.  

Жалпы, жҧмыссыздықты ортаға байланысты мынадай тҥрлерге бҿліп қарауға 

болады: 

Жастар арасындағы жҧмыссыздық. Жастардың жҧмыссыздығы – мектепті аяқтау 

мен еңбекке қосылу арасындағы кезеңмен байланысты жҧмыссыздықтың белгілі бір тҥрі. 

Қазіргі кезеңде жастар арасындағы жҧмыссыздық басты орынды алып отырғаны шындық. 

Ҽсіресе жас мамандар қолына ЖОО-ның дипломын алғаннан кейін де жҧмыс таппай, 

жҧмыссыздардың қатарын кҿбейтіп жҥргені жасырын емес. Бҧл жағдайдың бірнеше 

себептерін айта кетуге болады:  мамандықты дҧрыс таңдамау, жҧмыс берушінің 

талаптарына сҽйкес келмеу, жас маманның тҽжірибесінің болмауы. Негізгі себеп – еңбек 

нарығындағы арнайы бір мамандардың қажеттілігі. Оқуға тҥсуші талапкерлер арасында 

ахлақтық-адамгершілік қҧндылықтардан гҿрі материалдық қҧндылықтарға деген 

қызығушылық басым болып отыр. Барлығы ештеңе жасамай-ақ кҿп ақша алғысы, бірден 

ҥлкен қҧзіретті орындарда лауазымды қызмет атқарғысы келеді. Сондықтан да олар 

кҿбінесе тиімді, болашағы бар деген ойдан кедендік іс, банк ісі, қаржы жҽне несие, 
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экономика жҽне менеджмент, аударма ісі, заңдық қҧқық сынды мамандықтарды таңдайды, 

бірақ еңбек нарығында бҧл мамандықтардың жҧмысшылары шектен тыс кҿп болып 

отырғаны шындық.  

Ҽйелдер арасындағы жҧмыссыздық. Ҽйелдер арасындағы жҧмыссыздық мына 

жағдайларда орын алуда: бала кҥтуге байланысты жҧмыссыздық, жҧмыс берушінің ҽйелге 

қарағанда ер адамдарды жҧмысқа қабылдауға ниеттілігі. 

Ауылдық жерлердегі жҧмыссыздық. Ауылдық жерлердегі жҧмыссыздық кҿп 

жағдайда ауылдық жерлердегі арнайы жҧмыс орындарының болмауынан, 

ауылшаруашылығына қазіргі кездегі жеткілікті кҿңіл бҿлінбеуінен туындап отыр. Елбасы 

Н. Назарбаев "Нҧр-Отан" партиясының "Жас-Отан" жастар қанатының бiрiншi съезiнде 

сҿйлеген сҿзiнде ауылдық жерлердiң мҽртебесiн кҿтеру ҥшiн ауыл жастарын қолдауға 

бағытталған "Ауыл жастары" ҧлттық бастамасын нақты атап ҿтіп, оны жҥзеге асыру қажет 

екенiн қадап айтқан едi [4]. Жоғарғы оқу орындарының бiтiрушiлерiне арналған 

"Дипломмен ауылға" жобасы ҧсынылды. Осы шараның негізінде кҿптеген мамандар 

ауылға тартылды. Ҥкімет пен жергілікті атқарушы билік ҿз тарапынан осы жобаны 

материалдық тҧрғыдан қамтамасыз етуге тікелей қол ҧшын беріп отыр. Жобаға сҽйкес 

жолға қойылған жоспар бойынша диплом алған жас маманның ауылдық елді мекендерде 

еңбек етуі жҽне олардың баспанамен қамтылуы іс жҥзінде жҥзеге асып отыр.  

Жҧмыссыздықты жою мақсатында кешенді шаралар нақты мемлекеттің билік 

органдарымен анықталып, жҥзеге асырылады. Бҧл ҽдістерді жҥзеге асыру ҥшін жҧмыс 

кҥшіне деген сҧраныс пен ҧсыныстың себептері болып табылатын жҧмыссыздық 

факторларын анықтау қажет. Жҧмыссыздықты қысқарту оның кҿптеген типтері 

болатындықтан ҿте кҥрделі мҽселе болып табылады. Сондықтан кез келген мемлекетке 

бҧл мҽселені шешу ҥшін ҽртҥрлі ҽдістерді қолдануға тура келеді. Елімізде осы орайда 

жҥзеге асырылып жатқан біршама шараларды атап ҿтуге болады. Атап айтқанда, 

мемлекеттік қаржыландыру арқылы қоғам игілігіне бағытталған жаңа жҧмыс орындарын 

қҧру. Тағы бір тиімді шаралардың бірі - протекционизм, яғни ішкі нарықты шетелдік 

бҽсекелестіктен қорғау шарасы. Бҧл шара елдегі даму деңгейі кешеуілдеп қалған саланы 

қорғауға, бҽсекелестік кҥрестен пайда болатын жҧмыссыздықты тҿмендетуге мҥмкіндік 

береді. 2012 жылғы жолдауында елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев Парламент 

палатасының біріккен отырысында баяндалған Қазақстан халқына жолдауында жҧмыспен 

қамту 2020 Бағдарламасын іске қосуды жариялады. Бағдарламада мына бағыттар 

бойынша асырылатыны атап кҿрсетілген:  

1.Ҿз бетінше жҧмыспен айналысушыларды, жҧмыссыздарды жҽне табысы аз 

адамдарды оқыту жҽне еңбек нарығында олардың жҧмысқа орналасуына жҽрдемдесу. 

2. Ауылда кҽсіпкерлікті дамытуға жҽрдемдесу. 

3. Еңбек ресурстарының ҧтқырлығын арттыру. 

Жҧмыспен қамту бағдарламасын жҥзеге асыруға 169,4 млрд. теңге бҿлінген, оның 

ішінде кҽсіптік оқытуды ҧйымдастыру мен жҧмыспен қамтуға— 54,5 млрд. теңге, 

кҽсіпкерлікті дамытуға — 32,9 млрд. теңге, еңбек ресурстарын ҧтқырландыруды кҿтеруге 

— 26,9 млрд. теңге, ауылдық елді мекендерді дамытуға — 42,3 млрд. теңге бҿлініп отыр. 

Бҧл бағдарламаны жҥзеге асыру арқылы 2020 жылға қарай 1,5 млн. адам сапалы 

жҧмыспен қамтылуы тиіс [5]. Бағдарламаға сҽйкес ауылдық жердегілер шағын несие 

алғысы келгендердің мҥмкіндігі бар.  

Ірі жҽне шағын кҽсіпкерлікті ынталандыру салыстырмалы тҥрде тез арада жаңа 

жҧмыс орындарын ашуға мҥмкіндік беріледі. Кҽсіпорындар дами келе жаңа жҧмыс 

орындары арқылы халықты жҧмыспен қамтуды қамтамасыз етеді.  

Еліміздегі жҧмыссыздық ҽлеуметтік ахуалымыздағы ҿзектілігі жоғары мҽселелердің 

бірі болып табылады. Соған сҽйкес мемлекеттік деңгейде жҧмыссыздық деңгейін 

тҿмендету жолында ҽр тҥрлі шаралар атқарылуда. Қазақстандағы жҧмыссыздық деңгейі 

2010 жылы 5,8 %-ды қҧрап, 2011 жылы 5,4 %-ға дейін тҿмендеген, ал 2012 жылы 5,3 % 

болса, 2013 жылы қаңтарда жҧмыссыздық деңгейі 5,4 %-ды қҧрады [6]. Елдегі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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жҧмыссыздық деңгейінің тҿмендеуі Қазақстан ҥшін ҽлеуметтік-экономикалық ҿсуге 

тікелей септігін тигізуде. Оның ҥстіне одан ҽрі жҧмыссыздық деңгейін тҿмендету, яғни 

жҧмысбастылықты кҿтеру мақсатында халықты жҧмыспен қамту саясаты жҥзеге 

асырылуда. Оның бір дҽлелі «Жҧмыспен қамту – 2020» бағдарламасын орындау аясында 

2016 жылға қарай 1,5 миллион адамды жҧмыспен қамту қарастырылып отыр. «Біздің 

басты мақсатымыз – ҽлеуметтік қауіпсіздік жҽне азаматтарымыздың бақуаттылығы. Бҧл – 

қоғамдағы тҧрақтылықтың ең жақсы кепілі» – делінген Елбасы Жолдауында. Ҽлеуметтік 

саясаттың жаңа қағидалары – ҽлеуметтік кепілдіктер жҽне жеке жауапкершілік болып 

танылады. Елдегі ҽлеуметтік тҧрақсыздықтың басты қатері – жҧмыссыздықтың ҿсуі 

болғандықтан елде жҥзеге асырылып жатқан ҽлеуметтік бағдарламалар, тек ҽлдебір 

бҿліктерді емес, барлық жҧмысқа жарамды тҧрғындарды нақты жҧмысқа орналастыруды 

қамтамасыз етуі тиіс. Кез келген жағдайда  демекші, орынды қойылған мақсаттар ғана 

жҥйелі жетістіктерге жеткізеді. Осы тҧрғыда, қорытындылай келе,жҧмыссыздықты жою 

жолында жҧмыспен қамту мҽселесін шешуде мынадай ой-тҥйін айтуға болады: 

-ҽлеуметтік-экономикалық кҥйзелісті бастан кешіріп отырған қоғам ҿміріне кірген 

жасҿспірімді азамат ретінде қалыптастыру ҥшін, оның болашақтағы мҥмкіндіктерін 

кеңейту ҥшін не істеу керек? Мҧндағы негізгі ой, қоғамды қылмыстан жҽне тағы басқа 

келеңсіз қҧбылыстардан қҧқықтық тҧрғыда қорғай отырып ҽлеуметтендіру мен тҽрбиеге 

қол жеткізу, жҽне сол тҽрбиені отбасынан бастау; жастармен осы мақсатта ҽлеуметтік 

жҧмыс жҥргізу ҥшін жағдайлар жасау; 

-жастарды жҧмыспен қамту саласында жағдайлар жасау, оқуды жаңа бітірген жас 

мамандардың жҧмысқа орналасуы ҥшін қолдау қажет, ол ҥшін мемлекет ҽрекет етуі тиіс, 

яғни ҿз нҽтижесін кҿрсететін тың жаңа бағдарламалар қабылдануы керек, ҽйтпесе 

тҽжірибесі жоқ жас маманның қазіргі қоғамда жҧмыс табуы ҿзекті мҽселеге айналып бара 

жатқаны жасырын емес; 

- жҧмыссыз азаматтарды жай тіркеп қана қоймай, олармен ҽлеуметтік жҧмыс 

жҥргізу; 

- жҧмыссыз адамдарға қосымша білім алатын курстар ҧйымдастыру; 

- ҿз еркімен жҧмыс жасамай, басқа біреуге кедергі немесе ауыртпалық тҥсіруші 

денісау азаматтарға белгілі тҽртіптер қолдану; 

- белгілі бір жағдайлармен жҧмыссыз қалған азаматтарға арналған жҧмыспен  қамту 

бағдарнамаларын  кҿбейту жҽне ҧйымдастыру; 

- қазіргі заманның талабына сҽйкес келетін мамандықтарды таңдауға кҿмек беретін 

курстар, тіпті, талаптар ҧйымдастыру. Соның ішінде, орта білім алушыларға арнайы 

қоғамдағы орнын табуға кҿмек беретін пҽндер енгізу. 

Елдегі ҽлеуметтік тҧрақтылықты қалыптастыруда жҧмыссыздық деңгейін жоғарыда 

аталғандар арқылы тҿмендету жолымен жҧмыспен қамту ҽлеуметтік саясатын іске асыру 

аясында кҽсіпкерлікті дамыту жҽне бизнесті қолдау жҿніндегі бҧрын қабылданған барлық 

бағдарламаларды ықпалдастыру қажет жҽне бюджеттік қаражатты жҧмыссыздардың жҽне 

кірісі аз адамдардың кҿрсеткіші жоғары ҿңірлерге бҿлу тетіктерін ҽзірлеу қажет болып 

табылады. Яғни, еңбеккерлер мҥддесін ескерген кҽсіпкерлік қолдауын қамтитын еңбек 

қатынастарының тҥбірімен жаңа ҥлгісін жасау басты назарда болуы тиіс. Сонда ғана 

еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық жағдайы одан ҽрі жақсара тҥспек деп айтуға негіз 

болады. Елімізде атқарылып жатқан шаралар тҧрғындарды жҧмыспен қамту мен 

жҧмыссыздық деңгейін тҿмендету ҥшін мемлекеттік саясатта басымдыққа ие болып отыр. 

Осы мемлекеттік саясаттың пҽрменділігінің нҽтижесінде жҧмыспен қамтылу жҥйесінде оң 

ҿзгерістер кҿбейе тҥсуде.  
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Резюме  

Безработица является одной из актуальных проблем рыночного общества. 

Безработица – это проблема в социально-экономической сфере, для решения которой 

требуются специальные меры. В статье через статистические данные анализируются 

особенности рынка труда и занятости. Всеобщая занятость населения является важной 

государственной политикой и благодаря этим мероприятиям проблема безработицы 

постепенно улучшается в лучшую сторону, но есть и проблемы, которые требуют 

конкретного решения. В статье проведен анализ по видам безработицы, определены 

причины и последствия этой проблемы и показаны пути решения. Опираясь на 

статистические данные автором статьи сделан анализ по занятости и безработице 

населения, и так же показано, что  в целях предотвращения безработицы среди 

молодѐжи, в выборе специальности нужно проводить профориентацию и воспитание 

молодых людей с малых лет, учитывая социально-экономическое положение государства, 

создать новые рабочие места и условия по устройству на работу молодых специалистов.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, экономически активное 

население, государственная политика. 

 

Summary  

Unemployment is one of the urgent problems of market society. Unemployment - this is a 

problem in the socio-economic sphere, the solution of which requires special measures. The 

paper analyzes the statistical data through features of the labor market and employment. 

Universal employment is an important public policy and through these activities the problem of 

unemployment is gradually improving for the better, but there are problems that require specific 

solutions. The article analyzes by type of unemployment, identified the causes and consequences 

of the problem and the ways of solutions. Based on the statistics by the author made an analysis 

of employment and unemployment of the population, and so it was shown that in order to prevent 

unemployment among young people in the choice of specialty should be carried out vocational 

guidance and education of young people from an early age, taking into account the socio-

economic situation of the state, create new jobs and conditions for hiring young professionals. 

Keywords: labour-market, employment, unemployment, economically active population, 

public policy. 
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Әлемде болып жатқан өзгерістер, дәлірек айтсақ әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

идеологиялық арақатынастардың, әскери шиеленістердің көбеюі конфессионалдық және 

ұлттық идеалдардың шеттетілуі, жалпыадамзаттық құндылықтардың бағаланбауы 
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көбіне этностар арасындағы қарым-қатынаста шиеленістік жағдайларға 

соқтыратыны белгілі. Осы орайда, тұлға бойында нақты этнос өкілдерінің өзіндік 

ерекшеліктері, тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, құндылық бағдары, ұлттық мәдени 

қағидалары және этносаралық қарым-қатынас мәдениет негіздерін қалыптастыру 

маңыздылығы артады.  

Түйін сөздер: этнос, қауымдастық, ынтымақтастық, қарым-қатынас, ұлт, 

мәдениет, мінез-құлық, сана-сезім, менталитет, бірдейлік.  

 

Қазақстан секілді полиэтностық мемлекетте этносаралық шиеленістік жағдайлардың  

алдын  алудың бірден-бір жолы – ҧлтаралық қарым-қатынас мҽдениетін дамыту. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 1999 жылы 21 қаңтарда 

Қазақстан халықтары ассамблеясының бесінші сессиясында жасаған баяндамасында 

моноҧлттық мемлекет қҧру елімізге ҥлкен кедергісін тигізіп, Қазақстан пайдасы ҥшін ҿз 

таңдауларын жасаған басқа этнос ҿкілдерін ҿзекке тепкенмен тең болатындығын тілге 

тиек ете отырып, халықтарды ҿзара бірлікке, ынтымақтастыққа, достыққа, 

толеранттылыққа  шақырды. Олай болса, ҥстіміздегі жылдың Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының жылы деп жариялануы - бҥгінгі таңдағы ҿзекті  мҽселелердің бірі – 

«ҧлтаралық қарым-қатынас» мҽдениетін қалыптастыру, дамыту болып табылады.  

Ҽлеуметтік ғылымдардың ҿзекті мҽселелерінің бірі – ҧлтаралық қарым-қатынас 

процестерін зерттеу болып табылады. Еліміздің ҽр тҥрлі аумақтарында жҥргізілген, кеңес 

этносоциологтарының зерттеулері кҿрсеткендей, тҥрлі ҧлт ҿкілдері арасындағы қарым-

қатынас процесі, олардың арасындағы қатынастардың қалыптасуы шешуші деңгейде 

кеңестік қоғам дамуының жалпы факторларының ҽсеріне байланысты. Осы тҧста, нақты 

бір республика, елді мекендерге тҽн спецификалық ерекшеліктер ҽсерінің басымдығы да 

қатар тҧрады 1, 49-б.. 

Ҧлтаралық қарым-қатынас мҽселесі қазіргі кезеңде кҿптеген философия, 

ҽлеуметтану, педагогика, психология ғылымдары ғалымдарының қызығушылығын оятуда. 

Қарым-қатынас - ҽр бір политҧлғаны дамыту ҥшін қажетті шарттардың бірі, ҿйткені 

қарым-қатынассыз адамзат қоғамының пайда болуы мен дамуы мҥмкін емес. Ҧлтаралық 

жҽне жалпы қарым-қатынас  мҽселелерін зерттеуде Э.Бэрнс, Д.Карнеги, С.Дерябо, 

А.А.Леонтьев, С.А.Арутюнов, Э.А.Баграмова, Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, М.И.Станкин, 

М.С.Каган, В.А.Кан-Калик, Х.Т.Шерьязданова, Қ.Жарықбаев, Ҽ.Алдамҧратов, 

С.М.Жақыпов жҽне т.б. кҿптеген ғалымдар елеулі табыстарға, жаңалықтарға қол жеткізді. 

Адамдардың бір-бірін тҥсінуде табыстарға қол жеткізу жолдарын, тҧлғаралық қарым-

қатынас процесін зерттеу қажеттілігіне байланысты ХХ ғасырдың 20 жылдарының бас 

кезінде ғылыми ҽдебиеттерде «коммуникация» ҧғымы қолданыла бастады. Қазақшаға 

аударғанда «байланыс» ҧғымын білдіреді, яғни адамдар арасындағы тікелей байланыстың 

барлық формаларында кеңінен қолданыла береді. Коммуникацияның іскерлік, 

педагогикалық, тҧлғааралық, этносаралық жҽне т.б. да тҥрлері бар. Мҽдениаралық 

коммуникация тҥрлі мҽдени тҥйісулер жҽне мҽдениет ҿкілдерінің тҧлғааралық қарым-

қатынасына тең ҧғым. Себебі, тҧлғааралық қарым-қатынас барысында тҥрлі мҽдениет 

ҿкілдерінің тҿл ҧлттық сана-сезімі жоғарылай тҥседі, ҿзара ақпарат, тҽжірибе  алмасу 

процестері жҥзеге асады. Қоғамдық-тарихи ҽдебиеттерде «ҧлтаралық қарым-қатынас 

мҽдениеті», «мҽдениаралық коммуникация» ҧғымдары ХХ-ғасырдың 80-ж. басынан 

қолданысқа енгізіле бастады.  

Осы тҧста отандық зерттеуші С.С.Серікжанова айқын полиэтностық жҽне 

поликонфессиялық қҧрамы бар мемлекет ретіндегі Қазақстан ҥшін ҽлеуметтік 

тҧрақтылыққа қол жеткізу жҽне оны нығайту, тҧлғалар, жеке ҽлеуметтік топтар жҽне 

қоғам мҥдделерін ҥйлестіру міндеті этностық қауымдастықтардың ҿзара ҽрекеттесуінің 

ҧтымды тҥрлерін этносаралық ҿзара қарым-қатынасқа тҥсу мҽдениетін жоғарылату 

мақсатымен тығыз байланысты 2, 14-б.  деп пайымдайды,  ал ресейлік бірқатар 

ғалымдар қазіргі ҿмірлік жағдайлар кҿрсеткендей, дамушы полимҽдени қоғамда адами 
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ҿзара қатынастардың ең ҽлсіз тҧстары этностық жҽне этностық бірдейлік болып табылады 

3, 82-б. деген қағидаға тоқталады.   

Жалпы этникалық аумақтағы қарым-қатынас, ҧлтаралық қатынас мҽдениетінің 

кҿрсеткіштерін анықтау тҧрғысында, сонымен қатар тҥрлі ҽлеуметтік-саяси жҥйелердегі 

ҧлтаралық қарым-қатынас мҽселесі кҿптеген зерттеуші-ғалымдардың: А.В. Авксентьев, 

Т.Ю.Бурмистрова, Н.Н.Гасанов 4, 233-б, Л.М.Дробижева жҽне т.б. еңбектерінде кҿрініс 

береді. Осы тҧрғыда Л.М.Дробижева қарым-қатынас қҧрылымын толық қарастыра 

отырып, ҧлтаралық қарым-қатынастың ҽлеуметтік-психологиялық астарларына талдау 

жасайды. Ал Т.Ю.Бурмистрова жҽне О.А. Дмитриевтің еңбектерінде қоғамдық ҿмірдің 

тҥрлі аумақтарындағы ҧлтаралық қарым-қатынас мҽдениетінің мҽні, процестің 

қалыптасуы жҽне қызметі туралы қарастырылды. 

Аталмыш мҽселелер аумағын терең зерттеумен ҧлттық психология ғылымы 

айналысатыны баршаға мҽлім. Яғни, ҧлттық психология белгілі бір этностар, олардың 

шығу, қалыптасу, даму, ҿзгеріске ҧшырау жҽне т.б. қҧбылыстарын зерттей отырып, 

этникалық мҽселердің шығу себептерін анықтау, тҥзету, алдын алумен айналысады. 

Ҧлттық психология қҧбылыстарының қалыптасу факторларын ғалым В.Крысько ҿзінің 

«Социальная психология в схемах и комментариях» деген еңбегінде кҿрсетілгендей саяси-

әлеуметтік және экономикалық дамудың ҽсерінен ҧлттық психика мінездемесінің 

ерекшеліктері қалыптасады, себебі бҧл ерекшеліктер қоғамдық жҽне ҿндірістік 

қатынастарға тҽуелді. Бҧлардың ерекше кҿріністері ҽр мемлекеттегі этностық бірлік 

ҿкілдері санасының дамуына ерекше белгі қалдырады  5, 111-б.. 

  Этностық бірліктің тарихи дамуы – кҿптеген ғалымдардың пікірі бойынша, 

ҧлттық психиканың кҿрінісі мен қызметі, оның ерекшеліктерінің туындауы сыртқы жҽне 

ішкі атрибуттарымен анықталады, оның ҿкілдерінің психикасының ерекшеліктері, ҿмір 

сапасының тасымалдануы заңды қҧбылыс болып табылады. 

Этностық бірліктің жасы – адамдардың ҧлттық психикасының ҧзақ қалыптасу 

куҽгері, оның даму келешегінің болашағы немесе деградациясы.  

Ұлтаралық қатынастардың сипаты жҽне ондағы тарихи дҽстҥрлер ҧлттық санаға 

жҽне ҿзіндік санаға, басқа ҧлтқа қатынасындағы сезім кҿріністірінің динамикасына ҽсер 

етеді. 

Этностық бірліктің мәдени дамуы – адамдардың ҧлттық психикасының негізгі 

сапалық мінездемесі, қоршаған ортаны арнайы эстетикалық, моралдық жҽне адамгершілік 

тҧрғыда қабылдауы. 

Этностық бірліктің тілі мен жазуы – этнос ҿкілдерінің ойлау ерекшеліктерін жҽне 

дҥниетаным деңгейлерінің, кҿзқарас ерекшеліктерінің кҿрсеткіші. 

