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ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 
УДК: 332 (574.5) 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
Н.А. Абдурахманов – кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры «История Казахстана и 

общественных дисциплин» ЮКГФА, г. Шымкент 
 
Форма собственности землевладения всегда играла основопологающую роль в земельном вопросе как в полити-

ческом контексте, так и экономическом развитии данного отрасля аграрии. Тем более остро стояла это проблема в 
начале ХХ века в Казахстане, когда бурно обсуждался дальнейшее колонизации Россией казахских земель. В данной 
статье методом сравнительного анализа и принципом научного объективизма предлагается и рассматривается 
проблема формы собственности землевладения в Казахстане в дореволюционный период. Автор статьи ставить 
основной задачей определить приемлемую форму собственности для казахского населения в данное время и положе-
ние. В итоге анализируя и приводя высказывания национальной интеллигенции, приходит к выводу, что наиболее 
приемлемой в дореволюционный период формой землевладения была государственная.Также анализируется ситуа-
ция введения частной собственности для казахов, переходящих к оседлости, на равных основаниях с переселенцами. 
Этот принцип был утвержден в том же году Инструкцией, имевшей силу закона. Таким образом, 1909 год стал 
переломным в трансформации земельного законодательства, аннулировав принцип огосударствления всех земель 
казахского населения, введя право частной собственности на земли оседающих казахов.  

Ключевые слова: земельный ресурс, землевладение, землепользование, форма собственности, частная собствен-
ность, государственная собственность, национализация, колонизация, дореволюционный период 

 
В начале ХХ века активно обсуждался вопрос о формах землевладения казахов. Свою позицию по 

этому вопросу высказал К.Пален, настаивавший на введении частной собственности на обрабатываемые 
казахами земли. Его позиция была вызвана не заботой о казахском народе, а преследовала цель – расши-
рение площади русского землевладения. Частная собственность, по его мнению, будет содействовать 
передаче казахских земель русскому населению посредством купли-продажи. Близки к концепции 
К.Палена и взгляды Ф.Лобысевича, который предлагал осуществить "свободную колонизацию" на основе 
взаимных согласий, то есть русские купцы и предприниматели должны брать такие участки, которые 
предоставят или продадут им казахи. В конечном счете воплощение в жизнь этого теоретического тезиса 
привело бы к осуществлению ненасильственного способа колонизации казахских земель путем мирной 
экономической борьбы, который, несмотря на свои либеральные оттенки, имел бы своим результатом 
страшную катастрофу – окончательную потерю земли казахами. Таким образом, инициация идеи о част-
ной собственности в Казахстане была связана с усилением колонизации казахских земель. Вместе с тем, 
идентификация земельных отношений в России и Казахстане привела к распространению в Казахстане 
идеологии либерализма, основывающейся на идее о том, что "...образование могущественного класса 
крестьян-землевладельцев, привязанных к личной земельной собственности, является необходимым 
условием экономического возрождения России' [1]. Приверженцем этой идеи был и П.Столыпин, 
который в противовес планам национализации земли выдвинул принцип развития частной собственно-
сти. Он подверг критике радикальные взгляды о прогрессивном характере насильственной национализа-
ции земли и коллективной собственности на ней, совершенно верно уловив то, что при принудительной 
национализации "...земля получила бы скорее те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользовать-
ся, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому 
лицу – этого бы никто не стал бы делать [2].  
Большинство взглядов по этому вопросу в начале 20 века склонялось в сторону признания целесо-

образности национализации земли. Такой точки зрения придерживался, в частности, известный эконо-
мист Л.Чермак. Глубже, чем остальные авторы, к разработке вопроса о формах собственности на землю, 
подошел Т.Седельников, считавший, что у казахской земли должно быть 2 совладельца – казахский народ 
и государство. Рассматривая перспективы эволюции форм землевладения в Казахстане, он на наш взгляд, 
вплотную подошел к идее о необходимости социализации, а не национализации земли. Данная точка зре-
ния была очень близка к программным установкам партии эсеров, программу которой разработали изве-
стные ученые-аграрники А.Чаянов и Н.Кондратьев, взгляды которых будут освещаться в дальнейшем. 
Проблема введения на территории Казахстана частной собственности активно обсуждалась и на 
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местах. Побудительным моментом для постановки данной проблемы, как указывалось выше, выступила 
усиливающаяся колонизация казахских земель. Вместе с тем оказало свое воздействие аграрное законода-
тельство П.Столыпина.  
В материалах Переселенческого Управления по Семиреченской области за 1906-1913 годы мы также 

находим мысль об актуализации вопроса отвода земель на правах единоличного владения. В Отчете 
отмечалось, что историческая ошибка землепользования России – создание огромных латифундий – не 
должна повторяться в новоприобретенных землях. Однако, автор этой идеи дифференцированно подхо-
дил к проблеме форм землевладения в Казахстане. Он обращал внимание на те отрасли сельского хозяй-
ства, которые не могут вместиться в рамки мелкого землевладения. К таковым он относит тонкорунное и 
каракулевое овцеводство, коневодство, скотоводство вообще. Поэтому, наряду с мелкой частной земель-
ной собственностью, по его мнению, возможно создание и более крупной земельной собственности. 
Важным аргументом в пользу введения частной собственности являлась необходимость орошения 
удобных для земледелия пустующих земель. 
В 1907 году проблема введения частной собственности на казахские земли явилась одним из предме-

тов обсуждения на Совещании о землеустройстве казахов. Официальные лица на этом Совещании пока 
что не встали на сторону признания необходимости осуществления на практике частной собственности 
на землю. Совещание предположило определить землю оседлым казахам не в собственность, а в пользо-
вание, причем окончательное, не подвергаемое новым изъятиям, хотя и было признано, что "...отвод 
земли в собственность был бы во всех отношениях более желательным'. Частная собственность не была 
одобрена, так как при утверждении ее для казахского населения, пришлось бы распространить эту меру и 
на переселенцев, а это противоречило принципам законодательства, по которому земли являлись 
собственностью государства. 
При обсуждении сметы Переселенческого Управления на 1909 год в Государственной Думе выявилась 

позиция этого ведомства относительно проблемы землевладения казахов. Оно стояло на той точке зрения, 
что закреплять за какой-либо группой населения казахов или другого инородческого населения в 
собственность земельные пространства, необходимые для обеспечения их существования при условии их 
кочевого образа жизни, не представляется рациональным. Данная точка зрения не была лишена зерен 
целесообразности, так как отвод земель кочевого землепользования в частную собственность, а значит 
отграничение их не содействовал бы развитию хозяйства. 
Совещание 1909 года, рассмотревшее постановку переселенческого и землеустроительного дела в 

областях, управляемых на основании Степного Положения, уже в корне пересмотрело взгляды по вопро-
су о частной собственности на землю. Наряду с вышеозначенными причинами, актуализировавшими 
постановку вопроса о введении частной собственности на казахские земли, хотелось бы отметить влияние 
на этот процесс становления так называемого "нового" курса в переселенческой политике, делавшего 
ставку на сильного, зажиточного переселенца посредством развития частной инициативы на личных 
землях. Вместе с тем, введение частной собственности на землю было тесным образом связано с установ-
кой на развитие землеустроительного процесса среди казахского населения. Данное Совещание согласи-
лось с необходимостью введения частной собственности для казахов, переходящих к оседлости, на 
равных основаниях с переселенцами. Этот принцип был утвержден в том же году Инструкцией, имевшей 
силу закона. Таким образом, 1909 год стал переломным в трансформации земельного законодательства, 
аннулировав принцип огосударствления всех земель казахского населения, введя право частной собствен-
ности на земли оседающих казахов. Ради объективности, необходимо отметить, что в дореволюционный 
период официальные законы с 1909 года отрази ли рациональную мысль о необходимости разнообразия 
форм землевладения среди оседлого и кочевого населения. Таким образом, если в начале 20 века Россий-
ское самодержавие выступило в роли регулятора землевладения и землепользования для казахов, перехо-
дящих к оседлости, то "в вопросах внутреннего землепользования, касающихся непосредственной систе-
мы поземельных отношений в кочевой среде, оно довольно стабильно придерживалось политики невме-
шательства и сохранения "статус-кво", которое понималось как признание общинно-родового землевла-
дения и норм обычного права при регулировании и регламентации межличностных отношений" [3].  
Проблемы форм землевладения возводились во главу угла платформ политических партий России 

конца 19 - начала 20 веков. Беглое освещение трактовки данного вопроса различными политическими 
партиями позволяет понять актуальность и неоднозначность проблемы землевладения и наличие спектра 
взглядов в общественной мысли данного периода. Так, за национализацию земли выступила трудовая 
партия и социал-демократы. У либералов не было пунктов о национализации земли, основную цель 
преобразований в аграрном секторе они видели в постепенном переходе земли в частную собственность, 
но как можно безболезненнее для всех сословий. Кадеты также выступали за частную собственность. 
Меньшевики говорили о муниципализации земли. 
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На наш взгляд, наиболее приемлемой в дореволюционный период формой землевладения была 
государственная. Несмотря на недостатки этой системы (бесконечные изъятия из казахского землепользо-
вания как из единого государственного земельного фонда), она имела свои преимущества, заключавшие-
ся в том, что во-первых, на сохранившихся в пользовании казахов землях отчуждение землепользовате-
лей от средств производства и результатов их труда не присутствовало в хозяйственно-экономической 
деятельности, как это произошло в послеоктябрьский период. А.Букейханов по этому поводу отмечал: 
"...несмотря на то, что казахские земли являются государственными, это не мешает казахам продавать ее, 
сдавать в аренду, дарить" [4]. В данных условиях, естественно, осуществлялась не непосредственная 
продажа земли, а использовалась продажа права на бессрочное пользование. Во-вторых, юридически 
оформленная собственность на землю, усилила бы тенденцию в сторону увеличения продажи казахских 
земель, в результате чего земли перешли бы в переселенческий фонд. В целом, хотелось бы отметить, что 
при разрешении вопроса о установлении форм землевладения и землепользования нельзя их повсеместно 
сводить к единообразию. 
Так, мысли П.Столыпина вполне применимы к оседлым районам Казахстана, где происходила 

индивидуализация землепользования, в кочевых же районах установление частной собственности на 
землю привело бы скорее всего к еще большей запутанности казахского землепользования и к обостре-
нию земельных противоречий между отдельными кочевыми общинами. Наряду с государственной 
собственностью одной из возможных форм землевладения казахского населения могла бы стать социали-
зированная форма, хотя достичь ее можно было посредством более длительного и сложного процесса 
регулирования форм землепользования. Вызывает сомнение, чтобы власть имущая колониальная админи-
страция пошла бы на осуществлении столь прогрессивных преобразований в сфере земельного законода-
тельства, так как социализация казахских земель выступила бы фактором, заблокировавшим дальнейшую 
колонизацию последних. 

 
1 Московский еженедельник. - 1908. - №2. - С. 4. 
2 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия. Полное собрание речей в Государственной Думе и Государствен-

ном Совете. 1906-1911. – М. Молодая гвардия. - 1991. - С. 410.  
3 Дубянский А.Н. Проблемы земельной собственности в русской экономической литературе начала XX века // 

Вестник Ленинградского университета. - 1991. - Сер. 5. - С. 70-73. 
4 Б9кейханов Э. 
аза;, <əм жер мəселесі // 
аза;. - 1914. - №54; Екі жол // Казак. - I911. - №100-101.; 
аза; 

;айсе жерге ие болады? // Айкап. – 1912 - №1. - Б.5-7; - №2. - Б.30-33; Ата ;онысынан айырылған ;аза; жайы // 

аза;. – 1916.- №179. 

 
Түйіндеме 

Саяси жəне экономикалық жағдайда жерге қожалық етуде меншік нысаны əр қашанда негіз болған. Ресей 
империясының қазақ жерлерін əрі қарай отарлау жөнінде талқылау кезінде бұл мəселе өзекті болып отырды. 
Ғылыми мақалада салыстырмалы талдау арқылы жəне ғылыми объективті принцип əдісі бойынша революцияға 
дейінгі Қазақстандағы жер қожалығының меншік түрі мəселесі жəне отарлау мəселесіндегі меншіктің ролі жан-
жақты талқыланып, қарастырылған. Мақаланың негізгі мақсаты аталмыш кезеңде жəне орын алып отырған жағдайда 
қазақ халқына қолайлы болған жерге қожалық етудегі меншіктің түрін анықтау. Осы мəселе бойынша ұлттық интел-
лигенцияның пікірлерін келтіріп жəне саралап, сол кезеңдегі қазақ халқына ең қолайлы болған меншік нысаны – 
мемлекеттік меншік деген пікірді келтірілген. Сонымен қатар, қойылған мəселе бойынша Столыпиннің жүргізген 
реформасының нəтижесінде енгізілген жерге жеке меншіктің түрі туралы талдаулар мен қорытындылар жасалынған.  

Тірек сөздер: жер қоры, жерге қожалық ету, жерді пайдалану, меншік нысаны, жеке меншік, мемлекеттік 
меншік, мемлекеттендіру, отарлау, революцияға дейінгі кезең 

 
Summary 

Form of property tenure has always played a key role in the land issue, in both political and economic development of the 
farmers branch. Moreover, there was a problem at the beginning of the 20th century Kazakhstan, where a burgeoning 
discussed further Russian colonization of Kazakh land. In this article the method of comparative analysis and principle of 
scientific Objectivism is proposed and considered the problem of ownership of land in Kazakhstan in the pre-revolutionary 
period. The author of the article to the main task to determine an acceptable form of ownership for the Kazakh population at a 
given time and location. In the end, analyzing and providing comments national intelligence, comes to the conclusion that the 
most appropriate form of land tenure in the pre-revolutionary period was the State. Also analyses the situation of private 
property for Kazakhs coming to settled way of life, on an equal footing with the settlers. This principle was adopted in the 
same year, the regulations, which had the force of law. Thus, the year 1909 was a turning point in the transformation of the 
land law, to reject the principle of nationalization of all lands of the Kazakh population, entering the right of private ownership 
of land, settling of Kazakhs. 

Keywords: land resources, land tenure, land use, ownership, private property, public property, nationalisation, 
colonization, the pre-revolutionary period 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ВЕДОМСТВА В КОНТЕКСТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XIX В.) 
 

Т.Т. Далаева – к.и.н., доцент кафедры Истории Казахстана им. ак. Т.С. Садыкова КазНПУ им. Абая 
 
Включение территории Среднего жуза в состав Российской империи начинается с середины 1730-х годов, однако 

реальное распространение юридических норм Российской империи на эти земли началось с начала XIX века. 
Формирование российского административного аппарата управления и подчинение данной территории Западно-
Сибирской администрации стало возможным благодаря привлечению казахской аристократии на службу империи. 
Первоначально предполагалось опираться на представителей «белой кости», однако уже в ходе осуществления 
административных реформ стало ясно, что необходимо привлекать к управлению и представителей родовой аристо-
кратии – из «черной кости». Постепенно были оформлены основные требования к обязанностям и функциям 
низовой администрации, определены формы поощрения для должностных лиц. Эти меры российских властей стали 
возможны в результате проведения последовательной политики административного управления.  

Ключевые слова: казахское чиновничество XIX в., административная политика Российской империи в 
Казахском крае, внешние округа, должности пограничного Западно-Сибирского ведомства для казахов 

 
Отсутствие единообразия в бюрократической системе Российской империи предполагает формирова-

ние региональных особенностей в политике управления и практике формирования бюрократического 
аппарата на местах. По мнению известного исследователя проблем имперских практик управления в 
регионах, д.и.н., профессора Ремнева А.В.: «Можно с уверенностью утверждать, что единого подхода к 
формированию административно-территориального строя не существовало как по отношению ко всей 
Российской империи в целом, так и по отношению к ее азиатским регионам. Единственно, что следует 
отметить особо, так это то, что в результате административной практики имперского строительства 
самодержавие усвоило некоторые принципы и приемы, которые позволяли не только поддерживать 
территориальную целостность страны, но и не допускать серьезных осложнений в региональном управле-
нии. Неудачи и просчеты в административной организации западных областей империи, присоединенных 
в начале XIX в., а также на Кавказе и в Закавказье, учет зарубежного административного и колониального 
опыта заставляли самодержавие более осторожно подходить к вопросам автономии и децентрализации в 
региональном управлении и на востоке страны»[1]. 
В частности, существовала определенная специфика и свои особенности процесса создания россий-

ского бюрократического аппарата на территории Казахской степи во всех трех жузах. Так, были отличия 
в практике ликвидации института ханской власти и реформирования института султаната на территории 
Среднего и Младшего жузов в XIX веке, что отразилось в практике привлечения российской властью на 
должности во вновь создаваемые местные административные структуры представителей «белой» и 
«черной» кости. 
Постепенное распространение и признание верховенства российского законодательства определяло 

формирование пограничных структур в степи Сибирского ведомства. В 1800 году 18 марта вышел Сенат-
ский указ №19332 «Об открытии Пограничного суда в Петропавловской крепости и его составе». С 
просьбой о его создании обратился хан Уали (Вали) в октябре 1798 года. Российская администрация 
впервые в данном регионе начинает привлекать представителей казахского населения для исполнения 
определенных должностных обязанностей в Пограничный суд в Петропавловске: «3. от Киргиз-кайсаков 
одного Султана или почетнейшаго из тамошних чиновников, которому занять первое по Президенте 
место, и четырех старшин заседающих на равне с Ассесорами и Ратманами, перемену которых не собла-
говолено ли будет предоставить владельцу Киргизскому Валихану и всему народу погодно или через три 
года» [2]. Очевидно,что российская администрация вынуждена опираться на уже веками сложившуюся в 
степи социально-политическую систему. Неоднородность казахского общества и дисперсность прожива-
ния казахов вынуждала российскую администрацию проводить политику лавирования между кланами и 
группировками, между представителями аристократии из «белой кости» и «черной кости».  
Процесс формирования бюрократического аппарата непосредственно для управления степной терри-

тории в Казахской степи Сибирского ведомства активизируется в первой половине XIX века. В этот 
период были разработаны и утверждены два документа, соответственно: «Устав о сибирских киргизах 
(казахах)» (1822 г.) от 22 июня 1822 г. и «Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами 
(казахами)» (1838) от 6 апреля 1838 г. Эти документы составили юридическую основу для создания 
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непосредственно в Степи Сибирского ведомства административного российского управления, что 
предполагало и формирование здесь бюрократического аппарата на местах. Данные документы собствен-
но подготовили условия для формирования первых кадров казахских служащих.  
В январе 1822 года император Александр I в Царском Селе подписал Указ Правительствующему 

Сенату. В этом указе было записано: «Признав нужным Управление Сибирских губерний учредить на 
правилах отдаленности сего края, пространству его и роду населения свойственных, поручили Мы сибир-
скому генерал-губернатору Тайному Советнику Сперанскому, обозрев сии губернии, собрать на месте 
подробнее о положении их сведения и основав на сих сведениях меры к лучшему их устройству, предста-
вить оныя к Нашему усмотрению» [3]. Реформа управления сибирскими губерниями, начавшаяся в июле 
1822 года, повлекла за собой серьезные изменения и в системе управления Средним жузом. В «Учрежде-
нии для управления сибирских губерний» значилось: «Омская область ... заключает в себе кочевья 
киргиз-кайсаков Средней орды, коих для различия от других киргизов, от ныне именовать Сибирскими 
киргизами» [3, с. 49]. Территория этого жуза получила название “область сибирских киргизов”, которую 
следовало разделить на внутренние и внешние округа. Количество и название внутренних округов были 
определены в параграфе 326 «Учреждений для управления Сибирских губерний»: «Внутренние округи 
суть: Омский, Петрапавловский, Семипалатинский и Устькаменогорский» [3, с. 50]. В следующем 
параграфе было отмечено: «Состав Внешних округов определяется особенным Уставом» [3, с. 50]. 
Внешние округа еще предстояло организовать на основе «Устава о сибирских киргизах», определить туда 
российских чиновников и привлечь представителей казахской аристократии для службы во вновь органи-
зуемых структурах управления на местах. В 1820-1840-е гг. было организовано открытие 8 внешних окру-
гов. Первые внешние округа было решено создать на территории бывших ставок последних ханов 
Среднего жуза – Уали (Вали) хана и Букей хана. В феврале 1824 года состоялась встреча полковника С.Б. 
Броневского с внуком покойного хана Букея, султаном Турсуном Чингисовым. Именно, при содей-ствии 
С.Б. Броневского и генерал-майора Г.И. Глазенапа, в 1815 году Букей был утвержден ханом в Среднем 
жузе. Теперь же, ему предстояло провести переговоры об открытии внешнего округа, а, значит, речь 
должна быть об определении пределов и полномочий наследников хана Букея в рамках «Устава...». Из 
письма султана Турсуна Чингисова: «Сего года в феврале месяце по бытности Вашего Высокоблаго-
родия у нас в кочевьях, вы изволили по общему совету дядей моих султанов Батырю, Тауки, Абулгазы 
Букейхановых и Алию Куншалова, а равно почетных биев утвердить меня вызываемых покойным дедом 
моим ханом Букеем волостных Старшим султаном...» [4]. Открытие Каркаралинского внешнего округа 
“... при урочищах Кант и Каркаралы в 280 верстах от форпоста Семиярского...” состоялось 8 апреля 1824 
года [5]. 11 апреля того же года полковник С.Б. Броневский подписал составленное для Каркаралинского 
окружного приказа предписание, которое содержало правила его деятельности. Официальный документ 
об этом событии в виде Указа об открытии Каркаралинского округа был опубликован в ПСЗ РИ за 
№29997 Т.XXIX 24 июля 1824 года. Некоторые из султанов отсутствовали при открытии приказа, даже, 
те из них, кого прочили на должности волостных султанов. Из сообщения С.Б. Броневского от 11 апреля 
1824 года №425: «5. Султаны, управлявшие волостями, до открытия округа должны управлять оными по 
согласию на то народному и по открытию оного на правах в Уставе изображенных – имена сих султанов 
означены в списке о волостях ... из них хотя лично и не явились в назначенное время к выборам, и 
именно: султаны майор Газы Букеев, Чами Аблайханов, Агадай и Кугадай Мошаковы, но первый из них 
прислал с сыном своим Худаймендой письменный отзыв, а последние своих депутатов изъявляют свое 
полное согласие на вступление под управление по Высочайше дарованному уставу...» [5]. 
Несколько иные обстоятельства сложились при открытии Кокчетавского окружного приказа. Для 