Этностық бірлік ҿкілдері, ҽдетте, мына белгілермен: 

- тарихи дамуы; 

- территориясы; 

- тілі; 

- мҽдениеті; 

- психикалық ділі бар адамдар жиынтығы болып тҥсіндіріледі. Этностық бірлік 

ҿкілдерінің ҿзінің тҧтастығын сезінудегі оның кҿрінісі  - «біз» деген тҥсінік.  

Р.Г. Абдуталипов ҿзінің «Адам. Ҧлт. Қоғам» атты еңбегінде, ҧлтаралық қарым-

қатынас мҽдениеті кез-келген ҧлтаралық қатынастар аумағының қажетті атрибуты бола 

тҧрып, ҿз табиғатына сай қоғамның рухани ҿмірінің феномені, яғни ҧлтаралық 

қатынастардың адамгершіліктік, моралды-саяси мҽнінің арнайы кҿрінісі болып 

табылатынын кҿрсетеді 6, 143-б..  

Жалпы ҧлтаралық қарым-қатынас мҽселесі туралы тілге тиек еткенде, қарым-

қатынас процесі  міндетті тҥрде «топ», «ҧжым» «политоп» деген ҧғымдармен тікелей 

байланысып жатады. Ресейлік Ю. Данилевич ҿзінің ҧлтаралық қатынастарды зерттеуге 

байланысты ғылыми жҧмысында ҧлтаралық қарым-қатынастардың пайда болуына 

байланысты ҿз ойын былайша білдіреді: «сауда-саттық жҽне мемлекеттер арасындағы 
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соғыстар нҽтижесінде пайда болған ҧлтаралық қатынастар, адамдардың ҿзіндік ҧлттық 

психикалық ерекшеліктерінің бекуіне ҽсер етті. Капитализмнің дамуы,  яғни ҧлттың толық 

қалыптасуы барысында ҽр ҧлт ҿкілдері психологиясы ҿздеріне тҽн спецификалық 

кҿрінісіне ие болды».  7, 6-б.  

Ал психолог-ғалым Л.К. Кҿмекбаеваның пікірінше, «кҿп ҧлтты мемлекеттегі 

кҥнделікті қарым-қатынас процесінде этнопсихологиялық факторларды ескеріп, қҧру 

қажет. Бҿтен халықтар мҽдениетінің этнопсихологиялық тҧрғысымен танысуы – олардың 

ҿзінің сол халыққа тиістілігін жете тҥйсінуі жақсы тҥсінуге алып келеді» деген ойын 

ортаға салады 8, 17-б.. Осы тҧрғыда, ҧлтаралық қарым-қатынас мҽселесін терең зерттеу 

ҥшін, алдымен «этнос»  ҧғымының мҽнін ашу қажеттілігі туындайды. 

Этнос жҽне ҧлтаралық қарым-қатынас мҽселелерін зерттеуде  С.А.Арутюновтың, 

Э.А.Баграмовтың, Ю.В.Бромлейдің, Л.Н.Гумилевтің жҽне т.б. кҿптеген ғалымдардың 

этнологиялық теориялары этносаралық қатынас мҽнін терең тҥсініп жҽне аталмыш 

процестің ерекшеліктерін анықтауда маңызды орын алады. 

Мҽселен, Л.Н. Гумилев 9, 285-б. этносты географиялық, табиғи қҧбылыс ретінде 

қарастырады. Оның пікірінше «этнос»: «қайталанбас мінез-қҧлық стереотипі мен ерекше 

ішкі қҧрылымы бар, басқа да сҽйкес топтарға ҿзін қарсы қоятын динамикалық жҥйе». 

Сонымен қатар, этностың негізгі белгілеріне ол ҿзіндік сана мен мінез-қҧлық стереотипін 

жатқызады жҽне этностық ерекшеліктер индивидте туа емес, ҽлеуметтену процесінде 

қалыптасатынына тоқталады.  Дегенмен кеңестік дҽуірде А.Ю.Бромлейдің этностық 

теориясын жақтаушылар басымырақ болған. Ғалым этносты  белгілі бір аумақта тарихи 

қалыптасқан, ортақ тілі, мҽдени жҽне психикалық ерекшеліктерімен айқындалатын 

адамдардың тҧрақты бірлестігі ретінде қарастыра отырып, этносты – кең мағынада 

«ҽлеуметтік организм» терминімен байланыстырады  10, 58-б..  

Ал  ҽлеуметтану ғылымында «этнос» ҧғымына: «этнос – белгілі бір сыртқы тҥр-

келбеттің ортақ белгілері, сондай-ақ біршама қалыпты мҽдениет жҽне тіл белгілері, мінез-

қҧлық, қоғам жҽне басқа ҧлттар мен нҽсілдерге ҧқсайтын адамдар тобының тарихи 

қалыптасқан бірлестігі, одағы» деген анықтама беріледі 11, 107-б.. Тарихи этнологиялық 

бағытта «этнос» ҧғымы  айрықша полиэтникалық жҽне жалпы ҽлеуметтік заңдылықтарға 

тҽуелді ерекше ҽлеуметтік жҥйе туралы сҿз қозғалғанда қолданылады. Аталмыш 

заңдылықтар этностың табандылығын қамтамасыз ететін ішкі механизмдері мен  этнос 

мҥшелерінің мҽдени келбеті мен мінез бітістерінен кҿрініс береді.  

Этнос:   

 этностың барша ҿкілдеріне тҽн анықтаушы мінездік жҽне коммуникативтік 

модельдермен; 

 этностық ішіндегі жекелеген топтарға тҽн мінездік, коммуникативтік, қҧндылық-

бағдарлық, ҽлеуметтік-саяси модельдер мен мҽдени элементтермен ерекшеленеді.  

Қазіргі уақытта кҿп адамдар этнос, ҧлт, ҧлттық мемлекет деген ҧғымдарды жете 

тҥсініп, ара-жігін ажырата бермейді. Этнос – қоғам мҥшелерінің шығу тегіне қарай 

топтасқан этникалық тҥбі бір адамдар тобы. Ал «ҧлт» ҧғымы ХVІІІ ғасырдың аяғында 

пайда болған анықтауыш, саяси тҥсінік. Оның этноспен байланысы бар. Бірақ мҥлде басқа 

ҧғым. Мысалы, Франция, Ҧлыбритания, АҚШ-та ҧлт пайда болды. Алайда оларда 

этникалық принцип алдыңғы қатарға шыққан жоқ. Олар этникалық емес, саяси принцип 

бойынша бірікті. Ол қандай саяси принцип? Мысалы, ХVІІ ғасырдан бері тоқтаусыз 

ағылып жатқан мигранттардың отаны қырық қҧрау ҧлттардан қҧралған Американы бір 

ҧлт қылып біріктіріп тҧрған саяси принциптер – либералды идеология, азаматтық қоғам, 

демократиялық қҧндылықтар. 

Кҿрнекті тарихшы-этнограф Лев Гумилев: «этнос дегеніміз – жер бетіндегі белгілі 

бір тіршілік аймағы мен ҽлеуметтік аймақтың бірлігінде жатқан, салт-дҽстҥрі, тҧрмыс-

тіршілігі, шаруашылық кҽсібі, мінез-қҧлқы, тілі мен мҽдени мҧрасы бір халықтар тобы» 

9, 13-бет. - деген анықтама береді. 
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Қазақстандық ғалым С.Қалиев ҿзінің «Қазақ этнопедагогикасының теориялық 

негіздері мен тарихы» атты еңбегінде «этнос» ҧғымы мен оның пайда болу 

заңдылықтарына тоқтала келіп, «ҽр ҧлттың ҿзіне тҽн мінез-қҧлық қҧрылысы ҧрпақтан-

ҧрпаққа кҿшкен сайын ҿзгеріп отырады. Ол – этностың ҥнемі ҽлеуметтік дамуда 

болатындығының айғағы» деген пікір білдіреді. 12, 13-б.. Сонымен бірге, «этнос» 

гректің – etnos – тайпа, халық деген сҿзінен шыққан. Ғылымда «халық» терминінің 

орнына «этнос» термині орынды қолданыла бастады. Бҧл термин этностың негізгі тарихи 

тҥрі – «тайпа», «ҧлыс» («народность»), «ҧлт» ҧғымын тҥгел қамтиды. Сондықтан «этнос» 

терминін қолдану қолайлы екендігін айтады 13, 10-б..  

Жалпы кҿптеген этнограф-ғалымдар мен зерттеушілер қай этностың болмасын ҧлт 

болып қалыптасуы ҥшін тҿмендегі  факторлар қажет деген тҧжырым ҧсынады:  

- оның қҧрамына енген адамдар отбасының материалдық тҧрмыс жағдайлары; 

- территориясы мен экономикалық ҿмірі; 

- тілі мен мҽдениеті; 

- сол ҧлтқа тҽн кейбір психологиялық-этникалық ерекшеліктері. 

Ҽр этностың ҿзіндік этникалық ерекшелігіне тҽн психикалық қҧрылымы болатыны 

белгілі. Олар: ҧлттық сезім, салт-дҽстҥрлер жҽне ҧлттық мінез.    

«Қазақстандық жалпыҧлттық идея: мҽні, мақсаты, қалыптастыру технологиясы» 

атты еңбектің авторлары «этнос» терминін екі мағынада тҥсіндіруге тырысады: 

біріншіден, этникос; екіншіден, этноҽлеуметтік организм. Бір этникосқа ҿз елінің 

ауқымынан тысқары жерлерде тіршілік етуші сол этностың барлық топтары жатады. Ал 

этноҽлеуметтік организм міндетті тҥрде ҧлттық мемлекетпен ҥзілмес бірлікте. 13, 13-б.. 

Ю.В.Бромлейдің қағидасы бойынша: «адамзат – ол халықтар».  Осы  қағидаға 

байланысты ХХ ғ. екінші жартысында  басылым беттерінде «этнос» мҽселесіне 

байланысты ғылыми жарияланымдар кҿптеп шыға бастады 14, 5-40-б..  Бҧл мҽселе, 

кеңестік дҽуір кезеңінде этникалық факторларға баса назар аударылмауына тікелей 

байланысты болды. Сондықтан, «этнос», «этникалық»  терминдерін А.В.Сухарев, 

В.В.Тихомин, А.А.Шапорева сияқты ғалымдар  жаңа ҧғымдар қатарына жатқызады, ал 

негізінде аталмыш ҧғымдар алғаш рет Оксфорд сҿздігінде 1972 ж. тіркелді 15, 37-50 б..  

Жалпы алғанда, этнос – этникалық ҿзіндік сананың ықпалынан, алдымен, этникалық 

тиістіліктен, сананың констатациялау іс-ҽрекетінен қҧралады. Ҧлттың пайда болуы – 

объективті тарихи дамудың нҽтижесі емес, ҧлттық, тілдік, территориялық, мҽдениеттік 

қауымға индивидуумдардың психикалық (саналы не санасыз) іс-ҽрекет ҿнімі ретінде 

ҧғынылады.  

Кҿтеріліп отырған мҽселе бойынша ҽдебиеттерге шолу жасау ғылыми зерттеулердің 

мына бағыттарын кҿрсетті: этностар ҿмір сҥру барысындағы мекен ететін жері рҿлі 

мҽселесі негізі туралы П.И.Кушнер, этностардың тарихи типологиясын С.А.Токарев, 

этникалық қауымдастықтың мҽселесі мен этникалық сана-сезімді М.Г.Левин, этностың 

биологиялық даралығын Л.Н.Гумилев, этностың мҽдени ерекшелігін Н.Н.Чебоксаров,  

этнос мҥшелерінің эндогамиялық тектестігін Ю.В.Бромлей, этностың территориялық 

жҽне экономикалық байланысын В.И.Козлов, этнос аралық синхронды жҽне диахронды 

байланыстардың маңызын С.А.Арутюнов, этнос аралық кірігу немесе ассимиляция 

жайында В.К.Гарданов, И.С.Гуревич сынды ғалымдардың еңбектері «этнос» сҿзінің мҽн-

мағынасын анағҧрлым тереңдете тҥседі.  

Ал, Қазақстан Республикасының кҥрделі этносаяси қҧрылымына зерттеуші 

Ҽбсаттаров Р.Б. тҿмендегідей нақты ғылыми анықтама береді: «Қазақстан 

Республикасының этносаяси қҧрылымы дегеніміз – ҧлтаралық қатынастың жҽне бірыңғай 

мемлекеттің кҿп ҧлтты қҧрамын қҧраушы дос пейілді ҧлттар, ҧлыстар, ҧлттық жҽне 

этникалық топтардың ҿкілдері арасындағы қатынастардың жиынтығы мен ҽлеуметтік-

этникалық қауымдастықтардың жиынтығы мен ҽлеуметтік-этникалық 

қауымдастықтардың дамуын ҧйымдастыру жолдары болып табылады» 16, 10-б.. 
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Ал Л.А. Алиеваның кҿзқарасы бойынша, белгілі бір мҽдениетке бекіген 

қҧндылықтар, адамгершілік-этикалық ҧстанымдар жҥйесі нақты бір этнос мҥшелерін 

топтастыруда оларды қоршаған шындықтың, соның ішінде ҽлеуметтік объектілердің 

маңызды негіздерін шарттастырады. Бҧл топтастырулар қандай да «координаттар 

кестесін» қҧрады, оның жҥйесінде адамдар ҿздерін жҽне ҿзгелерді қабылдайды, таниды 

жҽне бағалайды 17, 9-б..  

Ал этносаралық ҿзара белсенді ҽрекеттесу жағдайында тҥрлі мҽдениет типтері мен 

психологиялық реттелудің этникалық механизмдерінде қарама-қайшылық туындайды. 

Бҧл ҽр индивидтің осы механизмдерді талдаудан ҿткізуге жағдай жасайды. Тҥрлі типтегі 

мҽдениеттердің қарама-қайшылығы нҽтижесінде тҧлға образының қоғамнан бҿлінуі 

жҥреді, тҧлғаның ҿзіндік бағалауы қоғамға қарама-қайшы жҥйе ретінде қалыптасады. 

Полимҽдениетті жҽне полиэтникалық ҿзара ҽрекеттесу жағдайында адамның бағыты, 

қҧндылық бағдары жҽне басқа да тҧлғаның базистік сипаттамалары ҿзгереді 18, 12-б..  

Жалпы басқа этникалық топ ҿкілдерімен қарым-қатынасқа тҥсу екі деңгейде жҥзеге 

асуы мҥмкін: тҧлғаралық, яғни мҧнда ҽр тҥрлі этникалық топ ҿкілдері бірлесіп ҿмір сҥру 

жағдайында, тіл білімі маңызды болып саналатын бірлескен ҽрекетте ҿзара тікелей 

байланысады жҽне топаралық, ал мҧнда қарым-қатынас аудармашы арқылы жҥзеге асады. 

Қарым-қатынастың осы екі деңгейінде ҽлеуметтік қабылдау екі механизмдердің - 

тҧлғааралық жҽне топаралық – кҿмегі арқылы жҥзеге асады. Бҧдан ҿзге бҧл жерде 

жыныстық жҽне жас ерекшелігі факторларын ескеру қажет 19, 16-б.. Сонымен қатар, 

осы ойды толықтырушы А.П.Оконешниковнаның пікірі бойынша, тҧлғаның 

ҽлеуметтенуінде оның ішкі реттеуші маңызды механизмдері: ҿзіндік сана, тҧлғаның 

бағыттылығы жҽне қатынасы, сонымен қатар олар этносаралық қабылдаудың ҿзіндік жҽне 

психологиялық мазмҧны мен адамдардың бір-бірін тҥсінуінің шарты болып табылады 20, 

9-б..  

Ал В.С.Агеевтің пайымдауынша, адам ҿзге этникалық ортаға тҥскенде, ол ҥшін 

қойылған жаңа мҽдени қойнау алдында ерекше қиындыққа тап болады, ҿйткені басқа 

мҽдениет кҿбіне  «жазылмаған»,  тіркелмеген мҽтін, заң, ереже жҽне т.б.  ретінде болып 

табылады, бірақ барлығы тек бейресми, дҽстҥрлі каналдар, «ҽлеуметтік кҿрсеткіштер» 

арқылы тасымалданады. Туған ортасына қарай жаңа этникалық мҽдениет ортаның негізгі 

айырмашылықтарын тҥсінбеу, ҽрине, дезадаптацияға, этносаралық ҿзара ҽрекеттесудің 

қҧрылымының деструкциясына жҽне оның қҧралдық  (іскерлік), экспрессивті (тҧлғалық) 

аспектілерінің бҧзылуына ҽкеп соғады 21, 40-41 б..  

Қазақстан жағдайында этнос пен мҽдениет саласының ҽр тҥрлі мҽселелерін 

зерттеген ғалымдар А.Сейдімбек, Г.К.Шалабаева, Ж.К.Каракузова, Ж.О.Артықбаев, 

ҧлттың табиғатын А.Айталы т.б.; ал психологиялық жағынан Қ.Б.Жарықбаев, 

С.М.Жақыпов, М.Итбаев, О.Х.Аймағанбетова жҽне шетелдік ғалымдар З.Фрейд, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, Б.Г.Ананьев, Л.С.Рубинштейн, А.Г.Ковалев, 

М.С.Коган, Г.М.Андреева, А.Г.Асмолов жҽне т.б. қарастырған.     

Аталмыш зерттеу жҧмыстарында «этнос» жҽне «этнос аралық қарым-қатынас» 

мҽселесі жан-жақты зерттелінген. Мҽселен шетелдік Краусс, Роттер, Хейдер жҽне тағы 

басқа да кҿптеген зерттеуші-ғалымдар тҥрлі ҽлеуметтік-экономикалық жҽне этникалық 

топтардағы балалардың коммуникативтік іскерліктерінің дамуын зерттей отырып, 

бақуатты топ тҧрғындары балаларының нҽтиже кҿрсеткіштеріне қарағанда, ҽлеуметтік-

экономикалық жағдайлары ҽлдеқайда басым топтарда ҿте тҿмен болатынын анықтады 

22. Ал бірқатар ресейлік ғалымдар мҽдени аралық айырмашылықтарды зерттеудің 

ҽдістемелік тҽсілдері ХХ ғасырдың бас кезінен жҥргізіліп келетіні белгілі. Ғалымдардың 

мҽдени аралық кеңістігіне шығу ҽрекеттері ҽдістемелерді дамытудың магистралды 

бағытын анықтады 23. Сонымен қатар бірқатар зерттеушілер мҽдениет модернизациясы 

деңгейін бағалау критериилеріне: 

1. тҧрғылықты жерін (қала не ауыл жағдайында); 
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2. кҽсіби ҽрекетін (этникалық топ ҿкілдерінің еркшеліктеріне қарай қай кҽсіби 

ҽрекетпен айналысатыны); 

3. салт-дҽстҥрлері; 

4. тҧрмыстық жағдайын; 

5. отбасы типтерін (отбасындағы бала саны, отбасындағы ҽйел не еркектің орны); 

6. бос уақытын ҧйымдастыру ерекшеліктерін; 

7. білім деңгейлерін; 

8. ҽлеуметтік-тҧрмыстық деңгейлерін; 

9. тағамдар таңдау ерекшеліктерін; 

10. қарым-қатынас шеңберін; 

11. ҿз тілін білуі жҽне ҿз мҽдениеті бойынша қҧзыреттілігін жатқызады. 

Жҽне де «негативті ҧжымдық бірдейлік (этникалық, мҽдени) жағымсыз басқа мҽдени 

не этникалық топ ҿкілдеріне деген қатынастарымен байланысты» деген пікіге тоқталады 

24, 70-б..    

Осы тҧста, қазақтың шоқ жҧлдызы атанған этнограф-ғалымы Ш.Уҽлиханов кҿптеген 

халықтардың (қазақтар, қырғыздар, ҧйғырлар, қашқарлықтар жҽне т.б.) ҿнерін (ҽндерін, 

билерін, музыкасын) жете зерттей отырып, осы қайталанбас жҽне ҿзіндік ерекше ҿнер 

жанрларының ҽрқайсысы тек бір ғана ҧлтқа  тҽн деп есептеді 25, 130-б..  

«Ҧлттық сана-сезім мен ҧлттық қадір-қасиет» еңбегінде ғалым Т.Сарсенбаев: 

«ҧлттық сана-сезім  - адамның рухани ҿмірінің басты белгілерінің бірі» 26, 3-б.  деген 

анықтама бере отырып, «адамның санасы мен іс-ҽрекеті, оның ішінде интернационалдық 

қасиеттері де, қоғамның жалпы материалдық жҽне идеологиялық қатынастарының 

ықпалымен қалыптасып қана қоймайды, олар едҽуір дҽрежеде тікелей қоршаған ортаның, 

нақтылы жағдайдың, белгілі бір ҧжымдағы дҽстҥрлер мен ережелердің, жақын 

адамдардың кҥнделікті қарым-қатынастарының ҽсерімен де қалыптасатыны мҽлім. 

Сондықтан ҽрбір адамға қатысты микро-ҽлеуметтік ортаны, сол адам еңбек ететін 

ҧжымның жайын, оның жоғарыдағы аталған процесте атқаратын ролін жете білудің 

маңызы зор» - дейді. 26, 20-б. Сонымен қатар, бірқатар категорияларға анықтама береді:  

- ҧлтішілік қатынас – ҧлт ішіндегі ҽлеуметтік топтардың, таптардың саяси 

кҥштердің, этникалық топтардың экономика, билік, мҽдениет, ҽлеуметтік салалардағы 

ҿзара қарым-қатынасы; 

- ҧлтаралық қатынас – ҧлттардың (этностардың) бір-бірімен іштесуі, аралас-қҧралас 

қатынастарда болуы. Ҧлттық қатынас мазмҧны ҧлттардың тарихына, қоғамдағы алатын 

орнына, санына, статусына байланысты; 

- ҧлттық мҽдениет – адамзаттық қҧндылықтармен ҥндесіп жататын болмыс пен 

сананың барлық салаларындағы ҧлттың ҿмірге ҽкелген тҿлтума қазыналары. Тар 

мағынасында - ҿнер, ҽдебиет, білім, т.б. қамтиды, ал кең мағынасында – ҧлттың рухани 

дҥниетанымы. 

- мҽдениет – бҧл тек материалдық ҿндірісті ҿркендетіп, еңбек ҿнімділігін арттыруда 

ғана емес, сонымен бірге адамдардың ара қатынасын жетілдіру ісінде де фермент іспеттес 

қоғамның кҥші. Мҽдениеттің атқаратын қызметі, ҽдетте, қоғамдық-ҿзгертушілік, 

танымдық, семиотикалық, аксиологиялық, коммуникативтік болып келеді. Қарым-

қатынастың жоғары мҽдениетін бойға сіңіру – оны гуманизм мен интернационализм 

қарым-қатынастарының тҧрпаты мен заңдары бойынша қалыптастыру.  

Автор, сонымен қатар, «ҧлттық қарым-қатынастар», «ҧлтаралық қарым-қатынастар», 

«жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастар», «жеке тҧлғалар арасындағы қарым-

қатынастар», «интернационалдық қарым-қатынастар» деген ҧғымдарды салыстыра 

айқындаудың белгілі бір ҽдіснамалық маңызын айқындай отырып, «ҧлтаралық қарым-

қатынас» пен «интернационалдық қарым-қатынас» ҧғымдарының ара жігін ажырату 

қажеттілігіне тоқталады.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2014 ж. 

 

55 

 

Ал С.М. Борбасов ҿз монографиясында «ҧлттық қатынастар – ҿте кҥрделі 

ҽлеуметтік-саяси категория» деп анықтама берсе 27, 6-б.,  «Ҧлтаралық қатынастар 

мҽдениетінің қалыптасуы» атты еңбек авторлары «ҧлтаралық қатынастар мҽдениетін 

қалыптастыру ойдан емес, ҿмірден алынуы тиіс» деп тҧжырымдайды 28, 7-б..   

Ҧлтаралық қатынас мҽдениеті, ең алдымен, кҿпэтносты, не моноҧлттық болып келетін 

қатынас ортасына тығыз байланысты болады. Сондықтан ҧлтаралық қарым-қатынас 

мҽдениетін қалыптастырудың принциптерін жете ҧғыну қажет. Ҧлтаралық қарым-қатынас 

мҽдениетін дамытудың негізгі принциптері ретінде Т. Сарсенбаев жоғарыда аталып ҿткен 

еңбегінде: «ҿзге этностық қауымдастықтардың ҽдет-ғҧрыптары мен салт-дҽстҥрлерін, тілі 

мен мҽдениетін сыйлау; ҿндірісте жҽне тҧрмыста, қоғамдық ҿмірде ҽдеп сақтап, кез 

келген ҧлттың ҿкілдеріне сыйластықпен қарау; тҿлтума этномҽдениетті сақтап, дамытуға 

қамқор болу; ҧлтаралық қарым-қатынас тілдерін меңгеру; ҽрбір этностық 

қауымдастықтың  талантымен дҥниеге келген бағалы атаулының барлығына, 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарға еркін қол жеткізу» мҥмкіндігін кҿрсетеді. 

Кҿп жағдайда ҧлтаралық қарым-қатынас ҧлттық психологиялық ерекшеліктерге, 

этникалық ҿзіндік санаға жҽне ҧлттық мінез-қҧлыққа тікелей байланысты болады. 

Ҧлттық-психологиялық ерекшеліктер тек адам психикасы кҿрінісінің жалпы ҿзгешелігіне 

ҽсер етіп қана қоймай, аталмыш процесті белгілі бір қҧрылым жҽне мазмҧнмен 

қамтамасыз етеді. Ал оның ҥшінші, яғни бақылаушы қызметі,  бейімделу, тҧрақтану, 

ҽрекеттену, ҿзараҽрекеттесу жҽне мінез-қҧлық    процестерінің ҿз ҧлттық ерекшеліктеріне 

тҽн бейнеленуі қалпында  жҥзеге асады.  Яғни, тҧлғаның немесе этникалық топтың 

ҧлттық-психологиялық ерекшеліктері толық тҥрде адамдардың материалдық жҽне рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жҽне еңбек қҧралдарының кҿмегімен 

жасалатын ҽрекеттер жҥйесін қҧрайтын - іс-ҽрекет, ҿзара ҽрекеттесу жҽне мінез-қҧлықта 

кҿрініс береді.  

Жоғарыда аталған, этникалық ҿзіндік сана – ҧлттылықты сақтап қалудың бірден-бір 

кҿзі. Тарихи даму барысында этностың тілі, жалпы территориясы, салт-дҽстҥрлері 

жойылуы мҥмкін. Этникалық ҿзіндік сана бар болса, этникалық «біз» бейнесі ешқашан 

ҿшпейді.  

Келесі бір зерттеу жҧмыстарында, этникалық  сана-сезімді қалыптастыруда 

танымдық іс-ҽрекеттің маңызы зор, бір этностың этникалық санасы, екінші этностың ол 

туралы конституциялық ерекшелігін ғана емес, сол сияқты эмоционалдық-аффектілік 

қатынасын, яғни сол этнос туралы оң, теріс немесе бейтараптық бағасын кҿрсетеді. Бҧдан 

біз полиэтникалық жағдайдағы оқу процесінде танымдық іс-ҽрекетке кірісетін 

студенттердің санасында белгілі бір этнос жҿнінде жаңсақ нанымдардың пайда болып, 

ҿзара ҽсер мен ҿзара ҽрекет арқылы ҿзгеріп отыратындығын байқаймыз  29, 12-б.. 

Қазіргі кезде ҧлттық қҧндылықтарды жандандыру мен жалпы халықтың этностық 

санасын оятудың қандай маңыздылығы бар? Қоғам ҥшін, тҧлға дамуында ол қандай 

қызмет атқарады деген сауалдар туындауы мҥмкін. Бҧл сауалдарға байланысты тҿмендегі 

тҧжырымдарды ҧсынуға болады: 

біріншіден, этностық ҿзіндік сана ҧлттылықты сақтап қалудың, оны одан ҽрі 

ҿркендетудің амалды болып табылады; 

екіншіден, этностық ҿзіндік сана мен этномҽдени сҽйкестілік жеке индивидтің 

тіршілігі ҥшін, оның тҧлғалық дамуы ҥшін ҥлкен мҽнге ие. Ҧлттық сҽйкестену немесе ҿзін 

белгілі-бір ҧлттық топпен бірдейлендіру – тҧлғаның топтық тиістілік негізінде ҿзін-ҿзі 

анықтауының ҽмбебап ҽлеуметтік-психологиялық процестерінің бір тҥрі. Ол адамға 

қауіпсіздік сезімін, ҿзіне-ҿзі сенімділігін тудырып, ҿзін белгілі-бір этностық қауымның 

мҥшесі ретінде саналуына, ҿз этносымен тҧтастығын сезінуіне ықпал етеді, жҽне осының 

нҽтижесінде ол ҽрбір тҧлғаның ҿзін-ҿзі еркін жҥзеге асыруына қолайлы жағдайлар 

туғызады; 

ҥшіншіден, ҧлттық ҿзіндік сана тҧлғаның жекедара, шығармашылық дамуына да 

қолайлы жағдайлар туғызады. Сондай-ақ, халықтың қоғамдық санасында бекітілген 
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ҧлттық қҧндылықтар мен ҧлттық мҥдделер табылады. Бҧл жағдайларда мотивациялық-

фондық ҧлттық-психологиялық   ерекшеліктер адамдарды барлық жақтан ҿте тиімді 

ҽрекеттер мен қылықтарға жҧмылдырып, ҿте белсенді тҥрде кҿрінеді; 

тҿртіншіден, позитивті этностық жаңсақ нанымдардың негізінде қалыптасатын 

позитивті  этномҽдени сҽйкестілік тҧлғаның полиэтностық ортада бағдарлана алуының, 

этносаралық ҥйлесімді ҿзара қарым-қатынас пен тиімді ҿзара ҽрекеттестікті жҥзеге 

асыруының маңызды жағдайы болып табылады. 

Осыған орай,  ғалым С.М. Жақыпов ҿз еңбегінде оқу процесін ҧйымдастыру 

жағдайында тҧлғаның этникалық ерекшеліктерін ескеру ҿзекті болып отыр, ҿйткені білім 

алушылардың бірлескен таным ҽрекеттерінің дамуымен қатар жҽне басқа да қасиеттерінің 

қалыптасуына ҽсер етеді.  Бірлескен таным ҽрекеті жағдайындағы ҿзара ҽрекеттесуші 

жҽне білім алушы тҧлғалардың этникалық ерекшеліктерінің кҿрінісі – жалпы ақпарат 

қорының субъективті-мағыналы мазмҧнының шарты болып саналады.  Яғни  аталмыш 

болжамды нақтылау ҥшін, моноэтникалық жҽне полиэтникалық оқу топтарындағы 

бірлескен таным ҽрекетінің нҽтижелері  ҽр тҥрлі болатындығын айта кеткен жҿн. Осыған 

орай, таным ҽрекетіне жҥргізілген сарамандық зерттеу жҧмыстарының нҽтижелері 

бойынша, моноэтникалық топтарға қарағанда полиэтникалық топтардың нҽтижелілігін 

байқауға болатындығын тілге тиек етеді  30, 250-б. 

Ғалымдар адамның жан дҥниесінің сырын, қоршаған ортаға ҽсерленіп қана қоймай, 

оның қҧпияларын танып білуге деген ҧмтылысын жоғарғы деңгейдегі сезімдермен тікелей 

байланыстырады.  Осы сезімдердің бірі – ҧлттық сезім. Ҧлттық сезім адамды қоршаған 

ортаның ҽлеуметтік-экономикалық, мҽдени жҽне жаратылыс қҧбылыстарының сол ҧлт 

ҿкіліне тартқан ерекше табиғи сыйы.  Ҧлттық сезім басқа сезімдер секілді адамның жеке 

басының қанағаттану, шаттануымен қатар  керісінше негативті ҽсерлерімен де 

байланысты ой-қиял, ҽсер сезімінің сыртқа шыққан кҿрінісі.  Ҧлттық сана-сезімнің ҿсуі 

мен ҿшуі тікелей ҧлттық тілдің тағдырына байланысты жҽне тілдің даму дҽрежесі ҧлттық 

сана-сезімнің деңгейінің ҿлшеуіші болып табылады.  Яғни, ҧлттық сана-сезімді жастардың 

бойында дамыту – ҧлттың келешегінің кепілі десек те болады, себебі ҧлтына, туған 

жеріне, тіліне деген мол сҥйіспеншілігі, отандастарын қҧрмет тҧтуы, ҿз тарихын, салт-

дҽстҥрін білуге қҧштар рухани бай тҧлға ешуақытта ҿзге ҧлтқа да жамандық ойламайды.  

В.Ю. Хотинецтің пікірінше, этномҽдени жҽне этнопсихологиялық ҿзіндік сана 

тҧстарын тереңдету процесі барысында тҧлғаның этноҽлеуметтік бағыттылығы 

қалыптасады: этникалық дҥние объектілеріне мҽнді қатынас қалыптасады, тҧлға аарлық 

ҿзара ҽрекеттесудің белсенді конформдық жҽне синдикативтік типтері қалыптасады  31, 

119-б..   

Этникалық  ҿзіндік сананың негізгі кҿрсеткіші – этникалық топ ҿкілдерінің тілі... 

этнос тілі – тек этникалық ҿзіндік сананы оятушы қҧрал ғана емес, сонымен бірге 

этникалық тарихты, рухани қҧндылықтарды, талғамдарды, ой-пікір жҽне сезімдерді игеру 

қҧралы  32, 41-б..  

Осы ретте, Б.Ҽ.Ҽмірова ҿз еңбегінде танымдық іс-ҽрекет этникалық сана-сезімді 

қалыптастырады, бір этностың этникалық санасы, екінші этностың ол туралы 

конституциялық ерекшелігін ғана емес, сол сияқты эмоционалдық-аффектілік қатынасын, 

яғни сол этнос туралы оң, теріс немесе бейтараптық бағасын кҿрсететіндігін айтады. 

Бҧдан біз полиэтникалық жағдайдағы оқу процесінде танымдық іс-ҽрекетке кірісетін 

студенттердің санасында белгілі бір этнос жҿнінде жаңсақ нанымдардың пайда болып, 

ҿзара ҽсер мен ҿзара ҽрекет арқылы ҿзгеріп отыратындығын байқаймыз  33, 12-б.. 

Этностың келесі ҿзіндік психикалық қҧрылымдарының бірі – ҧлттық мінез-қҧлық. 

Ҧлттық мінез мҽселесін    зерттеу-талдау жҧмыстарымен   кҿптеген атақты (Д.Юм, 

Г.Гегель, М.Лацарус, С.Кон, Ш.Монтескье, Р.Лемберг, А.Х.Гаджиев, А.Ф.Дашдамиров, 

Н.Д.Джандильдин, Ҽ.Бҿкейханов, А.Байтҧрсынов, Ж.Аймауытов, М,Жҧмабаев, 

Н.Қҧлжанова, Қ.Жарықбаев, Ҽ.Марғҧлан жҽне т.б.) ғалымдар айналысқан. Ҧлттық мінез -
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адам мінезінен, іс-ҽрекетінен кҿрінетін тҧрақты қҧбылыс. Ол белгілі бір ҧлтқа тҽн 

темпераменттік, психикалық рухани сапасымен ерекшеленеді. Мысалы, ҿзбек халқы 

сыпайылығымен, орыстар – қарапайымдылығымен, қазақтар – қонақжайлығымен, 

немістер – ҧқыптылығымен, шешендер – қызу қандылығымен жҽне т.с.с. Дегенмен ҽр 

ҧлттың ҿзіне тҽн мінез-қҧлық қҧрылысы ҧрпақтан-ҧрпаққа кҿшкен сайын ҿзгеріп 

отырады. Ол – этностың ҥнемі ҽлеуметтік дамуда болатындығының айғағы. Этнос 

мҥшелерінің мінез-қҧлық қҧрылымының бірізділігі қарым-қатынас нормасына 

негізделген. Олар: 

1) жеке адам мен ҧжымның арақатынасына; 

2) жеке адамдардың ҿзара қатынасына; 

3) этникалық топтардың арақатынасына; 

4) этностар мен этникалық топтар арасындағы қарым-қатынасқа қҧрылады.  

Этностық мінез-қҧлық – этностық қауымдастық адамдарының ішкі жан дҥниесі мен 

тарихи ҽлеуметтік жағдайының тҧтастығынан кҿрінетін ерекшелік. Осы орайда, академик 

С.Кон ҿзінің «Ҧлттық мінез-қҧлық ерекшеліктерінің мҽселесі» атты еңбегінде «ҧлттық 

мінез-қҧлықты анықтауда ҽр ҧлтқа тҽн этностық мінез-қҧлықты шартты тҥрде алып қарау 

керек», - деуі орынды. «Ҽйтсе де ҽр этностың ҿзіне ғана тҽн, ерекше басымырақ кҿзге 

тҥсетін мінез-қҧлқы сол халықтың психикалық ерекшелігі болып саналады.  Аталмыш ой-

пікірлердің қазіргі кезеңде динамикалы тҥрде дамуына антика заманының философтары 

Платон мен Аристотельдің қосқан ҥлестері зор деп айтуға болады. Себебі сол ежелгі 

дҽуірдің ҿзінде олар ҽр халықтың ҿмір сҥру салт-дҽстҥрлеріне, мҽдениетіне байланысты 

жекелеген ҧлтқа ғана тҽн ҿзіндік айрықша мінез-қҧлықтың болатындығын 

тҧжырымдайды.  

Этностың ҥшінші психикалық қҧрылымдары – ҧлттық мҽдениет пен салт-дҽстҥрлер.  

Қай заманда болмасын ҽр этнос ҿкілі алдында тҧратын мақсат-міндеттердің бірі - ҿз 

ҧлтының ҿмірін, мҽдениетін, ҧлттық ерекшеліктерін, наным-сенім, жҿн-жоралғы жҽне т.б. 

болашақ ҧрпақтың ҧлттық сана-сезіміне сіңіру. Этнос ҿкілдерінің ҧрпақтан ҧрпаққа осы 

тарихи-мҽдени ақпарат алмасуын жҥзеге асырушы қҧрал – ҧлттық мҽдениет пен салт-

дҽстҥрлер. Салт-дҽстҥрлер этностардың тіршілік кҽсібіне, наным-сеніміне, ҿмірге деген 

кҿзқарасына байланысты туып, қалыптасып, ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып, ҿзгеріп, жаңарып 

отырады. Профессор Н.Сҽрсенбаев: «салт-дҽстҥрлер бір жағынан ҧлттың тҧрмыс-

тіршілігімен байланысты туған этнографиялық қҧбылыс болып саналса, екінші жағынан 

ҧрпақ тҽрбиесінің ритуалы болып саналады» деген пікір айтады 26, 31-б..  

Ҽлеуметтік жҽне ҽлеуметтік-психологиялық зерттеулер бойынша салт-дҽстҥрлерді 

зерттеу кҿп аспектілі қҧбылыс болып табылады, сондықтан этномҽдени тҧрғыдан 

салыстыру барысында ғана оның мҽнін толық аша алады. 

Жалпы алғанда, «мҽдениет» жҽне «дҽстҥр» ҧғымдары синонимдес болып келеді. Ал 

этнос дҽстҥрді жҥзеге асырушы да, дҽстҥр – бір-біріне қайнаса-бітіскен, тҧрақты 

тҧтастықтағы мҽдени парадигмалардың кешені ретінде қабылдануы тиіс.  Мҽдениет 

адамның барша іс-ҽрекеті мен процестерінің  айырылмас бҿлшегі  болған жағдайда ғана 

ҿміршең болады. Мысалы, ҿзін-ҿзі ҧстай білуі, киім кию мҽдениеті, сҿйлеу мҽдениеті, 

қарым-қатынас мҽдениеті жҽне т.б.   

Соңғы уақыттарда адамдарның басқа ҧлт ҿкілдерінің ерекшеліктерін қабылдауға 

дайындығы, нақты жағдайда осыған сҽйкес ҽрекет жасауына, яғни этникалық бағыт-

бағдарын анықтау немесе тҥрлі ҽлеуметтік жағдайларда этникалық идентификацияны 

анықтауға байланысты зерттеулер кҿптеп жҥргізіліп отыр. Мҧндағы этникалық бағыт-

бағдар дегеніміз – адамның басқа ҧлт ҿкілдерінің ерекшеліктерін қабылдауға дайындығы, 

нақты жағдайда осыған сҽйкес ҽрекет жасауы  34, 77-б., ал этникалық идентификация - 

этностық қауымдастықтағы адамдардың ҿзара бірігуі, ҧқсастығы. Бҧл зерттеулер 

ҽлеуметтік идентификациялану теорияларының ҽдіснамалық негізінде қҧрылған. 

Кҿптеген зерттеулердің нҽтижесі кҿрсеткендей, этностық идентификацияның 

қалыптасуында ҽлеуметтік-мҽдени жҽне дҥниеге келген ортасы мен тҧрғылықты жері 
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соның ішінде, ландшафтты-климаттық, нҽсілдік-биологиялық жҽне ҽлеуметтік 

сипаттамалары маңызды роль атқарады.  

Ал Г.Г.Шпет  35, 93-б. этностық идентификациялануды «тарихи жҽне ҽлеуметтік 

жағдайлар мен ҿзара қатынастарды ҿздеріне иемдене отырып, ҿз этностын басқаларға 

қарама-қарсы қоя, салыстыру» деп тҥсіндірсе, Қ.Б.Жарықбаевтың еңбегінде «этностық 

идентификация – этностардың бір-бірімен теңдестірілуі» деп кҿрсетілген  34, 406-б.. 

Этникалық бірдейлікті (идентификация) зерттеу ерекшеліктері тҽжірибеде ғана емес, 

сондай-ақ теориялық қатынаста да маңызды. Ҧлтаралық жағдайдағы адамдар арасында 

ҧлттық ҿзіндік сананың қалыптасу ерекшеліктерінің қҧрылуына байланысты оны жан-

жақты зерттеуге ҽлеуметтік сҧраныс кҥннен-кҥнге кҥшейе тҥсуде. Ал, этникалық ҿзіндік 

сананың негізгі қҧрамдас бҿлігі – этникалық бірдейлік. Ол – тҧлғаның ҽлеуметтік 

бірдейлігінің негізгі бҿлігі, белгілі этникалық қауымға ҿзінің тиістілігін мойындайтын 

психологиялық категория. 

Бір ғана емес, бірнеше этномҽдени топтарға қолдануға мҥмкіндік беретін 

этномҽдени идентификацияны қалыптастырудың бес баспалдақты моделін ғалымдар 

Д.Эткинсон, Дж. Мортен жҽне Д.Сью «ҧлыстардың  идентификациясын қалыптастыру 

моделі» деген тақырыпта жасаған. Аталмыш модель этномҽдени идентификацияны 

қалыптастыруды ҥздіксіз процесс ретінде тҥсіндіре отырып, бір кезеңнен екінші кезеңге 

бірқалыпты ҿтеді; кезеңдер арасында қатаң аралықтар болмайды. Дегенмен барлық 

этномҽдени топ ҿкілдері ҿз ҿмірлерінің соңына дейін жоғарыда кҿрсетілген бес кезеңнен 

тҥгел ҿтпейді, тіпті кейбір адамдар бірінші кезеңді де аяқтамай ҿмір сҥре береді.  

Д.Эткинсон, Дж.Мортен жҽне Д.Сьюдің моделдерінің алғашқы кезеңінде 

этномҽдени топ ҿкілдері ҿз мҽдени ҿлшемдері мен қҧндылықтарына қарағанда қоғамдағы 

доминанталық қҧндылықтар мен мҽдени ҿлшемдерге таңдау жасайды.  Ролдік моделдерді, 

ҿмірлік стилдерді, қҧндылықтар жҥйесін таңдау – доминанталық топқа ілесуге 

бағытталады.   

Екінші, яғни диссонанс кезеңінде – алғашқы – конформдық кезеңде қалыптасқан 

ҽлеуметтік ҧстанымдар мен қҧндылықтарға деген сенім бірмезетте жойылып, қандай да 

бір мҽдениетке деген бағдарлану болмайды.  

Ҥшінші – қарсылық білдіру жҽне иммерсия кезеңінде – индивид толықтай ҿз 

тобының кҿзқарастарын бҿлісіп, доминанталық қоғам мен оның мҽдениетіне қарсылық 

білдіреді.  

Тҿртінші, яғни интроспекциялық кезеңде индивид ҿз тобының «қарсылық білдіру 

жҽне иммерсия» кезеңінде қалып қоюына байланысты қанағаттанбау сезімін бастан 

кешіреді. Бҧл кезеңде жетекші мотив – жеке бас тҽуелсіздігін (автономность) кеңейтуге 

бағытталады.  

Аталмыш модель кезеңдері адамның кҽсіби жолында кҿбірек кезедеседі. Ал 

адамның кҽсіби жолы оның жалпы ҿмірлік жолының қҧрамдас бҿлігі болып табылады. 

Адамның ҿмірлік жолы тҧлғаның қалыптасу жҽне даму тарихы ретінде қарастырылады. 

Қазіргі таңда «субъект - субъектілік» қарым-қатынас қызметін жҥзеге асырушы кҽсіп 

иелерін «коммуникативтік кҽсіп субъектілері» деп атау процеске еніп барады.  

«Коммуникативтік кҽсіп» субъекті ҿз қызметтерін ҥнемі басқа адамдармен немесе бір топ 

адамдармен ҿзара ҽрекетте жҽне қарым-қатынаста жҥзеге асырады.   

Осы тҧста кҿпҧлтты кҽсіби ҧжымның ерекшелігі, ондағы адамдардың жалпы ҿзара 

қатынастары мен ҿзара ҽрекеттері бірқатар келесі факторларда ҿзінің белгілі ізін 

қалдырады: а)  ҧжымдағы ҧлттық жҽне ҧлттардың психикалық жиынтығы; б) ҧлт 

ҿкілдерінің бір-біріне қатынасындағы ҧстанымдары мен бағалау стереотиптерінің болуы. 

Кейде адам ҿзіне қолайсыз қалыптасқан жағдайларды ҿзінің белгілі бір ҧлтқа тҽн 

болуымен тҥсіндіруге тырысады, ал шындығында бҧл жағдайлар басқа ҧлт ҿкілдеріне де 

кездесуі мҥмкін немесе тек бір ғана адамға тҽн ерекшелік болып табылып, сол этникалық 

қауымдастық ҿкілдеріне мҥлде сай келмеуі мҥмкін. 
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Сондықтан осындай ҧжымдарда қарым-қатынас қҧзыреттілігін дамыту мҽселесін 

алға қойған жҿн. Қарым-қатынас жасай білу іскерлігін коммуникативтік іскерлік немесе 

қҧзыреттілік деп атауға болады, ҿйткені тҧлғаның коммуникативтік іскерліктерінің 

қатарына: адамдар алдында сҿз сҿйлей білу, таныс емес ортада қарым-қатынасқа жеңіл 

тҥсе білу, тҥрлі жағдайларда шығармашылық іс-ҽрекетті ҧйымдастыра білу, креативтілік 

таныту, ҿзге этнос менталитеті ерекшеліктерін жақсы білу, бірнеше тілдерді меңгеру,  

конфликтік ситуациялардан шыға білу, толеранттылық таныта білу жҽне т.б. жатқызуға 

болады. Осы тҧста бірден «толеранттылық» ҧғымына тҥсінік бере кетейік. 