переговоров с султаном Габайдуллой Уалихановым был направлен подполковник А.Григоровский, 
который и сообщил в своем рапорте генерал-губернатору Западной Сибири П.М. Капцевичу: “ После 
личного свидания моего 22 числа марта с султаном Габайдуллой и прибывшими с ним старшинами 
предположено было открытие окружного приказа в половине сего месяца (речь идет о середине апреля - 
Т.Д.)»[6]. Торжественное же открытие Кокчетавского окружного приказа было перенесено на 29 апреля 
из-за возникшего неприятия данного решения со стороны султана Сортая ( в некоторых документах 
встречается Сартая - Т.Д.), против открытия округа выступил вслед за ним и султан Касым Аблайханов и 
его сын Саржан. Тем не менее, «по многочисленном собрании в Киргизской степи при горах Кокчетав-
ских из главнейших родов киргизских - Атыгаевских, Кереевских, Кыпчаковских, Канжыгалинских и 
частию Караульских - султанов, старшин и биев и прочего киргизского народа сего апреля в 29 день ... 
торжественным образом открыт входящий в состав Омской области Кокчетавский окружной приказ, 
председателем в оной избран старший султан Габайдулла и заседателями из киргиз почетнейшие старши-
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ны из рода Худайберды Атыгаевского Жилгара Байтокин и из рода Исенбакты Кереевского Мусет 
Жаныбеков...» [6]. Указ об открытии Кокчетавского внешнего округа был опубликован 17 сентября 1824 
года в ПСЗ РИ-1. Т. XXIX №30061.  
Аягузский внешний округ – это был третий внешний округ, открытый вслед за Каркаралинским и 

Кокчетавским внешними округами; официальное открытие Аягузского приказа состоялось 17 июня 1831 
г., а 19 октября 1831 г. это было рассмотрено в Сибирском комитете и высочайше утверждено [7]. Указ об 
этом опубликован в ПСЗ РИ – 2. Т.VI. №4870. Акмолинский внешний округ был открыт 22 августа 1832 
года. Это был четвертый по счету округ. Из письма генерал-губернатора Западной Сибири омскому 
областному начальнику: «я предлагаю приступить немедленно к открытию округа и приказа в 
Кувандыковских и Карпыковских волостях, где пребывает фамилия султана Кунур Кулджи Худайменди-
на при реке Ишиме, на урочище Карауткуле…» [8].  
Еще в 1826 году Омское областное управление предложило создать Баян-Аульский округ в составе 

Тортуыльской, Басентеинской и Канжыгалинской волостей, однако только 9 марта 1832 года было 
получено разрешение на открытие Баян-Аульского округа в следующем году 1833 г. [9]. Указ об образо-
вании Баян-Аульского и Уч-Булакского округов был опубликован в ПСЗ РИ-2, Т.VIII, №6034. В Баян-
Аульском округе при создании его Старшим султаном становится бий Шон Едигин. Об этом свидетель-
ствуют нижеприведенные документы: «Док. 75. Письмо Омского областного управления генерал-губер-
натору Западной Сибири с предложением открыть вместо Аргынского Баян-Аульский окружной приказ. 
19 марта 1826 г. «…Хотя по уставу о киргизах, высочайше утвержденному, и должны допущены быть к 
управлению в волостях и в приказе султаны, но как волости Тортыульская, Канжыгалинская и Басентеин-
ская не имеют у себя таких, кои бы достойны были занять должности, то и разрешить согласно желанию 
народа на определение бия Шона Едигина председателем в приказе в качестве старшего султана, а 
прочих правителей по выборам самих киргизов» [10].  
Султан Чингис Валиханов в 1834 г. становится Старшим султаном только что образованного Аман-

Карагайского округа с присвоением чина майора, а затем – полковника [11]. «Док. 84. Донесение омского 
областного начальника председателю Совета главного управления Западной Сибири об открытии Аман-
Карагайского окружного приказа от 15 сентября 1834 г. «..Петропавловской крепости комендант полков-
ник Шубин доносит мне от 6 сентября, что на основании данной ему инструкции 30-го минувшего авгус-
та открыт им торжественно Аман-Карагайский окружной приказ, который с того числа и воспринял свое 
действие. Причем представив подлинные договора о избрании в старшие султаны для председательство-
вания в приказе султана Чингиса Валиханова и заседателей от киргиз старшин Язу Янова и Есена 
Естемесова. Подпись. областной начальник» [12]. 
Кушмурунским был назван бывший Аман-Карагайский округ в связи с переносом его в урочище Куш-

Мурун по указу от 26 февраля 1846 г. Впоследствии в 1859 г. Кишмурунский округ будет снова переме-
щен в Атбасарскую станицу и преобразован в Атбасарский округ. Указ о внесении изменений в админис-
тративное деление Кишмурунского и Кокчетавского округов будет опубликован в ПСЗ РИ-2, Т.XXXIV, 
№34363. 
Кокбектинский округ был образован в 1844 г. в кочевьях султана Клыча Досанова с центром в урочи-

ще Кокбекты, напротив Усть-Каменогорской крепости; в результате объединения 12 волостей кокбектин-
ских казахов и 4 волостей Аягузского округа был создан Кокбектинский окружной приказ [13]. Указ был 
опубликован в ПСЗ РИ – 2. Т. XIX. №17807.  
В 1848 г. учреждена должность Пристава при казахах Большой орды, когда Российская империя 

готовится к водворению на территорию Семиречья. На должность пристава назначались только россий-
ские офицеры. Должность пристава сохранялась до образования Алатавского внешнего округа, первона-
чально в составе Области сибирских киргизов (казахов), затем в Омской области. 3 ноября 1856 года в 
Заилийском крае был образован Алатавский округ. Алатавский округ в 1854-1867 г. входил в состав 
Семипалатинской области [14]. 
На основе введения основных положений «Устава о сибирских киргизах (казахах)», наконец, Россий-

ская империя непосредственно приступает к созданию административного аппарата в изучаемом регионе. 
Местная административная система состояла из трехзвенной структуры: округ-волость-аул. Центральным 
органом управления в этой местной системе являлся окружный приказ. 
Создаваемые административные органы управления нуждались на местном уровне власти в обязатель-

ном привлечении представителей «белой и черной кости», имеющих определенное влияние в кочевой 
среде казахского общества. Особенное признание от российской администрации стремились получить те, 
кто, таким образом, стремился закрепить за собой властные полномочия на местном родовом уровне на 
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основе российского законодательства. Таким образом, положено начало формированию административ-
ного аппарата в степях сибирского ведомства, в среднем и нижнем звене которого несли службу Старшие 
султаны, Волостные управители, Аульные старшины из казахского населения.  
В последующем «отличившиеся усердием и преданностью российскому престолу» станут первыми 

претендентами на получение определенных оплачиваемых должностей в местных структурах управления 
(округах), однако выдвижение их на соискание должности Старшего султана, заседателя зависело и от 
выбора народа, т.е. и от их личного авторитета среди своих. По Уставу 1822 года преимущественное 
право на должность Старшего султана имели представители «белой кости», в первую очередь потомки 
ханских династий – Абылая и Букея. Однако, вследствие того что в некоторых родах Среднего жуза 
весьма серьезные властные позиции занимали бии, то они, поддерживаемые и биями, и старшинами, и 
почетными казахами, тоже стали претендовать на должность старшего султана.  
Должности заседателей в приказах занимали представители биев и почетных казахов. Некоторые из 

них смогли получить доверие со стороны вышестоящей российской администрации и даже становились 
исполняющими обязанностями старших султанов. Так, Джилгара Байтокин, заседатель от казахов 
Кокчетавского приказа, в условиях, когда первый Старший султан этого приказа Габайдулла Валиханов, 
пробыв в этой должности с апреля до сентября 1824 г., стал протестовать против вводимой новой россий-
ской системы окружного деления, был назначен российской администрацией исполнять обязанности 
Старшего султана до июля 1826 года. Затем в связи с отказом султана Губайдуллы Валиханова принять 
должность на следующий срок и до вступления в эту должность в 1828 г. султана Аблая Габбасова, 
обязанности Старшего султана в 1827 году исполнял старшина Токтамыш Янузаков. Сын Токтамыша 
Янузакова Мандай Токтамышев в 1845 году 18 августа утвержден в звании Старшего султана г. генерал-
губернатором Западной Сибири уже по выбору народа. Интересно, что сын Мандай Токтамышева 
Абдулгафар Мандаев, получив образование в Омской Азиатской школе, состоящей при Войсковом 
казачьем училище (с 1844 года Сибирский кадетский корпус) начинает свою карьеру чиновника в 1835 г. 
с должности султанского письмоводителя. Затем Абдулгафар поднимается последовательно по служеб-
ным чинам: «За выслугу лет высочайшим приказом 13/25 августа 1850 г. произведен в коллежские регис-
траторы со старшинством. Высочайшим приказом 27 сентября 1851 г. произведен губернским секретарем 
за выслугу лет со старшинством. По выбору народа генерал губернатором Западной Сибири утвержден 
Заседателем от киргизов в Кокчетавский окружной приказ 25 апреля 1852 г. По предписанию исправляю-
щего должность пограничного начальника сибирских киргизов, изъясненным в указе Пограничного 
управления от 29 сентября 1853 г. №6730 исправлял должность Старшего султана с 10 октября 1853 г. по 
19 апреля 1854 г.» [15]. 
Практика утверждать исполняющим обязанности Старшего султана на определенный срок (например, 

на период производства следственного разбирательства над Старшим султаном, на период выезда в степь 
или в г. Омск и др.) сохраняется и в 1850-е годы. Так, в 1854 гг. в Кокчетавском приказе «допущен 
исправлять должность Старшего султана заседатель хорунжий Кубен Маркабаев» [16]. Причина разбира-
тельства в отношении Старшего султана майора Абулхаира Габбасова состояла в следующем: «Старшего 
султана Кокчетавского округа майора Габбасова, устраненного от исправления должности, предать 
суждению Пограничного управления за самовольное устранение от должности волостного управителя, 
лихоимственные его, Габбасова, поступки и проч.» [17]. Право утверждать и устранять от должности 
волостного находится не в компетенции Старшего султана, а у западно-сибирского генерал-губернатора 
на основании соответствующих документов от Пограничного управления сибирскими киргизами (казаха-
ми). Фактически Старшие султаны не могли влиять на утверждение состава волостных управителей в 
своем округе.  
Должностные полномочия Старших султанов и казахских заседателей определялись в основном 

выполнением конкретных поручений вышестоящей администрации и сводились к функциям контро-
ля за сохранением порядка в степи. С введением налогового обложения в виде ясака приблизительно 
с 1830 гг. (в разных округах по-разному, это зависело от времени создания внешнего округа, и пяти-
летней льготной отсрочки) Окружные приказы должны были собирать сведения о количестве населе-
ния и имеющегося у них скота, осуществлять сбор ясака и представлять сведения об этом, в вышесто-
ящие областные структуры. 
В начальный период создания и функционирования внешних окружных приказов Старшие султа-

ны не находились постоянно в крепости, где располагался сам приказ. Продолжая вести кочевой 
образ жизни, они могли находиться в летних кочевьях. Это видно из ревизий внешних окружных 
приказов пограничным начальником. Из сведений «о классных и неклассных чиновниках с показани-
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ем кто и где находится» - 1839 г из Аягузского приказа: в должности Старшего султана – султан, под-
полковник Джебай Шанхаев на лицо, а заседатели от казахов- прапорщик Итемген Сейтенев и бий 
Акчи Ханхожин – в своих кочевьях [18]. 
Волостные султаны могли быть устранены от своих обязанностей в случае жалоб и прошений от 

султанов, биев и почетных казахов из их волости на него. Для замены волостного управителя по мере 
необходимости проводился сбор представителей аулов волости для определения кандидатуры следующе-
го волостного.  
На начальном этапе формирования округов часто встречается совмещение функций волостного и 

заседателя в одном лице. По положению Устава волостной был исполнителем повелений окружного 
приказа. В этом качестве он исполнял все предписанные меры по «охранению общей и частной безопас-
ности и вообще спокойствия и тишины в волостях» (§105). 
По «Положению» 1838 г. определялся штат Пограничного управления: пограничный начальник в чине 

генерал-майора, председатель пограничного управления в чине полковника или подполковника; 4 
советника, один из которых – асессор из лиц казахской национальности; стряпчий казенных и уголовных 
дел. Пограничный начальник и председатель пограничного управления назначались и увольнялись 
«вышестоящими указами». Советники Пограничного управления, казахский асессор, секретарь – генерал-
губернатором, а стряпчий – министром юстиции. Русские заседатели в окружных приказах назначались 
пограничным начальником 
Практика привлечения казахов в качестве советников в Пограничное управление наблюдается как в 

Степи Оренбургского ведомства, так и в Степи Западно-Сибирского ведомства. Эта должность советника 
от казахов в Пограничном управлении сибирскими казахами предоставлялась тем из казахов, кто уже 
имел опыт волостного управителя, Старшего султана. Но функции этой должности не имели четких кон-
туров. Так, подполковник Туртубек Коченов, с 1842 по 1847 гг. был в должности Советника от казахского 
населения при Пограничном управлении, выезжал в степь по жалобам казахов, в частности в 1843 году, в 
июле им подан рапорт об угоне скота у биев: У.Кийкбаева, Т.Урусова, М.Чалабаева, Н.Сатыбалдина и 
У.Канакеева казахами Баганалинской волости Акмолинского внешнего округа. [19].  
Интересно, что были периоды времени, когда не было никого от казахов в этой должности. Так в 

период после увольнения от службы Т.Коченова в течение 4 лет никто не исполняя эту должность. Это 
выявила ревизия Пограничного управления чиновником по особым поручениям генерал адъютант 
Г.Анненков в 1852 году [20]. 
Генерал-губернатор Западной Сибири предписывает: «Признавая и со своей стороны необходимым, 

чтобы в Пограничном Управлении присутствовал постоянно положенный по штату особый Советник из 
киргизов, я предлагаю вашему высокоблагородию, избрав несколько кандидатам из почетных киргизов 
имеющих чины и занимавших прежде должности Старших султанов или заседателей, или хотя и не 
служивших, но пользующихся по происхождению званием султанов и во всяком случае понимающих по-
русски и знакомых хотя несколько с нашим законодательством, представить немедленно список таковым 
кандидатам для утверждения из числа их одного в должности Советника» [21].  
В1854 году 26 июля на эту должность был определен султан Чингис Валиханов, но фактически ее не 

исполнял: находился в отпуске с 5 ноября 1854 г. по 18 января 1856 г. Как уже было сказано выше, 
представители «черной кости» стремились закрепиться в новых социо-культурных нормах, позволяющих 
им достичь определенного социального положения. Так, Туртубек Коченов, из почетных киргизов, заслу-
жил дворянское достоинство, а его сын Ногурбек Коченов в послужном списке отмечен как сын потом-
ственных дворян. В 1860-е гг. также исполнял должность Советника при Пограничном управлении. 
С образованием в 1854 г. Семипалатинской области в составе Западно-Сибирского генерал-губерна-

торства там учреждается должность советника Семипалатинского областного правления, занимать 
которую будет предоставлено тому из казахов, кто уже имел служебный опыт в структурах окружного 
правления. 
В период после реформ 1867-1868 гг. до начала ХХ века – оформляется четкий административный 

аппарат. Все чиновники, вступившие в службу, имеют определенные должностные обязанности. 
Должность Старшего султана была упразднена с 1 января 1869 г., но должность волостных управителей 
сохраняется, выборы становятся двух-ступенчатыми – усиливается борьба за эту должность, увеличивает-
ся количество жалоб на волостных управителей, на неправильные выборы от проигравшей стороны. 
Волостные султаны после реформы 1867-1868 гг. продолжали носить традиционные национальные 
халаты, обязательно прикрепляя полученные ордена и медали за предыдущую службу. 
Происходит дальнейшее формирование аппарата управления, в состав которого по-прежнему привле-
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кают представителей местного населения, в частности учреждаются новые должности – младший чинов-
ник особых поручений при военном губернаторе; младший помощник уездного начальника. На эти 
должности стали претендовать те, кто ранее был Старшим султаном, но теперь оказались без должности 
и содержания. Например, в 1873 г. сотник султан Джантюре Дженаев стал помощником сарысуйского 
уездного начальника, ранее он был Старшим султаном Атбасарского округа в 1859-1862 гг. и с 1865 г 
вплоть до упразднения этой должности [22]. 
Чиновник в Российской империи внешне выделялся форменной одеждой. Старшие султаны продол-

жали носить традиционную казахскую одежду, даже получали в качестве подарков – отрезы тканей на 
халат, позумент на отделку и др. Так, в мае 1825 г. генерал-губернатор направляет в Каркаралинский 
окружной приказ «разные подарочные вещи Старшему султану Турсуну Чингисову», в том числе различ-
ные ткани [23]. 
В 1840-1850-е годы казахи, находящиеся на должностях, все еще не имели определенной форменной 

одежды, по которой их можно было выделить среди других казахов. К числу отличительных знаков, 
которые казахи получили, это была возможность носить согласно именному указу от 13 ноября 1856 года 
№31138 «О форме одежды всех имеющих военные офицерские чины киргизских султанов и почетных 
киргизов Средней и Большой орд» погоны, соответствующие их обер-офицерскому чину, поверх халата: 
«1. Всем киргизским султанам и почетным киргизам Средней и Большой орд, имеющим военные офицер-
ские чины, оставив им народный костюм, дозволить носить плечевые погоны, нашитые на кафтанах, по 
образцу служащих в армии штаб- или обер-офицеров, со звездочками для различия чинов, и сабли кавале-
рийские на золотых портупеях; и 2. Полную форму же форму офицерскую, как в войсках, предоставить 
только тем киргизским султанам, которые из Сибирского или других кадетских корпусов будут выпуще-
ны в офицеры и прикомандированы к войскам, а также и тем, которые по особенным заслугам и отличи-
ям во время прикомандирования их к нашим войскамудостоятся этой чести по представлению корпусно-
го командира, с особого высочайшего соизволения» [24]. Полную военную форму могли носить те из 
казахов, кто по окончании Сибирского кадетского корпуса, вступал на военную службу и был прикреплен 
к какому-либо военному подразделению. Предписанием штаба отдельного Сибирского корпуса на имя 
исправляющего должность военного губернатора Области сибирских киргизов от 24 декабря 1856 года 
№1107 «киргизским султанам и почетным киргизам, имеющим офицерские чины» было дозволено 
носить плечевые погоны [25]. В именном указе от 10 августа 1859 г. №34802 «О форме обмундирования 
сибирских, астраханских и оренбургских инородцев, пожалованных военными чинами» [26] . Западно-
сибирский генерал-губернатор Гасфорд Густав Христианович определил «... носить на национальном 
костюме их, в установленном порядке кроме золотых плечевых погонов, и эполеты, также золотые, 
чешуйчатые без номера со звездочками для различия чинов, а также кавалерийскую саблю на золотой 
поясной портупее с красным подбоем… Головной убор при эполетах обязать иметь обыкновенной 
киргизской формы, остроконечные шапки, но с тем чтобы султаны имели таковые с собольим или куньим 
мехом и зеленого бархата верхушкою, а прочие штаб - и обер-офицеры из черной мерлушки с темно-
зеленой суконной верхушкой» [27]. 
Выводы: 
- В первой половине XIX века в числе состоявших на службе преобладали представители «белой 

кости» (ак суйек) – Старшие султаны, Волостные султаны; 
- Начиная с середины 1830-х гг., стремясь войти в состав привилегированного слоя казахи, состоящие 

на службе и имеющие военные чины из «белой кости», подают прошения на получение потомственного 
дворянства – сначала это были представители ак суйек (Худайменды Кунуркульджин, Чингис Турсунов, 
затем Чингис Валиханов), а затем в 1840-1850-е гг. поступают прпошения и от представителей «кара 
суйек» – Джилгара Байтокин, Туртубек Коченов, Кийсык Тезеков; 

- В 40- 50-е годы XIX века усиливается участие представителей «черной кости» (старшины, почетные 
казахи, бии) в местных властных структурах, (некоторые стремятся дать или домашнее образование или 
определить на обучение детей в войсковое казачье училище); 

- В 1880-1890-е гг. наблюдаем, что благодаря полученному образованию и служебному опыту в 
качестве Волостных, или Старших султанов - представители «черной кости» могут претендовать на такие 
должности как младший помощник уездного начальника, чиновник по особым поручениям при военном 
губернаторе;  

- Подавляющее большинство волостных управителей во второй половине XIX века – это представите-
ли «кара суйек» – содержание и понимание служебной деятельности значительно изменилось по сравне-
нию с первой половиной XIX века, в момент создания волостей в составе округов, (если тогда волостной 
имел определенный авторитет и определял в числе своих обязанностей – контроль за пастбищными 
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территориями своих родов в своих волостях, то после 1868-1869 гг. земли кочевых воолостей – государ-
ственная собственность Российской империи, и Волостной – проводник официальной власти, его задача 
сбор налогов, полицейский контроль и т.д. 

- Представители и «белой», и «черной кости», сделавшие карьеру, будучи чиновниками, действитель-
но становятся проводниками интересов российской власти, так происходит интеграция политического и 
социокультурного пространства Российской империи и ее окраин.  
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Түйіндеме 
Орта жүздің Ресей империясы құрамына қосылуы 1730 жыл ортасынан бастау алады. Алайда Ресей империясы-

ның шынайы реформасының бұл аймақта жүзеге асуы XIX ғ.бас кезеңін қамтиды. Қазақ ақсүйектерін империя 
қызметіне тарта бастағаннан кейін аталған аумақ Батыс-Сібір əкімшілігіне бағынды жəне Ресейдің əкімшілік басқару 
аппаратының қалыптасуына мүмкіндік болды. Алғашында «ақ сүйек» топтарына сүйену негізге алынды. Дегенмен 
əкімшілік реформаларды жүзеге асырған тұста «қара сүйектен» шыққан рулық ақсүйек өкілдерін билікке тарту 
қажеттілігі туындады. Қалыптаса келе олардың қызметтік талаптары əкімшілік басқару жүйесінің үздіксіз жүргізген 
саясатын бастамаға ала отырып айқындалды.  

Тірек сөздер: XIX ғ. қазақ шенеуніктері, Қазақ аймағындағы Ресей империясының əкімшілік саясаты, сыртқы 
округ, қазақтарға арналған Батыс-Сібір шекаралық мекеме қызметі 
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Summary 
Inclusion of the Middle Horde territory of the Russian Empire began in the mid 1730s, however, the actual distribution of 

the legal norms of the Russian Empire on this lands began since the early XIX century. The involvement of Kazakh 
aristocracy in the service of empire was made possible through the formation of the Russian administrative staff management 
and submission of the territory of the West Siberian administration. The representatives of the "white bone" intended to serve 
on originally, but in the course of administrative reform, it became clear that it was necessary to involve to the management 
and representatives of the aristocracy - from "black-bone." The basic requirements for the duties and functions of grassroots 
administration have been furnished gradually, defined forms of promotion for officials. The basic requirements for the duties 
and functions of grassroots administration have been furnished gradually, forms of promotion for officials were defined. 
These actions of the Russian authorities became possible as a result of a consistent administrative policy. 

Keywords: Kazakh officials in the XIX century, the administrative policy of the Russian Empire in the Kazakh region, 
the external county (vneshnie okruga), posts of the West Siberian border department for Kazakhs 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
(1960-е – 1980-е гг.) 

 
Ж.А. Кудайбергенова – д.и.н., доцент КазНПУ им. Абая 

 
На протяжении послевоенного периода вопрос о совершенствовании сети школ аула и села Казахстана, их 

материально-технического оснащения стоял очень остро. Одним из факторов, обусловливающих качество функцио-
нирования системы школьного образования, является уровень ее материально-технической базы. В данной статье 
автор на основе фактического материала и методом сравнительного анализа свидетельствует, что в 1960-е – первой 
половине 1980-х гг. в аулах и селах республики в целом уделялось внимание укреплению образовательного комплек-
са. Были введены в строй новые школы, школы-интернаты, школьные столовые, стадион, жилые дома для учителей 
и т.д. И хоти в эти годы школьное строительство проводилось во всех сельских районах республики, в целом укреп-
ление и совершенствование материально-технической базы осуществлялось в недостаточно широком масштабе, 
отставало от потребностей социально-экономического и духовного развития республики. Таким образом, многие 
сельские школы не имели учебных кабинетов, мастерских, плохо обеспечены учебным оборудованием и инвента-
рем, техническими средствами обучения.  

Ключевые слова: народное образование, учебно-материальная база, общеобразовательные школы, Постановле-
ние ЦК Компартии Казахстана, школы-интернаты, сельские учебные заведения, учебно-производственный комби-
нат, детские дошкольные учреждения, малокомплектные школы 

 
Одним из факторов, обусловливающих качество функционирования системы школьного образования, 

является уровень ее материально-технической базы. На протяжении послевоенного периода вопрос о 
совершенствовании сети школ аула и села Казахстана, их материально-технического оснащения стоял 
очень остро. Анализ фактического материала свидетельствует, что в 1960-е – первой половине 1980-х гг. 
в аулах и селах республики в целом уделялось внимание укреплению образовательного комплекса. Были 
введены в строй новые школы, школы-интернаты, школьные столовые, стадион, жилые дома для учите-
лей и т.д. И хоти в эти годы школьное строительство проводилось во всех сельских районах республики, 
в целом укрепление и совершенствование материально-технической базы осуществлялось в недостаточно 
широком масштабе, отставало от потребностей социально-экономического и духовного развития респуб-
лики. Многие сельские школы не имели учебных кабинетов, мастерских, плохо обеспечены учебным 
оборудованием и инвентарем, техническими средствами обучения. В принятом в феврале 1967 г. ЦК 
Компартии Казахстана и Советом Министров КазССР Постановлении «О реализации постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения работы средней 
общеобразовательной школы» отмечалось, что местные партийные и советские органы, хозяйственные 
организации недостаточно проявляли заботу об укреплении учебно-материальной базы сельских школ. 
Не полностью осваивались государственные средства, отпускаемые на школьное строительство.  
Это Постановление ЦК Компартии Казахстана было обсуждено во всех областных партийных органи-

зациях, что в целом имело положительное значение. Так, при обсуждении хода выполнения этого Поста-
новления Чимкентский обком партии и облисполком обязали партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации, руководителей предприятий и хозяйств, работников народного образования 
области принять конкретные меры по созданию условий для строительства новых школ, оборудованию 
их техническими кабинетами, аппаратурой, компьютерными классами. В дальнейшем это постановление 
обкома в целом было выполнено.  
В целях укрепления учебно-материальной базы общеобразовательных школ в сельской местности и во 
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исполнение Постановления Совета Министров СССР от 4 мая 1917 г. «О некоторых мероприятиях по 
укреплению учебно-материальной базы общеобразовательных школ в сельской местности» Совет 
Министров КазССР 9 июля 1971 г. принял Постановление «О мерах по укреплению учебно-материальной 
базы общеобразовательных школ в сельской местности». Этим постановлением Совет Министров 
республики обязал исполкомы областных, районных Советом депутатов трудящихся осуществить в 1971-
1975 гг. в каждом сельском районе мероприятие по укреплению учебно-материальной базы общеобразо-
вательных школ, предусмотрев:  
а) ликвидацию трехсменных занятий в школах;  
б) приспособление административных, служебных и других помещений под малокомплектные школы, 

размещающиеся в аварийных помещениях;  
в) строительство школ в райцентрах, не имеющих типовых школьных зданий; 
г) развертывание инициативного строительства школьных зданий для малокомплектных начальных и 

восьмилетних школ;  
д) расширение сети пришкольных интернатов;  
е) рациональное размещение общеобразовательных школ и укрепление мелких школ;  
ж) обеспечение школ и интернатов мебелью и учебным оборудованием [1].  
Требовалось обеспечить в течение 1971-1975 гг. вывод всех общеобразовательных школ аула и села из 

непригодных помещений, а также сокращение сменности занятий в этих школах. Выполняя данное 
постановление, органы народного образования проводили большую работу. В результате уже через два 
года 65 процентов учеников стали заниматься в первую смену. Значительное развитие получили интерна-
ты при сельских школах и группы продленного дня, в которых стало воспитываться около 400 тысяч 
детей хлеборобов, животноводов, механизаторов [2].  
Важную роль в укреплении учебно-материальной базы школ сыграло шефство предприятий, совхозов 

и колхозов республики. Например, в начале 1974 г. бюро Актюбинского обкома Компартии Казахстана 
одобрило ценную инициативу коллективов рабочих, служащих и инженерно-технических работников 
Актюбинского ордена Трудового Красного Знамени химического комбината имени С.М. Кирова и совхо-
за «40 лет КазССР» Актюбинского района, выступивших с обращением ко всем работникам предприятий 
промышленности, строительства, транспорта, учреждений и организаций, колхозам и совхозам области о 
дальнейшем усилении шефской помощи общеобразовательным школам и пришкольным интернатам в 
укреплении учебно-материальной базы и совершенствовании воспитательной работы.  
Промышленными, сельскохозяйственными предприятиями области для нужд школ было выделено 

свыше 2,8 млн. рублей. Из этой суммы более 600 тысяч направлялось на оборудование предметных 
кабинетов, 300 тысяч – на приобретение жесткого и мягкого инвентаря. Особенно результативным стало 
шефство над школами аулов и сел Байганинского, Хобдинского, Уильского и Ленинского районов [3].  
С 1976 г. республика приняла участие во Всесоюзном социалистическом соревновании за улучшение 

условий работы сельской общеобразовательной школы, которое способствовало значительному укрепле-
нию материальной базы народного образования.  
Дважды в течение Х пятилетки - в 1976 и 1980 гг. Сарыагачский район Чимкентской области стано-

вился одним из победителей Всесоюзного социалистического соревнования за улучшение условий 
работы сельской общеобразовательной школы. В районе за это же пятилетие было построено 6 новых 
типовых зданий сельских школа на 3116 ученических мест, а полезная площадь 8 школ благодаря 
пристройкам расширилась более чем на 1200 мест. Учебные кабинеты школ активно пополнялись в эти 
годы необходимым оборудованием, техническими средствами, учебно-наглядными пособиями и т.д. На 
эти цели только из госбюджета было выделено 856 тысяч рублей, 380 тысяч рублей выделили на эти цели 
шефы. Благодаря созданному фонду из 123600 экземпляров, бесплатными учебниками полностью были 
обеспечены все учащиеся 1-7 классов и частично 8-10 классов. В результате укрепления учебно-матери-
альной базы повысилось качество обучения в 4 вечерних школах и 23 УПК районной заочной школы, где 
за 5 лет получили аттестаты о среднем образовании около 2,5 тысячи молодых сельских тружеников, а в 
1981 г. обучалось свыше двух тысяч юношей и девушек. Во всех 27 средних школах аулов и сел района 
было введено углубленное трудовое обучение.  
В 1979 г. в селе Кирово был открыт первый межшкольный учебно-производственный комбинат, где в 

1981 г. овладевали профессиями овощевода, животновода, шофера-тракториста, механизатора, швеи, 
плотника 572 учащихся трех близлежащих сельских школ.  
Гармоничному развитию детей способствовало и первая в районе школа-комплекс, созданная в совхо-

зе «Капланбек». В ее состав в качестве учебно-воспитательных подразделений вошли секции районной 
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ДЮСШ имени Хаджимукана, кружки районных станций юных техников и юных натуралистов, Дом 
пионеров и школьников, пионерский парк, детская музыкальная школа. В начале 1981 г. в 35 кружках, 
секциях и студиях эстетического, технического, естественного, спортивного циклов занималось более 600 
учащихся СШ. им. 50-летия Казахской ССР [4].  
Опыт работы Сарыагачского района по улучшению условий работы сельских школ был одобрен 

Министерством просвещения республики.  
Заботясь о создании наиболее благоприятных условий обучения и воспитания сельских тружеников 

аулов и сел республики, правительство Казахской ССР постоянно выделяло значительные средства на 
строительства школ. В результате только за десятую пятилетку в Казахстане построены и введены в 
действие 656 школ, почти на 436 тысяч ученических мест, в том числе 283 тысячи мест – в селах респуб-
лики. Только на центральных усадьбах колхозов и совхозов было открыто 286 средних школ [5].  
Широкую программу строительства объектов просвещения предстояло осуществить и в одиннадцатой 

пятилетке. Майский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС обратил особое внимание на дальнейшее развитие 
культуры села вообще, и на укрепление материальной базы сельской школы, в частности. В одиннадца-
той пятилетке, как это записано в Продовольственной программе КПСС, в сельской местности намеча-
лось построить общеобразовательные школы на 2,3 млн. ученических мест. На двенадцатую пятилетку 
установлено еще более напряженное задание – ввести в строй школ на 2,64 млн. мест [6]. 
Повсеместно в республике на базе и с помощью промышленных и строительных предприятий, совхо-

зов и колхозов создавались учебно-производственные комбинаты, бригады, цехи и участки для школьни-
ков. Например, в совхозе «Жамшинский» Актогайского района Джезказганской области за 1976-1984 гг. 
хозяйственным способом с помощью шефов были построены средняя школа, школа-интернат на 120 
мест. В 1985 г. в совхозе были построены одна средняя, две восьмилетних школы и 3 школы-интерната. 
Совхоз постоянно выделял финансовые средства для укрепления материальной базы школ. В 1984 г., 
например, хозяйство выделило 20 тысяч рублей на приобретение оборудования и покупки учебников, для 
средней школы на центральной усадьбе построено овощехранилище и физкультурный кабинет, израсхо-
довав на эти цели 18 тысяч рублей [7]. Помогая в укреплении материально-технической базы, 
Целиноградское производственное объединение по птицеводству выделило Малиновской средней школе 
18 тыс. рублей, на 4500 рублей приобрел мебель для своей средней школы совхоз «40 лет Казахстана». 
Ежегодно совхоз имени 25-летия целины Кустанайской области выделял школе 80 тыс. рублей на 
оснащение кабинетов и другие нужды [8]. Таких примеров можно принести немало по каждой области 
республики. 
Большое значение в борьбе за всеобщее среднее образование играли школы-интернаты, созданные в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 сентября 1956 г. «Об органи-
зации школ-интернатов». В школы-интернаты принимались дети по желанию родителей, при этом 
преимуществом пользовались дети одиноких матерей, инвалидов войны и труда, сироты, а также дети, у 
которых в семье отсутствовали условия для воспитания. В Казахстане, где были сотни редконаселенных 
пунктов, отдаленных животноводческих кочевий, значение учреждений подобного типа было велико. 
Они являлись важным средством выполнения Закона о всеобуче, помогая решать ответственные задачи 
воспитания молодого поколения. Если на 1 сентября 1956 г. в республике было открыто всего 8 школ-
интернатов с охватом 1690 детей, то в 1985-86 учебном году их стало 116 с охватом 41414 учащихся, в 
том числе в сельской местности – 28 и 8631 соответственно. 
В условиях нашей республики в рассматриваемый период большое значение в осуществлении всеобу-

ча имели пришкольные интернаты, сеть которых, особенно в сельской местности, заметно возросла. В 
республике в 1985 г. при сельских общеобразовательных школах действовало 1752 интерната. Со второй 
половины 60-х годов все большую популярность приобретали школы и группы продленного дня. В 
Казахстане в 1986-87 учебном году в сельской местности насчитывалось 4656 школ и групп продленного 
дня с охватом 622 тысячи учащихся [9]. Эти типы школьных учебных заведений способствовали улучше-
нию общественного воспитания школьников и оказанию помощи семье. 
Таким образом, за годы XI пятилетки в республике была проведена определенная работа по укрепле-

нию сельской школы. В результате чего были построены современные школьные здания. Всего на селе и 
в аулах Казахстана в 1985 г. работало 6254 общеобразовательные школы или 80,5% от общего их числа. 
Из них 1697 – начальных (97,6% от общего количества начальных школ), 1803 – восьмилетних (88,3%) и 
2749 средних (69,1%) [10]. Однако, как показывают исследования ученых, учебно-материальная база 
сельских школ еще не отвечала требованиям реформы. К концу XI пятилетки на центральных усадьбах 41 
колхоза, в 109 совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях не было средних школ.В XI 
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пятилетке в нашей республике лишь в 1985 г. был выполнен план ввода в действие новых общеобразова-
тельных школ (108,9%) и дошкольных учреждений (101,3%). На заседании Президиума Совета Минис-
тров Казахской ССР, состоявшемся в сентябре 1985 г., отмечалось, что в республике крайне мало исполь-
зуется материальная база профтехучилищ в профессиональной подготовке, трудовом обучении школьни-
ков в Гурьевской, Джезказганской и Павлодарской областях. 
На XVI съезде Компартии Казахстана отмечалось, что в некоторых районах республики сооружение 

объектов просвещения ведется медленными темпами. Слабо осваиваются выделенные капитальные 
вложения на строительство школ в Гурьевской, Джезказганской, Тургайской и Кзыл-Ординской облас-
тях. За последние три пятилетки в республике было недополучено школ более чем на 160 тысяч учениче-
ских мест [11].  
Одной из острых проблем, стоявших перед народным образованием в рассматриваемые годы, 

являлось устранение малокомплектности сельских школ. Как известно, в силу определенных социальных 
и демографических причин среди сельских школ преобладали малокомплектные. В 1985-86 учебном году 
в республике насчитывалось 1246 малокомплектных начальных школ (71,6% от общего их числа). 
Значительное сокращение малокомплектных школ произошло в VIII-X пятилетках. Они начали ликвиди-
роваться при переходе от четырехлетней к трехлетней начальной школе. 
В основу оценки малой школы брались чисто экономические соображения, т.к. прямые расходы 

государства в расчете на одного ученика в малокомплектных школах были выше, чем в крупных. Предпо-
лагалось, что учащиеся, проживающие на расстоянии более трех метров от школы, будут постоянно 
находиться в пришкольных интернатах, а тех, кто не живет в интернатах, подвозить к крупным школам. 
Но жизнь показала, что мало кто из родителей собирается отправлять своего семилетнего ребенка в 
интернат. С другой стороны, не везде есть благоустроенные дороги, по которым можно круглый год 
перевозить детей из мелких аулов и сел в крупные. Поэтому повсеместная ликвидация малокомплектных 
школ была не всегда целесообразна. Традиционная оценка малой школы, в основе которой лежали эконо-
мические соображения, не учитывала всех сопутствующих социальных, нравственных, психолого-педаго-
гических аспектов. 
Таким образом, в исследуемые годы в аулах и селах республики в целом уделялось внимание разви-

тию материально-технической базы сельских учебных заведений. Большое развитие получили средние 
школы. Если в 1960-1961 учебном году в республики было 758 сельских средних школ, то 1985-86 
учебном году – 2749, т.е. их число увеличилось более в 3,6 раза, а количество начальных школ сократи-
лось в 2,6 раза. Достигнуты определенные успехи в обеспечении учреждений народного образования 
инвентарем и оборудованием. За годы XI пятилетки поставлено учебно-наглядных пособий и учебного 
оборудования на 106,6 млн. рублей, что на 29,5 млн. рублей больше, чем в Xпятилетке, мебели – на сумму 
88,5 млн. рублей, или больше на 26 млн. рублей. Переход на новое содержание обучения сопровождался 
созданием в школах учебных кабинетов и переход школ на кабинетную систему обучения. Если в 1976 г. 
более тысячи средних школ перешли на кабинетную систему обучения, то 1984-85 учебном году из 3925 
средних школ – 3922 школы, т.е. 99,9% перешли на эту форму обучения [12]. В 80-е гг. в республике 
проведена целенаправленная работа по укреплению материальной базы трудового обучения и совершен-
ствования профориентационной работы, являющейся основой повышения качества трудовой подготовки 
школьников. В 1981-1985 гг. было дополнительно оборудовано 1857 комнат по труду для первых-третьих 
классов, создано дополнительно 234 мастерских по обработке дерева, 374 по обработке металла, в 1026 
школах – кабинеты обслуживающего труда. Для выполнения программ по сельскохозяйственному труду 
5785 школ имели учебно-опытные участки. 
За одиннадцатую пятилетку в республике была значительно развита сеть детских дошкольных учреж-

дений. За счет государственных капитальных вложений было введено в действие 819 яслей-садов на 
152485 мест, в том числе в селе - 327 на 48795 мест. Число дошкольных учреждений по сравнению с 1931 
г. увеличилось на 787 единиц, в т.ч. по селу на 442, контингент в них возрос на 109,3 тыс. детей, в 
сельской местности – на 44,1 тыс. детей.  
Большая работа по развитию сети яслей-садов проделана в Кустанайской области. За 4 года XI 

пятилетки сеть их увеличилась на 65 единиц, а количество детей на 8,6 тыс., охват детей-дошкольников 
общественным воспитанием увеличился на 15,9%. Если в целом по республике в 1985 г. 50,7% детей 
дошкольного возраста воспитывалось детских садах, то в Кустанайской области – 71%, в том числе по 
сельской местности – 66,5%. За 1981-1984 гг. построено и введено в колхозах и совхозах Кустанайской 
области 57 зданий яслей-садов на 7520 мест. Все хозяйства области имели постоянно действующие 
дошкольные учреждения. В колхозах и совхозах имелись детские сады не только на центральных усадь-
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бах, но и на многих отделениях. Опыт работы кустанайцев по развитию дошкольного воспитания на селе 
в 1982 г. обсуждался на республиканском совещании-семинаре в г. Кустанае и широко внедрялся во всех 
областях республики. 
Однако, как показывает исследование, несмотря на принимаемые меры со стороны государства, в 

целом укрепление и совершенствование материально-технической базы осуществлялось в недостаточно 
широком масштабе, отставало от потребностей социально-экономического и духовного развития респуб-
лики. К концу XI пятилетки на центральных усадьбах 41 колхоза, в 109 совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях не было средних школ. В некоторых регионах республики сооружение объектов 
просвещения велось медленными темпами.  
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Түйіндеме 
Мақалада өткен ғасырдың 60-80 жылдарындағы Қазақ ССР-індегі ауыл-село оқу орындарының материалдық-

тхникалық базасының жай-күйі баяндалады. Сонымен қатар ХХ ғасырдың 60-80 жылдардағы республиканың ауыл-
село мектептерін нығайтудағы партия жəне Кеңес органдарының қызметі қарастырылған. Селодағы мектеп-интер-
наттарға өндіріс мекемелерінің көмегі көрсетілген. Мектептердің оқу-материалдық базасын нығайтуда республика 
мекемелерінің, совхоз, колхоздарының маңызы зор. Кезеңнің саяси жəне экономикалық жағдайында оқу орындары-
на материалдық-техникалық жаəынан қолдау жасаған КОКП-ның қаулы-қарарларының шешімдері де өз ықпалын 
тигізді. Автор ғылыми мақалада ауыл-село оқу орындарының материалдық-техникалық базасы жөніндегі бұл мəселе 
əрқашанда өзекті болып келгендігіне тоқталып, салыстырмалы талдау жасап, жан-жақты талқылап қарастырған. 
Мақалада аталған кезеңде оқу орындарының материалдық-техникалық базасына мемлекеттің аз да болса назарына 
ілінгені жəне қашанда алғашқы қатардағы прблемалар санатында болғандығы туралы талдаулар мен қорытындылар 
жасалынған.  

Тірек сөздер: материалдық-техникалық база, оқу орындары, республика, қаулы, мемлекеттік мекемелер, мемле-
кет, халық-ағарту ісі 

 
Summary 

In the article questions of development of rural schools in Kazakhstan in 1960-1980 are considered. Noted the 
organizational work of the party and Soviet authorities to strengthen their material base. During the postwar period, the issue 
of improving the network of schools of the village and the village of Kazakhstan, their material and technical equipment was 
very acute. One of the factors contributing to the quality of the functioning of the school system, is the level of its material-
technical base. In this article the author on the basis of factual material and method of comparative analysis shows that in the 
1960s and the first half of the 1980s in the villages and towns of the Republic in General, attention was paid to strengthening 
the educational complex. Were introduced in the building of new schools, boarding schools, school canteens, stadium, houses 
for teachers, etc. And W in these years, the school building was conducted in all rural areas of the Republic, in General, the 
strengthening and improvement of material-technical base was carried out in not wide enough scale, lagged behind the needs 
of socio-economic and spiritual development of the Republic. Thus, many rural schools had classrooms, workshops, poorly 
supplied with educational equipment and supplies educational technology.  

Keywords: education, educational facilities, schools, the Decree of the Central Committee of the Communist party of 
Kazakhstan, boarding schools, rural schools, education and production center, preschool institutions, schools 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В 1970-Е ГОДЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 
К.Т. Кашакбаева – КазНПУ им. Абая, Казахстан г. Алматы 

 
В этой статье рассматривается о развитии учебных заведений культуры и подготовка специалистов в 1970-е годы 

в Казахстане, а также о потребностях республики в специалистах учреждений культуры и их выпуск 1970-е годы. Об 
увеличении контингента работающих специалистов системы Министерства культуры Казахской ССР. О тяге трудя-
щихся к учебе в специализированных учреждениях культуры. Увеличение контингента работающих специалистов 
культуры произошло за счет открытых новых учреждений и культуры и искусства. В 1970-е годы сеть специализи-
рованных учебных заведений пополнилось шестью училищами и тремя ВУЗами. 