«Толеранттылық» - ҿмір  жағдайларында ҧлтаралық қарым-қатынас қҧзыреттілігі, 

сонымен бірге ҽр тҥрлі этносаралық қарым-қатынас процестерінде жоғары мҽдениет 

кҿрсете білу жҽне мҽдени айырмашылықтарға шыдамдылық таныта білу. Этносаралық 

қарым-қатынас нҽтижелі болуы тікелей тҧлғаның этникалық толеранттылығына 

байланысты жҽне политҧлғалық қалыптасудың алғышарты болып табылады. 

Толеранттылық - басқа адамның ой-пікіріне, сезім-эмоцияларына, салт-дҽстҥрлеріне, ҿмір 

салтына, қағидаларына, ҧстанымдарына шыдамдылық таныта білу. Этностық 

толеранттылық – басқа этностың бейтаныс ҿміріне, салт-дҽстҥріне шыдамды болушылық 

36. 1995 жылы ЮНЕСКО қабылдаған толеранттылық ҧстанымдары Декларациясында 

«толеранттылық» азаматтық қоғамның нормасы мен қҧндылығы ретінде анықтай отырып, 

толерантты тҧлға міндеттерін тҿмендегідей нақтылайды: 

- тҥрлі конфессиялар, саяси, этникалық, ҽлеуметтік топтар арасындағы ҥйлесімді 

қатынас орнатуға атсалысу; 

- тілі, діні, ҧстанымдары, нҽсілі басқа адамдармен серіктестік қҧра білу жҽне оларға 

тҥсініспеншілікпен қарауға тырысу; 

-  конфликтік ситуациялардан шыға білу жҽне т.б.  

Тҧлғаның этникалық толеранттылығын зерттеуде бастапқы методология ретінде 

Л.Выготский, А.Леонтьев, А.Лурии секілді ғалымдардың психикалық қҧбылыстарды 

зерттеудің мҽдени-тарихи тҧжырымдамаларын  жҽне А.Асмоловтың  тҧлғаны тарихи-

эволюциялық тҧрғыдан зерттеу жобаларын назарға алу қажет. Кҿп ҧлтты территория 

жағдайында толеранттылық сол қоғамның мҽдени нормасына айналуы тиіс жҽне де сол 

мемлекеттің білім беру жҥйесі ізгіліктік бағытта полимҽдениетті оқу-тҽрбие процесін 

жҥзеге асыруы тиіс. Осы жағдайда этностық ҽлеуметтену процесі толық іске асады.  

Этностық ҽлеуметтену барысында тҧлға белгілі-бір этностық ортаның мҽдени, 

адамгершіліктік нормаларын, қҧндылықтық бағдарларын игереді. Сол себептен, тҧлғаның 

ҿз этностық мҽдениетін қабылдау дҽрежесі оның ҿз этносына тиістілігін қаншалықты 

толық сезінуінен, оның этномҽдени сҽйкестілігінің қалыптасуынан кҿрінеді  37, 28-б..  

Қазіргі таңда  этномҽдени сҽйкестілік толыққанды қалыптастырылмай, ҿз этносының 

ерекшеліктеріне немқҧрайдылық сезімі жоғары болған жағдайда, сонымен қатар, 

этностық менталитет (ҽр этностың ҿзіндік тҥсініктемелері мен таптаурындары, ҿмір сҥру 

салты мен фольклор, мҽдениет, дін, тіл, миф, рухани мҧраларының жиынтығы) жҽне 

этникалық стереотиптер (ҽр тҥрлі этникалық қауымдастық ҿкілдеріне тҽн адамгершілік, 

ақыл-ой, физикалық ерекшеліктер жиынтығы) жиынтықтарының индивид бойында 

сіңбеуінен маргиналдар қалыптасуда. Маргинал тҧлға – екі этностың ҽдет-ғҧрпынан, салт-

дҽстҥрінен мардымсыз хабары бар дҥбҽра тҧлға. 

Шындығында, адамның ҧлттық белгілері оның қҧжатынан емес, тілінен, сырт 

кҿрінісінен, жҥріс-тҧрысынан, сҿз мҽнерінен, мінез-қҧлқынан, ҽдет-ғҧрпынан, тіпті 

ҽзілінен, басқа да қылықтарынан кҿрінеді 38, 11-б.. Ҽрине, осы белгілер 

біртҧтастығының этностық қарым-қатынасқа  міндетті тҥрде айтарлықтай ҽсері болады. 

Этностық  қарым-қатынастың нҽтижелі болуын қамтамасыз етуде бірқатар маңызды 

факторларды ҧмытпауымыз қажет. Олар: 

- этникалық бағыт-бағдар – адамның басқа ҧлт ҿкілдерінің ерекшеліктерін 

қабылдауға дайындығы, нақты жағдайда осыған сҽйкес ҽрекет жасауы  ; 
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- эмпатия - ҿзге адамдардың жан дҥниесінің қыры мен сырына қанық болудың 

арқасында оған жанашырлық білдіру, оның қуанышы мен сҥйінішіне ортақтасу, бҧларды 

ҿз басында кешіргендей халде болу; 

- этностық ауызбірлік – этностық қауымдастықтағы адамдардың ҿзара 

ынтымақтастығы.  

Аталмыш факторларды дҧрыс бағытта дамытқан жағдайда ғана зерттеу 

жҧмысымыздың алғашқы бҿлімінде қарастырып ҿткен, қарым-қатынастың 

«синтоникалық» моделіне қол жеткізуге болары анық.   

Ойымызды қорытындылай отырып, қарым-қатынас адам ҿмірінде ауадай қажет ҽрі, 

ҿз бетінше белсенді ҽрекет ету формасы ретінде жҥзеге асырылады. Бірақ кҿп 

жағдайларда тҽжірибелік ҽрекеттерге кіріктіріледі, себебі  белсенді, жан-жақты қарым-

қатынассыз ол мҥмкін болмас еді. Адам дамуы, оның тіршілік етуі, оның айналамен 

байланыс жасауы қарым-қатынассыз мҥлде мҥмкін емес. Сонымен қатар, 

«коммуникативтік кҽсіп» субъектілерінің, яғни соның ішінде полимҽдениетті ҧжымдарда 

жҧмыс атқаратын педагогтардың қарым-қатынас жасай білу қҧзыреттіліктерін дамыту 

мҽселесіне баса назар аудару қажет. Қазақтың ҧлы ақыны, философы Абай Қҧнанбаев: 

«адам ҿміріндегі ең ғажайып нҽрсе – оның басқа адамдармен қарым-қатынасы» деген 

қағидасы қарым-қатынастың адам ҿміріне ҿте қажет екендігінің дҽлелі. 
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Резюме 

В статье рассматривается о факторах формирования толерантной полиэтнической 

среды, а также особенности формирования культуры межнационального общения в 

многонациональном регионе.  
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Summary 

In the article examined about the factors of forming by tolerant poly ethnic environment, 

and also feature of forming of culture of international communication in a multinational region. 

 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА И 

ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РАЗНЫХ КАРТИНАХ МИРА 

 

Саметова Ф.Т.,  

Академия Кайнар 

Жумашева А.Ш., 

ПГПУ имени С. Торайгырова 

 

В статье рассматривается лингвокультурологическое поле концепта и его 

отражение в разных картинах мира, а именно определяется содержание концепта 

«водка» на русском и казахском языках.  

Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, картина мира, анализ, опьяняющие 

средства. 

 

Cопоставительный анализ русского и казахского языков свидетельствует о том, что 

большинство слов обоих языков являются эквивалентными и не вызывают 

лингвокультурологической интерференции при усвоении. Привыделении эквивалентной 

лексики немаловажную роль играет лексический фон слова. Фоновые знания 

предполагают выход за пределы денотативного значения слова и широкое привлечение 

национально-культурных ассоциаций, присущих лексической единице в данной 

лингвокультурной среде. Так, содержание слова «водка»в русском языке и «арақ» в 

казахском языке совпадает на понятийном уровне и обозначает алкогольный 

/опьяняющий/ напиток с горьким вкусом, смесь спирта с водой. Однако в русском языке, в 

отличие от казахского языка, слово это обладает лингвокультурной значимостью, 

обозначая целое культурное явление, присущее русскому народу и занимающее 

определенное место в русской культуре. С этой точки зрения слово «водка» - это понятие 

культуры, культурный концепт. Рассмотрим его с этой стороны.  

Как известно, одним из неизбежных линий развития цивилизации является 

употребление во всем мире опьяняющих средств. В современной цивилизации 

существуют три мировых ареала этого явления:  

1.западный (европейский) ареал с центральной ролью таких спиртных напитков, как 

коньяк, виски, водка; 

2.восточный (азиатский) ареал с центральной ролью растительных наркотических 

средств типа конопли, мака и их производных (гашиш, опиум);  

3.латино-американский и африканский с центральной рольюрастительных 

наркотических средств типа кокаинового куста и дерева какао в Латинской Америке, 

кофейного дерева и дерева кола в Африке и продуктов на их базе (кокаин, кофеин, 

напитки кофе, какао, кока-кола, сладости какао, шоколад и т.п.), а также с центральной 

ролью табака.  

К этому можно присоединить еще древнеиндоевропейский ареал с базовым 

продуктом «наркотический гриб», отраженный в культе таких грибов у древних 

скандинавских викингов, в настоящее время в виде пережитков в Швеции и Норвегии, а 

также в Ленинградской области в России [1].   

Таким образом, «главным» спиртным напитком у русского народа является водка, 

как у французов коньяк, у англичан – джин или виски, у немцев – шнапс. Согласно 

толковым словарям, водка — это «алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с 

водой» [2]; «алкогольный напиток, разбавленный водою винный спирт; хлебное вино» [1]; 
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«алкогольный напиток, представляющий собой смесь очищенного этилового спирта (от 40 

до 50 объемных процентов) с водой. Пшеничная в. Смирновская в.» [3, 4], и т.п. Таким 

образом, в толковых словарях определяется предметное значение, денотат слова. 

Попытаемся описать это слово со стороны несомого им понятия культуры, концепта. С 

этой точки зрения, водка, русская водка — явление специфически русское, хотя, помимо 

водки, на Руси издревле существовало еще два класса «хмельных» напитков — пива и 

меды. Особенно любим был игристый мед или медовина. Мед, разбавленный водой, 

естественным путем начинает бродить, или, как говорили, играть. Происходит сахаристое 

брожение, в результате которого появляется алкоголь. Медовину готовили, проварив мед 

с водой и дав напитку переиграть. Летопись сообщает о грандиозном празднестве, 

устроенном князем Владимиром после избавления от нашествия печенегов: «Сотвори 

праздник велик, вари 300 провар меду, и созываша боляре своя и посадникы, старейшины 

по всем градам» (Летопись по Лаврентьевскому списку, с. 83).Мед собирали от диких 

пчел, гнездившихся в дуплах деревьев — бортях. Мед был продуктом дорогим, 

доступным для знати, и подавался он на большие торжества. 

Другие хмельные напитки готовили из зерновых культур, которые были в каждом 

крестьянском дворе. Игристый хлебный квас настаивали из муки и из хлеба. Поскольку 

заготовка для сбраживания теста называлась в старину также квасом, можно 

предположить, что мука или отруби, залитые водой и перебродившие, давали кисловатое 

питье — квас, хорошо утолявший жажду. Вкус кваса различался в зависимости от 

использованных продуктов, но наилучшим считалсяприготовленный из ржаной муки с 

добавлением солода и хмеля. Солод — мука или крупа из пророщенных зерен ржи и 

ячменя улучшали вкус напитка и придавали ему темный цвет.  

Из тех же продуктов и по сходной рецептуре делали пиво — всем известный слабый 

хмельной напиток, приготовляемый из ячменного солода. На его опьяняющий характер 

указывает само определение «хмельной». Хмель — многолетнее вьющееся растение из 

семейства коноплевых длиной до 6 м с плодами в виде шишечек, которые и дают 

основной продукт – хмельное вещество лупулин, употребляемое для придания вкуса, 

горечи и пьянящего качества пиву в пивоварении; хмель разводится и растет дико по 

берегам рек на юге и в теплых районах центральной России. В русском быту свойства 

пива отразились в оборотах быть под хмельком; употреблять хмельное; в рот не брать 

хмельного и т.п.  

Крепость пива различалась в зависимости от способов приготовления. Легкий 

напиток назывался оловина, существовавший еще со времен древней Руси. Его называли 

ол, др.-рус. олъ, оллъ. В древнерусских письменных памятниках этим словом переводили 

библейский термин QIKEPAсикер, древнееврейское слово, означающее всякий хмельной 

напиток, кроме вина, но также и молодое (не бродившее) вино. Соответствия др.-рус. 

олъимеются в различных языках: литовском, осетинском, древнеанглийском и финском, 

скандинавских языках, - всюду со значением «пиво». Встречается также и в фольклорных 

текстах в значении «сказочная пища, утоляющая голод навсегда» [5]. В дальнейшем 

оловину готовили из овса, хорошо прожаренного на сковородках. Более крепкий напиток 

получали, протомив заготовки в печи. Для этого имелись специальные глиняные горшки 

для стекания сусла. На нем заводили брагу, разбавив сусло водой и дав перебродить. 

Название напитка — брага воспроизведено от глагола бродить. Имелось много вариантов 

этого напитка: брага простая — т.е.слабохмельная, была похожа на квас, брага пьяная 

заваривалась с хмелем и имела больше крепости. Готовили брагу овсяную, пшенную или 

бузу — из разваренного и заквашенного пшена, иногда с медом. Брага называлась также 

полпивом или полпивцом, так как по крепости уступала пиву. Этот напиток всегда 

заваривали с хмелем и давали выстояться. Пиво варили из ржи, ячменя и овса, наилучшим 

считалось ржаное. Оно было крестьянским хмельным напитком, который подавался на все 

семейные, старинные народные и христианские праздники. Среди них был особый 

сельский праздник — братчина, или праздничный общесельский пир в складчину, на 
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который могли приходить все желающие из окрестных селений, как званые, так и 

незваные.  

Таким образом, в конце ХIII века прежние меды, пиво и брагу потеснил более 

крепкий напиток – водка. Историки полагают, что способ перегонки для получения водки 

был занесен в Восточную Европу итальянскими купцами генуэзцами (из Генуи), в свою 

очередь перенявшими его с Востока, - конкретно в Россию в 1398 г. Генуэзские купцы, 

владея приморскимиместами, Таврическим полуостровом, имели торговые отношения с 

Россией и продавали водку как целительный бальзам под именем «жизненной воды» за 

дорогую цену. Они производили ее посредством выгонки из винных дрожжей, сочных 

плодов и хлебного зерна. После падения Генуэзской торговли в ХV столетии, тайна 

возделывания стала всем известна, тем не менее, водка долго еще продавалась как 

лекарство. Вообще водка перешла в Европу из Аравии в конце ХIII века. Торговец 

РаймундЛулий, находясь на острове Майорка, бывшем тогда в руках аравитян, узнал там 

от одного ученого мужа способ приготовления водки, называемой «жизненною водою» 

(AquaVitae) и привез ее в Европу /в 1290 г./. Тогда все считали эту водку за воду, 

полученную от философского камня. Ее предписывали принимать каплями, и она 

производила целебное действие. Генуэзские же купцы узнали способ приготовления этого 

напитка от Арнольда де Виллана, который выведал секрет у Луллия [6]. 

В России употребление водки получило широкое распространение, чему 

способствовали излишки зерновых, которые стали накапливаться в связи с успехами 

сельского хозяйства, особенно в южных «пшеничных» местностях. Благодаря этому 

появились возможности для получения из хмельного сусла путем перегонки паров через 

медные трубы спиртсодержащей прозрачной жидкости. В ХYI–XYII вв. проводили опыты 

по выкуриванию самогона. Перегонку повторяли два-три раза и достигали иногда такой 

крепости, что умирали от выпитого. Наконец, правительство с 1902 г. установило единую 

крепость для продажной водки в 40 градусов. Этому способствовали исследования Д. И. 

Менделеева, благодаря которым с конца XIX века русской (а точнее – московской) водкой 

стал считаться лишь такой продукт, который представлял собой зерновой (хлебный) 

спирт, разведенный по весу водой точно до 40 градусов. Этот менделеевский состав водки 

и был запатентован в 1894 году правительством России как русская национальная водка – 

«Московская особая» [1].   

Употребление водки, которую пили ―не только пред обедом, но во весь день‖ носило 

какой-то героический характер. ―Русский народ издавна славился любовью к попойкам. 

Еще Владимир сказал многозначительное выражение: ―Руси веселие пити: не можем без 

того быти!‖. Русские придавали пьянству какое-то героическое значение‖ [7, 149-150]. 

Водка для русского человека значила многое: ―Водка для нашего брата пользительна… И 

сколько ей одних названий: и соколик, и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на 

дорожку, и с дорожки, и посошок, и сиволдай, и сиводрала…‖ [8]. Об этом 

свидетельствует и множество разнообразных выражений, например, ―Пьяному море по 

колено‖, ―Пьян как сапожник‖, ―Чокнулись по-русски‖ и т.д. Роль 

лингвокультуремыводка в жизни русского народа наглядно демонстрируется в 

многообразии названий: сивуха, сиволдай, сильвупле, царская, петровская, чем тебя я 

огорчила и т.д.; в образцах художественной литературы, например:  

- Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холодучарку колганной, закусить 

чесночком… Выпил, отдулся. Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с 

брусникой на столе, ни рыжиков соленых рубленных, с лучком.[9];  

- (Князь-кесарь) принимал чарку перцовки, - такой здоровой, что иной нерусский 

человек, отпив ее, долго бы оставался с открытым ртом, - закусывал кусочком черного 

посоленного хлеба и кушал: ботвинью, всякое заливное, моченое, квашеное, лапшу разную, 

жареное, - ел по-мужицки, не спеша.[9] . 

В целом, словарная выборка пословиц и поговорок свидетельствует о роли спиртных 

напитков в жизни русского народа, например:  
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 в кумовьях не быть – и пива не пить;  

 крестьянская сходка – земская водка;  

 водка – вину тетка; хоть водка, хоть вино, а все одно;  

 без шуму и брага не закиснет;  

 с кумом бранюсь, на пиве мирюсь, с чужим побранюсь – винцом зальюсь;  

 винца (пролитого) не подклевать, побоев не подобрать;  

 не побив кума, не пить и пива; 

 было бы вино, а пьяны будем;  

 была бы брага, а во что слить – найдем;  

 наши прадеды живали – мед, пиво пивали, а как бражки жбан – старичок наш 

пан;  

 деды наши живали – мед, пиво пивали, а внуки живут – и хлеба не жуют;   

 не пей, кума, дарового вина;  

 не шуми у браги: не позовут к пиву; 

 сколько пива, столько и песен; 

 по гостям и пиво;  

 по батьке и пиво, по бабе и брага;  

 прося пива, не напьешься;  

 кума, сойди с ума: купи вина!  

 Выпивши пиво – да тестя в рыло; поев пироги – тещу в кулаки;  

 До тридцати греет жена, после тридцати – рюмка вина, а после – и печь не 

греет;  

 Молодой ум, что молодая брага;  

 Молодое пиво уходится, молодой квас – и тот играет;  

 Кто вина не пьет, пьян не живет; кто жены не бьет – мил не живет;  

 Он не кот, молока не пьет, а от винца не прочь;  

 хлеба нету, так пей вино;  

 меняй хлеб на вино – веселей проживешь;  

 за хлеб за соль, за щи – спляшем, а за винцо – песенку споем и т.д.[10]. 

Употребление алкогольных напитков у русского народа носило также ритуальный 

характер. К таким ритуальным особенностям относились такие, как: 1) наливать чашу, 

чарку, вообще сосуд, из которого пьют, дополна; отсюда возникли такие выражения, как 

наливать всклянь, всклень, склень; дом скляный, что полная чаша и т.п.; 2) наливать 

дополна, а пить до дна, что имеет символическое значение и обозначает полноту 

жизненных благ и полноту их потребления. Пить до дна, по-видимому, восходит к еще 

более древнему обычаю пить из рога,который выступает сам по себе и каксимвол 

жизненной силы; 3) самая характерная черта состоит в том, что русскому человеку 

требуется выпивание коллективное. На протяжении всего Средневековья и в более 

позднее время ―коллективное питье способствует укреплению социальных связей, и, 

наоборот, человек, которого обнесли круговой чашей на пиру, становится социальным 

изгоем. Поэтому так важно участвовать в пиршестве, занимать свое, строго определенное 

место за столом, пить в свою очередь и никак не меньше того, что положено‖ [10, 170-177; 

173].  

Водка упоминается и в десятках русских народных обрядов, и в обычаях, например, 

чарку водки всегда ставили на могиле родителей в поминальный день; существовал также 

древний обычай платить за работу водкой и т.д. Но надо отметить, что опъянение и тем 

более пьянство осуждалось и в самом русском народе, оно рассматривалось церковью на 

Руси уже с XI века не только как бытовой порок, но и как служение бесам и языческим 

богам [1, 304]. 

Таким образом, лингвокультурема русская водка, хотя и имеет эквивалент арақ в 

казахском языке, на самом деле представляет собой специфическое явление русской 

культуры, культурный концепт, характеризующийся своими особенностями и длительной 
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историей. 

Данные концепты являются средством отражения картины мира как совокупности 

знаний и представлений человека об объективном мире. В качестве средства отражения 

окружающей действительности указанные концепты могут функционировать в структуре 

модели межкультурного взаимодействия контактирующих народов в условиях 

межкультурной коммуникации как диалога культур с целью приобщения и овладения 

различными формами культуры.  
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Түйін  

Мақалада концептілер әлем туралы білім, көзқарас жиынтығы ретінде 

қарастырылады, нақтырақ, «арақ» концептісінің қазақ және орыс тілдеріндегі мазмұны 

айқындалады.   

 

Summary  

In the article the linguistic culturological field is examined concept and his reflection in 

the different pictures of the world, maintenance of концепта is namely determined "vodka" on 

Russian and Kazakh languages. 

 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Багдатов И.А., 
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В данной статье автором рассмотрен широкий спектр мнений ученых о том, 

каким основополагающим началам подчиняется страховая деятельность в Республике 

Казахстан. Автором было рассмотрено определение принципа права и страховое 

законодательство Республики Казахстан.  
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Страхование как звено финансовой системы государства выполняет три 

взаимосвязанные функции: 

1)  защита имущественных интересов публичных и частных субъектов. Посредством 

осуществления страховой деятельности государство получает возможность 

компенсировать свои потери или потери иных субъектов права, возникшие в результате 

непредвиденных или неблагоприятных обстоятельств. Страхование представляет собой 

эффективный инструмент осуществления государством социальной политики; 

2)  накопление публичных финансовых средств за счет привлечения страховых 

взносов от иных субъектов. Реализуя данную функцию, государство аккумулирует и 

обособляет дополнительные финансовые средства; 

3)  снижение риска непредвиденных бюджетных расходов [1, с. 613]. 

Законодательство Республики Казахстан, в том числе Закон РК о страховой 

деятельности  не содержит специальной нормы, содержащей перечисление принципов 

правового регулирования страховой деятельности.  

Мы полностью согласны  с позицией профессора Алексеева С.С., который отмечает, 

что принципы права — это руководящие идеи, характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают закономерности 

права, а с другой — представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют во 

всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти нормы 

либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов [2, с. 

204].  

На наш взгляд, любая отрасль либо институт права, выражаясь в действующем 

законодательстве, должна в обязательном порядке иметь закрепленные на 

законодательном уровне принципы правового регулирования, так как именно с 

закрепления данных принципов должно в целом начинаться правовое регулирование 

отношений, входящих в предмет той или иной отрасли права или института.  

Ученые каждой отрасли права в отдельности обращали внимание на суть и 

первостепенное значение принципов права конкретной отрасли. Так, Смирнов О.В. 

определяя принципы трудового права, указывал, что по своей сути принципы 

представляют собой основные руководящие идеи, которые концентрированно выражают 

сущность, основные свойства, внутреннее единство и развитие правовых норм в пределах 

системы права, либо его отдельных отраслей и иной совокупности норм [3, с. 45].  