Ключевые слова: Культура. Культурные учреждения. Высшие и средние специальные учебные заведения, 
культурно-просветительные институты, училища 

 
Во все времена отмечается и не вызывает сомнение, что одним из решающих условий мощного подъе-

ма культурно-просветительной работы являются кадры специалистов, способные успешно работать в 
обстановке, отвечающие современным требованиям. Такие кадры высшей квалификации признаны 
готовить институты культуры и искусства. 
В Казахстане этой проблеме уделяли огромное внимание в 1970-1980-х годах. Как показывают истори-

ческие факты, подготовка и использование кадров могут находиться на соответствующем уровне при 
условии взаимодействия и полного взаимопонимания между учебными заведениями, готовящими эти 
кадры и местными органами культуры, принимающими их. 
В предшествующий период 1950-1960-е годы процент людей без специального образования на работе 

в управлениях культуры, в отделах культуры был высок. Слишком часто выпускники институтов культу-
ры не получали обещанного места работы и жилья. В этот период не была разработана обоснованная 
номенклатура должностей, на которые вузы культуры готовили кадры. Имелись много факторов невни-
мания к молодым специалистам, к их нуждам. Поэтому процент культурно-просветительных работников 
с высшим специальным образованием рос очень медленно. Нужен был решительный перелом в отноше-
нии к этому делу. Этот коренной «перелом обозначился лишь в конце 60-х - 70-х годов ХХ века, как 
указывает казахстанский исследователь Х.М. Абжанов. - Причем обусловлен он был не политическими 
установками и директивными и культурно - бытовыми изменениями в жизни казахского народа» [1]. 
В 1970 г. в учреждениях и организациях системы Министерства культуры Казахской ССР работа-

ло 29 тыс. человек, а в 1980 г. их число возросло на 10 тыс. человек. Среди работавших в 1980 году 
11500 специалистов – количество специалистов по сравнению с предыдущим десятилетием выросло 
на 4,7 тыс. человек [2]. Увеличение контингента работающих специалистов культуры произошло, 
главным образом, за счет открытия новых учреждений культуры и искусства. За 1971-1975 годы в 
Казахстане было открыто 3 театра, 4 концертные организации, 1510 библиотек, 1230 клубных учреж-
дений, 17 парков культуры и отдыха [3].  
Это диктовалось также условиями непрерывного научно-технического и социального развития. 

Обновлением знаний. Не случайно усиливалась тяга трудящихся к учебе в специализированных учрежде-
ниях культуры. В Казахстане за 1971-1975 гг. сеть средних специальных учебных заведений пополнилось 
шестью училищами: Чимкентское художественное училище, Актюбинское музыкальное училище, 
Гурьевское, Джезказганское, Саркандское и Кустанайское культурно-просветительные училища [4]. 
Учреждения культуры и искусства пополнились молодыми специалистами: в театры и концертные 
организации - 780 чел., клубные учреждения - 1220 чел., библиотеки – 2380 чел. В Казахстане из года в 
год отмечалась тенденция постоянного увеличения подготовки и пополнения учреждений культуры. В 
течение 1976 г. для работы в учреждениях культуры было направлено 1575 молодых специалистов, из 
них с высшим образованием -228 чел. И со средним специальным – 1347 чел. Кадры для учреждений 
культуры готовили три высших и свыше 30 средних специальных учебных заведений, в т.ч. Чимкентский 
институт культуры, библиотечный факультет КазЖенПИ и 11 культурно- просветительных училищ и др. 
[5]. В этом году было открыто культпросветучилище в г. Усть-Каменогорске. Открытие такого рода 
учреждений преследовало цель дальнейшего укрепления качественного состава кадров и улучшения 
работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров, вносились предложения по расширению сети 
учебных заведений по подготовке специалистов культуры и искусства.  
Перед всей сферой культуры в тот период встали новые специальные задачи. В обществе культурная 
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деятельность должна была направлена на формирование такого работника, который по своим качествам 
отвечал бы требованиям научно-технического развития, обладал широким кругозором, высокой профес-
сиональной культурой. Рост образованности людей, их самосознание способствовали повышению 
нравственной культуры, создавали благоприятный психологический настрой на производстве, в школе, 
семье, во всех сферах общественной жизни. Учитывая качественные изменения в социальной жизни 
населения, Министерство культуры Казахской ССР устанавливало тесные связи с учебными заведениями 
культуры и искусства. Учреждения культуры и искусства являлись базой производственной практики, 
оказывали определенное влияние на постановку учебного процесса и привития практических навыков у 
молодых специалистов.  
Ежегодно на коллегии Министерства культуры обсуждались вопросы о перспективной потребности в 

специалистах для учреждений культуры. Министерство культуры представляли конкретные места 
назначения с указанием должности, размера заработной платы и возможности представления жилплоща-
ди. В работе комиссии по персональному распределению выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений принимали участие представители Министерства и областных управлений культуры. 
Многочисленные архивные документы характеризовали процесс развития подготовки специалистов в 

сфере культуры и искусства конкретными примерами. Так, в частности, отмечалась положительная рабо-
та по приему и закреплению молодых специалистов управлениями культуры Кустанайской, Целиноград-
ской, Уральской и Кзыл-Ординской областей. А в ряде областей, как Алма-Атинская, Восточно-
Казахстанская, Чимкентская, Тургайская, Караганадинская, Талды-Курганская и Семипалатинская не 
установлено было надлежащего контроля за прибытием и использованием молодых специалистов[6]. 
Руководители некоторых учреждений культуры не могли создать атмосферы доверия и заботы о молоде-
жи, несвоевременно производили расчеты по переезду молодых специалистов, не принимали достаточ-
ных мер по обеспечению выпускников учебных заведений жилплощадью и сокращению текучести 
молодых специалистов, не создавали им условий для повышения квалификации, робко выдвигали наибо-
лее подготовленных специалистов на ответственную работу. По вопросам оформления документации 
имелись серьезные претензии – Джамбулскому, Джетысайскому культурно-просветительным училищам, 
которые списки выпускников представляли с большим опозданием и не по установленной форме, без 
указания имени и отчества выпускников, их постоянного места жительства, что затрудняло оформление 
направлений и принятие мер в отношении не прибывших выпускников [7]. На коллегии Министерства 
культуры Казахстана разбирался неоднократно вопрос о том, что Джамбулская и Восточно-Казахстанская 
области не в полной мере занимались приемом и закреплением молодых специалистов, не проявляли 
достаточную заботу о создании им жилищно-бытовых условий [8]. На коллегии Министерства Культуры 
Казахской ССР отмечали, что улучшение качественного состава кадров шло, главным образом, за счет 
выпускников высших и средних специальных учебных заведений.  
За 1971-1975 годы для работы в учреждениях культуры было направлено в Восточно-Казахстанскую 

область – 318 чел., Джамбулскую область – 245 молодых специалистов. За это время заочно окончили 
высшие и средние специальные учебные заведения в Восточно-Казахстанской области – 136 и в 
Джамбулской области более 150 работников учреждений культуры. Кроме того, в эти годы количество 
дипломированных специалистов, работавших в учреждениях культуры возросло в Восточно-Казахстан-
ской области на 4% (163 чел.) и в Джамбулской области на 34% (183 чел.) [9]. Вместе с тем в работе по 
персональному распределению, приему и закреплению молодых специалистов в учреждениях культуры 
имелись серьезные недостатки. В целом по Казахстану в первой половине 70-х годов ХХ в. отмечалась 
большая текучесть кадров, в том числе значительная часть молодых специалистов не закреплялись на 
работе. Главными причинами неудовлетворительного закрепления молодых специалистов являлось то, 
что не везде проявлялось достаточная забота о создании им необходимых жилищно-бытовых условий, не 
уделялось должного внимания по оказанию молодым специалистам практически помощи в их творче-
ском и профессиональном росте. 
Негативные тенденции в социальном положении специалистов учреждений культуры и искусства 

вызывали тревогу и предпринимались меры по их устранению. Благодаря им ситуация улучшалась в 
последующие годы. Это было связано с изменением структуры потребностей людей. Все большую роль в 
его жизненной ориентации начинали играть возможности удовлетворения высоких культурных запросов. 
Широкое развитие получили современные технические средства распространения культуры: телевиде-
ние, радио, кино. Усиливалась тяга населения к оперному искусству, театральным постановкам и прочее 
художественное народное творчество, широкий интерес к книге, искусству стали неотъемлемой чертой 
образа жизни народа. Потребность в квалифицированных специалистах в культуре – это не мимолетная 
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жажда развлечений, а настойчивое стремление личности и повышению образования, духовному росту. 
Это диктовалось условиями непрерывного научно-технического и социального развития, обновлением 
знаний. Не случайно усиливалась тяга трудящихся к учебе в специализированных учебных заведениях 
культуры и искусства. 
Существенная сторона деятельности культурно-просветительных учреждений – забота о том, чтобы 

духовная жизнь трудящихся становилось все богаче и интереснее. Содержательный отдых, высокая 
культура – насущная потребность человека. Культура должна была органичнее входить в быт населения, 
воспитывать его вкусы, умение рационально и со вкусом оформлять, делать по-настоящему красивыми 
торжественные события. Составная часть совершенствования культуры труда и быта – широкое развитие 
эстетических начал в производстве, в жизни трудовых коллективов и пр. именно этим задачам должны 
быть служить вновь открываемые учреждения культуры, деятельность специально подготовленных 
работников культуры. 
Удовлетворение возраставших духовно-культурных потребностей вызывало в 1976-1980 гг. дальней-

ший рост сети учреждений культуры: 3 драматических театра, театр кукол, 6 концертных коллективов в 
составе областных филармоний, 1504 библиотек и 1968 клубных учреждений [10].  
Вновь открываемые учреждения культуры и искусства требовали привлечения большего количества 

специалистов. Потребность республики в специалистах учреждений культуры и их выпуск в рассматрива-
емые годы характеризовался следующими данными: 

 
КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗА 1976-1980 ГОДЫ. (ЧЕЛ.) 

 
Уровень образования потребность Ожидаемый выпуск 

С высшим образованием 3605 3033 
Со средним специальным образованием 16412 14567 
Всего: 20017 17600 

  
Как видно из вышеприведенных данных потребность республики в специалистах культуры и искус-

ства значительно отставало даже от ожидаемого выпуска. С одной стороны, эта тенденция указывала на 
возрастающий рост социально - культурного уровня населения страны, а с другой стороны, имевшиеся 
учебные заведения культуры еще не могли обеспечить необходимыми кадрами культурно-просветитель-
ные учреждения. В рассматриваемый период в сравнения с предшествующими годами отмечались 
некоторые сдвиги. Так, если в областных вузах в 1955-1956 учебном году обучалось 47,2% студенческого 
корпуса республики, в 1970-1971 гг. – 66,4%, а в 1980 году соотношение несколько изменилось в пользу 
столичных вузов, где сосредоточилось 34,8% республиканского студенческого контингента [11].  
Вместе с ростом и развитием экономики в республике, естественно, происходили серьезные положи-

тельные сдвиги в подготовке специалистов и развитии учреждений в области культуры. Однако какими 
бы крупными они не были, следует признать, что нельзя сказать о достижении такого уровня в культур-
ной работе. Обеспечение специалистами в области культурно-просветительных учреждений все еще не 
отвечало требованиям времени. Имевшийся значительный материальный и духовный потенциал слабо 
использовался для совершенствования и повышения эффективности работы культурно-просветительных 
учреждений. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада 1970 жылдары Қазақстанда мəдени оқу орындарының дамуы мен мəдени ошақтарға мамандар 

даярлау мəселесі қаралады. 1970 жылдары республикада арнайы мəдени жоғары оқу орындарында мамандар 
даярлау қажеттілігі туындап олардын саны жалдан-жылға өсіп отырды. Мəдени салада жұмыс істейтін мамандардың 
саны жаңадан ашылған мəдениет жəне өнер мекемелерінен толтырылды. 1970 жылдары осы сала бойынша арнайы 
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оқу орындарының желісі үш жоғары мəдени оқу орындары жəне алты мəдени орта арнайы оқу орындары ашылды. 
Мақала 1970-жылдары Қазақстанда мамандарды дайындау жəне мəдени оқу орындарды дамыту мəселелеріне 
арналады. Қазақстанда мəдени колледждері мен институттары жұмыс істеді. Олар мəдени мекемелер үшін мамандар 
даярлағандығыбаяндалған 

Тірек сөздер: Мəдениет. Мəдени ошақтар. Жоғары жəне орта арнайы оқу орындары, мəдени ағарту 
институттары 

 
Abstract 

This article focuses on the development of educational institutions of culture and training in 1970 in Kazakhstan, as well 
as the needs of the republic for specialists of cultural institutions and their issue 1970s. On increasing the contingent working 
professionals of the Ministry of Culture of the Kazakh SSR. About drawn workers to study in institutions of culture. Increase 
the number of working professionals culture was due to open new institutions and arts and culture.  

In the 1970s, a network of specialized educational institutions replenished six schools and three universities. 
Keywords: Culture. Cultural institutions. Higher and secondary specialized educational institutions, cultural and 

educational institutions, schools 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 50-х: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Е.А. Карибжанова – к.и.н., доцент КазНПУ им. Абая 
 
Данная статья посвящена вопросу реабилитационных процессов жертв политических репрессий, которые на 

данный момент недостаточно изучен и представлен в казахстанской историографии. Комиссия партийного контроля 
в эти годы шла очень медленно и непоследовательно. Работа занимала много времени, документы по каждому 
репрессированному направлялись в Верховный Совет СССР, и только после его рассмотрения, могла произойти 
реабилитация. Сказывалось и то, что чиновники, занимавшиеся реабилитацией, оставались людьми, порожденными 
административной системой, и были наделены всеми чертами сформировавшей их эпохи, многие из них ещё недав-
но строчили доносы и всеми «правдами и неправдами» боролись с «врагами народа».  

Ключевые слова: политические репрессии, «враги народа», документы, реалибитация «врагов народа», период 
тоталитаризма, казахская историография, коллективизация, Верховный Совет 

 

Одним из самых тяжёлых наследий прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие в 
период тоталитаризма, совершаемые Сталиным и его руководством. Сотни тысяч людей подверглись 
незаконным обвинениям, насилию, истязаниям и физическому уничтожению.  
Репрессии, начатые с середины 20-х годов ХХ в., во время коллективизации, продолжались с жестокой 

последовательностью несколько десятилетий, пока Сталин находился у власти. Они стали чудовищным 
преступлением против собственного народа.  
В период с 20-х по 50-е гг. было осуждено 3 777 380 человек, из них к высшей мере наказания приго-

ворено – 642 980 [1, с. 11]. В Казахстане за этот период цифра репрессированных составила 103 тыс. 
человек, каждый четвертый из которых был расстрелян. Более миллиона человек были высланы или 
вынуждены покинуть республику [2]. 
Новому витку репрессий и масштабной «чистки», в центре которой стоял «заговор врачей», помешала 

смерть Сталина (5 марта 1953 г.). 
В Казахстане под тщательным наблюдением находился Институт истории, археологии и этнографии, 

АН Казахской ССР, Институт языка и литературы, Союз писателей Казахстана и др.  
Страшно представить, как бы развивались дальнейшие события для казахстанской интеллигенции, 

если бы, Сталин остался жить…  
Данная статья посвящена началу реабилитационных процессов жертв политических репрессий, 

которые на данный момент недостаточно изучены и представлены в казахстанской историографии. 
С первых дней после смерти Сталина новое руководство страны предприняло шаги, направленные 

против злоупотреблений прошлых лет. Личный секретариат Сталина был распущен, упразднились все 
виды бессудных расправ: «тройки», «двойки», «особые совещания» и «особые трибуналы», через 
которые проводились массовые репрессии. Органы государственной безопасности также подверглись 
серьёзной реорганизации: МГБ и МВД слились в единое министерство внутренних дел СССР, гулаги 
передались в систему министерства юстиции.  
Пресса официально объявила о прекращении «политики культа личности». Необоснованные и агрес-

сивные нападки на деятелей культуры в средствах массовой информации потеряли свою актуальность и 
постепенно сошли на нет. 
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Уже 4 апреля 1953г., появилось сообщение о реабилитации «врачей-отравителей» и признание в 
применении к обвиняемым «недопустимых приёмов следствия» [3]. Верховный суд СССР пересмотрел, 
так называемое «ленинградское дело» и не нашёл в нём состава преступления. 
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и ЦК Компартий союзных республик по поручению ЦК 

Компартии приступил к рассмотрению дел по реабилитации коммунистов, привлеченных в 30-40-х и в 
начале 50-х гг. к партийной и судебной ответственности по политическим мотивам.  
В период с июля 1953 по февраль 1956 гг. Комитетом партийного контроля было реабилитировано 

5456 коммунистов, исключенных из партии по необоснованным политическим обвинениям [4, с. 41].  
Необходимо отметить, что количество реабилитированных оставалось очень незначительным до 

сентября 1955 г., пока не была объявлена амнистия для осужденных за сотрудничество с немцами во 
время Великой Отечественной войны. Так, из двух областей Алматинской и Джамбульской, которые 
были взяты для подсчета, в 1953 г. был реабилитирован только один человек. В 1955 году по Алматин-
ской области было реабилитировано – 17, а по Джамбульской области – 5 человек [5, с. 24-357].  
Работа комиссии партийного контроля в эти годы шла очень медленно и непоследовательно. Сама 

процедура занимала много времени, документы по каждому репрессированному направлялись в Верхов-
ный Совет СССР, и только после его рассмотрения, могла произойти реабилитация. Сказывалось и то, что 
чиновники, занимавшиеся реабилитацией, оставались людьми, порожденными административной систе-
мой, и были наделены всеми чертами сформировавшей их эпохи, многие из них ещё недавно строчили 
доносы и всеми «правдами и неправдами» боролись с «врагами народа».  
С одной стороны вроде бы реабилитировали людей, а с другой делали это, как бы нехотя и неторопли-

во, многие дела по несколько раз пересматривались, откладывались на более позднее время, особенно 
если это касалось интеллигенции.  
И хотя, в 1954 году в Казахстан вновь возвратились многие видные деятели Казахстана: К.И. Сатпаев, 

М.А. Ауэзов, Х.Бекхожин, Е.Бекмаханов и др., отношение властей к ним продолжало оставаться очень 
«настороженным», более того, прежде чем приступить к работе, помимо реабилитации и апелляции, они 
«вынуждены были покаяться в допущенных ошибках и как бы на будущее, обещать быть послушными и 
сговорчивыми» [6, с. 131].  
Дальнейшая деятельность многих представителей казахстанской интеллигенции неоднократно обсуж-

далась в ЦК Компартии Казахстана. Так, например, на Бюро ЦК Компартии Казахстана от 25 мая 1954 г. 
подробно рассматривался вопрос об апелляции писателя Х.Бекхожина, где говорилось, что «учитывая 
признание допущенной ошибки и положительный отзыв о работе за последние годы, его можно вновь 
восстановить в рядах КПСС, но за допущенную идеологическую ошибку, объявить Х.Бекхожину выговор 
с занесением в учетную карточку» [7, л. 7-8]. 
В подобной ситуации оказался и писатель С.Муканов. Бюро ЦК Компартии Казахстана не удовлетво-

рило просьбу писателя о восстановлении ему партийного стажа, а вынесло следующее решение: «Разъяс-
нить т. С.Муканову, что ЦК КП Казахстана не может удовлетворить его просьбу об исключении переры-
ва в партстаже, т.к. т. Муканов находился вне партии 4 года». [8, л. 9].  
Просьбу писателя И.Есенберлина о восстановлении его в рядах КПСС, Бюро также отклонило, 

подтвердив «правильность» решения Алма-Атинского обкома партии от 28 июля 1951 г. по поводу 
исключения его из рядов КПСС. [9, л 120]. И таких примеров «раскаивания в прошлых идеологических 
ошибках», можно привести достаточно много, даже К.И. Сатпаев не избежал подобных унизительных 
процедур со стороны властей.  
По-прежнему цензура жестко контролировала произведения казахстанских писателей. Например, в 

1953-1954 гг. был утвержден специальный перечень произведений, подлежащих исключению из сводных 
списков запрещенной литературы. Этот список несколько раз уплотнялся и изменялся. В результате чего, 
лучшие произведения казахской литературы были изъяты из книжной торговли и библиотек, «как содер-
жащие идейно-политические ошибки». Это произведения следующих авторов: М.Ауэзов – «Акын ага», 
1950 г., тираж 20 000 экземпляров; К.Шангытбаев – «Честь», 1945 г., тираж 10 000 экземпляров; 
У.Турманжанов – «Сборник казахских пословиц и поговорок», 1935 г., тираж 5 150 экземпляров; «Родная 
земля», 1944 г., тираж 5 000 экземпляров. Изъятию подлежал и альбом «Казахстан», тираж которого 
составлял 10 000 экземпляров, т.к. в нем были напечатаны снимки «врагов народа» [10, л. 59, 152].  
Подобную учесть разделили и многие другие произведения казахских писателей. 
После ХХ съезда КПСС (февраль 1956г.) процесс реабилитация жертв по политическим обвинениям 

30-х-40-х – начала 50-х годов стал проходить более интенсивно, был значительно упрощен. С целью уско-
рения процедуры в лагеря были направлены специальные комиссии по пересмотру дел, которые времен-
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но наделялись правами Президиума Верховного Совета СССР и могли производить реабилитацию, 
помилование, снижение сроков заключения и т.д. Основная масса реабилитированных приходилась на 
период с 1956 по 1961 гг. За эти годы по стране, было реабилитировано более 700 тысяч человек [11, с. 7].  
Но, к сожалению, начиная с 1962 г. работа по реабилитации «жертв произвола», постепенно начала 

сворачиваться и к 1964 г. прекращается совсем.  
В Казахстане по двум областям – Алматинской и Джамбульской (которые были взяты для подсчета) 

количество реабилитированных составило: «В 1956 г. – 155, в 1957 г. – 537, в 1958 г. – 372, в 1959 г. – 163, 
в 1960 г. – 179, в 1961 г. – 71, в 1962 г. – 69, в 1963 г. – 51, в 1964 г. – 64 человека» [5, с. 18-472]. 
Работа по реабилитации имела много недостатков. Во-первых, она шла неравномерно, выборочно и 

стала одним из наиболее противоречивых явлений рассматриваемого периода. Массовое возвращение из 
лагерей явилось естественным катализатором общественных настроений, вызывающий глубокий 
социальный стресс. Власть не отвечала на самые жгучие вопросы: «Сколько же человек невинно постра-
дало, сколько погибло и главное, – за что их отправили в тюремные застенки»? Молчание властей порож-
дало самое разное отношение к реабилитированным [12, с. 148].  
Исключительно тяжелым было возвращение бывших заключенных к нормальной жизни. Для многих 

из них были «закрыты» определенные виды деятельности. Так, учёный-историк Е.Бекмаханов, вернув-
шись из заключения в 1954 г., смог приступить к преподавательской деятельности только через год. Такая 
же ситуация сложилась и у другого казахстанского учёного-историка Бек Сулейменова. 
Многие из реабилитированных были настолько психологически сломлены, что уже не могли 

заниматься никакой активной деятельностью. Например, бывший первый секретарь одного из республи-
канских обкомов партии Н.Кузнецов после освобождения устроился на работу простым лесником. А 
известная коммунистка М.Л. Фишман, входившая в годы Гражданской войны в немецкий партизанский 
отряд, вернувшись из лагеря, вынуждена была жить на немецком кладбище в Москве в течение 7 месяцев. 
Ей никто не хотел помогать [12, с.151].  
Избирательный характер реабилитации породил огромный резонанс в обществе. Приоритет отдавался 

репрессиям 1937-1938, начала 50-х годов против партийных руководителей, а репрессии 20-х годов, 
«фальшивые процессы», сфабрикованные в период 30-40-х годов против «оппозиционеров», такие как 
«антисоветский правотроцкистский блок», «бухаринская группа», «рабочая оппозиция» и др. не были 
даже представлены к рассмотрению.  
В Казахстане запретной темой продолжала оставаться государственная деятельность Алаш-Орды 

(хотя участникам движения «Алаш» амнистия была объявлена еще в первые годы советской власти), 
период коллективизации 20-30-х годов, голод, который унес почти 49% населения Казахстана и другие 
«запретные» дела [13, с. 28].  
На совещании по идеологическим вопросам ещё раз было подчёркнуто, что «…произведения лидеров 

«Алаш» переизданию не подлежат. Партия должна дальше вести работу по ликвидации вредных послед-
ствий культа личности на идеологическом фронте, но это не значит обелить всех и вся» [14, л. 258].  
Многие историки склоняются к мысли, что Н.С. Хрущев опустил эти годы специально, т.к. «в середи-

не 30-х он возглавлял столичную парторганизацию, был членом ЦК, т.е. в период великих «чисток» 
оказался в их центре» [15]. Впоследствии, он в своих воспоминаниях говорил: «В вопросе об открытых 
процессах 30-40-х годов мы были двойственны. Мы побоялись договорить до конца, хотя не вызывало 
никаких сомнений, что эти люди не виноваты, что они были жертвами произвола. На открытых процессах 
присутствовали руководители братских компартий, поэтому мы отложили реабилитацию Бухарина, 
Зиновьева, Рыкова и других товарищей на неопределенный срок, можно составить целую книгу только из 
одних фамилий крупнейших, военных, партийных, советских, комсомольских и хозяйственных руководи-
телей, дипломатов и ученых. Все это были люди честные. Они стали жертвами произвола без всяких на то 
оснований» [16, с. 298.]  
На самом деле, число жертв репрессий настолько велико, что для этого потребуется ни одна книга, а 

большое многотомное издание. 
Неоднозначным было отношение властей к бывшим заключённым, многих из них по несколько раз 

перепроверяли, не допускали к общественной и партийной работе. На одном из Бюро ЦК КП Казахстана 
говорилось следующее: «Изучив постановления Бюро Алма-Атинского обкома партии, а также апелляци-
онные, амнистированные и реабилитированные дела, мы пришли к выводу, что Бюро обкома партии, в 
отдельных случаях несерьёзно и неправильно подходит к восстановлению бывших заключённых в 
партию, проявляя в этом деле излишнюю снисходительность и либерализм. Между тем, среди них есть 
люди, которые злобно настроены против советской власти, особенно из числа бывших троцкистов и 
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алашордынцев. Такой неразборчивый подход к делу восстановления партийных рядов, может привести к 
засорению партийной организации ненужными партии людьми» [17, л. 11, 16].  
Заслуживает внимания документ, касающийся деятельности Т. ыскулова, по которому Бюро ЦК 

Компартии Казахстана (ноябрь 1960 г.) выразило мнение, что реабилитация Т.Рыскулова не является 
основанием для пересмотра его деятельности как антипартийной, национальной и пантюркистской 
[18, л. 237-238].  
Во-вторых, даже для тех, кто был реабилитирован в 50-60-х годах, механизм беззакония не был 

разоблачен до конца, реабилитация «жертв произвола» еще очень долгие годы оставалась неполной. 
Данные о реабилитированных тщательно скрывались. Так, писатель К.Икрамов вспоминал впоследствии, 
как он получил документ о посмертной реабилитации отца вместе с секретным указанием «ни с кем об 
этом не распространяться».  
В-третьих, реабилитация расстрелянных или умерших заключённых в лагерях производилась только 

по заявлению близких родственников, если таковых не было, то и дело не рассматривалось. На запросы 
родных о судьбах близких им людей, очень часто, приходили неверные сведения (такие как, что их 
родственники умерли естественной смертью, с указанием даже диагноза болезни, на самом деле многие 
из них были расстреляны). Только в современных условиях, реабилитированные в 50-60-х годах приобре-
ли право на то, чтобы потомки узнали правду о драме их жизни и смерти.  
В-четвёртых, невозможность определения точных масштабов обвинений в преднамеренной фальсифи-

кации, т.к. многие из обвинений, имеющих под собой политическую подоплеку, специально скрывались, 
а партийных, хозяйственных, военных и других руководителей отправляли в тюремные застенки по иным 
статьям. Огромное количество документов было уничтожено на основании «утверждённых отборочных 
списков». Большинство дел заключенных после реабилитации сжигалось. В папках с надписью «хранить 
вечно», вместо протоколов и доносов оставалась короткая справка о реабилитации, либо номерной знак 
дела [12, с. 149]. В результате чего, общество до сих пор не знает ни точных масштабов террора, ни 
точных масштабов реабилитации конца 50-60-х годов.  
Самой чудовищной несправедливостью было то, что никто не порицал и не привлекал к ответственно-

сти следователей НКВД, применявших пытки к осуждённым, начальников тюрем, надзирателей и донос-
чиков. Эти люди, исковеркавшие сотни тысяч жизней остались безнаказанными.  
Но, несмотря на данные недостатки, процесс реабилитации «жертв сталинского режима», имел и 

большое прогрессивное значение. Сотни сынов и дочерей казахского народа вернулись из тюремных 
застенок домой на Родину. 
Казахстанцам стали доступны произведения репрессированных писателей: С.Сейфуллина, 

И.Джансугурова, Б.Майлина и др. Вновь были восстановлены добрые имена видных партийных и 
государственных деятелей Казахской ССР: С.Асфендиярова, У.Джандосова, У.Исаева, Л.И. Мирзояна, 
С.Мендышева, М.Масанчи, А.Розыбакиева и других. Правда, нельзя не сказать и о таком печальном 
факте, что почти все из них были реабилитированы посмертно. 
Реабилитационные процессы жертв политических репрессий не были доведены до конца, демократи-

ческие и прогрессивные начинания тормозились самой тоталитарной системой, которая в принципе 
оставалась нетронутой, с её административно-командными методами. 
Вновь работа по реабилитации жертв политических процессов была возобновлена Комитетом партий-

ного контроля при ЦК КПСС и ЦК компартий союзных республик в сентябре 1987 г. 
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Түйіндеме 
Мақaлада 1950-1960 жылдардағы кезендегi жазықсыз қуғын-сүргiн көрген азаматтарды ақтау мəселеci туралы 

тарихи деректер келтiрiледi. Сол тарихи дəуiрдегi коғамдық-саяси ахуалға жан-жақты талдау жасалады.Саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау шаралары қазақ тарихнамасында жеткілікті дəрежеде зерттелмеген мəселелер қатарына 
жатады. Партияның бақылау комиссиясының жұмысы қуғын-сүргінге ұшыраған əрбір азаматтың құжаттарын КСРО 
Жоғарғы Кеңесіне қарауға жөнелтіп отырды. Кей жағдайда ол азаматтарды ақтауда əкімшілік жүйенің кері əсерлері 
де байқалғандығы баяндалады.  

Тірек сөздер: саяси репрессиялар, «халық жаулары», құжаттар, «халық жауларын» ақтау, тоталитаризм кезеңі, 
қазақ тарихнамасы, ұжымдастыру, Жоғарғы Кеңес 

 
Summary 

This article focuses on the issue of rehabilitation of victims of political repression, which is currently poorly understood 
and represented in the Kazakh historiography. The Commission of party control in these years was very slow and inconsistent. 
Work took a lot of time, documents on each repressirovannom went to the Supreme Soviet of the USSR, and only after 
consideration, could happen rehabilitation. Affected and that the officials involved in rehabilitation, remained a people born of 
the administrative system, and were endowed with all the features formed their age, many of them more recently, reports were 
filed and all "by hook or by crook" struggled with "enemies of the people". This article is about history of Rehabilitation 
process, that were in Kazakhstan in 1950-1960 years.  

Keywords: political repression, "enemies of the people, documents,realibility enemies of the people, the period of 
totalitarism, Kazakh historiography, collectivization, the Supreme Council 
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX- НАЧАЛА XX ВВ. 

 
З.Ш. Макажанова – к.и.н., доцент КазНПУ имени Абая, кафедра английского языка для 

специальных целей института филологии и полиязычного образования 
 
В данной статье рассматривается процесс формирования исторических знаний по истории Казахстана второй 

половины XIX - начала XX веков. Степень изученности проблемы формирования казахского чиновничества показа-
на на основе анализа работ отдельных ученых, в которых отражены основные результаты и выводы. Анализ истори-
ческой литературы показывает, что в современной историографии отсутствуют работы, посвященные изучению 
вопроса формирования казахского чиновничества, его деятельности в органах колониального управления и свиде-
тельствует о необходимости переосмысления традиционных концепций, привлечение новых источников, выхода на 
новый уровень в исследовании данного вопроса. 

Ключевые слова: историография, чиновничество, колониальная империя, бюрократический аппарат, правитель-
ственное законодательство, теория модернизации, полиэтничность населения 

 
В исторической науке Казахстана имеется ряд значительных историографических трудов, раскрываю-

щих процесс развития исторических знаний по истории Казахстана второй половины ХIХ – начала ХХ 
веков. В них выделены этапы изучения истории Казахстана, отражены основные результаты и выводы 
русской и зарубежной дореволюционной историографии, а также советской исторической школы перио-
да становления и развития в 1920-1980-е годы. Это труды Д.И. Дулатовой, К.Есмагамбетова [1] В дорево-
люционной историографии имеются работы В.Евреинова, Е.Карнович [2], посвященные формированию 
русского чиновничества, однако принцип привлечения нерусского населения имперской России к 
государственной службе не рассматривался.  
Подготовка казахских служащих осуществлялась в учебных заведениях Оренбурга, Троицка, Уфы. 

Исходя из этого, для нас важны исследования А.Е. Алекторова, В.Е. Игнатьева, А.Васильева, К.Белавина 
[3], посвященные включению казахского населения в образовательный процесс и возможности вхожде-
ния их в административные органы управления и соответствующего карьерного роста. 
Цикл работ дореволюционных исследователей были посвящены административным преобразованиям, 

произведенным в казахской степи в ХIХв. Это известные работы А.Алекторова, А.Добросмыслова, 
И.Крафта [4].  
Проблема формирования чиновничества связана с таким явлением как верховная власть и управление 
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Российской империей, административная политика центральных и местных властей в казахской степи, 
участие казахских чиновников в подготовке и осуществлении реформ в казахской степи. Исходя из этого, 
нами предложен проблемный метод изучения историографии вопроса.  
Проблема управления и власти достаточно основательно разрабатывалась в западной историографии. 

Одним из первых, внесших вклад в изучение данной проблемы стал Макс Вебер. Им была разработана 
идеально-типическая концепция рассмотрения чиновничества как особой привилегированной статусной 
группы, со своими особыми взглядами и ценностными ориентациями, которая представляла собой серьез-
ную социальную силу, и стремилась к обладанию властью в обществе. Либеральную концепцию форми-
рования чиновничества разработал Марк Раев, который обратил внимание на формирование правитель-
ственного аппарата имперской России, в которой, по его мнению, отсутствовала «однородная, эффектив-
ная и сильная бюрократия». При этом он выделил три уровня администрации в Российской империи   
ХIХ в.: мелкая тирания, коррупция и произвол на нижнем уровне; на среднем – компетентность чиновни-
ков, стремившихся «отвечать на нужды и проблемы страны»; на высшем уровне – произвол самодержав-
ного абсолютизма, господство личных (традиционных) связей.  
Важной вехой в формировании чиновничества, по мнению Раева, явились реформы 1860-1870-х годов 

и революция 1905 г. В период буржуазных реформ были созданы новые институты власти, в частности 
земства, которые противодействовали сложившемуся бюрократическому правлению, а революция 1905 г. 
дала серьезные властные полномочия чиновникам среднего уровня и способствовала усовершенствова-
нию на нижнем. Важнейшей характеристикой высшего уровня управления в царской России, по Раеву, 
была решающая роль самодержца, как в определении политического курса, так и в назначениях на 
конкретные должности. 
Инкорпорация представителей нерусских народов на государственную службу в контексте националь-

ной политики имперской России представлена в исследовании немецкого ученого Андреас Каппелера.  
Особый интерес для нашего исследования представляет работа Стивен Величенко [5], выбравшего для 

сравнения Российскую империю с другими империями нового времени по такому малоисследованному 
аспекту – численность имперской армии и бюрократии. Им представлены информативные таблицы, где 
включены данные и по Тургайской области, в частности, сколько приходится чиновников на численность 
населения, а именно 452845 человек, проживали на 1897 г. в Тургайской области, а численность чиновни-
ков составила – 69. При этом Величенко подчеркивает, что наименьшая численность чиновников состав-
ляла именно в Тургайской области (1:6563). Он сравнивает не только абсолютные цифры, но и региональ-
ную специфику, а также пропорции армии и чиновнического аппарата к общей численности населения. В 
результате сопоставления полученных относительных величин Величенко приходит к выводу, что на 
самом деле в Российской империи было на порядок меньше чиновников на душу населения, чем в 
европейских государствах. Иными словами, вопреки распространенному заблуждению о России как 
царстве бюрократии, Российская империя в действительности была «недоуправляемой» (undergoverned). 
Соотношение числа чиновников к численности населения в России близко к пропорциям, характерным 
для некоторых колониальных владений Британии и Франции того времени. В исследовании указывается, 
что в великорусских губерниях было даже меньше чиновников, чем в некоторых из нерусских окраин, 
например, Польше. В этой, а также целом ряде других статей по этой теме, Величенко высказывает ряд 
интересных гипотез о роли такой «недоуправляемости» в развитии политических процессов, в том числе 
национальных движений.  
В советской историографии большое внимание уделялось изучению политического устройства 

самодержавного государства [6]. Одним из исследователей явился Н.П. Ерошкин, внесший определенный 
вклад в раскрытии политических институтов Российской империи в первой половине XIX в. Автор 
выявил основные тенденции развития русской государственности в изучаемый период, эволюцию 
политических институтов самодержавия на протяжении полувека. Специальная глава исследования 
посвящена общей характеристике русской бюрократии в то время. В ней автор уделил внимание подроб-
ному обзору правительственного законодательства в этой области, не ставя перед собой задачи всесто-
роннего анализа самого правящего слоя. В исследовании П.А. Зайончковского впервые была сделана 
попытка дать общую характеристику русского чиновничества на протяжении всего XIX в., а также 
проанализировать состав отдельных групп высшей и губернской администрации в двух хронологических 
срезах – для середины XIX и начала XX вв.  
П.А. Зайончковский впервые в советской историографии изучил формулярные списки высшей 

бюрократии (членов Государственного совета, министров, сенаторов, товарищей министров и директоров 
департаментов) и губернской администрации (губернаторов, вице-губернаторов, председателей палат, 
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губернских прокуроров) за два года, отделенные друг от друга полустолетием (1853 и 1903 гг.). Это 
позволило ученому дать характеристику каждой из указанных групп на данный момент времени по ряду 
признаков: социальному происхождению, возрасту, национальному составу, образованию и имуществен-
ному положению. Исследование Зайончковского наглядно продемонстрировало широкие возможности, 
открываемые привлечением этого вида источников Постепенно благодаря усилиям историков образ 
российского чиновничества начал приобретать зримые очертания. В первую очередь изучалось законода-
тельство, определявшее правовой статус бюрократии в XVIII и XIX вв. Наряду с юридическими нормами 
активно изучалась история государственных учреждений и правительственная политика в этой области. В 
научный оборот введены значительные комплексы документов, извлеченных из архивов тех учреждений, 
задачей которых была организация деятельности государственного аппарата. Это позволило вскрыть под-
спудные процессы, влиявшие на издание законодательных актов, показать борьбу различных группиро-
вок внутри правящего класса. В работе А.П. Корелина через призму дворянского корпоративного устрой-
ства показаны основные тенденции эволюции высшего российского сословия и форм его классовой 
организации в период от падения крепостного права до начала первой русской революции [7]. Определен-
ную лепту в изучение системы военных, гражданских, придворных титулов и чинов и соответствовавших 
им мундиров и орденов в Российской империи (XVIII в. - 1917г.) внес российский ученый Л.Е. Шепелев. 
Им впервые представлен анализ системы чинов и званий, чинов и наградной системы имперской России, 
состава чиновников и условиях их службы [8]. В российской исторической литературе в последние 
десятилетия появились новые исследования, посвященные проблеме формирования чиновничества, 
политике российского правительства по повышению образовательного и профессионального уровня 
бюрократии Российской империи и определенных социальных ограничений в те отрасли государствен-
ной службы, которые были важны с государственной точки зрения. Под новым углом зрения исследована 
социальная история имперской России в длительной исторической ретроспективе (VIII в. - начало ХХ в.) 
в работе Санкт-Петербургского историка Б.Н. Миронова. Им представлена широкая картина социальной 
структуры населения империи, ее социальная мобильность, менталитет различных сословий как важный 
фактор социальной динамики. 
Изучению российского чиновничества, его особенностей через призму системы управления в регионах 

и центре посвящено исследование Д.И. Исмаил-Заде. Он обратил внимание, что военно-административ-
ная власть ощущала острый недостаток в « опытных и благонадежных чиновниках, которые вполне 
постигли бы важность своего призвания». Кроме того, по его мнению, возрастала потребность в людях, 
владеющих местными языками и являющихся соединительным звеном между администрацией и населе-
нием. Важно было создать надежное чиновничество из высших слоев местного населения [9]. 
В казахстанской историографии проблема становления чиновничества связана с формированием ка-

захской интеллигенции. Одним из первых внесших вклад в восстановление биографии первых казахских 
краеведов и первых казахских чиновников Оренбургского ведомства стал Э.А. Масанов. Автором систе-
матизирован обширный историко-этнографический материал, и вклад первых казахских служащих, в 
частности братья Сейдалины, С.Жантюрин, в сохранении устного народного творчества казахов, истории, 
быта, хозяйства, верований и других сторон жизни казахского общества в ХIХ-начале ХХ веков. Опреде-
ленную лепту в изучении их научного наследия внесли Н.Масанов и Н.Ивлев, И.В. Ерофеева, В.З. Галиев 
[10]. Влиянию реформ на традиционную систему управления внесли С.З. Зиманов, К.А. Жиренчин,     
Б.М. Абдрахманова [11]. 
Если С.З. Зиманов рассмотрел сущность новых административных органов местной администрации в 

конце ХVIII – первой половине ХIХ в., то К.А. Жиренчин рассмотрел административные реформы в 
Казахстане во второй половине Х1Хв., а Б.Абдрахманова исследовала результаты осуществления 
административных реформ российской властью в казахской степи в ХVIII-ХIХ вв. Раскрытию админис-
тративно-политических реформ на территории Казахстана в контексте колониальной политики посвяще-
ны исследования С.М. Машимбаева, С.К. Жакыпбек [12].  
Изучению особенностей функционирования традиционной системы управления казахов в колониаль-

ной системе Российской империи посвящено исследование Ж.Джампеисовой [13]. 
В работе предпринята попытка исследования роли институтов султанов, биев, аксакалов в комплекс-

ном анализе с другими элементами традиционной политической системы казахов. В последние десятиле-
тия появились работы, посвященные деятельности ярких лидеров Казахской степи, их роли в разные 
периоды истории, их социальные связи в обществе. Это исследования Касымбаев Ж.К., М.Ж. Абдирова, 
А.Х. Касымжанова [14].  
Распад Советского союза и образования независимых государств отмечен в исторической науке 
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всплеском интереса к имперской проблематике, ее смысловому значению, институциональному оформле-
нию, формам проявления на российском геополитическом пространстве. Исследователи стремятся 
расширить понятие "империя", как особого типа политической организации, использовать имперские 
характеристики при изучении российской исторической реальности. Все большую популярность в 
научной среде приобретает регионально ориентированный подход к проблеме империи, совмещающий 
анализ имперских унифицирующих механизмов с разнообразием реальной действительности. 
Спецификой современного подхода к изучению империи является активное вовлечение в научный 

оборот достижений зарубежных теорий общественного развития, в том числе теории модернизации. В 
этой связи закономерно появление работ, посвященных политике российского самодержавия в отноше-
нии национальных окраин. 
Административные преобразования в национальных окраинах оцениваются авторами, как одно из 

важнейших направлений эволюции имперского пространства, его переход на качественно новый уровень, 
основной характеристикой которого является выработка системы отношений с регионами. Недостаточ-
ную изученность вопросов общего и особенного, имперского и регионального, относительной самостоя-
тельности регионов в экономическом, социокультурном и политико-административном отношениях 
выявила работа «Имперский строй в региональном измерении» (М., 1997). В данном сборнике статей 
представлен новый подход к изучению явлений и процессов, выражавших целостность империи. Автора-
ми выделены три группы факторов, раскрывающие сущность империи, а именно геополитические 
(пространство империи, ее государственная территория), экономические (аграрный строй, ее финансово-
промышленная инфраструктура, рынок) и социокультурные (культурно-исторические типы, самоиденти-
фикация, интеграция в общеимперскую структуру). Знаменательно, что авторами обращено внимание 
будущих исследователей на то, что история Российской империи, история отдельных регионов не может 
быть исследована в достаточном объеме без учета и понимания взаимоотношения частей и целого и 
полиэтничности населения. В связи с этим важно, что в казахстанской историографии возникла тенден-
ция изучения основных направлений и специфики имперской политики царизма, форм и методов ее 
осуществления в региональном контексте (на примере Северо-Западного Казахстана). Эти аспекты нашли 
отражение в кандидатских диссертациях Р.Х. Сариевой, Р.А. Идрисова, Б.Жумашевой [15].  
Этно-демографическая характеристика Казахстана на основе исторических источников XIX-начала 

ХХ вв. была исследована учеными Н.Е. Бекмахановой, М.Н. Сдыковым [16]. В работе представлен также 
анализ этносословной структуры, однако такое явление как чиновничество в исследовании не отмечено. 
Вопросы внедрения «Табеля о рангах» в контексте политики имперской власти по отношению к 

тюркоязычным народам Волго-Уральского региона и Западного Казахстана актуализированы ученым 
Г.С. Султангалиевой. Ею внесен вклад в изучении эволюции этносословной структуры региона и выделе-
ны предпосылки формирования казахского чиновничества в регионе, а именно административная 
политика центральных и местных властей, роль учебных заведений региона в подготовке казахских 
служащих. Сутангалиевой Г.С. [17] систематизирована история мусульманского и светского образования, 
составлены списки выпускников-казахов учебных заведений Оренбурга, Казани, Уфы, Троицка исследо-
вано взаимодействие национальной интеллигенции тюркоязычных народов XIX – начала XX вв.  
В российской историографии XX-XXI вв. изучению истории развития народного образования Южно-

го Урала, где шел процесс подготовки казахских служащих, были посвящены работы С.Г. Мирсаитовой, 
М.Н.Фаршхатова, А.Махмутовой [18]. Авторы очерчивали круг исследований проблематикой формиро-
вания татаро-башкирской интеллигенции в мусульманских и русскоязычных начальных, среднеспециаль-
ных и высших учебных заведениях Южного Урала. Историю развития народного образования Оренбур-
жья исследовали В.С. Болодурин, Ю.П. Злобин [19]. Они, рассматривая деятельность правительственных 
учебных учреждений, мусульманских школ, констатировали их роль в развитии светского образования 
многонационального Оренбургского края. Кроме того, Ю.П. Злобин внес вклад в изучение истории 
профессионального педагогического образования Оренбургского региона. 
В современной казахстанской исторической науке формы казахско-русского взаимодействия в облас-

ти просвещения, распространения светского образования исследовали Т.Т. Тажибаев, К.Бержанов [20].  
Новый подход в рассмотрении «масштабов и результатов колонизаторской политики царизма» в 

духовной сфере казахского общества использовала З.Т. Садвакасова, акцентируя внимание на послед-
ствия духовной ассимиляции казахов.  
Вклад чиновников Оренбургской администрации В.В. Григорьева, Г.Ф. Генса, А.Васильева в изу-

чении истории и культуры Казахстана исследовали Ю.С. Зобов, И.Я. Гармс [21]. И.Я. Гармс также 
приводит сведения о деятельности первых инспекторов – казахов народных училищ Тургайской 
области И.Алтынсарина, Г.Балгимбаева.  
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В 90-х годах ХХ в. появился ряд диссертационных исследований, объектами исследований которых 
стали отдельные аспекты развития образования. Эти работы внесли вклад в характеристику образователь-
ного уровня казахского чиновничества.  
Таким образом, анализ исторической литературы показывает, что в современной историографии 

отсутствуют работы, посвященные изучению вопроса формирования казахского чиновничества, его 
деятельности в органах колониального управления и свидетельствует о необходимости переосмысления 
традиционных концепций, привлечение новых источников, выхода на новый уровень исследований в 
русле имперской проблематики.  
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Түйін 

Берілген мақалада автор қазақ шенеуніктерінің XIX-XX ғ. қалыптасу проблемасына қатысты еңбектерге талдау 
жасаған. Нəтижесінде, бұл мəселеге қатысты еңбектердің тапшылығы анықталып, бұл туралы ғалымдардың жеке 
жұмыстары мен зерттеулерінің жоқтығы проблемаға жаңаша көзқарас қажеттілігіне тоқталған. Ал бұл аталған 
проблеманы жаңа қырынан танып білуге бағытталған жаңа дерек көздерін, жаңа материалдарды меңгеруге серпін 
берері сөзсіз. 