Профессор С.Б. Байсалов, исследовавший принципы применительно к 

водному праву, отмечает, что принципы права — это есть основные 

руководящие начала, пронизывающие все институты права. 

Конкретизируемые в различных правовых установлениях, они 

предопределяют основное содержание права и отражаются в той или иной 

степени на всех его нормах [4,с. 144].  

В продолжение данной позиции профессор Д.Л. Байдельдинов указывал, что 

современное право Республики Казахстан имеет свою систему правовых принципов, 

которые входят в правовую ткань существующих общественных отношений и дейст-

вующего законодательства. Эти общие принципы находят свою конкретизацию 

и преломление в определенных от раслях права и законодательства, в 

которых существуют свои внутриотраслевые принципы. Принципы 

выполняют связующую роль для определенных совокупностей право вых 

норм, отражая их сущность и объединяя их в инсти тут или отрасль права, 

которым соответствует обособлен ный круг общественных отношений, 

регулируемых в соответствии с обозначенным принципом права [5, с. 25]. 

Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм, выступая в 

качестве руководящих идей для законодателя. Они являются связующим звеном между 

основными закономерностями развития и функционирования общества и правовой 
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системой. Благодаря принципам, правовая система адаптируется к важнейшим интересам 

и потребностям человека и общества, становится совместимой с ними [2, с. 204]. 

Таким образом, на наш взгляд, анализ любой правовой системы должен 

включать исследование принципов дан ной правовой системы. Современной 

юридической наукой достаточно фундаментально разработана общая теория 

правовых принципов. Однако данная теория по не понятной для нас причине 

не нашла своего отражения в действующем страховом законодательстве.  

В связи с указанным, на основе анализа законодательства Республики 

Казахстан, а также научных разработок постараемся определить принципы 

страхового права, которые, на наш взгляд, должны найти отражение в 

отдельной специальной норме действующего Закона РК о страховании. В 

теории права правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом 

(общеправовые), его отдельным отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей 

(межотраслевые) [2, с. 204]. 

Учеными в области страхового права принято делить принципы страхования на две 

группы в зависимости от видов страхования – на принципы обязательного и принципы 

добровольного страхования [6]. Однако, мы не будем останавливаться на рассмотрении 

общеправовых принципов и на групповых принципах в зависимости от видов 

страхования, а остановимся на рассмотрении общих принципов, свойственных 

непосредственно страховому праву. 

Исходя из анализа Закона РК о страховой деятельности, можно определить 

следующие общие принципы страхового права: 

1. страхование в Республике Казахстан осуществляется на основе законодательного 

регулирования правовых основ страхования, а также обязательных правил страхования, 

которым должны подчиняться субъекты страхования; 

2. страхование в Республике Казахстан осуществляется на основе государственного 

регулирования страхового рынка и надзора за страховой деятельностью;  

3. страхование в Республике Казахстан осуществляется в целях обеспечения 

защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных и 

выгодоприобретателей; 

4. принцип возвратности страхования;  

5. принцип возмезности договора страхования; 

6. принцип добросовестности; 

7. принцип ограниченности сроков страхования.  

Принцип осуществления страхования на основе законодательного регулирования 

означает то, что отношения по страхованию регулируются в первую очередь 

законодательными актами, например, Гражданским кодексом РК, Законом о страховании, 

законами об отдельных видах страхования. Положения, указанные в данных 

законодательных актах затем уже находят свое расширение в принимаемых 

уполномоченным органом подзаконным нормативных правовых актах. О структуре 

законодательства в области страхования мы говорили ранее, поэтому не будем здесь 

повторяться. 

Принцип обеспечения надзора за страховой деятельностью, определенный в статье 2 

Закона, на наш взгляд означает, что государство,  допуская существование отношений по 

страхованию, оставляет за собой право установления жестких рамок и регулирования 

данных отношений. Надзор за страховой деятельность осуществляется уполномоченным 

органом, которым является Национальный банк Республики Казахстан. В соответствии с 

подпунктом 2 статьи 49 Закона РК о страховой деятельности, на Национальный банк 

Республики Казахстан возлагается определение принципов регулирования страхового 

рынка, а также порядок организации надзора за страховой деятельностью [7, ст. 2]. 

Третьим общим принципом системы страхования в Республики Казахстан мы 

определили принцип обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, 
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застрахованных и выгодоприобретателей. Данный принцип означает, что рассмотренные 

нами предыдущие два общих принципа страхования – законодательное регулирование 

страховой деятельности, надзор и контроль над страхованием, в первую  очередь, 

нацелены на защиту интересов субъектов страхового рынка. 

Общим принципом страхования, который прямо не указан в действующем 

законодательстве Республики Казахстан, но вытекает из его содержания – принцип 

возвратности. Говоря о кредитном начале  страхования, экономисты считают данный 

принцип как принцип страхования или его специфический признак, в соответствии с 

которым все мобилизованные страховщиком в страховой фонд средства, будучи 

распределенными в пространстве и во времени, возвращаются страхователям. Так, И.П. 

Денисова, раскрывая кредитную составляющую страхования, отмечает следующее: 

"Замкнутые отношения между участниками страхования, связанные с солидарной 

раскладкой суммы ущерба, обуславливают возвратность средств, мобилизованных в 

страховой фонд... В случае чрезвычайного события вся сумма страховых платежей 

вернется в форме возмещения ущерба в течение принятого в расчет временного периода в 

том же территориальном разрезе. Признак возвратности средств, сближает 

экономическую категорию страхования с категорией кредита" [8, с. 8]. Следовательно, 

исходя из этой теории, кредит в страховании выражается не в том, что страховщик 

возвращает деньги конкретному страхователю, а в том, что он возвращает их всему 

"сообществу страхователей", сгруппированному вокруг данного страховщика. (Данное 

сообщество страхователей еще называют "ассоциацией страхователей", "участниками 

страхования" или "участниками страхового фонда") [9, с. 44]. 

Принцип возмездности договора страхования означает, что страхование 

основывается на платежах в страховой фонд страхователя. Если говорить о данном 

принципе, то любое страхование - хоть обязательное, хоть добровольное - является 

возмездным. Бесплатного страхования существовать не может. Принцип возмездности 

является экономической основой страховых отношений, за счет наличия определенных 

денежных средств, обеспечивающих реализацию тех функций, которые призвано 

выполнять страхование. И.И. Степанов отмечал, что страхование предполагает средства, 

заранее и специально предназначенные для отклонения последствий несчастья, в отличие 

от простого сбережения на случай денежной нужды. Страхование есть самостоятельная 

хозяйственная деятельность, выражающаяся в сбережении, специально предназначенном 

для отклонения возможного разрушения ценностей от случайного несчастья [10, с. 14].  

С субъективной стороны принцип возмездности подразумевает волю 

заинтересованного лица в отклонении от себя в будущем отрицательных имущественных 

последствий, которые могут постигнуть его. Поэтому при возникновении желания 

отвратить от себя отрицательные имущественные последствия заинтересованное лицо 

обращается к другому лицу – к страховой организации. Поскольку желание указанного 

лица сопряжено с получением в будущем денег или иного имущества, реализовать это 

желание возможно только путем определенных затрат, т.е. вложений на будущее. 

Передавая определенные денежные средства в виде взносов страховой организации, 

заинтересованное лицо создает для себя на будущее определенный имущественный запас. 

Во-первых, это лицо уже заранее откладывает деньги на случай наступления каких-либо 

несчастий, и, во-вторых, у него в связи с этим возникает право требовать у страховой 

организации возмещения потерь, возникших в результате несчастных случаев. Поэтому 

без первоначального вложения денежных средств заинтересованное лицо не будет иметь 

возможности удовлетворить свои эвентуальные потребности. На этом базируется принцип 

возмездности в страховании [11]. 

Другим общим принципом страхования является принцип добросовестности. В 

данном вопросе мы согласны с позицией Худякова А.И., который возражает против 

признания страховых отношений фидуциарными (личностно-доверительными) 

отношениями. При этом, Худяков А.И. предлагает отличать принцип наивысшего доверия 
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от принципа наивысшей добросовестности, который реально закрепляется страховым 

законодательством [8, с. 205]. 

Разъясняя принцип наивысшей добросовестности, Д. Бланд пишет: "Все деловые 

операции должны производиться с соблюдением принципа добросовестности, иными 

словами, не должно быть ни обмана, ни намерения обмануть... Страховые операции 

отличаются от остальных тем, что только один человек знает все относительно той 

"вещи", которая страхуется. Этот человек просит застраховать что-то и его обязанность 

сообщить обо всех фактах страховщику. Принцип, который должен соблюдаться при 

процедуре страхования, - это принцип высшей добросовестности и поэтому даже об 

изъянах страхуемого предмета необходимо сообщить страховщику" [12, с. 43-44]. 

В самом общем виде принцип высшей добросовестности означает, что страхователь 

должен относиться к объекту страхования так, как если бы он не был застрахован. Что же 

касается информации, которую страхователь должен сообщить страховщику в процессе 

заключения договора, то данный принцип обязывает его сообщить все, что ему известно 

или должно быть известно [10, с. 265]. 

Принцип ограниченности сроков страхования связан со сроком действия страхового 

договора. Не смотря на то обязательное страхование или добровольное страхование, срок 

договора по данным видам страхования всегда ограничен определенными временными 

рамками. Следовательно, любое страхование ограничено сроком страхования. 
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Түйін 

Бұл мақалада автор Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметінің 

бағынатын негізгі қағидалары туралы ғалымдардың пікірлері қарастырылған. Автор 

құқық қағидасының мағынасы мен Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасы 

қарастырылған. 

Summary  

In this paper, the author considered  a wide range of scholarly opinions on which 

fundamental principles is basic of insurance activity in the Republic of Kazakhstan. The author 

has considered the definition of the principle of law and insurance legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 
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АНАЛИЗ СТАТЬИ 308 УК РК - ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ ИЛИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Ботантаев В. Р. 

магистрант  

 

В статье был проведен анализ признаков преступления за превышения власти и 

должностных полномочий. Были рассмотрены объект преступления, объективная 

сторона,  субъект преступления,  субъективная сторона, а также  состав преступления. 

Ключевые слова: статьи УК РК, превышение, власть, должностные преступления. 

 

Преступления, предусмотренные в нормах гл. 13 УК РК «Коррупционные и иные 

преступления против государственной службы и государственного управления», 

обладают рядом общих признаков: 

1. Они могут быть совершены специальным субъектом — должностным лицом 

(большинство преступлений) или государственным служащим и служащим органа 

местного самоуправления. Исключение составляет лишь ст. УК о даче взятки, где субъект 

— общий. 

2. Эти преступления совершаются единственно благодаря служебному положению и 

не связаны со служебной необходимостью. 

3. Данные деяния нарушают правильную, законную деятельность государственного 

аппарата и аппарата местного самоуправления, совершаются вопреки интересам службы. 

4. Рассматриваемые преступления могут быть совершены лицами, занимающими 

должности в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях, Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях. 

Одним из основных составов главы 13 УК РК является превышение власти или 

должностных полномочий (ст. 308 УК РК).   

Также превышение власти или должностных полномочий является одним из особых 

видов злоупотребления должностными полномочиями. Основное отличие этого вида 

преступления от состава должностного злоупотребления (ст. 307 УК) состоит в том, что 

при должностном злоупотреблении незаконное действие совершается в рамках обычного 

круга деятельности должностного лица; при превышении, напротив, действие фактически 

явно выходит за эти пределы прав и полномочий [1]. 

Превышение власти или должностных полномочий является одним из особых видов 

злоупотребления должностными полномочиями. Основное отличие этого вида 

преступления от состава должностного злоупотребления (ст. 307 УК) состоит в том, что 

при должностном злоупотреблении незаконное действие совершается в рамках обычного 

круга деятельности должностного лица; при превышении, напротив, действие фактически 

явно выходит за эти пределы прав и полномочий. 

В ст. 308 УК РК предусмотрена разная ответственность по п. 1 и п. 2 данной статьи: 

превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 

лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства наказывается по п. 1 ст. 308 УК 

РК, при этом то же деяние, совершенное должностным лицом наказывается более сурово. 

Для установления признаков рассматриваемого преступления необходимо точно 

установить объем полномочий, предоставленных данному должностному или 

уполномоченному лицу. 

Права и полномочия за пределы, которых выходит виновное лицо, совершая 

рассматриваемое преступление, определяются законами и подзаконными актами: 
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постановлениями, распоряжениями, приказами, инструкциями, уставами, циркулярами, 

доверенностями и т.д. 

Объектом превышения власти или должностных полномочий, как и иных служебных 

преступлений, является нормальная деятельность государственного аппарата. 

Превышение власти или должностных полномочий лицом может быть совершено 

только в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей. Если совершенные 

виновным лицом деяния не связаны с его служебными полномочиями, состав 

предусмотренного статьей 308 УК преступления отсутствует. То есть при полном отрыве 

совершенных неправомерных действий от прав и полномочий должностного лица эти 

действия, при наличии соответствующих признаков, рассматриваются как преступление, 

не являющееся должностным. 

С объективной стороны это преступление характеризуется 3-мя обязательными 

признаками: совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий 

должностного лица, предоставленных ему законом; общественно-опасные последствия в 

виде перечисленных в этой статье закона нарушений; наличие причинной связи между 

выходом лица за пределы полномочий и наступившими последствиями [2]. 

Действиями, явно выходящими за пределы полномочий должностного или 

уполномоченного лица, по разъяснению указанного выше постановления Пленума 

Верховного Суда бывшего СССР от 30 марта 1990 года могут быть: 

- действия, которые имеет право совершить лишь вышестоящее должностное лицо 

данного ведомства (например, декан факультета университета присваивает себе функции 

приема и увольнения сотрудников факультета, хотя эти функции по закону свойственны 

лишь ректору высшего учебного заведения); 

- действия, входящие в компетенцию должностного лица другого ведомства (на-

пример, право производства обыска принадлежит органам дознания, следствия, 

прокуратуры и суда и поэтому отдача распоряжения о производстве обыска сельского 

Акима должна расцениваться как превышение власти); 

- действия, входящие в компетенцию коллегиального органа (например, выдача 

лечащим врачом справки об инвалидности, хотя по закону такие справки может выдавать 

только врачебно-трудовая экспертная комиссия); 

- действия, хотя и входящие в компетенцию данного должностного лица, но до-

пустимые лишь при наличии указанных в законе и ином нормативном акте условий 

(применение оружия не в момент нападения преступника); 

- действия, которые неправомочны, совершать ни одно должностное лицо или орган 

(в частности, применение в отношении подчиненных насилия, оскорбляющего личное 

достоинство потерпевшего) [3]. 

Для наличия состава преступного превышения власти или должностных полномочий 

необходимо наступление вредных последствий в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства и причинной связи между действиями лица и последствиями.  

К существенному нарушению прав и законных интересов граждан, организаций 

либо охраняемых законом интересов общества, государства следует отнести, прежде 

всего, причинение существенного материального вреда правоохраняемым объектам. 

Материальный вред подразделяется на: имущественный, личностный и орга-

низационный. 

Имущественный вред должен определяться соответственно в денежном выражении в 

кратном размере минимального расчетного показателя, установленного 

законодательством республики на момент совершения преступления. 

Личностный вред можно считать существенным, если он проявляется в нанесении 

легкого, средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 
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Организационный вред заключается в приостановке работы предприятий, уч-

реждений, организаций, прекращении выпуска продукции, создании помех и сбоев в их 

работе и т.п. 

Существенным вредом также является нарушение основных конституционных прав 

и свобод граждан, подрыв авторитета соответствующего органа, сокрытие тяжких 

преступлений и т.д. 

Критериями материального вреда являются степень отрицательного влияния деяния 

на нормальную работу конкретного предприятия, учреждения, размер причиненного 

ущерба, число пострадавших, тяжесть морального, физического и имущественного вреда. 

Имущественный, личностный, организационный вред носят оценочный характер, а 

степень морального вреда не поддается оценке в денежном выражении. 

Совокупность вышеприведенных нарушений прав и законных интересов граждан, 

организаций либо охраняемых законом интересов общества, государства составляет по 

конкретным обстоятельствам дела общественно опасные последствия указанных видов 

преступлений должностных лиц. 

Отсутствие существенного нарушения прав как необходимого признака состава 

превышения власти или должностных полномочий исключает уголовную ответственность 

по статье 308 УК. 

Признак явного нарушения означает очевидность, бесспорность выхода совер-

шаемых действий за пределы предоставленных полномочий. 

Преступление является оконченным с момента наступления последствий, указанных 

в законе, а именно существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. На 

следственно-судебной практике эти последствия проявляются в виде причинения 

физического или психического насилия [4]. 

Насилие при превышении власти может быть физическим и психическим Фи-

зическое насилие при превышении власти или служебных полномочий может проявляться 

в причинении потерпевшему телесных повреждений, ударов, побоев, истязаний, 

незаконном лишении свободы. Психическое насилие при превышении власти может 

выразиться и в угрозе совершения физического насилия, и в угрозе причинения телесных 

повреждений, смерти, запугивания с целью облегчить совершение преступления и 

принудить потерпевшего совершить определенные действия (или бездействия) и в других 

формах. Психическое насилие может выражаться словами, письменно, жестами, 

телодвижениями и исходит от субъекта преступления, при этом угроза может быть 

высказана не только в отношении потерпевшего, но и его родственников, близких. 

Необходимым признаком объективной стороны превышения должностных полно-

мочий является причинная связь между выходом лица за пределы предоставленных ему 

полномочий и последствием в форме одного из нарушений, указанных в законе. 

Рассматриваемое преступление с субъективной стороны может быть совершено 

лишь умышленно. Виновный сознает, что он совершает действия, явно выходящие за 

пределы его служебных полномочий, предвидит, что своими действиями причиняет 

существенный вред законным интересам и правам, указанным в законе, и желает 

превысить свои полномочия и причинить ущерб правоохраняемым объектам или 

сознательно допускает их нарушение, либо безразлично относится к этому. Мотив 

преступления для квалификации значения не имеет. 

Субъектом преступления может быть должностное лицо или уполномоченной лицо 

из числа государственных служащих. 

К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся 

должностные лица, депутаты Парламента и маслихатов, судьи и все государственные 

служащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной 

службе.  
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К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

приравниваются:  

1) лица, избранные в органы местного самоуправления;  

2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 

кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики 

Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;  

3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного 

самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного 

бюджета Республики Казахстан;  

4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и 

организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее 

тридцати пяти процентов.  

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 

Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики 

Казахстан [5].  

В части 3 анализируемой статьи сформулировано новое, не известное ранее 

квалифицирующее обстоятельство - превышение власти или должностных полномочий 

лицом, занимающим ответственную государственную должность. 

Часть 4 рассматриваемой статьи в качестве особо квалифицирующего обстоя-

тельства называет наступление тяжких последствий. Таким последствием может явиться 

причинение потерпевшему смерти по неосторожности или причинение особо крупного 

материального ущерба, или иной тяжкий вред, а также совершение этого преступления с 

применением насилия или угрозы его применения; с применением оружия или 

специальных средств; в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям [6, 7]. 

 Таким образом, в УК РК ст. 308 содержит уголовную ответственность за 

превышение власти или должностных полномочий: «Превышение власти или 

должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих 

за пределы его прав и полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до пяти месяцев либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

То же деяние, совершенное должностным лицом – 

- наказывается штрафом в размере от трехсот до семисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

трех до семи месяцев либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 
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Түйін  

Мақалада лауазымдық өкілеттіктердің асыра сілтеу қылмысының болу белгілеріне 

қатысты талдаулар жасалады. Сонымен қатар, қылмыс объектісі, объективті және 

субъективті жақтары мен қылмыс құрамы туралы қарастырылады.  

 

Summary  

In article the analysis of signs of a crime for excess of the power and powers of office was 

carried out. The object of a crime, the objective party, the subject of a crime, the subjective 

party, and also corpus delicate were considered. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕВИАНТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 

Рыскельдинов Биржан 

магистрант Академии Кайнар 

 

В настоящей статье рассмотрены социально-негативные явления и их влияние на 

девиантное поведение военнослужащего. Также предложена типология девиантного 

поведения военнослужащих. Рассматривается характеристика суицидального поведения 

военнослужащего. 

Ключевые слова: социум, негатив, девиантное поведение, военнослужащий.  

 

Среди самых распространенных факторов, влияющих на поведение 

военнослужащих, является пьянство и наркомания, самые сложные и распространенные 

социальные явления. По их сложности и многоликости свидетельствует факт устойчивой 

приверженности к алкоголю и наркотикам различных слоев и профессиональных групп 

населений, людей разного социального положения и материального достатка, 

образовательного уровня, возраста и пола. О серьезности проблемы пьянства и 

наркомании для нашего общества могут свидетельствовать следующие факты. В 

настоящее время на душу населения потребляется в год 14 литров абсолютного алкоголя 

(в одном его литре - 2,5 литра водки или 25 литров пива). Потребляющих наркотики 

насчитывается около 7-8 млн. человек, из них 50-60% можно отнести к категории 

больших наркоманий. 

Проблема пьянства и наркомании не обошла стороной Вооруженные Силы и другие 

войсковые формирования, в том числе и внутренние войска. По статистике 90% 

призывников употребляли спиртные напитки до службы в армии и почти каждый второй - 

во время службы в армии. 

Поэтому распространение наркомании и алкоголизма в Вооруженных Силах во 

многом является следствием и отражением той действительности, существующей в 

нынешнем обществе. Между военными и гражданскими проблемами наркомании и 
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пьянства не существует принципиальных различий. Но некоторые тенденции в этих 

явлениях имеются: 

Наркомания и пьянство, как и преступность в целом, омолаживается. В настоящее 

время больные наркоманией в возрасте 15-16 лет составляют более 20%, 17-18 лет - 14%, 

19-20 лет - более 20%. 

Изменились мотивы приема наркотиков и алкогольных напитков. Одним из главных 

мотивов употребления является уход в «иллюзорный», «прекрасный» мир, поиск эйфории, 

которые обусловлены сегодняшними социально-биологическими, нравственно-

психологическими факторами, нуждой и нищетой большинства населения, и не только 

вышеназванными причинами. 

Сформировавшаяся в последние 5-10 лет ситуация с употреблением наркотиков и 

спиртных напитков является прямой угрозой безопасности общества и национальной 

трагедией. Объективные данные свидетельствуют о том, что наркомания и пьянство стали 

общегосударственной проблемой, угрожающей физическому и психическому здоровью 

граждан, экономике, правопорядку и основам безопасности государства. 

Основными видами девиантного поведения обычно являются: преступления, 

алкоголизм, наркомания, самоубийства, проституция, поведение сексуальных меньшинств 

и др. При этом необходимо заметить, что одним из основных направлений изучения 

отклоняющего поведения является исследование зависимости между теми или иными 

видами отклоняющегося поведения, другими словами, возможности одного вида 

девиантного поведения служат непосредственной причиной другого вида 

отклоняющегося поведения. Чаще всего на практике обосновывается причинно-

следственная связь с алкоголизмом, наркоманией и тем или иным видом совершенных 

преступлений. 

Рассмотрим природу и особенности девиантного поведения военнослужащих, 

понятие нравственно-правовой девиации в поведении военнослужащих. 

Нравственно-правовую девиацию в поведении военнослужащих можно определить 

как систему поступков (проступков), отклоняющихся от требований Присяги, Кодекса 

чести, Законов «О статусе военнослужащих», «О внутренних войсках МВД РК», Уставов 

гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного Устава и т.д. 

Девиантным поведением военнослужащего можно назвать действия, не 

соответствующие той социальной роли, которую дает ему общество, превышение 

служебных полномочий и невыполнение служебных обязанностей, нарушение тех 

морально-этических и социально-правовых норм, которые обязан соблюдать 

военнослужащий. Нравственно-правовые отклонения имеют различные масштабы и 

формы, и могут рассматриваться на разных уровнях. Особенности разных видов 

отклоняющегося поведения определяются их политическим, экономическим, 

идеологическим, управленческим, национальным, психологическим содержанием и 

направленностью. 