Тірек сөздер: тарихнама, шенеунік, отаршылық империя, бюрократиялық аппарат, үкіметтік заңнама, модерниза-
циялау теориясы, халықтың көпұлттылығы 

 
Abstract 

The article under review deals with the problem of formation historiographical knowledge on the issue of Kazakh 
bureaucracy in the second half of XIX- beginning of XX centuries. The author analyzed the works of Russian, Kazakh and 
foreign scientists dealing with the problem and came to conclusion that there are no works devoted to the problem of 
formation Kazakh bureaucracy and its activity in administrative bodies of colonial empire. 

Keywords: historiography, bureaucracy, colonial empire, bureaucratic apparatus, governmental legislation, modernization 
theory, polytechnic structure of the population 
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ХІV-ХV ҒАСЫРДЫҢ АЛҒАШҚЫ ШИРЕГІНДЕГІ ШЫҒЫС ДЕШТІ-ҚЫПШАҚТАҒЫ 
ЭТНОСАЯСИ ҮДЕРІСТЕРДІҢ СИПАТЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ 

 
М.С. Ноғайбаева – Gл-Фараби атындағы 
аз�У-ні� 
аза;стан тарихы кафедрасыны� доценті, т.ғ.к. 

 
Мақалада ортағасырларда тарихи-географиялық орналасуы жағынан Қазақстанның далалық бөлігін Шығыс 

Дешті Қыпшақ деп атап, автор қарастырған кезеңде, яғни ХІV-ХV ғасырдың алғашқы ширегінде Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағында этникалық процестер қарқынды дамығандығын, сондай-ақ, ХІV-ХV ғасырдың бірінші жарты-
сындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың негізгі халқы деректерде «92 баулы өзбек тайпалары» деген атпен белгілі ру-
тайпалар болғандығын деректер негізінде баяндайды. Аталған аумақта Ақ Орда, одан кейін Əбілхайыр хандығы 
мемлекеттері құрылып, өмір сүрген жəне Ақ Орда мемлекетінде Жошы ханның үлкен ұлы Орда Ежен ұрпақтары 
билік құрғандығы айтылады. Олар Сарай тағында отырған Алтын Орда хандарына бағыныштылығы туралы жазыл-
ған, алайда Рашид ад-Дин ол жөнінде Ақ Орда билеушілері өздерін Батый хан ұрпақтарының вассалдарымыз деп сөз 
жүзінде ғана емес, іс жүзінде «өз ұлысының тəуелсіз патшалары» болғандығын атап көрсеткен. 

Тірек сөздер: этносаяси үдерістер, Дешті Қыпшақ, ұлыс, тайпалар, Шыңғысхан тұқымы 
 
Ортағасырларда тарихи-географиялық тұрғыдан Қазақстанның далалық бөлігін Шығыс Дешті 

Қыпшақ деп атау қалыптасқан. Біз қарастырып отырған кезде, яғни ХІV-ХV ғасырдың алғашқы ширегін-
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де Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында этникалық процестер қарқынды дамыды. ХІV-ХV ғасырдың бірінші 
жартысындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың негізгі халқы деректерде «92 баулы өзбек тайпалары» деген 
атпен белгілі ру-тайпалар болды. Нақ осы аумақта жергілікті этникалық негіздегі Ақ Орда, одан кейін 
Əбілхайыр хандығы сияқты мемлекеттер құрылып, өмір сүрді. Ақ Орда мемлекетінде Жошы ханның 
үлкен ұлы Орда Ежен ұрпақтары билік құрды. Олардың Сарай тағында отырған Алтын Орда хандарына 
бағыныштылығы сөз жүзінде ғана сақталған. Рашид ад-Дин бұл туралы Ақ Орда билеушілері өздерін 
Батый хан ұрпақтарының вассалдарымыз деп сөз жүзінде ғана санағандарымен, іс жүзінде «өз ұлысының 
тəуелсіз патшалары» болғандығын атап көрсеткен [1, 66 б.].  
Рашид ад-Диннің жазуынша Орда Ежен əкесінің тірі кезінде жəне ол қайтыс болғаннан кейін де, 

Жошының мұрагері ретінде оның екінші ұлы Бату болғанына қарамастан, үлкен бедел мен құрметке ие 
болған. Тіпті Менгу-қаған жарлықтарда Орданың аты алдымен қойылатын. Олар (Орда Ежен ұрпақтары-
ның) өз патшалары мен билеушілері ретінде Бату мұрагерлерін санайтын дəстүрлеріне [2, 41-42 бб.] 
қарамастан іс жүзінде өз ұлыстарының тəуелсіз билеушілері болып табылған. Бұл жағдайды археология-
лық ескерткіштер де дəлелдей түседі. Арада біраз уақыт өткенде Ақ Орда билеушілері Сығанақ қаласын-
да өз атттарынан теңге де шығара бастаған [3, 160-163 бб.]. 
Ақ Орда мемлекетінің пайда болуы Батый тұсында Жошы ұлысының оң жəне сол қанатқа бөлінуімен 

байланысты болды. Алтын Орда мемлекетінің оң қанаты Батуға, сол қанаты Орда Еженге берілген. Орда 
Ежен інілері Удур, Тука-Тимур, Шингкур, Сингкуммен мемлекетің шығыс жəне оңтүстік-шығыс бөлігін-
дегі жерлерді иеленген [4, 41-42 бб.]. Сондай-ақ сол қанатқа Жошының бесінші ұлы Шибанның да ұлысы 
кірген [5, 62 б.]. Шибан өз ұлысын ағасы Бату қолынан, яғни Алтын Орда құрылғаннан кейін, батысқа 
жорық аяқталғаннан соң алған. Өтеміс қажының мəліметі бойынша əкелері Жошы хан қайтыс болғаннан 
кейін аталары Шыңғысханның таңдауымен тақты иеленген Батый [6,157-161 бб.] басқа аға-інілеріне үлес 
бөліп берген. Келесі бір автор Əбілғазы Баһадүр ханның хабарлауынша осы кезде Шайбанға Орда Ежен 
мен Батый иелігінің арасындағы жер тиген. Бұл туралы Əбілғазы хан өзінің «Түрік шежіресінде» жан-
жақты баяндайды. Бату хан Еуропаға жасаған жеті жылдық жорығынан қайта оралған кезінде: «Отырар 
жері ағам Алшын мен менің арамда болсын, жазда Ырғыз, суықта Ор, Електен Орал тауына шейін 
Жайықты күншығыс тарапын жайла, қыста Арақұм, Қарақұм, Сыр суының бойы, Шу, Сарысудың аяғын 
қыста», – деді» [7, 120 б.].  
Міне, осы аралықты мекендеген негізгі халық уақыт өте келе дерек беттерінде «шайбанидтер» деп 

аталып, яғни Шайбан ұлысының тұрғындары деген мағынада қолданылған. Ортағасырлық «Бахр ал-асрар 
фи манакиб ал-ахйар» шығармасының авторы Махмуд бен Эмир Вали немесе Махмұд бен Уəли де Бату 
ханның жеті жылдық жорығына қатысып, ерекше көзге түскен Шибанға ағасының төрт омақ елді сыйлық 
ретінде бергенін жазған [8, 347 б.]. Бұл төрт омақты құраған тайпалар туралы толығырақ мəліметтерді 
келесі бір тарихи дерек Əбілғазы бахадур ханның «Түрік шежіресі» еңбегінен табамыз. Бұл еңбекте 
былай делінеді: «Інісі Шибан ханға он бес мың үйлік ел берді. Ағасының орнында отырған кіші ағасы ол 
сапарда алған олжа елдерден Кəрелді Сайын ханға берді, тағы да байырғы елдерден құсшы, найман, 
қарлық, бүйрек деген төрт рулы елді берді [7, 120 б.]. Алтын Орданың саяси əкімшілік жəне мемлекеттік 
құрылымын зерттеуші Г.А. Федоров-Давыдов əскери бірлікке, яғни белгілі көшпелі ұлысқа бекітілу өте 
қатал болды, əрі Ясса белгілі бір бөлімнен екіншісіне өз еркімен өтуге қатаң тиым салды деп атап көрсе-
теді [5, 50 б.].Сондықтан осы кезеңдегі ұлыс дегеніміз – (түмендер мен мыңдықтар) тек бір ру-тайпаның 
ғана емес, олардың əртүрлі бөліктерінен құралған конгломерат түрінде болған [5, 50 б.]. 
Мəселен, Г.Е. Грумм-Гржимайло XV ғасырдағы Əбілхайыр хан басқарған өзбек ұлысының ру-тайпа-

лық құрамын құраған қаңлы, қыпшақ, қырғыз, ұйғыр, қарлық, арғын, алашын, тоғыс, жүз, құсшы, керейіт, 
найман, қытай, барут, қоралас, нүкіз, қият, жалайыр, ойрат ру-тайпаларын атайды [9, 530-531 бб.]. Бұл ру-
тайпалар Алтын Орда мемлекеті ыдырағаннан кейінгі құрылған Ноғай Ордасы, Ақ Орда, Əбілхайыр 
хандығы жəне т.б. мемлекеттердің негізгі халқын құраған топтар ретінде белгілі.  
Бірақ біраз уақыт өте келе, Ясса ережелері əлсіреп, саяси оқиғалар ағымына байланысты этникалық 

процестерге өз əсерін тигізген оқиғалар тізбегі орын алады. Бұл туралы келесі бір зерттеуші А.А.Семенов 
Шибан ұлысының этникалық тұрғыдан тұрақты біртектілікті əрдайым сақтай бермегенін атап көрсетеді. 
Зерттеуші оның тарихы барысында одан кейін Алтын Ордадағы «дүрбелең», сондай-ақ ХІV ғасырдың 
екінші жартысынан бастап Ақ Ордада басталған саяси тұрақсыздық түркі-моңғол тайпаларының тайпа-
тайпа болып, ауыл ауылдарымен өз көші-қон аймақтарын тастап Сарайдан оңтүстік-батыс немесе шығыс-
қа, Ақ Ордадан солтүстік жəне солтүстік-шығысқа қарай қоныс аударуын туғызды, – деп жазады [10, 8 
б.]. Автордың бұл тұжырымын жалпы сол замандағы этникалық процестерге əсер еткен ортақ себеп деп 
қарастыруға болады. Алтын Орда мемлекеті ұлыстық жүйеге негізделгені белгілі. Ол өз ішінде оң қанат, 
сол қанатқа бөлінсе, олардың өздері Жошы ұрпақтарына үлеске берілген ұлыстарынан тұратын еді.  
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Сондықтан ХV ғасырдағы Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси бірлестіктері – ХV ғасырдың алғашқы 
жартысындағы көптеген ұсақ ұлыстар мен Ақ Орда, Əбілхайыр хандығы, Ноғай Ордасы, Қазақ хандығы-
ның Орта жəне Кіші жүзі іс жүзінде біртектес этникалық құрамнан тұрған. Олардың этникалық негізін 
əртүрлі пропорциядағы бір-бірінен мəдени-тұрмыстық, тілдік, шаруашылықтық тұрғыдан ешбір айырма-
шылықтары жоқ, бірдей түркі жəне түркіленген тайпалар құраған [11, 232 б.].  
Ортағасырлық деректерде де осы аталған мемлекеттер мен құрылымдарда Жошы ұрпақтарының билік 

құрған бұтақтарына бағынған бір ру-тайпадан шыққан əмірлер мен бектердің есімдері жиі аталады. 
Əсіресе, деректерде де қыпшақ, найман, қоңырат, қарлұқ, үйсін, керей, маңғыт сияқты ірі тайпалардың 
атаулары жиі кездеседі [12, 96-98 бб.]. 
ХІV ғасырдың 50-60-шы жылдарынан бастап Ақ Орда аумағын, яғни Шығыс Дешті Қыпшақты мекен-

деген тайпалар көбінесе «өзбектер» деген атаумен белгілі бола бастайды. Тарихи зерттеулерде ХІV-ХV 
ғасырлардағы «өзбек» атауы этноним ретінде емес, негізінен Шығыс Дешті Қыпшақтың жергілікті түркі 
жəне түркіленген моңғол тайпаларының жалпы, саяси жиынтық атауы ретінде қолданылғаны мойындал-
ған. Сондықтан ХІV-ХV ғасырдың алғашқы жартысындағы Дешті Қыпшақ халқының негізін қалаған ру-
тайпалар «92 баулы өзбек тайпалары» ретінде белгілі. Бұл 92 санын құраған ру-тайпалардың нақты тізімі 
бірнеше ортағасырлық деректерде сақталып қалған. Міне, осы дерек мəліметтерін жан-жақты талдап, 
ғылыми айналымға енгізген зерттеуші Т.И. Сұлтанов 92 өзбек тайпаларының нақты тізімін беріп, оларды 
бірнеше белгілеріне сəйкес талдайды [13, 26-51 бб.]. Бұл ру-тайпалардың 20-сы, яғни жалайыр, қоңырат, 
алшын, арғын, найман, қыпшақ, қаңлы, маңғыт, табын, тама, рамадан, үйсін, телеу, кердері, шеркес, 
керей, оймауыт, қырқ, керейіт қазақ халқының ру-тайпалық құрамында кездеседі [13, 38 б.]. 
Т.И. Сұлтанов «92 өзбек» тайпаларының тізімін келтіретін төрт деректі салыстыра талдаған. Олардың 

біріншісін «Маджму ат-таварихты» Ферғанада ХVІ ғасырда Мулла Сайф ад-Дин б. Дамулла Шах Аббас 
Ахсикенти бастап жазып, екінші бөлімін оның ұлы – Нұр (Наурыз) Мұхаммед аяқтаған. Бұл 92 баулы 
өзбек тайпаларының тізімі туралы мəлімет беретін ең көне нұсқа. Себебі, Ахсикентидің өз сөзі бойынша 
бұл еңбектегі тізім бұдан бұрын жазылған еңбекке сүйенген [13, 51 б.]. Екінші еңбек ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында Қоқан хандығында жазылған «Тухфат ат-тауарих-и хани» шығармасы. Авторы Авваз 
Мұхаммед б. Мулла Рузи-Мұхаммед Суфи Аттар. Үшіншісі, ХІХ ғасырдың екінші жартысында белгісіз 
автор жазып қалдырған, Өзбекстан Республикасының ҒА Шығыс қолжазбалары жинағында сақталған 
тізім. Төртіншісі, А.Хорошкин жариялаған нұсқа [13, 45-46 бб.]. Автор «92 баулы өзбек» тайпаларының 
тізімін сақтаған тағы бірнеше нұсқалар бар екендігін атап өтеді [13, 47 б.]. Зерттеуші 92 ру-тайпаның 
аталған тізімдерде негізінен белгілі бір принцип бойынша орналасқандығын тұжырымдаған. Біріншіден, 
тізімде бір саяси бірлестікке кірген, əрі өзара генетикалық жағынан туыс тайпалар бірге берілген. Екінші 
принцип, тізімдегі ру-тайпаның орналасқан реттік нөмірі оның тізім жасалған аймақтың əскери-саяси 
өміріндегі орнын көрсетеді. Егер тізімде ру-тайпа атауы неғұрлым жоғары тұрса, оның беделі мен орны 
да соғұрлым жоғары болған [13, 51 б.]. 
ХІV-ХV ғасырдағы Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы Алтын 

Ордаға тəуелсіз хандардың өз билігін нығайту жолындағы күресімен, кейініректе – Ақ Орда хандарының 
ыдырап бара жатқан Алтын Ордадағы қырқысқа араласуымен, содан соң Орта Азия билеушісі Əмір 
Темірдің агрессиясына тойтарыс берумен сипатталады [14, 103 б.]. Ортағасырлық парсы тарихшысы 
Муин-ад-дин Натанзи Ақ Орда ханы Сасы Бұқаның 30 жыл билік құрған кезеңінде Алтын Орда хандары-
на бағыну жолы мен құрылтайға қатысудан бірде-бір рет бас тартпағанын жазады [2, 129 б.]. Сасы 
Бұқаның ұлы Ерзен де беделі Өзбек ханмен бірдей дəрежеге жеткеніне қарамастан, бағынушылық 
жолынан бас тартпаған [2, 129 б.]. Ал, оның ұлы Мүбəрəк қожа Сайын хан (Батый) ұрпақтарына бағыну-
дан бас тартқанымен, оның бүлігі халық ішінен қолдау таба алмаған [2, 129 б.]. Ал, Жəнібек, Бердібек, 
Келдібек хандардың бүлігі тұсында билік құрған Шымтай Алтын Орда тағын иеленуден бас тартқан [2, 
129 б.]. Ал бұл кезеңде шығыс Дешті Қыпшақ аумағында да жергілікті тайпа басшылары - əмірлердің 
биліктері нығая түседі.  
Мəселен, белгілі зерттеуші В.П. Юдин Өтеміс қажының «Шыңғыснаме» еңбегіндегі мəліметтерді 

талдай келе, Өзбек хан тұсындағы белгілі əмір қыйат Исатайдың ұлы Жыр Құтлы Шығыс Дешті Қыпшақ-
та біраз уақыт билік құрғанын анықтайды. Автор Өтеміс қажының бұл турасындағы мəліметтерін келесі 
бір дерек Қадырғали Жалайыридың мəліметтерімен нақтылай түседі. Бұл дерек бойынша Жыр Құтлының 
біраз уақыт билікті иеленіп, кейін Орыс ханның қолынан қаза тапқаны туралы айтылады. Сондықтан  
В.П. Юдин ХІV ғасырда бір уақыт Шығыс Дешті Қыпшақтағы билік тайпа билерінің қолында болған 
деген тұжырым жасайды [15, 61 б.]. Біз кейінгі оқиғалардың бұдан əрі дамуын бақылай отырып, зерттеу-
ші пікірінің нақтылығына көз жеткізе түсеміз.  
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Мəселен, Тоқтамыс хан өзіне қолдау көрсеткен Шығыс Дешті Қыпшақ ру-тайпалары шырын, барын, 
арғын, қыпшақтарға арқа сүйеп, Шымтай ханнан кейін Ақ Ордадағы билікті иеленген Орыс ханға қарсы 
шығады. Мұның бір себебі Орыс хан билікті қолына алысымен өзіне бағынудан бас тартқан билеушілер 
мен əмірлерді жазаға ұшыратқаны белгілі. Солардың ішінде Маңғышлақ өлкесінің билеушісі Тайходжа 
оғлан да бар еді. Ал, оның ұлы Тоқтамыс əкесінің өлімінен кейін жеке басына төнген қауіптен қашып, 
Əмір Темірден пана табады. Əмір Темір Тоқтамысқа түрлі сый-құрмет көрсетіп, оны «ұлым» деп атап, 
Сауранның ханы деп жариялайды [2, 131 б.]. Əмір Темірдің қолдауына сүйенген Тоқтамыс Орыс ханға 
қарсы күресінде Өтеміс қажының сөзімен айтсақ «Тоқтамыс-оғланның ата-бабасынан бері келе жатқан 
ежелгі елі – шырын, барын, арғын, қыпшақтарға» сүйенген [16, 115 б.]. Бұдан əрі дерек авторы аталған 
ру-тайпа басшылары Тоқтамысқа кісі салып, өздерін Орыс ханның қысымшылығынан құтқаруды 
сұрағандарын атап көрсетеді [16, 115 б.]. Бұл мəліметтер бізге осы кезеңде Шығыс Дешті Қыпшақтағы 
саяси билікке ықпалдарын жүргізіп отырған ру-тайпа өкілдерінің ұстанған саясатын анықтауға көмекте-
седі. Бұл ру-тайпа басшылары саяси билікте өз іштерінде бір-біріне қарсы болды. Сондықтан олар белгілі 
бір Жошы ұрпақтарының билікке келуіне ықпал жасай отырып, өзара күресті. Сондықтан осы кезеңдегі 
билеушілердің күші мен беделі оларды қолдаған ру-тайпалардың күші мен беделіне тікелей тəуелді 
болды. Мəселен, Тоқтамысты қолдаған тайпалардың жайлауға дер кезінде көшпей артта қалып, келіскен 
сəт келгенде, ханнан бөліне көшкенде, оларды жазалау үшін Орыс хан өзіне қарасты тайпа басшыларына 
кісі жіберіп, жиналуды сұрайды. Бірақ олардың көпшілігі көші-қон аумақтарының алыстығын, ал жайлау-
да хан ордасына жақын орналасқандары осы кездегі аттардың семіздігінен жорыққа жарамсыздығын 
сылтауратып, бас тартады [16, 116 б.]. Бұл мысалдар бізге осы кезеңдегі Шығыс дешті Қыпшақ тайпала-
рының саяси өмірдегі беделдерінің зор болғандығын көрсетеді. Олар өздерінің артықшылықтарына 
сүйене отырып, Жошы ұрпақтарының саясатын өз қолдарына ала бастаған. Орыс хан мен оның ұлы 
Тоқтахия кезінде Тоқтамыс Дешті Қыпшақтағы билікті иелене алмады. Тоқтахия екі ай билік құрып, 
мезгілсіз қайтыс болғаннан кейін, билікті Орыс ханның екінші ұлы Темір-Мəлік иеленеді. Осы кезде əмір 
Темірдің қолдауына сүйенген Тоқтамыс Шығыс Дешті Қыпшақтағы билікке қол жеткізеді [2, 150-151 
бб.]. Бұдан əрі ол бүкіл Алтын Орда аумағын жаулап алғаны белгілі. Ал, Тоқтамыс пен əмір Темірдің 
арасындағы ұзаққа созылған күрестен кейін, Тоқтамыс жеңіліс тапты. Ал, бұл кезеңде Орыс хан ұрпақта-
ры өздерін қолдаған ру-тайпа басшыларының қолдауларына сүйене отырып, тек шығыс Дешті Қыпшақ 
қана емес бүкіл Алтын Ордадағы билікті басып алу үшін өзара күресті. Осы кезеңдегі беделді тайпа 
басшылары іс жүзінде саяси билікті қолдарына алып, өз биліктерін орната бастады. Мұның жарқын 
мысалы Ақ Ордадағы беделді əмірлердің бірі – маңғыт Едігенің тарихы. Ал, осындай саяси билік əлсіреп, 
таза саяси бытыраңқылық бел алған тұста Дешті Қыпшақ тайпалары өз қолайларына сəйкес бір Шыңғыс 
ұрпақтарын қолдау арқылы, даладағы өз ықпаладары мен биліктерін сақтап қалуға ұмтылды. Бұған дерек 
мəліметтеріне қарағанда 200 дей ру-тайпа өкілдері қолдап, 17 жасында билікке келген Əбілхайыр хан 
тарихы жарқын мысал бола алады.  
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Резюме 
В статье представлен анализ этнополитических процессов, имевших место в Восточном Дешт-и Кыпчаке в XIV-

первой четверти XV вв. Основываясь на данных письменных источников и имеющихся исследований, автор раскры-
вает особенностиусиления тюркского фактора в этнополитических процессах вышеуказанного периода. А именно, 
анализируются изменения родоплеменной структуры, связанные с улусной системой Золотой Орды. Соответствен-
но, выясняется рост влияния в политической жизни предводителей местных родов и племен, их конкретное воздей-
ствие на этнополитические процессы. Определяется этнический состав улусов Шейбана, Орда Эджена, и устанавли-
ваются авторитетные родоплеменные кланы, образовавшиеся в процессе распада Золотой Орды. В статье анализиру-
ется характер взаимодействий крупных родоплеменных объединений с правящим кланом потомков Чингисхана, так 
как, в период политических кризисов, опираясь на поддержку, предводители родов и племен чингизидов стремились 
захватить власть не только в Восточном Дешт-и Кыпчаке, но и во всей Золотой Орде.  