В сфере индивидуального поведения они представляют собой поступки конкретных 

людей, запрещаемые нормами права, нравственности, правилами общежития. 

По мнению Я. Гилинского, в понятие отклоняющегося поведения входят 

правонарушения и преступления, а также алкоголизм, наркомания, самоубийства и т. д. 

[1]. К числу так называемых «фоновых» явлений, по существу тех же отклонении 

относится также аморальное поведение. 

Девиация в поведении может рассматриваться на 3-х уровнях: а) общественном; б) 

межличностном; в) индивидуальном. 

На общественном уровне нравственно-правовая девиация в поведении выступает как 

элемент общественной жизни, как одна из ее сторон, как, в большинстве своем, 

нежелательный социальный процесс, присущий той или иной общности людей, 

определяющийся многими факторами: системой потребностей и формой их 

удовлетворения, системой опыта и путей его формирования, системой межличностных 
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отношений. Эти факторы могут вступать в различные связи и взаимоотношения, которые 

выражают определенное эмоциональное содержание и состояние сознания общественного 

и индивидуального. 

Поэтому на общественном уровне девиантное поведение может быть рассмотрено 

вне этого содержания, то есть вне комплекса идей и чувств, и без учета состояния 

сознания. 

На межличностном уровне нравственно-правовая девиация поведения 

военнослужащего выступает как: элемент межличностных отношений -специфическое 

явление, обусловленное социальными и психологическими факторами; элемент тех 

непосредственных связей и отношений, которые складываются в реальной жизни между 

живыми, мыслящими и чувствующими людьми; как элемент эмпирических отношений 

действительных индивидов в действительном общении в воинском коллективе. 

Межличностные отношения, в которых реализуется субъективный, психологический 

фактор, накладывают своеобразный отпечаток на ту или иную ситуацию. Особенно 

возрастает их роль в условиях воинских коллективов, в конкретной их деятельности. 

Наиболее существенными показателями межличностной нравственно-правовой 

девиации поведения военнослужащих с количественной стороны, могут служить 

распространенность и состояние соответствующих явлений и процессов в воинском 

коллективе. Качественными показателями могут служить структура и динамика данного 

коллектива, т.е. структура соотношение внутри воинского коллектива разных видов 

межличностных отклонений: преступлений, дисциплинарных проступков и взысканий, 

аморальных поступков и т.д., а динамика совокупный показатель, характеризующий 

изменение состояния, распространенности и структуры межличностных отклонений во 

времени. 

На индивидуальном (внутри личностном) уровне речь идет о конкретном поступке 

(проступке) определенного военнослужащего. Рассматривая структуру индивидуального 

отклонения от нравственной ил или правовой нормы, следует отметить, что если норму 

принять за эталон проступка, то отклонения от этого эталона могут происходить в самых 

различных направлениях. Поступок (проступок) может не соответствовать нравственной 

или правовой норме по объективным и субъективным причинам, по целям и мотивам, по 

прямым и косвенным результатам. Он может быть новаторским или консервативным, 

полезным или вредным, случайным или типичным, число характеристик отклонений от 

нормы может быть многократно по времени и в пространстве увеличено. 

Индивидуальная девиация выступает как отражение специфического механизма 

внутренней противоречивости личности как источника ее динамического становления, 

самодвижения, развития ее как целостности; индивидуальная девиация - это особая форма 

представленности социальной ситуации. 

Часто индивидуально-правовая девиация военнослужащих связана с особенностями 

военной службы и обусловленных ею причинами и условиями, а также межличностных 

взаимоотношений. При этом некоторые поступки (проступки) адекватно не осознаются и 

тем самым усугубляют девиантность состояний военнослужащего, его служебной 

деятельности и общения с другими военнослужащими. Зачастую военнослужащий не 

умеет и не может справиться со сложной ситуацией, отказывается управлять и владеть 

собой, прибегает к неадекватным выходам из создавшейся ситуации, и при этом имеется 

возможность сослаться на непреодолимые объективные и субъективные причины, условия 

и обстоятельства и т.д. 

Военная служебная деятельность имеет довольно жесткие ограничения проявлений 

активности и пассивности военнослужащих. Это вынуждает их строить и согласовывать 

образы «Я» - «ОН», «ОН» - «МЫ» в ином нормативном режиме. Здесь ведущим 

регулятором самооценок и поведения выступает реальное взаимодействие 

военнослужащих, а не только представления и субъективное отражение деятельности в 

индивидуальном сознании военнослужащего. 
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Существенным источником индивидуальных отклонений является ситуация выбора 

между моральным и правовым требованием к поведению военнослужащего. Уважение к 

закону, предпочтение правовой формы разрешения всех вопросов, в том числе и воинских 

правоотношений, представляется более оптимальной с точки зрения общественных 

интересов. 

В наиболее общем виде выделяются: отсутствие у значительной части призывников 

должного уровня мотивации к прохождению службы, их психологическая 

неподготовленность к преодолению трудностей, неумение противостоять им, а также 

призыв в соединение военнослужащих с отклонениями в состоянии здоровья, низким 

уровнем физического и интеллектуального развития, с педагогической запущенностью 

военнослужащих. Анализ результатов проведенного нами тестирования военнослужащих 

войсковой части 3526 показал, что большинство военнослужащих, совершивших 

самовольное оставление части, имеют выраженные психологические особенности: 

- 73,6% имеют низкий личностный потенциал социально-психологической 

адаптации; 

- 67,7% имеют низкий уровень нервно-психической устойчивости; 

- 50% обладают низкими коммуникативными способностями и моральной 

нормативностью [2]. 

Всех обследованных военнослужащих по признаку отношения их к прохождению 

военной службы можно разделить на две категории. К первой группе относятся 

военнослужащие, в целом положительно относящиеся к прохождению военной службы, 

понимающие ее необходимость и общественную значимость. Эта категория 

военнослужащих наиболее многочисленная и составляет 85,3% от числа обследованных. 

Ко второй группе относятся военнослужащие, имеющие отрицательную установку к 

прохождению военной службы, для которых она не имеет никакого смысла, им также 

ненавистно все, что связано с военной службой. Эта категория составляет 14,7% от числа 

обследованных. 

Военнослужащих второй группы следует признать наиболее опасной категорией в 

плане уклонения от военной службы, так как, если военнослужащие первой группы 

совершают уклонение, как правило, по причине внешних обстоятельств (неблагоприятные 

условия служебно-боевой деятельности, нарушение правил уставных отношений между 

военнослужащими и т. д.), то военнослужащие второй группы с момента призыва на 

военную службу потенциально готовы к уклонению от службы. 

С точки зрения задач воспитания дисциплинированности, первую группу нужно 

признать перспективной, поскольку у них имеется социальная основа для развития 

внутренних механизмов регуляции поведения. Около 15% такой основы не имеют. По 

отношению к ним следует строить совсем иную тактику и стратегию организации 

взаимоотношений, имея в виду, что успех может быть и не достигнут. Для командира 

подразделения особенно важно различать мотивацию этих двух категорий 

военнослужащих и выбирать соответствующие методы воспитания. 

Характерные особенности военнослужащих с негативной установкой к 

прохождению военной службы: отсутствие стремления строить правильные отношения с 

офицерами, сержантами, военнослужащими старших призывов; ярко выраженная 

неудовлетворенность социально-бытовыми условиями службы; ярко выраженное 

тяготение физическими и особенно морально-психологическими нагрузками в процессе 

службы; низкие личностные адаптационные способности и нервно-психическая 

устойчивость, высокая тревожность. 

Необходимо также отметить, что каждый третий из обследованных не удовлетворен 

снабжением различными видами довольствия, медицинским обслуживанием,

 санитарно-гигиеническими условиями, возможностями полноценного отдыха, 

организацией досуга личного состава. 
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Важно отметить тот факт, что 85,1% военнослужащих, уклонившихся от службы, 

выразили неудовлетворенность сложившимися взаимоотношениями с 

сослуживцами, в том числе с офицерами -17,6%, 30% не удовлетворены морально-

психологическим климатом в своих воинских коллективах. Признали, что по отношению 

к ним были случаи морального оскорбления - 94,2%; физического - 82,4% обследованных 

военнослужащих. 

Знание об уголовной ответственности за уклонение от военной службы не являлось 

сдерживающим фактором. Из числа обследованных военнослужащих только 5,8% 

признали, что ничего не знали о возможных последствиях их действий. На основании 

полученных в ходе исследования данных военнослужащих, совершивших уклонение от 

военной службы, можно типологизировать по основным признакам их социально-

психологических характеристик: 

«Аутсайдеры» - 44%. Военнослужащие с низкими характеристиками нервно-

психической устойчивости и адаптивных способности с повышенным уровнем 

тревожности; не умеющие преодолевать трудности, неуверенные в себе. Как правило, в 

коллективе обладают низким социальным статусом. Их ситуативная личностная позиция 

часто связана с выражениями типа «у меня не получится», «мне это невыносимо», «меня 

ненавидят» и т.п. 

«Асоциальные» - 15%. Военнослужащие с негативной установкой к 

прохождению военной службы: не видящие в ней смысла; ненавидящие все связанное с 

военной службой; не терпящие какие-либо ограничения их прав и свобод. Они часто 

характеризуются завышенной самооценкой, отсутствием патриотизма, ориентируются на 

право сильного, демонстрируют не уважение к командирам и сослуживцам. 

«Эгоцентричные» - 14%. Военнослужащие с сильно развитым самолюбием, 

гордостью, считающие любое подчинение унижением своего достоинства, не 

переносящие какие-либо оскорбления личности, тяготящиеся социально-бытовыми 

условиями военной службы. У них нередко завышенная самооценка, высокий уровень 

притязаний; они требовательны к другим и мало спрашивают с себя. Характерны 

высказывания типа«я никому не должен», «мне это не интересно», «мне это не нужно» и 

др. 

«Истощившиеся» - 14%. Военнослужащие, имеющие, как правило, положительную 

установку к прохождению военной службы, но исчерпавшие резерв терпения, связанного 

с ее тяготами и лишениями. 

Основными трудностями для себя отмечают большие морально-психологические 

нагрузки, замкнутость воинского коллектива, однообразие армейских будней. Как 

правило, это юноши с развитыми способностями, чувствительной или слабой нервной 

системой. 

«Сторонящиеся» - 7%. Военнослужащие интровертивного типа (обращенные в себя).

 Замкнутые, необщительные, испытывающие проблемы с установлением 

нормальных взаимоотношений со сослуживцами. Тяжело переживающие разлуку с 

близкими и родными, тяготящиеся жестко регламентированными отношениями между 

начальниками и подчиненными, а также неформальной структурой взаимоотношений 

военнослужащих старших и младших призывов. 

«Конфликтные» - 6%. Военнослужащие, отличительной чертой которых является 

неумение строить нормальные взаимоотношения со сослуживцами, в том числе и своего 

призыва, неуживчивые в коллективе. Их сильно тяготит замкнутость воинского 

коллектива, разлука с близкими и родными, отсутствие социальной среды, в которой они 

чувствуют себя спокойно и уверенно. Одним из криминогенных факторов, влияющих на 

неуставные отношения военнослужащих, является состояние фрустрации. Фрустрация - 

психическое состояние внутреннего напряжения, досады, раздражительности. Это 

состояние возникает в условиях действия факторов, препятствующих нормальному 

осуществлению деятельности индивида, или в ситуации конфликта [3]. 
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Обращение к понятию фрустрации в связи с проблемой преступности позволило 

понять и объяснить те случаи конкретного преступного поведения, которые иногда 

следственно-судебная практика рассматривала как без мотивные (в частности, так 

называемые защищающие действия). Человек, лишенный возможности воздействовать на 

непосредственный источник фрустрации и достичь желаемой цели (отомстить, например, 

за нанесенную кем-то обиду), заменяет ее другой целью, доступной в данный момент 

(избивает другого человека) в результате чего нервно-эмоциональное напряжение 

снимается. Анализируя позиции психологов относительно направлений реакции личности 

на фрустрацию, четко просматривается два таких направления: агрессивность 

(импульсивность) и устойчивость (толерантность) [4]. В тех случаях, когда выход из 

ситуации принимает агрессивную форму, возможно совершение тяжких насильственных 

преступлений. Особенно такое состояние опасно в воинских коллективах, где процветает 

дедовщина. Часто в таком состоянии и совершается расстрел «обидчиков-сослуживцев». 

После того, «расправившись» с обидчиками, военнослужащий может лишить себя жизни. 

Особое место занимает личность военнослужащего суицидента наименее 

исследованная из всех категорий военнослужащих. В условиях существования 

государства перед государственными органами встают все новые задачи по устранению 

возникающих угроз. На протяжении длительного времени довольно остро стоял вопрос о 

самоубийствах. Количество людей, добровольно оставляющих жизнь и пытающихся это 

сделать, представляет существенную угрозу национальной безопасности государства. 

Синдром добровольной смерти характерен для стариков, наркоманов, неизлечимо 

больных, преступников, лиц, преследуемым по тем или иным мотивам, людей в период 

социальных потрясений, например, в войсках таким потрясением для военнослужащего 

могут являться неуставные взаимоотношения. 

На протяжении всей жизни в процессе динамики личность (как ее отдельные 

проявления, так и в целом) претерпевает либо поступательное поэтапное развитие, либо 

деградацию саморазрушения. 

Особое место в структуре саморазрушающего поведения занимает агрессивное и 

аутоагрессивное (суицидальное) поведение, профилактика которого предполагает знание 

военными врачами их медицинских аспектов. 

Агрессия остается одной из «болезней» современного общества, независимо от 

формы государственности, уровня экономического благосостояния и культурных 

традиций. С особенной остротой эта проблема стоит в нашей стране, переживающей 

затяжной системный кризис. Разнообразные формы насилия и правонарушений против 

личности не редко встречаются в вооруженных силах, несмотря на строгую уставную 

регламентацию взаимоотношений и соответствующие профилактические меры. 

Физические расправы, убийства сослуживцев ухудшают морально-психологический 

климат, снижают боеготовность подразделений. Участие военного врача в профилактике 

подобных действий требуют от него соответствующих знаний о причинах и условиях 

агрессивного поведения человека. 

Несмотря на осуществляемые в Вооруженных Силах мероприятия по укреплению 

правопорядка, воинской дисциплины и обеспечению безопасности военной службы, в 

ряде воинских частей и соединений продолжают иметь место случаи самоубийств и 

покушения на них. Даже единичный случай самоубийства в воинском коллективе 

вызывает у его членов чувство неуверенности, пессимизма, поражает своей 

необычностью, что отрицательно сказывается на состоянии морально-психологического 

климата и боеготовности подразделений.  

В условиях воинской службы суицидальные тенденции формируются у 

незначительного числа военнослужащих. В подавляющем же большинстве случаев 

суицидальные мысли возникали у них еще до призыва, а трудные условия службы только 

способствуют их реализации. Суицидальные действия у лиц молодого возраста 

появляются, как правило, непосредственно вслед за возникновением трудной ситуацией 
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(психической травмы) по типу, сходному с реакцией «короткого замыкания». 

Предсуицидальный период длиться от нескольких часов до нескольких суток. Повод к 

совершению самоубийства часто соответствует реальной причине. Характерны 

субъективная переоценка тяжести конфликтной ситуации, чувства безысходности, 

отсутствие в представлениях вариантов выхода из создавшегося кризиса, убежденность в 

неразрешимости своих проблем. 

Переживания, связанные с трудной ситуацией, становятся доминирующими в 

сознании, сопровождаются отрицательным эмоциональным напряжением, что сводит к 

ограничению полноты восприятия окружающей действительности, затрудняет ее 

критическую оценку и поиск адекватных путей разрешения конфликта. В конечном счете 

ситуация субъективно оценивается как безысходная, что и приводит к суицидальным 

действиям в результате преходящего индивидуального «ограничения» самосознания при 

отсутствии психопатологии. 

При прохождении военной службы у ряда военнослужащих при существующей 

каждодневной угрозе, происходит снижение ценности жизни и притупление чувства 

опасности. Тем самым ослабляется инстинкт самосохранения, облегчается реализация 

суицидальных мыслей, совершение рискованных действий, в результате которых можно 

погибнуть. Война, как правило, способствует закреплению черт агрессивности, 

жестокости личности, которые культивируются по отношению к противнику, но в 

конфликтных ситуациях могут проявляться и по отношению к окружающим. 

Установлено, что даже гетероагрессивные по содержанию переживания (месть, протест, 

шантаж) могут поменять направленность и привести к аутоагрессивным действиям. 

В условиях военной службы 80% суицидальных действий совершается 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в том числе 2/3 -

солдатами и сержантами первого года службы. В последнее время возросло число 

самоубийств среди офицеров и прапорщиков. Растет количество суицидальных 

происшествий с использованием огнестрельного оружия, причем 3/4 их совершаются 

непосредственно на посту. Наиболее распространенными способами самоубийств 

являются огнестрельные самоповреждения и самоповешение. Каждый 6-й самоубийца 

оставляет предсмертную записку. Чрезвычайно велика отрицательная роль алкоголя в 

совершении суицидальных действий (свыше 60% их происходит в состоянии 

алкогольного опьянения). С одной стороны, алкоголь облегчает возникновение 

суицидальных мыслей, с другой - при их наличии облегчает реализацию. Половина 

военнослужащих, покушавшихся на свою жизнь, не принимали участия в общественных 

мероприятиях. Почти все они имеют следующие особенности характера и поведения: 

замкнутость, чрезмерную чувствительность, болезненное самолюбие, переживание 

малоценности, неудачливости, изолированности, ощущения отсутствия уважения и 

заботы со стороны окружающих. 

Итогом данного параграфа являются выводы о том, что: 

Нарушения уставных правил взаимоотношений связаны, прежде всего, с социально-

психологическими особенностями личности. 

Недостаток внимания и понимания проблем военнослужащих со стороны 

окружающих и, прежде всего, командиров, что приводит к конфликтным ситуациям. 

Недостаточная защищенность военнослужащих в воинском коллективе. 

Отсутствие условий для самоутверждения в воинском коллективе. 

Плохая организация культурного досуга военнослужащих. 
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Түйін 

Ұсынылып отырылған мақалада әскери қызметшілердіњ девиантты әрекеттері 

мен оларға әсер ететін әлеуметтік - негативті құбылыстар қарастырылған. Сондай-ақ 

мақалада әскери қызметшілердің девиантты әрекеттерінің типологиясы ұсынылған. 

Мақалада әскери қызметшілердің суицидалды әрекеттері көрініс тапқан.  

 

Summary 

In the present article the social and negative phenomena and their influence on deviant 

behavior of the serviceman are considered. The typology of deviant behavior of the military 

personnel is also offered. The characteristic of suicide behavior of the serviceman is considered. 
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Мақалада, әлемдік ғылымда осы күнге дейін шешімі табылмай келген, зияткерлі ұлт 

қалыптастыру тетігі, «адам ой - санасы логикалық жұмыс жүйесінің, пирамидалық 

құрылымының голограммасы мен адам жанының психо-эмоционалдық  құрылымына» 

қатысты ұғымдар мен түсініктер, адамзатының  рухани алтын  ғасырына 

бағытталған, «Мәңгілік ел - ұлттық идеясын» іске асыру механизмі берілген.  

Түйін сөздер: толеранттылық, зияткерлік, ойлау, жүйе, дүниетаным, зияткерлі 

ұлт және т.б. 

                                                                  

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҧлттық идеясы мен «НҦРЛЫ ЖОЛ» жаңа экономикалық 

саясатын іске асырып, ИНДУСТРИАЛДЫ – ИННВАЦИЯЛЫҚ жағынан дамыған 30 

- ел қатарына қосылу, ДҤНИЕТАНЫМ мен ОЙЛАУ ЖҤЙЕМІЗГЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

БОЛЫП ТҦР.  

Дара да, дана, текті Қазақ елінің салт - дҽстҥріне заман талабына сай, ғылыми 

кҿзқараспен қарау нҽтижесінде іске асқан, БІРЛІК пен БЕЙБІТШІЛІК, 

САБЫРЛЫҚҚА негізделген, Ел басымыздың ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ САЯСАТЫН, яғни  

АҚ пен ҚАРАНЫ  АЖЫРАТЫП,  РУХАНИ  ТАЗАЛЫҚ ҦСТАНЫМДАРЫНА  

САЙ, ІЗГІ - ДҦРЫС ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ  БІЛУДІ, әрбір отбасы, мектептен 

бастап, қоғамның барлық саласында, кҥнделікті ӛмір дағдысына айналдыру дәуір 

талабы, әлемге ҥлгі болған Қазақ елінің, ӛніп – ӛсіп - ӛркендеу жолы болып тҧр.  
Дамыған 30 - ел қатарына қосылу дегеніміз – ШИКІЗАТҚА ТӘУЕЛДІ БОЛМАЙ, 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАҒА САЙ, ДАЙЫН ӚНІМ ШЫҒАРУ, яғни 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ деңгейімізге байланысты. Мысалы, алдығы қатарлы дамыған, 

инеден ракетаға дейін шығаратын Сингапурда, ЖАН - ЖАҚТЫ ТАЗАЛЫҚ ҧлттық идея 

деңгейіне кҿтерілген. ЖАПОНИЯ экономикасын алға жетелеуші  КАЙЦЗИН  

философияcы болса, ҽлем фабрикасына айналған Қытай мемлекеті, бес мың жылдық 

тарихы бар Конфуций философиясын негізге алған.  

mailto:akbactay@gmail.com
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Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті – Елбасы,  «Нҧр Отан» 

партиясының Тҿрағасы Нҧрсҧлтан  Ҽбішҧлы  Назарбаевтың ҧсынған «МҼҢГІЛІК ЕЛ – 

ҦЛТТЫҚ  ИДЕЯСЫ» мен «НҦРЛЫ ЖОЛ - ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫН» 

іске асыру, ҽрбір отбасы, мектептен бастап, қоғамның барлық саласында:      

-  ҦЛТТЫҚ ИДЕЯ ДЕГЕН НЕ? 

-  ДІЛ ДЕГЕН НЕ? 

-  РУХ ДЕГЕН НЕ? 

-  АДАМ ДЕГЕН КІМ? 

-   ӚМІР МӘНІ НЕДЕ? 

-  ТӘРБИЕ ДЕГЕН НЕ? 

-  РУХАНИ - ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ ДЕГЕН НЕ? 

-  БАҚЫТ ДЕГЕН НЕ? 

-   ЗИЯТКЕРЛІК  ДЕГЕН НЕ? 

- ЗИЯТКЕРЛІ  ҦЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ, ҚАЛАЙ ІСКЕ АСЫРУҒА 

БОЛАДЫ?  – деген ДҤНИЕТАНЫМДЫҚ, АДАМНЫҢ ЖАРАТЫЛЫСТАҒЫ АЛАТЫН 

ОРНЫ мен ҾМІР МҼНІНЕ қатысты ҧғымдар мен тҥсініктерге, саяси – философиялық, 

ҽлеуметтік – психологиялық, педагогикалық, тарихи шындық  жағынан  жаңаша 

кҿзғараспен қарау арқылы қалыптасатын  ОЙЛАУ  ЖҤЙЕМІЗГЕ  БАЙЛАНЫСТЫ  

БОЛЫП  ТҦР . 

Ҿтпелі кезеңде, ДҼСТҤРЛІ, ТІЛ мен ДІЛДІК ІЗГІ ҦСТАНЫМДАРЫМЫЗ 

(ҦСТАНЫМ – АДАМ ДҤНИЕТАНЫМЫ МЕН ҾМІРГЕ КҾЗҚАРАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ 

ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІНЕ САЙ, ЖҤРІС - ТҦРЫСЫ МЕН ІС ҼРЕКЕТІ) жетілмей жатқанын 

пайдаланып, жеріміз бен байлығымызға қызыққан тҥрлі  секта, ағымдар сырттан 

қаржыландырылып, ҧрпақ санасын улауға кҿшкенде, ҧлттық мҥддемізді, ел ертеңін, ҧрпақ 

болашағын ойлаған, Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті - Елбасы Н. Ҽ. 