Ключевые слова: этнополитические процессы, Дешт-и Кыпчак, улус, племена, чингизиды 
 

Summary 
The paper considers the analysis of ethnopolitic prosesses which took place in the East Desht Kypchak in the first quarter 

of XV century. Taking the written sources as the basis the author has discovered the strengthening of Turkik factor in 
ethnopolitic prosesses of the above mentiond period, namely, the change of tribal structures connected with the golden orda 
ulus system, the strengthening of the influence of the clan and tribe leaders and their impact on ethnopolitic prosesses. In the 
paper Ethnic composition of Sheiban, Orda Edjen uluses have been defined, the highly authoritative tribal clans have been 
determined which were formed as a result of disintegration of Golden Orda. The paper also considers the character of 
interaction between the big tribal associations under the supervision of the Chingizkhan descendants as in the period of 
political crises the descendants of Chingizkhan supported by the clan and tribal leaders strove to take power not only in East 
Desht Kypchak but all over Golden Orda.  

Keywords: ethno-political processes, Dasht-i Kipchak, Ulus, tribes Chingizids 
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Бұл мақалада автор Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Кеңестік цензураның соғыс жағдайына бейімделе отырып, 

баспада жарияланған жəне баспа бетінде жарық көруге тиіс басылымдарда мемлекеттегі саяси, экономикалық жəне 
əскери құпияны сақтау ісінде, бірінші орынға əскери мəселелерге қатысты барлық тақырыптарға дерлік шектеу 
қойылғаны жөнінде тоқталып өтеді. Сондай-ақ, Ұлы Отан соғысы аяқталғанан кейін, жалғасын тапқан саяси қуғын-
даудың жаңа толқынының негізі соғыс жылдарында-ақ қаланған деген ғалымдар пікірімен келісе отырып, соғыс 
жағдайына бейімделіп «бағытын» біршама өзгерткен цензуралық қадағалау жүйесі, соғыс аяқталғаннан кейін өз 
«арнасына» қайта түседі деген қорытынды жасайды. 

Тірек сөздер: Ұлы Отан соғысы жылдары, Кеңестік кезең, идеология, саяси, қуғын-сүргін, цензура 
 
Цензураны мемлекет пен қоғам өмірінің бір бөлігі жəне құбылысы ретінде, бір жақты қарамауды 

ұсынған зерттеуші А.Капаева: «өкіметті заңсыз тартып алу саяси билікті қолдануға кері əсер етсе, екінші 
жағынан нормативті тұрғыдан мемекеттің қоғамдық құрылысын басқаруда (мемлекеттік, əскери, эконо-
микалық құпияларды сақтау ісінде) көрініс береді. Биліктің тоталитарлық түрінде, яғни қоғам өмірінің 
барлық саласын бақылауда, ол біршама ерекшеленеді: тиым салынбағанның бəріне рұқсат деген 
принципте көрініс табады» деп, тоталитарлық қоғамдағы цензураның ерекшелігін айқындап береді [1]. 
Тоталитарлы саяси режим − ол қоғам өмірінің барлық салаларына мемлекеттің толықтай бақылау 

жасауы. 1929 жылы «Таймс» газеті бұл терминді алғаш Кеңестер Одағында орнаған режимге байланысты 
қолданған. Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін батыстық саяси ғылымда фашистік Германиядағы, Кеңес 
Одағындағы жəне социализм орнаған елдердегі режимді «тоталитаризм» терминімен белгілеу дəстүрі 
қалыптасты [2]. 
Мемлекеттік идеологияның «еш кедергісіз» қоғамда орынығуын , оның күшеюін қадағалаған Кеңестік 

цензура өзінің қалыптасу уақытын 1922 ж. 6 маусымда – Главлит деп аталатын ұйымның құрылу тарихы-
мен байланыстырып келген. Алайда кеңестік цензураның негізі 1918 ж. Кеңестік Республикада Револю-
циялық əскери кеңес жаңынан құрылған əскери цензураның тек əскери қадағалау ісін ғана емес, сонымен 
қатар саяси қадағалау ісін да жүргізіп, кеңес азаматтарының іс-əрекеттерін қадағалап отыруымен қаланға-
ны белгілі [3]. Ал Главлит атты арнайы мекеменің құрылуы, оның іс-əрекетін «заңдастыру» болды деп 
есептейміз.  
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Мемлекеттік құпиялардың жарияланбауын қадағалап отырған Главлит (Əдебиет пен баспа ісі жөнінде-
гі бас Басқарма - авт.) деп аталып кеткен мемлекеттік мекеме алғашында баспадан шығатын кітаптар мен 
əдеби шығармалардың жарық көруін бақыласа, келе-келе қоғамдық-саяси, ғылыми-техникалық, ауыл 
шаруашылығы, өндірістік, геологиялық, медециналық басылымдар, қыл аяғы оқулықтар мен педагогика-
лық кітаптарға, мақалаға дейін, тіптен енді шығармақшы болып қолға алынған жарнама, хабарлама, хат, 
бағдарлама, шақыру билеттері де цензура мекемесінің бақылауынан өтіп, жариялауға рұқсат берілмейін-
ше баспа бетін көрмейтін еді. Баспалардың газет, журналдардың, телевизия мен радионың баспалық 
құқық берген мекемелердің, ғылыми институттардың өнімдері де қырағы күзетіледі [4]. Яғни Главлиттің 
негізгі қызметі барлық баспа өнімдерінде алдын-ала жəне кейінгі ценуралық қадағалауды жүргізу [5]. 
Ондағы негізгі мақсат «мемлекетке зиян келтіретін» құпия мəліметтердің жарияланып кетпеуін қадағалу 
болса, бұл мекемнің қызметі Ұлы Отан соғысы жылдарында да тоқтамай, керісінше цензура мекемесі 
Главлиттің қызметі жандана түскені жөнінде мұрағат құжаттарында сақталған Басқарманың арнайы 
шығарған циркулярларымен, бұйрықтарымен танысу барысында көз жеткізуге болады. Құжаттарды 
қарастыру барысында жоғарыда тоқталып өткеніміздей баспадан басып шығарылатын бүкіл «қағаз 
өнімдеріне» цензуралық қадағалау жүрізгізіліп, мекеменің рұқсатынсыз бірде-бір баспа өнімі жарыққа 
шықпағанына көз жеткізуге болады. Мысалы: 1944 жылдың 5 маусымында ҚазКСР ХКК жанындағы 
Главлиттің Басқарма бастығының орынбасары Змиевская қол қойған №58 бұйрығында: «Разрешить 
Наркомзему сдать в набор в Картпредприятию НКЗ внеплановый приказ «О уподготовке и проведении 
уборки урожая зерновых культур в колхозах КазССР в 1944 год» №15/3 от 31/Υ-44 г. Тираж 700 экз., 
объем 1п/л., на бумаге заказчика» [ҚР ОММ Қ. 1740, ] − деп, тіптен, қыл аяғы бұйрықтарды жариялау 
үшін де арнайы мекеменің рұқсаты керек болғанын көрсеткен. Яғни цензура мекемесінің баспадан 
шығатын өнімнің көлемі, таралымы, тіптен материалдарды басып шығаратын қағаздың да қай мекеменің 
есебінен шығатын жөнінде толық сиапттама беріп, қадағалап отырғанын байқауға болады.  

«Кеңестік билік кезіндегі цензура − Азамат соғысы жылдарында дөрекі сипатта көрінсе, ЖЭС кезінде 
ол біршама əлсіреген. Ал 1937-1938 жж. цензураның күшейгені соншалық қандай да бір өзге ойдағыларға 
қарсы репрессия басталып, тоталитарлық сипат алып, ал Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейінгі алғашқы 
айлардың соңына дейін цензураның қызметі біршама əлсіреді. Алайда 1946-1948 жж. КОКП ОК-ң 
«Звезда» жəне «Ленинград» журналдары жөніндегі қаулысына сəйкес баспасөзді қадағалау қайта күшей-
ген» [5. − С. 5] − деген Ресей ғалымдарының тұжырымдарымен келісеміз.  
Мысалы, зерттеуші Т.Горяева соғыстың басталуымен цензура қызметкерлерінің 80% соғысқа кетуіне 

байланысты, барлық мемлекеттік мекемелер сияқты Главлиттің ішінде де соғыс жағдайына бейімделу 
жүруіне байланысты мекеме ішінде бірқатар «олқылықтар» орын алғанын. Жəне соның салдарынан осы 
кезеңде əскери жəне мемлекеттік құпиялардың жарияланып кетуі сияқты оқиғалардың орын алуыларына 
байланысты, цензорлар партия органдары тарапынан көптеген сын-ескертулерге ұшырап отырғанын, ал 
жас мамандарды даярлауда, оларды жұмысқа қабылдауда главкрайобллиттің басшыларының өз істеріне 
салғырт қарап отырғанын, сондай-ақ мамандардың жетіспеушілігіне байланысты қосымша қызметкерлер-
ді жұмысқа алу сияқты істердің орын алып отырғаны жөнінде 1942 жылдың 26-шы мамарындағы №270 
бұйрығынан мысал келтіре отырып тоқталып өткен [7]. 
Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейінгі уақыт Қазақстан территориясында «бржуазияшыл ұлтшылдар» 

мен «тексіз космополиттер» деген ұранмен жүргізілген саяси қуғын-сүргіннің басталуымен ерекшеленге-
ні жөнінде Қазақстандық ғалымдар өз зерттеулерінде қарастырып жүр. Алайда осы қуғындау іс-шарала-
рының өзі, Ұлы Отан соғысы жылдарында-ақ басталған деген ой білдірген тарихшы-ғалымдардың пікірі-
не тоқтала өтсек. 
Академик М.Қозыбаев соғыс жағдайындағы кеңестік идеология елдің адамгершілік құндылығына 

байланысты бірқатар шешімдер қабылдағаны жөнінде: «...Далеко до постановления «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград», еще в условиях военного времени, было принято постановление «О состоянии и 
мерах улучения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». 
Она полажило начало новому этапу эскалации преследования интеллигенции по национальному призна-
ку. Наиболее крупным объектом для нападок стало «История Казахстана с древнейших времен до наших 
дней», изданная в 1943 г.» [7] - деп соғыс аяқталғаннан кейін орын алған жазалау шараларының бастама-
сы Ұлы Отан соғысы жылдарында-ақ «негізі қаланғаны» жөнінде атап өткен. 
Осындай тұжырымды ғалым Т.Омарбековте қолдап, былай дейді: «1943 жылы маусым айында «Қазақ 

ССР тарихы» жарық көрді. Оны дайындауға соғыс жағдайында Алматыға қоныс аударған                     
А.М. Панкратова бастаған ресейлік ғалымдар жəне М.Əуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мұстафин, Б.Кенжебаев, 
Е.Ысмайылов, Е.Бекмаханов тəрізді қазақ зиялылары қатысты. Кітаптың Кенесары қозғалысына байла-
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нысты тарауын Е.Бекмаханов жазды. Бұл көтеріліс патша отарлау саясатына қарсы бағытталған ұлт-
азаттық қимыл ретінде бағаланды. Бірақ, көп кешікпей Орталық партия Комитетінің «Татар партия 
ұйымында бұқаралық-саяси жəне идеологиялық жұмысты жақсартудың жағдайы жəне шаралары туралы 
(1944 ж., 9 тамыз) жəне «Башкирия партия ұйымындағы үгіт-насихат жұмысының жағдайы жəне оны 
жақсарту шаралары» (1945 ж., 27 қаңтар) қаулылары бржуазиялық ұлтшылдыққа айыптау науқанының 
жаңа кезеңін бастап берді» [8]. 
Ғалым Б.Каипова [9]: «Ұлы Отан соғысының басталуымен цензура қызметкерлерінің 80 % соғысқа 

тартылса, сонымен қатар осы кезде тыйым салынған əдебиеттер тізімі де өзгертіліп, толықтырылған 
болатын. Бұл кезеңдегі қадағалау жүйесінің ерекшелігі: тыйым салу критериі нақтыланып, кез-келген 
күдік тудыратын мəселе тыйым салынған деп қарастырылды» дей келе, «1942 ж. Қазақстанның БКП (б) 
ОК арнайы қаулысына сəйкес басып шығарылуға дайындалған барлық шығармалар Қазақстан жазушы-
лар одағы президиумының талқылауынан өтуге тиіс болды. Мұндай қаулының қабылдануы əдеби шығар-
малар төңірегіндегі цензуралық қысымның күшеюіне əкелсе, ал Главлиттің арнайы баспасынан 1943 
«Социалистік мемлекеттің құпиясын қатаң сақтау», «соғыс уақытына байланысты цензура жұмысындағы 
кейбір сұрақтар» деген əдістемелердің жариялануы соғыс жағдайында цензура мəселесінің «бағдарының» 
өзгергенін, яғни мемлекеттік құпияны сақтау мəселесі бірінші орында тұрғанын айқындайды. Мысалы: 
Главлит бастығы Н.Садчиковтың КСРО ХКК төрағасы В.М. Молотовтың атына жіберілген 1940 ж. 9 
мамырдағы 1939 жəне 1940 жылдың бірінші каварталы бойынша берген мəлімдемесінде: «...əскери жəне 
мемлекеттік құпияны сақтай отырып, сонымен қатар саяси қадағалауды жүзеге асыру барысында баспа-
дан шықпауы жəне радио кешеннен берілмеуі тиіс хабарлардың алдын алғаны жөнінде сипатына қарай 
жекелеп тоқталып өткен» [3. - С. 290-298]. 
Мұрағат құжаттарындағы мəліметтер бойынша 1940 жылдың қаңтарында Главлит басшысы 

Н.Садчиков қол қойған № 96/с циркуляры [ҚР ОММ. Қ. 1740, Т. 3, І. 24, П. 2] бойынша КСРО аумағында 
орналасқан бірқатар əскери мекемелер жөнінде баспа ісінде жариялауға рұқсат берледі. Атап айтқанда: 
Ленинград аумағында орналасқан – Əскери-теңіз шаруашылық, əскери-теңіз политехникалық, əскери-
теңіз медициналық, жоғары əскери-теңіз инжинерлік құрлыс, Орджонидзе атындағы жоғары əскери-теңіз 
гидрографиялық училищелері; Мəскеу, Саратов, Харьков аудандарындағы Мединституттар жанандағы 
əскери факультеттер жөнінде; Мəскеудегі - əскери-құқықтық ЖШКƏ (РККА-авт.) акдемиясы; Одессалық 
əскери округ; Минскідегі - Белоруссиялық ерекше əскери округ; Одессадағы – Одессалық əскери округ; 
Херсон, Ульянск аудандарында орналасқан – жазғы Оссавиахимия мекетептері туралы мəліметтерді 
жариялауға рұқсат береді. Ал 1940 жылдың 7-ші ақпан айында 219/с нөмірімен тіркелген келесі цирку-
лярда [ҚР ОММ. Қ. 1740, Т. 3, І. 24, П. 6], жоғарыда атап өткен №96/с циркулярда белгіленген 14 атауға 
қоса, тағы да 5 əскери мекемелер жөніндегі мəліметтерді баспа бетінде жариялауға рұқсат берген.  
Алайда көп уақыт өтпей, осы 1940 жылдың 22-ші ақпанында №336/с циркулярында [ҚР ОММ. Қ. 

1740, Т. 3, І. 24, П. 11] арнайы қаулысы болмайынша баспа ісі мен радио хабарламаларда əскери мəселе-
лерге қатасты мағұлматтарды жариялауға тыйым салынып, тек КОТА (ТАСС-авт.) пен Ленинград əскери 
огругі Штабының жедел мəліметтерін ғана жариялауға рұқсат берілген. 
Себебі, осы 1940 жылдың басында-ақ КСРО соғыс жағдайна дайындала отырып, қоғамының əр 

саласына, оның ішінде радио саласына да арнайы əскери цензорлардың бөлімдерін аша бастағаны жөнін-
де зерттеулерде беріледі.  
Негізінен цензура жүйесінің де əскери жағдайға бейімдеу 1941 жылдың 2 маусымдағы «КСРО-да 

əскери цензураны күшейту мақсатында ... жəне цензураны əскери жағдайға бейімдеуге байланысты 
ХКК КСРО жанынан бас əскери цензор қызметі құрылып, оның Ереженің бекітілуімен айқындалады 
[6. - С. 284]. 
ХКК КСРО жанынан бас əскери цензордың Ережесіне сай цензура екі түрлі қызмет атқарған: мемле-

кеттік құпияны сақтау (əскери, экономикалық жəне саяси) жəне баспа ісінде, кино, радио, картография, 
пьессалар мен қойлымдардың тексттеріне, музейлер мен көрмелерге, сонымен қатар мемлекет ішіндегі 
жəне сыртқа шығатын барлық почталық жəне телеграфтық жазбаларға т.б. саяси-идеологиялық қадағалау 
жүргізу [6. – С. 285]. 
Мысалы, аймақтық обллиттер Басқармасы (Главкрайобллит - авт.) мен Главлитттің газеттер мен 

баспалардағы, радиохабарлардағы уəкілетті өкілдері басшыларына, Главлиттің бөлім басшыларына 
жолданған 1941 жылдың 7-ші қаңтарындағы №25/с циркулярында [ҚР ОММ. Қ. 1740, Т. 3, І. 25, П. 128] 
төмендегідей мəліметтерді баспа бетінде жариялауға тиым салады: а) 1:100 000 жəне одан да үлкен 
масштабтағы қалалардың жоспарлары мен анықтамаларын; б) ірі экономикалық объектілердің фотосурет-
терін; в) қандай масштабта болмасын завод, электростанция, мұнай құбырларының жолдарын, электр 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(41), 2014 ж. 