Назарбаев, «Нҧр Отан» партиясының кезектен тыс ХІІ –съезінде: «ДАҒДАРЫС АШЫП 

КҾРСЕТКЕН ІШКІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ ҤЛКЕН БІР БҾЛІГІ, ҚОҒАМНЫҢ РУХАНИ 

АХУАЛЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. «НҦР ОТАННЫҢ» ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖҦМЫСЫ,  

ҚОҒАМДА РУХАНИ - ПАРАСАТТЫЛЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА ЖҤЙЕСІН 

ОРНЫҚТЫРУҒА БАҒЫТТАЛУЫ ТИІС»- деп,  даму  жолын  нақтылап  берді. 

ҦЛТТЫҚ ИДЕЯ – АДАМ ҾМІРІНІҢ МҼНІНЕН ТУЫНДАЙТЫН, 

ДҤНИЕТАНЫМДЫҚ ҦҒЫМ.  

АДАМ ӚМІРІНІҢ МӘНІ - ҿмір cынақтары (қиындықтары) арқылы рухани жетілу 

болса, адамдар қауымдастығы - мемлекеттің ҧлттық идеясы – МӘҢГІЛІК  ЕЛ негізі, 

РУХЫ БИІК ТҦЛҒА, БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ХАЛЫҚ, ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ 

қалыптастыру.  
 ДІЛ – ата - баба тегінен, тіл мен дҽстҥр, ҽдет - ғҧрып негізінде, генетикалық 

(шежірелік)  деңгейдегі  ғасырлар бойы қалыптасып, ІШКІ ЖАН ДҤНИЕМІЗ 

ҚАБЫЛДАЙТЫН, ҦЛТТЫҚ РУХАНИ БОЛМЫСЫМЫЗ.  БОЛМЫС дегеніміз – 

дҽстҥрлі, генетикалық деңгейдегі, ата - тегімізден бері (шежірелік) қалыптасқан, ҧлттық 

тіл, ҿнер, киім, тағам, мінез, тб. мҽдени, ІШКІ ЖАН ЖҤНИЕМІЗГЕ РУХАНИ КҤШ – 

ҚУАТ, ЖІГЕР БЕРЕТІН ҚАЖЕТТІЛІКТЕР ЖИЫНТЫҒЫ.       

Кҥшті де, қуатты Мҽңгілік Қазақ Елінің негізін қҧраушы, білімді де, білікті,  жан - 

жақты жетілген  ақыл - парасат иесі - ТҦЛҒА болғандықтан, « Нҧр Отан » партиясы  

қолдауымен, қазақ халқының тіл, дҽстҥр, діліне заман талабына сай, ғылыми кҿзқараспен 

қарау  нҽтижесінде іске асқан, зияткерлі  ҧлт қалыптастырудың қазақстандық  б р е н д – 

ҥлгісі мен іске асыру тетігі  (Сана формуласы немесе рухани заңдылықтарға негізделген, 

адам ой - санасы логикалық жҧмыс (Тҧмар) жҥйесінің пирамидалық қҧрылымының 

голограммасы ),  «Толеранттылыққа негізделген Назарбаев - алтын ғасыр ойлау жҥйесі», 

зияткерлі ҧлт қалыптастыру тетігі «Ақбастау - рухани тазалық ҧстанымдарына 

негізделген, жҥйелі ой - сана қалыптастыруға бағытталған, кешенді тҽрбие бағдарламасын 

» іске асыру «Нҧр Отан» партиясы Астана қаласы Орталық Аппараты, Алматы қалалық 
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жҽне Бостандық ауданы филиалы қалалық мҽслихат депутаттары, Қазақстан 

Республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қолдауымен, Ҽль - Фараби атындағы № 145 

жҽне № 40 орта мектептері мен № 1 жҽне № 2 балалар ҥйлерінде қолға алынды.  

  Бағдарлама мақсаты, РУХАНИ - ПАРАСАТТЫ ОРТА негізінде, ҽрбір отбасы, 

мектептен бастап, қоғамның барлық саласында, кҥнделікті ҿмірде АҚ пен ҚАРАНЫ 

АЖЫРАТЫП, ІЗГІ - ДҦРЫС ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ БІЛУДІ, КҤНДЕЛІКТІ ӚМІР 

ДАҒДЫСЫНА АЙНАЛДЫРУ арқылы ( мысалы: сабаққа,  жҧмысқа кешігу не кешікпеу, 

ҿзіңнен кейін орныңды жинау, не жинамау, ашулану, не сабырлы болу,  т.б.), ҽлемдегі 

дамыған алдыңғы қатарлы 30-ел қатарына кіру, зияткерлі ҧлт, ақыл - парасат иесі - 

тҧлғаны қалыптастырудың  Қазақстандық тҽлім - тҽрбие ҥлгісін, «МӘҢГІЛІК ЕЛ - 

ҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН» ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ, «ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА 

НЕГІЗДЕЛГЕН, НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН ҒАСЫР  ОЙЛАУ  ЖҤЙЕСІ»  

ДЕҢГЕЙІНДЕ, ҦЛТТЫҚ  БРЭНДКЕ АЙНАЛДЫРУ.  
Адамның жақсы, не жаман тағдырына ҽсер етуші, оның М І Н Е З І болғандықтан, 

мінездің қалыптасуына ҽсер ететін, ата - тегінен келе жатқан, генетикалық (шежірелік) 

ақпараттарды баптап,  білім  мен   ҿмірлік тҽжірибе  негізінде ТҦЛҒАЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРШЫ Т І Л  мен  Д І Л Д І К,  Т Ҽ Л І М -  Т Ҽ Р Б И Е  

ОРТАСЫ болғандықтан:   «АДАМНЫҢ МІНЕЗІ - ОНЫҢ ТАҒДЫРЫ., СҤТПЕН КЕЛГЕН 

- СҤЕКПЕН КЕТЕДІ, т.б.», ҿте терең  философиялық  тҥсініктер мен тҽрбиелік мҽні 

жоғары, астарлы ҧғым, мақал - мҽтелдер кҿп кездеседі.   

Адамның жақсы, не жаман, САБЫРЛЫ, не ҚЫЗБА, мінезі, дҥниетанымдық ойлау 

жҥйесі мен жан тазалығына тҽуелді болып, психо - эмоционалық ҿрістік тербеліс 

жағдайы, денедегі тҥрлі жҥйке, жҥрек, т.б. аурулар ретінде кҿрініс беріп, НИЕТ - 

ПИҒЫЛЫНЫҢ АҚ не ҚАРАЛЫҒЫНА ТҼУЕЛДІ  екенін ҽлем ғылымы, торсиондық - 

нано - био – ҿрістік деңгейдегі  зерттеулері дҽлелдеп отыр.  

Кҿненің кҿзі, асылдың сҿзімен мҧра болып, ҧрпақтан - ҧрпаққа аманат ретінде келе 

жатқан, жыр – дастан, аңыз – ҽңгіме, ертегі, басқа да дҥниетанымдық ҿнер - кино 

туындылары арқылы,  ҽділет пен зҧлымдық, даму мен тоқырау арасындағы кҥресті кҿріп, 

ЖЕТКІНШЕК ҦРПАҚ, ақиқат пен жалған, шындық пен ҿтіріктің ара жігін ажыратуға 

бейімделіп, РУХАНИ БІЛІМ мен ҾМІРЛІК ТҼЖІРИБЕ негізінде, АР –  НАМЫС,  САНА  

КҾЗІ  ОЯНЫП,  ЗИЯТКЕРЛІК ТЕГІ - ЕСТІЛІК пен ТЕКТІЛІККЕ  ЖЕТЕЛЕЙТІН, 

КҾРКЕМ МІНЕЗДІ, АҚЫЛ – ПАРАСАТ ИЕСІНЕ АЙНАЛАДЫ  .  

 АҚ пен ҚАРАНЫ ажыратушы «САНА ҚУАТЫ - ЕС» болғандықтан, « ЕСІ 

БАР, ЕСІ ЖОҚ » яғни, CАНАСЫ ОЯНҒАН, КӚЗІ АШЫҚ, не ҚАРАП ТҦРЫП 

КӚРМЕЙТІН, ТЫҢДАП ТҦРЫП ЕСТІМЕЙТІН, САНАСЫ  ЖАБЫҚ, деген ҧғым 

қалыптасқан.  

ЗИЯТКЕРЛІК, яғни ЕСТІЛІК НЕГІЗІ, АДАМ САНАСЫ ОЯНЫП, ИМАН 

КӚЗІНІҢ АШЫЛУ КӚРСЕТКІШІ, ОҢ мен ТЕРІС, АҚ ПЕН ҚАРАНЫ 

АЖЫРАТЫП, КЕЗ - КЕЛГЕН ЖҤЙЕНІҢ ҚҦРЫЛЫМЫН ДҦРЫС ТҤСІНУ 

АРҚЫЛЫ, НАҚТЫ ДА, ІЗГІ - ДҦРЫС ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ БІЛУІМЕН 

АНЫҚТАЛАДЫ.  

Ҿзге ҧлт, ҧлыстардың тіл – дҽстҥр, заманауи білім мен технологиялық 

жетістіктерінің жақсы жақтарын меңгеріп – ҥйрену, ҾЗ МҼДЕНИЕТІМІЗДІ ЖЕТІЛДІРУ 

АРҚЫЛЫ, ЖАЛПЫАДАМЗАТ ДАМУЫНА ҤЛЕС ҚОСУ - даму кепілі. 

ҦРПАҚ ЕКІЖҤЗДІ МӘҢГҤРТ БОЛМАУ ҤШІН, қазақ тіл, дәстҥріне сай ІЗГІ, 

РУХАНИ ТАЗАЛЫҚ ҦСТАНЫМДАРЫМЫЗҒА САЙ, АҚПАРАТТЫҢ ЖАЛҒАН не 

АҚИҚАТТЫҒЫН АЖЫРАТЫП (әсіресе ғаламторда), РУХАНИ ДҤНИЕТАНЫМДА 

ТӘРБИЕЛЕНУІ  ДӘУІР ТАЛАБЫ, ҧрпақ болашағы ҥшін кешегі қан майданда жеріміз 

ҥшін жандарын қиған, ата - баба аманаты, арманы.   

АДАМ  КАПИТАЛЫНЫҢ басты сапалық кӛрсеткіші, ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ 

ЖҤЙЕСІН мемлекеттік деңгейде бірінші орынға қоюға қатысты, жолдауда: « Мектептегі 
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оқыту нҽтижесі, оқушылардың сындарлы ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 

талдау машығын игеру болуға тиіс » - деп нақтыланды.  

Адамның жаратылыстағы алатын орны мен ҿмір мҽнін тҥсінбей, ДҤНИЕТАНЫМЫ 

мен ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІ ДҦРЫС ҚАЛЫПТАСА ҚОЙМАҒАН кейбір жасҿспірімдер мен 

жастар, сырттан келген, теріс пиғылды, адам ой- санасын  улап, адастырушы ағым – 

секталар мен ақпараттық интернет ресурстар ықпалымен, ақ - қарасын ажырата алмай, 

нарық пен дағдарыс қиындықтарына шыдамай, кҥйзеліске ( КҤЙЗЕЛІС - кез келген кҥшті 

ҽсерден, адамда пайда болатын, психо – эмоционалдық кҥй.) тҥсіп, шешу жолын тек ҿзіне 

- ҿзі қол жҧмсап, с у и ц и д, нашақорлық,  маскҥнемдік сияқты рухани ауруларға 

шалдығуда.  

Профессор Махмуд Хамди Зақзҧқ «ҦМЫТЫЛҒАН ҚҦНДЫЛЫҚТАР» кітабында: 

«Тап қазіргі кезде, ҚОҒАМНЫҢ ТЕК МАТЕРИАЛДЫҚ ТҦРҒЫДАН ҒАНА БІРЖАҚТЫ 

ДАМУЫ, ҒАЛАМ ТЕПЕТЕҢДІГІНЕ ҼСЕР ЕТУДЕ. Ал РУХАНИ ҚҦНДЫЛЫҚ, 

ӛмірдің барлық саласын дамытуға қозғау салатын НЕГІЗГІ ТІРЕК болып табылады. 

ОСЫ ТІРЕКТЕН  ҚАЛҒАН  ДАМУШЫ  КҤШТЕР БАСТАУ АЛАДЫ, ӚЙТКЕНІ  

МҦНСЫЗ  ЕШҚАНДАЙ  НӘРСЕ  ЖАСАУ  МҤМКІН  ЕМЕС» - деп жазған, дана сҿзі 

бар.  

 Абай атамыз: «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Тҿртеу тҥгел болса, тҿбедегі 

келеді. Бес нҽрседен қашық бол: ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ - бес 

дҧшпаның білсеңіз. Бес нҽрсеге асық бол: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап 

қой - бес асыл іс кҿнсеңіз »- деп, даналық пен надандық белгілеріне сипаттама берген. 

Жҥсіп Баласағҧн: «Біліксіздің тілін тыйған жҿн болар. Текті сҿз бен, тҽтті сҿз, екі 

басқа білгенге. Кейде ащы сҿз тҽтті де, тҽтті удай тілгенде. Шарап ішпе, таза ҧста 

санаңды. Ми былықса, кҿрер кҥнің қараңғы. Сабырлы бол, сабыр жеткізер мҧратқа. Кҥйіп 

– пісіп, ҿзіңді отқа қҧлатпа. Қай істе де жоғалтпағын сабырды. Ҧстамдылық ҥйірер мал – 

бағыңды, Тҿле би абыз: «Ақылдың тҥбі, қҧт болар. Қарап отырғанша, бір нҽрсеге жарап 

отыр. Кҽсіп болмай, нҽсіп болмас. Наданға кҿзіңді салма, сағың сынар. Досыңа ҿтірік 

айтпа, сенімің кетер. Дҧшпаныңа шыныңды айтпа, тҥбіңе жетер» - деп, ҧрпақтар ақ - 

қараның ара - жігін ажырата білсін деген ҥмітпен, ҿсиет қалдырған.  

Дана ата, дара, ата - бабаларымыз жерімізді тек білектің кҥшімен емес, ел рухын 

кҿтеретін ҿсиетті сҿздерді ҧран, ҧстаным еткен. Ақын да, батыр Махамбет Ҿтемісҧлының: 

«Ереуіл атқа ер салмай, Егеулі найза қолға алмай, Ерлердің ісі бітерме, Мерген Байболов 

пен Данияр Беласаровтың «Ер Қосай Бҽли Ата» кітабында: « СЕН КӚЗІҢМЕН КӚРІП, 

БІРАҚ АҚЫЛЫҢМЕН КӚРЕ АЛМАСАҢ, ПАЙДАСЫ ЖОҚ », «АДАМ БАЛАСЫ 

ӚЗІНІҢ СЫРТҚЫ КЕЛБЕТІНЕ ҚАЙҒЫРАДЫ, АЛ АҚЫЛСЫЗДЫҒЫНА 

ҚАЙҒЫРМАЙДЫ » – деген жалынды сҿздер, қырғын - майданда ер мен елдің ар – 

намыс, қайрат – жігер, патриоттық рухын кҿтерген.  

 «МҼҢГІЛІК ЕЛ - ҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ» мен «НҦРЛЫ ЖОЛ» ЖАҢА 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ, ДҤНИЕТАНЫМ МЕН ОЙЛАУ 

ЖҤЙЕМІЗГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛҒАНДЫҚТАН, ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҦҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ - ЕЛ БАСЫ Н. Ҽ. НАЗАРБАЕВ ҾЗ 

ЖОЛДАУЫНДА, ҚОҒАДА РУХАНИ - ПАРАСАТТЫЛЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫҢ  

ЖАҢА,  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖҤЙЕСІН ОРНЫҚТЫРУ МАҚСАТЫНДА,  БАРЛЫҚ 

САЛАДА  «НҦР ОТАННАН» АРНАЙЫ ОҚУ КУРСТАРЫН ҦЙЫМДАСТЫРЫП,   

ТҼРБИЕ МҼСЕЛЕСІН  ЕРЕКШЕ  ҚОЛҒА АЛУ ҚАЖЕТТІГІН  АТАП ҾТТІ. 

ОСЫҒАН САЙ, ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҤРІНЕ ҒЫЛЫМИ 

КӚЗҚАРАСПЕН ҚАРАУ НӘТИЖЕСІНДЕ ІСКЕ АСҚАН, ЗИЯТКЕРЛІ ҦЛТ 

ҚАЛЫПТАСТИЫРУ ТЕТІГІ «АҚБАСТАУ - РУХАНИ ТАЗАЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА» ҚАТЫСТЫ ҦҒЫМДАР МЕН ТҤСІНІКТЕР:  

РУХ ДЕГЕНІМІЗ НЕ ?  
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РУХ ДЕГЕНІМІЗ – мҽңгі, шексіз, ешнҽрсеге мҧқтаж емес, бірлікке негізделген, 

махаббат пен мейірімнен тҧратын, таза сана негізіндегі, жоғарғы ақыл – парасат, ғаламдық 

қуатты ҿрістік негіздегі, толық жетілген ақпараттық жҥйе, барлық жаратылыс негізі. 

 ДІЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ ?  

 ДІЛ ДЕГЕНІМІЗ – ата - баба тегінен, тіл мен дҽстҥр, ҽдет - ғҧрып негізінде, 

генетикалық ( шежірелік ) деңгейдегі, ғасырлар бойы қалыптасып, ІШКІ ЖАН 

ДҤНИЕМІЗ ҚАБЫЛДАЙТЫН, ҦЛТТЫҚ РУХАНИ БОЛМЫСЫМЫЗ. 

АДАМ ДЕГЕНІМІЗ КІМ ?  

АДАМ ДЕГЕНІМІЗ – ЖАН мен ТҼННЕН жаралған, РУХАНИ ЖАРАТЫЛЫС 

болғандықтан, ол толық жетілген рухтың, жетілмеген, жер жағдайында ҿмір сынақтары 

(қиындықтары) арқылы,  білім мен тҽжірибе негізінде жетілетін бҿлігі.  

Сол себепті, ақпараттық технологиялар дамыған заманда, дағдарыстан шығу 

жолы, ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ САЛАСЫНДА, АДАМҒА ТЕК ТӘНДІК, 

МАТЕРИАЛДЫҚ ТҦРҒЫДАН ЕМЕС, РУХАНИ  ЖАРАТЫЛЫС РЕТІНДЕ 

ҚАРАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП ТҦР.   
АДАМ ДЕНЕCНІҢ ҚҦРЫЛЫМЫ : - негізгі: 12- мҥше, 62- тамыр, 72- буыннан 

тҧрады.  

АДАМ  ЖАНЫНЫҢ  ПСИХО – ЭМОЦИОНАЛДЫҚ  ҚҦРЫЛЫМЫ :  

а).  САРАЛАП - САРАПТАУШЫ, адамның АҚЫЛ – ОЙЫ бастағы мида орналасқан.  

ҽ).   Адамның дҥниетанымына сай, АҚ пен ҚАРАНЫ  ажыратушы, иман негізі – 

ЖАН, жҥректе орналасқан. 

б).   Жанның ішінде -  ақыл - оймен тікелей байланыста, ақпаратты жинақтап – 

реттеп – бағыттаушы – САНА  орналасқан.  

в).  Сананың ішінде СЕЗІМ орналасқан ( Сезімнің жоғарғы шыңы мейірім, 

сҥйіспеншілік, достық  пен  махаббат ) .  

г).   Cезімнің  ішінде – ТҤЙСІК  орналасқан.  

ғ).   Тҥйсіктің  ішінде- КҾҢІЛ орналасқан.  

д).   Кҿңілдің ішінде - СЫР орналасқан. 

е) .  Сырдың ішінде – АҚ не ҚАРА НИЕТ - ПИҒЫЛ орналасқан.  

ѐ). Ақ, не қара ниет - пиғылдың ішінде АҚИҚАТ, НЕ ЖАЛҒАН ІЛІМ, БІЛІМ, 

АҚПАРАТҚА  САЙ,  Д Ҥ Н И Е Т А Н Ы М   орналасқан. 

ж). Дҥниетаным ішінде, ақ - қараны ажыратушы АҚЫЛ - ПАРАСАТ, генетикалық 

ақпаратқа сай - ИМУНДЫҚ ЖҤЙЕМІЗДІҢ тегі -  « САНА ҚУАТЫ -  ЕС »  орналасқан. 

з).  Адамның РУХАНИ ЖАН ТАЗАЛЫҒЫНА ҚАРАЙ, САНА КҾЗІ - ЕСТІЛІГІ 

ОЯНЫП, ЖҤРКЕТЕГІ ИМАН негізінде, ЕРІК ҚУАТЫ арқылы, ҿмірдегі қиын 

кедергілерді жеңіп, ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ( инновацияға ) ҦМТЫЛЫП, БОЙЫНДАҒЫ 

АТА - ТЕГІНЕН ДАРЫҒАН ҚАСИЕТТЕРІ КЕҢІНЕН АШЫЛУЫ АРҚЫЛЫ, АДАМ 

ТҦЛҒА РЕТІНДЕ, ҾМІРДЕ ҾЗ ОРНЫН ТАУЫП, ЗОР ДЕНСАУЛЫҚ,  ЫРЫС – БЕРЕКЕ,  

БАҚ - ДҼУЛЕТКЕ  ЖЕТЕДІ .  

ӚМІР МӘНІ НЕДЕ ?  

ҾМІР МҼНІ - ҿмір сынақтары (қиындықтары) арқылы рухани жетілу.   

ТӘРБИЕ ДЕГЕНІМІЗ НЕ ?    

ТҼРБИЕ ДЕГЕНІМІЗ – ҽрбір адамның ата - тегі, ҽке - анасы арқылы келе жатқан, 

ГЕНЕТИКАЛЫҚ  ( дарыған, ізгі қасиеттеріңнің жақсы жақтарын ) АҚПАРАТТАРДЫ  

БАПТАП, БІЛІМ мен ТҼЖІРИБЕ  АРҚЫЛЫ  ЖЕТІЛДІРЕ БІЛУ,  РУХАНИ  

ДҤНИЕТАНЫМ  НЕГІЗІНДЕ , МІНЕЗІҢНІҢ ЖАҚСЫ ЖАҚТАРЫН  КҤШЕЙТІП, 

ЖАМАН ЖАҚТАРЫН БАСУ АРҚЫЛЫ, КҤНДЕЛІКТІ ҾМІРДЕ  ҾЗІҢДІ  ЖЕТІЛДІРІП  

ОТЫРУ.  

РУХАНИ - ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ ДЕГЕН НЕ ?  

РУХАНИ - ПАТРИОТТЫҚ ТҼРБИЕ - дара да, дана, ата - бабаларымыздың 

парасатты ойлары мен ҿсиетті сҿздерін, ерлігі мен батырлығын білу арқылы, даналықты 
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меңгеріп, ҿткен тарихи шындық негізінде болашаққа нық басып, ел, жерін сҥйіп, ҧлттық 

мҥдде мен мінезге сай, адал да, таза ҿмір сҥре білу.  

БАҚЫТ ДЕГЕН НЕ ?  

БАҚЫТ ДЕГЕНІМІЗ - рухани заңдылықтарға сай, білім мен тҽжірибе, жан - жақты 

тазалық ҧстанымдарды негізінде, ақ пен қараны ажырата білу арқылы, кҥнделікті ҿмірде 

ІЗГІ - ДҦРЫС ШЕШІМ ҚАБЫЛДАП, кҿркем мінез, ой, сҿз, ниет, іс - ҽрекет негізінде 

алдыңа қойған мақсаттарға жетіп, ҾЗІҢДІ ҼРДАЙЫМ ЖЕТІЛДІРІП ОТЫРУ. 

ЗИЯТКЕРЛІК ДЕГЕН НЕ ?   

З И Я Т К Е Р Л І К  ДЕГЕНІМІЗ  –  ақыл - парасат негізіндегі, САНА ҚУАТЫ – 

ЕСТІЛІКТІ МЕҢГЕРУ.  ЕСТІЛІК ДЕГЕНІМІЗ - жҥректегі иман негізіндегі, сана кҿзінің 

ашылуы нҽтижесінде, ақ - қараны ажыратып, кез - келген нҽрсенің қҧрылымын дҧрыс 

тҥсініп, жҥйелі де, нақты, ізгі шешім қабылдай білу. Осыған сай, зере, зейін, зерде, 

зейінділік, жат, жете,  таным, ойлау қызметінің жоғарғы тҥйсіну, сезу, қабылдау, жадында 

сақтау, қиялдау, елестету, т. б. қабілеттер жиынтығы. 

З И Я Т К Е Р Л І  ҦЛТ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕГЕНІМІЗ  НЕ ?  

З И Я Т К Е Р Л І  ҦЛТ немесе  ДАНАЛЫҚТЫ МЕҢГЕРГЕН АҚЫЛ  -  ПАРАСАТ   

ИЕСІ -  Т Ҧ Л Ғ А Н Ы  ҚАЛЫПТАСТЫРУ  ДЕГЕНІМІЗ -  ата- дҽстҥр, тіл мен ділдік 

заңдылықтарымызға дҽуір талабына сай, ғылыми кҿзқараспен қарау нҽтижесінде, жан - 

жақты рухани тазалық ҧстанымдарын меңгеру арқылы, ақ жолдың қарасы, қара жолдың 

ағы болатынын, жаратылыстағы барлық нҽрсе « жҧптық » негізден, яғни бір - біріне 

қарама – қарсы, екі қуаттың бір - біріне сынақ болып, жетілген – сабырлы, немесе 

жетілмеген ашу - ыза жағдайындағы қуаттық алмасу, дамып - жетілудің басты заңы екенін 

(мысалы: оң мен теріс заряд қосылса жарық қуатын береді, кҥн мен тҥн, қосу мен азайту, 

ҥсті мен асты,. «тҧздың дҽмін білмеген, қанттың дҽмін білмес»., т.б.), сонымен қатар, 

бірлік пен келісім жағдайында ғана, ҿніп, ҿсіп, ҿркендеп, жаңа жетістікткрге жетуге 

болатынын тҥсіну. Кез - келген жҥйеің ҽуелі қҧрылымын тҥсініп, содан кейін ғана, САНА 

ҚУАТЫ - ЕСТІЛІККЕ САЙ,  ІЗГІ - ДҦРЫС ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ БІЛУ,  дамыған 30 - 

елдің АЛДЫНДА БОЛУ КЕПІЛІ. 

ІЗГІЛІККЕ  БАҒЫТТАЛҒАН  ДӘСТҤРЛІ  Ҧ С Т А Н Ы М Д А Р Ы М Ы З  :  

1 . ОЙ - САНА ТАЗАЛЫҒЫ :  

БАЛАНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІ ҚАЙ ТІЛДЕ ҚАЛЫПТАССА, ОЛ СОЛ ТІЛДІ  

ОРТАНЫҢ МҤШЕСІ БОЛЫП, СОЛ ТІЛДЕГІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ 

ЖЕТІЛЕДІ.  Сондықтан,  ОЙ - САНА ТАЗАЛЫҒЫНЫҢ БІРІНШІ КҾРСЕТКІШІ  - ТІЛ 

ТАЗАЛЫҒЫ.  

Адамның санасы ҿмір сынақтары ( қиындықтары ) арқылы тазарып, жетілуге  

бағытталған, жетілмеген жандық жҥйе екенін тҥсініп, қандай жағдайда да АШУЛАНБАЙ, 

САБЫРЛЫ, КЕШІРІМДІ БОЛУ.   

Мысалы: бала теледидар, интернет, басқа да ақпараттардың, жақсы- жаман, ОҢ 

ТЕРІСІН ШАТАСТЫРЫП АЛМАЙ АҚПАРАТТЫҢ АҚИҚАТ не  ЖАЛҒАНДЫҒЫН  

АЖЫРАТУДЫ ҤЙРЕНІП, адамның жҥріс –тҧрыс, сҿз, іс- ҽрекетінен, ниет- пиғылына 

қарай, жоғары, не тҿмен рухани даму деңгейін кҿріп, ТҦМАР - жҥйесін меңгеру негізінде, 

ізгі - дҧрыс шешім қабылдай білуге дағдылануы арқылы, кез - келген мҽселені ақыл- 

оймен саралап, дара ғылыми тҧжырым жасап, кҥнделікті алған білімін тҽжірибеге  

айналдырып, ҿмірінде қолдана білсе, ҿмірлік дҧрыс орта тауып, бақыт кілті - парасатқа 

жетіп, ЕРТЕҢГІ ЕЛ ДАМУЫНА  АУҚЫМДЫ ҤЛЕС ҚОСАРЫ, АҚИҚАТТЫҢ  

ШЫНДЫҒЫ . 

2. НИЕТ – ПИҒЫЛ  ТАЗАЛЫҒЫ : 

АДАМНЫҢ ТҦЛҒА РЕТІНДЕ, ОҢ - СОЛЫН ТАНЫП, ҚАЛЫПТАСҚАН 

ИМАНДЫЛЫҒЫНЫҢ  БАСТЫ  КӚРСЕТКІШІ – Н И Е Т  Т А З А Л Ы Ғ Ы.  

Адамның ниеті оның дҥниетанымына қарай,  ақ, не қара болатындықтан,  жақсы, не 

жаман мінез, ҿмірлік ҧстанымына сай, ҿмір жолы мен ортасы, оң - ізгі, не теріс ниет – 
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пиғыл, іс- ҽрекетіне сай, ЖАНСАУЛЫҚ КҾРСЕТКІШІ -ДЕНСАУЛЫҒЫ, БАҚ – 

ДҼУЛЕТ, ҾМІР ҦЗАҚТЫҒЫ .    

3. СӚЗ ТАЗАЛЫҒЫ :  

CӚЗ – ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС ҚҦРАЛЫ, БАРЛЫҚ АҚПАРАТ КҾЗІ, 

ДҤНИЕТАНЫМ мен НИЕТ - ПИҒЫЛДЫҢ АҚ не ҚАРАЛЫҒЫНА ҚАРАЙ, ЖАҚСЫ не 

ЖАМАН  УАҚИҒА  ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ  НЕГІЗ .  

ТІЛ – РУХАНИ КЕМЕЛДЕНУ КӚРСЕТКІШІ.  ҚАЙ ТІЛДЕ СҾЙЛЕСЕҢ, СОЛ 

ҦЛТТЫҢ РУХЫН КҾТЕРЕСІҢ.  « ҾЗГЕ ТІЛДІҢ БҼРІН БІЛ, ҾЗ ТІЛІҢДІ ҚАСТЕРЛЕ » - 

ҿсиетіне сай, ана тілің арың екенін тҥсініп, мемлекеттік, басқа да тілдерде таза, 

араластырмай сҿйлей білу. « Ойламай сҿйлеген, ауырмай ҿледі » - ҿсиетіне сай, ойыңды 

жҥйелі де, нақты, қысқа да, нҧсқа ОЙ ТҤЙІНМЕН жеткізе білу АҚЫЛДЫЛЫҚ БЕЛГІСІ. 

Адамның КҾРУ, ЕСТУ, ОЙЛАУ, СҾЙЛЕУ ҚАБІЛЕТІ негізінде АҚЫЛ КӚЗІМЕН 

КӚРЕ БІЛУ ҚАСИЕТІН  МЕҢГЕРУ  -  Д А Н А Л Ы Қ .  
 «Ақылмен мыңды, білекпен бірді жығасың»- деп орынды да, жҥйелі, таза сҿйлей 

білген. «Тоқсан ауыз сҿздің, тобықтай тҥйіні бар» - деп, ҽрдайым айтатын сҿздің астарын 

тауып, жақсылап ойлап алып, содан кейін тҥйінін орынды жеткізе білген. Ҽсіресе, 

кҿпшілік ішінде біреудің кҿңілін қалдырып, ренжітетін, бос сҿзден аулақ болып, біреу 

сҿзін аяқтағаннан кейін ғана, басқалардың сҿзін бҿлмей, мҽселенің нақты, ТҤЙІНДІ 

ШЕШІМІН АЙТА БІЛГЕН.  
Ҿзінен ҥлкен адамдардың алдында дауыс кҿтеріп, қатты қол сермеп, білгішсініп 

сҿйлемеген. Біреудің сыртынан ҿсек айтып, келемеждеп, пайдасыз, бос сҿз айтпаған. 

Біреуді бетіне мақтамаған. Жҥректі қанша ашу қысса да, сабырға келіп, КЕШІРІМДІ 

БОЛЫП, бақ келер алдында сынақ келетінін тҥсініп, жаман сӛзге бармаған. Ҿсек, 

ҿтірікке барып, біреудің сырын ҽшкерелемеген.  

Жҥректен шыққан сҿз, жҥрекке жететінін тҥсініп, ҽрбір СҾЗ - АДАМ ЖАН 

ДҤНИЕСІ МЕН КҾҢІЛІНЕ ҼСЕР ЕТІП, ЖАҚСЫ, НЕ ЖАМАН УАҚИҒА 

ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫНЫН БІЛІП : « Жақсы сҿз - жарым ырыс », « Екі елі ауызға, тҿрт 

елі қақпақ » ҿсиеттеріне сай, жҥйелі сҿйлеп, ғайбат сҿз, лас лексикологиядан аулақ болған 

( мысалы: ата- ана, ҧстаздың аңғармай, ашумен айтылған сҿзі баланы ҥрейлендіріп, 

жҥрегінде қорқыныш сезімін тудырып, арадағы қарым- қатынас бҧзылып, білімді меңгеру 

қабілетіне ҽсер етіп, қасиеті жабылып қалса, оның жҥйкесін емдеп қалпына келттіру 

қиынға тҥсуі мҥмкін.    

4. ІС - ӘРЕКЕТ ТАЗАЛЫҒЫ : 

АДАМНЫҢ РУХЫН КӚТЕРЕТІН, ОНЫҢ ІЗГІ  ІС - ӘРЕКЕТІ  болғандықтан, 

нағыз адам сҿзімен емес, ісімен екенін тҥсініп, ЖАҚСЫЛЫҚТА ЖАРЫСЫП, ІЗГІ  ІСТЕР 

ЖАСАУҒА ДАҒДЫЛАНУ. Оқуда  да, еңбекте де тиянақты болып, баратын жерге, 

сабаққа, жҧмысқа, уақтылы, кешікпей келіп, істі соңына дейін бітіру.  

ЖАУАПКЕРШІЛІК, ЖАҢАШЫЛДЫҚ, ІСКЕРЛІК СИЯҚТЫ ІЗГІ ҚАСИЕТТЕРДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Мысалы : АШУЛАНЫП ТҦРЫП, ШЕШІМ ҚАБЫЛДАМАУ.,  

КЕШІРІМДІ БОЛУ., САБЫРҒА КЕЛУ., АМАНАТҚА ҚИЯНАТ ЖАСАМАУ., … т. б. 

сияқты ізгілікке бағытталған қағидаларды ҧстану, ақыл - парасаттылық белгісі  екенін  

тҥсіну .   

5. ГИГИЕНАЛЫҚ  ДЕНЕ ТАЗАЛЫҒЫ :  

ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ - ЖАНСАУЛЫҚ. Тҽн тазармай - жан тазармас, жан 

тазармай - ой тазармайтынын тҥсініп, салауатты ҿмір негізінде, дене мҥшелерін 

гигиенелық  таза  ҧстап, спортпен  айналысып, шынықтыру.  

Осыған орай, САЛАМАТТЫ ҾМІР СҤРУ ДЕГЕНІМІЗ - тек жҥгіріп, дене 

шынықтыру емес, АУРУ ДЕГЕН – АДАМ НИЕТІНІҢ БҦЗЫЛУЫНАН, ДЕНЕДЕ 

КҾРІНІС ТАБАТЫН, ЖАН ДҤНИЕСІНІҢ БЕЙНЕСІ екенін тҥсініп, « Тҥріне қарап – 

тҥңіл » - ҿсиетіне сай, арамнан алшақ болып, ой – сана, ниет – пиғыл тазалығымен, ҿрістік 

( имундық ) қуатыңды жҥректегі иман негізінде кҥшейтіп, адал да, таза ҿмір сҥріп, 
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надандық белгілері: ашу – ыза, ҿсек - ҿтірік, мақтаншақтық, темекі, ішімдік, нашақорлық 

сияқты РУХАНИ ДЕРТТЕРДЕН АУЛАҚ БОЛУ. 

 «Ауру астан, …» дейді дана халқымыз, сондықтан да, таза, сабырлы иман қуатымен, 

ашусыз, адал ( халал ) дайындалған тамақ «ЕМ» - екенін білу.    

6. АДАМДАР АРАСЫНДАҒЫ  ҚАРЫМ  - ҚАТЫНАС  ТАЗАЛЫҒЫ :  

АДАМДАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС, СҾЗ АРҚЫЛЫ ІСКЕ 

АСАТЫНДЫҚТАН текті де, дана, ата – бабаларымыз, АДАМНЫҢ  СҾЗІ  МЕН ЖҤРІС - 

ТҦРЫСЫНА ҚАРАЙ, таза, не  лас ой - сана, адал, не арам ниет- пиғылы, жоғары не тҿмен  

РУХАНИ   ДЕҢГЕЙІН  КҾРІП, « ТҤРІНЕ ҚАРАП - ТҤҢІЛ » - деген ҿсиет қалдырған .  

АР – ҦЯТ, НАМЫС ЖОҚ ЖЕРДЕ, ИМАН БОЛДМАЙТЫНЫН тҥсініп, ақиқат 

пен шындық ҧстанымдарына сай, адалдық, ҽділдік, сабырлық, қарапыйымдылық, 

турашылдық, шынайылық, жомарттық, ар- ҧят, кіршіксіз шынайы достық, махаббат, 

бірлік пен ынтымақтастық, ҥлкенді- кішіге ізет кҿрсету, ата- анасын, ҧстаз, ҿзіңнен 

ҥлкенді сыйлап, кез - келген жағдайда  АШУ ДҦШПАН, АҚЫЛ ДОС екенін біліп, 

КӚРКЕМ МІНЕЗГЕ ЛАЙЫҚ, ІЗГІ, ТҦЛҒАЛЫҚ, ТЕКТІЛІК  ҚАСИЕТТЕРДІ  

ҦСТАНУ .   
7. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САНА НЕГІЗІНДЕГІ, ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН 

ТАБИҒАТҚА ДЕГЕН ТАЗАЛЫҚ :   
«ӘЛЕМДІ  ӚЗГЕРТКІҢ КЕСЕ - ӚЗІҢНЕН БАСТА.,  ҚОҚЫСТЫ 

ЖИНАҒАННАН ГҾРІ - ЖҤРГЕН ЖЕРІҢДІ ЛАСТАМАУ., т.б. …» - қағидаларына  сай, 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ТАЗА  ОЙ – САНА  ҚАЛЫПТАСТЫРУ арқылы, ҥй, мектеп, 

сыныптағы, кез- келген жҥмыс орнын, қоршаған ортаны таза, ҧқыпты ҧстауды, ҽрбіріміз 

ҿзімізден бастап, табиғатқа зиян келтірмеу.   

  Ақпараттық – технологиялық, инновациялық даму жағынан алда келе жатқан 

Израиль мен « ХХІ – ғасырдағы ҽлем фабрикасы » атанған Қытай елдері, бірі «Давид 

жҧлдызы», екіншісі «Инь – Янь», 5 - мың жыл бҧрын пайда болған КОНФУЦИЙЙ 

философиялық қағидаларын ҧстанып, инновациялық биік жетістіктерге жетіп отыр.   

МҼҢГІЛІК ҚАЗАҚ ЕЛІ, ата- тегімізден келе жатқан: «Тҿртеуі тҥгел болса, тҿбедегі 

келеді» - «Ақ жолдың қарасы, қара жолдың ағы болады» қағидаларын ҧстанып, адамзаты 

тарихында ешқашан басы бірікпеген, ҽлем діндері мен тіл, дҽстҥр, ділі бҿлек ҧлт  

ҿкілдерін, Қазақстан Республикасы Бірінші Президенті – Елбасы Н. Ҽ. Назарбаевтың, 

даму мен бақыт кілті, ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН ДОКТРИНАЛЫҚ 

СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ АРҚАСЫНДА, ҽлем ғылымында осы уақытқа дейін шешімі 

табылмай келген қазақстандық - бренд, АЛТЫН ҒАСЫР ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІ, « сана 

формуласы немесе рухани заңдылықтарға негізделген, адам ой - санасы логикалық жҧмыс 

(Тҧмар) жҥйесінің пирамидалық қҧрылымының голограммасы» ( зияткерлік меншік 

объектісін тіркеу куҽлігі № 777 ) арқылы, Израиль мен Қытай сияқты (2) екі деңгейлі 

философиялық ойлау жҥйесі емес, МҼҢГІЛІК, КҤШТІ ДЕ, ҚУАТТЫ ҚАЗАҚ ЕЛІ, (5) 

бестік деңгейдегі философиялық даму қағидасы, яғни (1) ақ пен (2) қараны ажырата білу 

арқылы, рухани тазалық ҧстанымдарына сай, (3) ізгі - дҧрыс шешім қабылдау арқылы, (4) 

даму («Мҽңгілік ел - ҧлттық идеясы») мен (5) бақыт деңгейіндегі ойлау, ЗИЯТКЕРЛІ 

(интеллектуалды) ҦЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ, ҦЛТТЫҚ 

ТҼРБИЕМІЗДІҢ МАЗМҦНДЫҚ НЕГІЗІН ҚҦРАУШЫ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА 

НЕГІЗДЕЛГЕН, НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН ҒАСЫР ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІ моделіне шығып 

отырмыз ( № 1 cызба). 

 «МҼҢГІЛІК  ЕЛ – ҦЛТТЫҚ  ИДЕЯСЫ» мен «НҦРЛЫ ЖОЛ - ЖАҢА 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ» аясында, АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ, ДАМЫҒАН 30 – ЕЛ 

ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУ, КҤНДЕЛІКТІ ҾМІРДЕ, ҼРБІР ОТБАСЫ, МЕКТЕПТЕН 

БАСТАП, ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ САЛАСЫНДА, ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДҼСТҤРЛІ 

ДҤНИЕТАНЫМЫНА ҒЫЛЫМИ КҾЗҚАРАСПЕН ҚАРАУ НҼТИЖЕСІНДЕ, КЕЗ - 

КЕЛГЕН ЖҤЙЕНІҢ ҚҦРЫЛЫМЫН  ДҦРЫС ТҤСІНІП, РУХАНИ  ТАЗАЛЫҚ 
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ҦСТАНЫМДАРЫНА САЙ, ІЗГІ, ДҦРЫС ШЕШІМ  ҚАБЫЛДАЙ БІЛУДІ меңгеруге  

байланысты болып тҧр.  

 «Нҧр Отан» партиясы Орталық Аппараты, Қазақстан Республикасы білім жҽне 

ғылым министрлігі, Ы. Алтынсарин атындағы ғылым академиясы, Алматы қаласы білім 

басқармасы қолдауымен, 2009 жылдан бері қолға алынып келген «Ақбастау - рухани 

тазалық бағдарламасы» ҿз жемісін беріп, Алматы қаласы  мектеп (№ 2 сызба), балалар 

ҥйлері мен жоғарғы оқу орындары, мекемелерінде, ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА 

НЕГІЗДЕЛГЕН, НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН ҒАСЫР ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІ, индустриалды - 

инновациялық экономика негізі, интеллектуалды ҧлт қалыптастырудың қазақстандық 

брэнд - моделі  ҿз жемісін беруде.  

 

Cызба – 1. ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА  НЕГІЗДЕЛГЕН, НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН  

ҒАСЫР ОЙЛАУ   ЖҤЙСІНІҢ   ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  БРЭНД – ҤЛГІСІ ( моделі ) 

(Сана формуласы немесе рухани заңдылықтарға негізделген, адам ой – санасы логикалық 

жҧмыс (ТҦМАР) жҥйесінің пирамидалық қҧрылымының голограммасы). 

                                                    

                                                                           
                                                                            МӘҢГІЛІК ҚАЗАҚ ЕЛІ - 

 

                                                              ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН, 

                                                   НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН  ҒАСЫР ОЙЛАУ ЖҤЙЕСІ,  

                                                          (5) БЕС ДЕҢГЕЙЛІ ( 1- ақ пен 2- қара, 3- ізгі - 

                                                     дҧрыс шешім, 4- даму, 5 - бақыт) ҤЛГІСІ (моделі). 

                                                                   
                                                      ҚЫТАЙ 

КОНФУЦИЙ ФИЛОСОФИЯСЫ,  (2) ЕКІ ДЕҢГЕЙЛІ (ақ пен қара)                                              

ҤЛГІСІ (моделі). 

            
                  ИЗРАИЛЬ 

ДӘУІТ ПАЙҒАМБАР ЖҦЛДЫЗЫ,  (2) ЕКІ ДЕҢГЕЙЛІ (ақ пен қара)  

ҤЛГІСІ (моделі). 
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Сызба - 2.  
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   Қҧрметті ҧстаздар, мҥдделі зиялы қауым !  

   Қазіргі кезде ҽрбір отбасы, мектептен бастап, ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ 

САЛАСЫНДА ҚОРДАЛАНҒАН, КҾПТЕГЕН  РУХАНИ  ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ  

ШЕШІМІ ТАБЫЛУЫНА СЕПТІГІ ТИЕР деген ҥмітпен, ата – ана, ҧстаз, мҥдделі 

жергілікті ҽкімшілік, ҿзін - ҿзі басқару мекемелерінің қолдауымен,  РУХАНИ - 

ПАРАСАТТЫ МЕКТЕП (КОЛЛЕДЖ, УНИВЕРСИТЕТ т.б.) ОРТАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІНДЕ, оқушылар мен студенттердің ҿзін - ҿзі басқару жҥйесі 

деңгейінде іске асатын, «МҼҢГІЛІК ЕЛ - ҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ» мен «НҦРЛЫ ЖОЛ» 
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ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ,  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

БРЕНД, «АДАМ ОЙ - САНАСЫ ЛОГИКАЛЫҚ ЖҦМЫС (ТҦМАР) ЖҤЙЕСІНІҢ, 

ПИРАМИДАЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫНЫҢ ГОЛОГРАММАСЫ» немесе 

«ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН, НАЗАРБАЕВ - АЛТЫН ҒАСЫР ОЙЛАУ 

ЖҤЙЕСІН» іске асыру, «Нҧр Отан» партиясы қолдауымен, республика деңгейінде 

отбасы, мектептен бастап, университет, мекемелерде қолға алынып, конференция, 

кездесулер ҧйымдастырылып, ӚМІРГЕ  АҚЫЛ  КӚЗІМЕН ҚАРАП, ІЗГІ - ДҦРЫС 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ  БІЛУ, ҽсіресе мектеп оқушылары мен студент жастары 

арасында, НҦРЛЫ БОЛАШАҚ  ЖОЛЫНДАҒЫ, жақсы ҥрдіске айналып келеді.  

    

Резюме 

В статье, впервые раскрываются нерешенные в мировой науке механизм и 

понятийно - категориальный аппарат формирования интеллектуальной нации, в рамках 

« пирамидальной структуры голограммы сознания и психо - эмоциональной структуры 

души человека », механизм  реализации « Национальной идеи - Мәңгілік ел». 

 

Summary  

The article describes the unsolved in the world science the mechanism and conceptual and 

categorical device for forming an intelligent nation within the framework of ‖the pyramidal 

structure of a hologram of consciousness and the psycho-emotional structure of a human soul‖, 

and the mechanism of implementation of the National idea called ―Mangilik el‖. 

 