37 

беретін құрылғылар, су құбыр жолдарын, темір жолдың бағыттары көртілген карталар мен кестелерді 
ХКЖХ-ның (НКПС - авт.) ресми анықтамасы мен карталарда берілмегеннен өзгелеріне баспа бетінде 
жариялауға тыйым салынады. Сондай-ақ жаңадан салынып жатқан заводтардың құрлысы жөнінде, қара 
жəне түсті металлургия кəсіпорындары туралы, паровоз бен вагон құрлыстары жөнінде, мұнай, көмір 
шығару мен өңдеу, целлюлоза мен қағаз өңдеу, электростанция мен газ құбырының жолдары, ценмент 
зауттары мен машина құрылыс зауттары жөніндегі мəліметтердің барлығы Главлиттің арнайы рұқсатын-
сыз баспа бетінде жариялауға болмайтын еді. 
Мұнын өзі елде орын алған соғыс жағдайына байланысты мемлекеттік маңызы бар өндіріс орындары-

ның орналасқан аумағы құпия болуымен, экономикалық жəне мемлекеттік құпияны сақтау мекемесінің, 
яғни Главлиттің жұмысының күрделендіре түскенін көрсетеді.  
Сондай-ақ осы кезде Главлит негізінен бұрын жарияланған карта өнімдерін қолданыстан алғаны 

жөнінде 1941 жылы 17-ші наурыздағы №817/с циркулярмен [ ҚР ОММ. Қ. 1740, Т. 3, І. 25, П. 130] танысу 
барысында байқауға болады: «Изъять из книготорговой сети и уничтожать, в соответствие с инструкцией 
о порядке изъятия произведений печати: «Основные объекты промышленного транспортного и сельско-
хозяйственного строительства, построенные и начатые строительством до начала третьей пятилетки в 
руспубликах: 1) РСФСР, 2) УССР, 3) БССР, 4) Азербайджанская ССР, 5) Армянская ССР, 6) Грузинская 
ССР, 7) Казахская ССР, 8) Киргизская ССР. Издание Ленинградского областного дома учителя. 
Ленинград. 1939 г.; Карты Европейской части СССР м. 1: 500 000 и Азиатской части СССР м. 
1:100000000 Тяжолая индустрия СССР. Предприятия НКТП на 1-е апреля 1935 года и список предприя-
тий к этим картам. Издание Всесоюзного картографичечкого треста ГУКСК НКВД СССР. Москва,     
1936 г.» - деп, мұнан əрі кітапханаларда кездесетін мұндай карта-кестелерді арнайы қорға өткізуді 
тапсырған. Жоғарыда берілген мəліметтермен танысу барысында, Ұлы Отан соғысының алғашқы жылда-
рында цензура мекемесінің де соғыс жағдайына бейімделгені байқалады. Оның көрінісі ретінде ендігі 
жерде баспа бетінде жарияланған жəне жариялануға тиіс мəліметтердің ішінде əскери құрлым мен оның 
іс-əрекеті жөніндегі мəселелер, сонымен қатар мемлекеттік маңызы бар объектілерден хабар беретін 
барлық масштабтағы қарталардың қолданыстан алынуы мұнын айқын көрінісі болып табылады. 
Ұлы Отан соғысының басталуымен цензура қызметін жүзеге асыруда ІІХК-ның (НКВД-авт.) рөлі мен 

маңызы арта түседі. Соғыс жағдайына сай ерекше бөлім - РККА-ға сатқындық жасағандар мен тыңшы-
лық жасағандармен күрес, қашқындарды жою, сондай-ақ қызыл əскерлердің «көңіл күйлерін» білдіретін 
хаттарды тексеріп отырған [6. - С. 286]. 
Соғыс жағдайындағы цензураның тағы бір ерекшелігі − ІІХК-ының 2-ші бөлімі негізінде 4-ші басқар-

маның құрылуы болып табылады. Ал 1943 жылы 14-ші сəуірде жеті басқармадан тұратын КСРО МҚХК 
(НКГБ - авт.) құрылуы болып табылады. Себебі, осы МҚХК-ның 6-шы басқармасында «В» бөлімі (əскери 
цензура жəне перлюстрациялық корреспонденцияны) құрылған еді [6. – С. 287]. 
Ал мемлекеттік идеологияның қоғам арасында кең тарауына əсер ететін əдебиет пен баспасөз де басты 

назарда болғаны жөнінде зерттеушілер былай дейді: «1941 жылдың қаңтар айынан баспалардан шығатын 
кітаптардың саяси-идеологиялық бағыты тіпті қатаң бақылауға алынып, БК(б)П Орталық Комитетінің 
«Əдеби сын жəне библиография туралы» қаулысын орындау мақсатында мерзімді басылымдар редакция-
ларына арнайы тапсырмалар жүктелгенін. Сондай-ақ Қазақстаннан шығатын барлық кітап өнімдері (азда-
ған өзгерістермен қайта басылғаннан басқасы) алғашқы данасын қазақ тіліндегі «Социалистік Қазақстан», 
орыс тіліндегі «Казахстанская правда» газеттері редакцияларына, сонымен қатар кітаптар тақырыбына 
қарай республикалық салалық журнал редакцияларына жолдау міндеттелген» [10].  
Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан үлкен бір елдің аймағы ретінде жеңістің ұстасы деп қарас-

тырылған болса, оның себебі Алматы маңына Мəскеу, Ленинград, Киевте орналасқан ғылым мен білім, 
кино мен театр мекемелерінің эвакуациалануы тікелей əсер етті деп айта аламыз.  
Соғыс жылдарында баспасөздің міндеті жөнінде зерттеуші Д.Махат: «баспасөздің міндеті − партия 

ұйымдарының бар күшті Қызыл əскерді қолдауға, фашистерді жеңуге жұмылдыруға, Сталиннің баянда-
малары мен сөйлеген сөздерін оқып білуге жəне кеңінен насихаттап таратуға көмектесу болып белгілен-
ді» − дей келе, осы уақытта баспасөз бетінде жарияланған мақалалардың көлемі жөнінде былай дейді: 
«...Сондай-ақ соғыс жылдары партия өмірі мен саяси тақырыпқа жазылған мақалалар саны кемігені 
байқалады. 1944 жылдың 1 сəуірінен 1945 жылдың наурызы аралағында «Социалистік Қазақстан» газеті 
редакциясына келіп түскен 4180 хат пен мақаланың, 1547 немесе 37% жарияланған» дей келе, [11. − 29 б.] 
зерттеуші бұл мақалардың негізі өнеркəсіп, ауыл шаруашылығы, партия өмірі мен насихатына, халық 
ағарту саласы мəселеріне баса назар аударғаны жөнінде тоқталып өткен. 
Қорыта айтқанда, соғыс жылдарында цензура баспадан жарияланған жəне баспа бетінде жарық көруге 
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тиіс басылымдарда − мемлекеттегі саяси, экономикалық жəне əскери құпияны сақтау ісінің де соғыс 
жағдайына бейімдей отырып, бірінші орынға əскери мəселелерге қатысты барлық тақырыптарға дерлік 
шектеу қойып, негізінен хаттар мен телеграф, радио хабарламалардың қызметіне баса назар аударғанын 
байқаймыз. Ал, əдебиет пен тарих сынды қоғамдық сананы қалыптастыруға ықпал ететін гуманитарлық 
ғылымдар салаларында бірқатар алға жылжу болғанымен (Мысалы: 1943 ж. «Қазақ ССР тарихы», «Абай 
жолы», «Балуан Шолақ» т.б. еңбектердің жариялануы), Ұлы Отан соғысы аяқталғанан кейін, бұл «еркін-
діктің» соңы саяси қуғындаудың жаңа толқынының басталуына алып келген еді. Яғни, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында мемлекеттік құпияны сақтау бірінші орынға қойылып, «бағытын» біршама өзгертен 
цензуралық қадағалау ісі, соғыс аяқталғаннан кейін өз арнасына қайта түскен деген пікір білдіреміз. 

 
1 Капаева А. Культура и политика. - А.: «Атамура», 2004. – С. 205. 
2 
азыбеков Н.А. Саяси жJйелер мен режимдер. - 
арағанды, 2010. – 39-41 бб. 
3 История советской политической цензуры. Документы и комментарии. - М.: «Российская политическая 

энциклопедия (РОСПЭН), 1997. – С. 8. 
4 Бейіс;Hлов Т. ЦЕНЗУРА // Егемен 
аза;стан. 27 тамыз. 2003 ж. - 11 б. 
5 Русская журалистика в документах: История надзора. Сост. О.Д. Минаева - М., 2003. - С. 5. 
6 Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР 1917-1991. - М.: РОСПЭН. 2009. – С. 289. 
7 Козыбаев М.К. Актуальные проблемы историографии Великой Отечественной войны. // Известия НАН РК 

Серия общественных наук. 1995. - №2. – С. 46.  
8 Омарбеков Т. Ызғарлы жылдар іздері. 
аза;станда интеллигенция 9кілдеріне ;арсы бағытталған ;уғын-

сJргінні� 1948-1953 жылдардағы Jшінші тол;ыны туралы біз не білеміз? // А;и;ат. 1998. - №4. - 35 б. 
9 Каипова Б.М. История цензуры в Казахстане (1920-1956 гг.) авт. реф. на сойскание ученый степени канд. ист. 

наук. - Астана, 2002. - С. 23. 
10 Ахметова Б.С., Григорьев В.К. Первые лица Казахстана в сталинскую эпоху. - А., 2010. – С. 123. 
11 Махат Д.А. 
аза;станда əміршіл-əкімшіл социализм жJйесін ;алыптастыруды� сталиндік концепциясыны� 

мерзімді басылымдарда насихатталуы (1925-1956 жж.) - А., 2007. - 29 б. 
 

Резюме 
В этой статье освещается деятельность Казглавлита в годы Великой Отечественной Войны в условиях советского 

режима. Она получила особую целенаправленность в годы Великой Отечественной Войны: боролась за сохранение 
военных тайн и связанных с кругом проблем, которые были необходимы для фронта. Конкретно имелось в виду 
деятельность всей периодической печати, которые освещали деятельности страны на полях войны и в тылу. А так 
же, деятельность всей военной промышленности и связанных с нею производств. Кроме того военная цензура следи-
ла за почтовой перепиской бойцов и мирных граждан. Но самое главное она контролировала освещение политиче-
ского и экономического процесса в стране.  

Далее в статье описывается работа военной цензуры после окончания войны. Теперь она связана с тем, что в 
стране продолжались репрессивные процессы против «врагов» народа. Автор статьи соглашается с мнением ряда 
ученых о том, что это направление цензуры получила новые импульсы в годы Великой Отечественной Войны и 
позже еще больше усилила цензурный контроль. В заключении автор считает что, таким образом военная система 
постоянно совершенствовала свои методы работы.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, цензура, Советский период, идеология, политические события, 
репрессия 

 
Summary 

This article highlights the work Kazglavlita during World War II under the Soviet regime. It received a special focus 
during the Great Patriotic War: fought for the preservation of military secrets and related set of problems that were needed for 
the front. Specifically, was meant, activities of all periodicals which covered activities of the country on the battlefields and in 
the rear. As well as, activities of the entire military industry and related industries. Besides, military censorship monitored the 
postal correspondence between fighters and civilians. But most importantly it controlled lighting of political and economic 
processes in the country. 

Further the article describes the work of military censorship after the war. Now it is connected with the fact that the 
country continued repressive proceedings against "enemies" of the people. 

The author agrees with the opinion of some scholars that it is the direction of censorship received new impetus in the Great 
Patriotic War and later even more intensified censorship control. In conclusion, the author believes that in this way the 
military system was constantly improving its working methods. 

Keywords: Great Patriotic war, censorship, Soviet period, ideology, political events, repression 
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ В ПЕРИОД 
СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Н.А. Абдурахманов – кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры «Истории Казахстана и 

общественных дисциплин» ЮКГФА, г. Шымкент 
 
В данной научной статье рассматриваются некоторые основные негативные стороны аграрных преобразований в 

период столыпинской реформы в Казахстане, особенно в южных и юго-восточных регионах страны, и их огромные 
последствия для казахского населения.  

В концептуальном плане в статье анализируется целостный и краткий обзор аграрных преобразований в 
Казахстане в следствии столыпинской реформы в земельном вопросе казахов и изложение данной проблематики с 
позиций научного историзма. Также опираясь на архивные материалы и исторические факты приводятся данные о 
последствиях реформы в Казахстане. 

Осуществлeние столыпинской реформы привело к тому, что в начале ХХ века сильно обострился земельный 
вопрос в Казахстане, вызванный в большей своей степени развитием переселенческого движения на территорию 
Казахстана, и усилением казачьей колонизации, повлекшим за собой нарушение сбалансированности рационального 
использования земельных ресурсов казахским населением, сложившегося в ходе естественного приспособления к 
природно-географическому ландшафту; методы и средства, использованные колониальной администрацией, при 
изъятиях земель казахского населения привели к отчуждению последнего от возможности освоения земель посред-
ством как земледельческого, так и скотоводческого типов хозяйствования. 

Ключевые слова: земельный вопрос, земля, кочевое хозяйство, земледелие, переселенческая политика, аграрные 
преобразования, Столыпинская реформа, колониальная политика России, начало ХХ века, Семиречье, Южный 
Казахстан 

 
В целях дальнейшей колонизации казахских земель и экономического развития России, царское 

правительство разработало новое аграрное законодательство. Автор этого проекта премьер-министр 
Российской империи - П. Столыпин – наметил ряд аграрных преобразований и на территории Казахстана.  
В 1909 году царское правительство выдвинуло "новый курс" в переселенческой политике, основной 

задачей которого должно было быть не выселение крестьянских масс из Центральной России, а заселение 
окраин русскими людьми. Пик переселенческого движения, по мнению известного исследователя 
А.Турсунбаева, пришелся на 1909 год, когда численность переселенцев достигла 87 тыс. 711 душ мужско-
го пола, прирост по сравнению с 1906 годом составлял 350%. В период столыпинщины переселение в 
Среднюю Азию проводилось в основном на территорию кочевых районов Семиреченской и Сырдарьин-
ской областей. В 1906 году помощник Туркестанского генерал-губернатора писал: "совершенно свобод-
ных, удобных под поселения земель нет и, говоря о русской колонизации, приходится иметь в виду, что 
она может быть совершена не иначе, как за счет земель занимаемых ныне кочевниками [1].  
В 1910 году Семиречье было официально открыто для русских переселенцев. Но движение переселен-

цев в Семиреченскую область началось еще до открытия в области работ Переселенческого Управления. 
К водворению переселенцев было преступлено еще в 1907 году [2]. Из доклада заведующего Переселен-
ческим делом в Семиреченской области С.Н. Велецкого следовало, что всего удобных земель для хлебо-
пашества в этой области насчитывалось 4 млн. 100 тысяч десятин. Их них до 1 января 1913 года было 
изъято в переселенческий фонд – 2 млн. 674 тысячи десятин или 65% от всей площади удобных земель. В 
это количество земель не входили те земли, которые были самовольно захвачены русским населением. 
В начале ХХ века колониальная администрация начала насаждение в Казахстане крупных хозяйств. 

Земельный фонд для этой цели выделялся в Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Семиречен-
ской областях, в Туркестане, причем 80% отведенных участков составляли черноземные пашни. Вопрос о 
казахских пашнях являлся объектом обсуждения временных комиссий, статистиков, которые высказыва-
ли весьма противоречивые суждения. С одной стороны, указывалось на то, что казахи слабо связаны со 
своими пашнями и ничего не потеряют, если им придется перенести свои запашки на другое место. 
Вместе с тем считалось, что разбросанность казахских пашен является препятствием к использованию 
для нужд переселенческого дела имеющихся в пользовании кочевников излишних земель, а следователь-
но, это препятствие необходимо ликвидировать. Практические действия колониальной администрации 
противоречили теоретическим подходам, признававшим, что земли, удобные для распашки, необходимо 
сохранять за казахами в количестве, допускающем развитие земледелия и возможность перехода от 
кочевого скотоводства к оседлому Вместе с тем, это положение сопровождалось оговоркой, что в случае 
крайне необходимого для образования участков допускается смещение зимовых стойбищ казахов. 
Именно это примечание явилось юридическим основанием для злоупотреблений на местах, которое 
приобрело большие размеры в связи с тем, что именно вокруг зимовых стойбищ велась борьба между 
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казахским населением и русскими пришельцами. Сами переселенческие чиновники признавали, что 
«...вопреки закона об отчуждении зимовок, клеверников, пашен лишь в исключительных случаях, такое 
отчуждение принято за правило» [3].  
В журнале о порядке колонизации Семиреченской области также откровенно заявлялось, что изъятия 

зимовых стойбищ и снос с них киргизских построек являются действиями вполне закономерными. 
Наделение землей казахов за смещаемые зимовки нельзя рассматривать как меру окончательного 

землеустройства, так как оно не преследовало цели – рационального освоения земель, а решало задачу 
восполнения непосредственного ущерба образованием переселенческих участков. Зачастую казахское на-
селение не наделялось иными землями при переносе зимовых стойбищ, то есть ему предоставлялось 
полное право устраиваться на землях других общин по своему усмотрению. Сохранение родового земле-
пользования усугубило положение хозяйств выселенных казахов. Таким образом, сохранение родового 
землепользования в условиях колонизации казахских земель также содействовало обострению земельных 
противоречий в Казахстане. 
Правительство в дореволюционный период приняло некоторые меры по орошению земель южных ра-

йонов. Так была изъята и орошена «Голодная степь». Коренное население, знавшее технику орошения, не 
могло воспользоваться этими землями, так как к заселению орошенных земель допускались русские под-
данные всех христианских исповеданий. Нерациональное использование орошаемых земель русскими пе-
реселенцами имело своим следствием то, что они были заболочены, засорены и заброшены. В поливных 
районах в переселенческие поселки замежевывались водоемы и оросительные системы, что привело к на-
рушению условий естественного и искусственного водоснабжения, в результате была налицо деградация 
орошаемого хозяйства казахского населения. В то же время землепользование казахов, нуждающееся в 
орошении, не подвергалось ему. Уместным в этом отношении является высказывание А.Букейханова о 
том, что «...чем больше нарезается участков в Акмолинской области или вообще в Киргизском крае, тем 
непропорционально быстрее сокращается площадь пригодных к земледельческой культуре земель» [4].  
Из землепользования казахского населения изымались не только земли, пригодные для хлебопаше-

ства, но и пастбищные угодья, на которых впоследствии устраивалось переселенческое население. Было 
обычным явлением образование переселенческих участков в летовках. Особенно это наблюдалось в 
северных районах Семиреченской области, где землеотводные работы производились в богарной полосе, 
в которой находились летние пастбища. Колониальная администрация очень легко решала вопрос об 
ограничении казахского землепользования. Царское правительство выдворяло казахское население с 
исконно насиженных мест в иные климатические полосы со скудным обеспечением питьевой водой, где 
требовались не только приспособление к новым свойствам пастбищ, но развитие иных отраслей животно-
водства. При изъятиях земель русские чиновники не учитывали особенности организации казахского 
хозяйства, сложившейся в результате непрерывных усилий по приспособлению хозяйства к природным 
условиям или к обитаемой среде, в частности, то, что кочевые хозяйства совершали свои передвижения 
по пути наибольшего удобства для скота в строго определенном для кочевок направлении, а районы 
передвижения были строго ограничены и места стоянок известны. Переселенческие чиновники неодно-
кратно подвергали обсуждению вопрос о кочевых путях к летовочным пространствам. Необходимость 
сохранения не вызывала сомнений, однако практические пути решения этого вопроса могли губительно 
отразиться на кочевом хозяйстве. Одни чиновники считали, что переселенческие участки не должны 
преграждать существующих летовочных дорог, другие, составляющие большинство отдавали предпочте-
ние изъятию земель у казахов. 
Сторонником последнего взгляда был, в частности статистик А.Кауфман. При образовании пере-

селенческих участков нередко производилась нарезка удобных участков для земледелия, располагав-
шихся на скотопрогонной дороге или на "жайлау". При распашке эти участки создавали препятствия 
для перехода кочевников на летовки. В результате оказывались неиспользованными плодородные 
пастбища и как следствие этого – происходило сокращение кочевого сектора хозяйствования. Еще 
одна причина, сдерживавшая возможность использования земель Казахстана в период интенсивной 
колонизации посредством кочевых форм хозяйствования, заключалась в недостаточности оставляе-
мых земельных норм, периодически урезаемых с приходом новой экспедиции. Незнание всей пали-
тры особенностей землепользования в Казахстане, особенно в кочевых и полукочевых районах, при-
водило статистиков к неверному исчислению емкости пастбищно-скотоводческой территории. 
Неудобные и удобные земли переселенческими чиновниками определялись лишь визуальным осмо-
тром. Они не учитывали, что не все площади пастбищных угодий могут использоваться, например, в 
силу отсутствия водоемов, или же не знали, что утилизации растительного покрова мог препятство-
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вать даже состав стад. Об этом же писал знаток казахского хозяйства А.Букейханов: «В результате 
переселенческой политики царизма обострился в Казахстане и водный вопрос. Царская администра-
ция не понимала всей важности водопоев в степи. Крестьяне, которые имели 1/9 киргизского скота, 
владели 9/10 водопоев. Результат – невозможность ведения скотоводства» [5]. 
Так как царское правительство в основу своей переселенческой политики на рубеже 19-20 веков 

положило идею о возможности широкого проникновения земледелия далеко на юг степей, то в этих усло-
виях скотоводческая форма хозяйствования оказалась неконкурентоспособной. В условиях Казахстана 
начала 20 века причины видоизменения форм казахского хозяйства заключались не в естественно-эволю-
ционных причинах, а в воздействии насильственно насаждаемых метрополией экономических факторов. 
Таким образом, переселенческая политика нанесла серьезный удар по традиционной хозяйственной 
модели скотоводства, являвшейся динамичной системой, которая корректировалась самими общинника-
ми при необходимости под силой воздействия внутренних социально-экономических факторов. Пересе-
ленческая политика выступила экзогенным фактором, вызвавшим деградацию кочевой формы хозяйство-
вания, то есть нарушила ход естественного целесообразного освоения земельных ресурсов большей части 
территории Казахстана. 
В целом, необходимо отметить, что при изъятиях земли у казахского населения администрация не про-

являла заботы о значении этих земель в общей системе земледельческого и скотоводческого хозяйства. 
Что касается землеустройства переселенческого населения, то отвод земель для него не учитывал в 

большинстве случаев требований хозяйственно-технической и целесообразной организации территории, 
что имело своим следствием не только образование многодворных селений, поселков с неправильной и 
нерациональной конфигурацией земельных наделов, но и оказывало негативное воздействие на формы и 
методы землепользования казахов, а следовательно и на хозяйственно-экономические отношения казах-
ского населения. Малоземелье одних поселков и многоземелье других приводили к неравномерному 
использованию земельных ресурсов, к истощению почв. 
По данным Семиреченской переселенческой организации в 1909-1910 годах в области насчитывалось 

не менее 20 тыс. неустроенных переселенцев. В то же время по данным ревизии К.Палена в Пишпекском 
переселенческом подрайоне из 5 тыс. 395 душевых долей заселено было лишь 2 тыс. 8, то есть около 38%, 
на остальные же 3 тыс. 387 долей охотников не оказалось [6]. Уже в конце 70-х – начале 80-х годов 19 
века стало ясно, что необходимо очень тщательно подходить к вопросу о возможности заселения Казах-
ского края чисто земледельческим элементом. Из 30 заготовленных к этому времени участков незаселен-
ными остались в силу непригодности их для земледелия 12 участков, то есть 40%. В результате некомпе-
тентного подхода к вопросу о целесообразном освоении казахстанских земель многие переселенческие 
хозяйства не могли рационально устроиться здесь и терпели лишения от неудачного выбора участков и 
незнакомства с местными природно-климатическими условиями. В дополнение к этому, чиновники, 
отвечающие за землеотводное дело, совершали непоправимую ошибку: проводили изыскания и обводни-
тельные работы уже после образования переселенческих участков и даже после их заселения. В результа-
те посевы переселенцев гибли от засухи. К 1917 году незаселенных душевых долей оказалось 112 тыс. 
Наряду с проявлениями факторов внешнего порядка, вызвавших обострение земельного вопроса в 

Казахстане, необходимо отметить и внутренние причины: естественный рост населения и увеличение 
количества скота, что вызывало обострение земельных отношений между кочевниками. В то же время не-
возможность использования удобных пастбищ в результате колонизации приводило к концентрации 
кочевого населения и скота в определенных районах, что вызывало обострение земельных отношений как 
между отдельными кочевыми общинами, также и между кочевым и оседлым населением. Вместе с тем, 
необходимо помнить о том, что землепользование казахского населения сложилось на началах захватного 
права. Характерна эта тенденция была для районов, где наиболее интенсивно происходило оседание. В 
этих районах право на все без исключения ценные виды угодий осуществлялось захватом, переходящим 
по мере интенсификации и оседания в подворно-наследственное право, а в отношении менее ценных из 
них – в передельное. То есть был налицо земельный конфликт между хозяйственными различными 
формами освоения земельных ресурсов в лице кочевого и оседлого населения. Однако, данные процессы 
носили естественный характер освоения культурных земель, которые были нарушены во 2-й половине 19 
века переселенческой политикой. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в конце 19 – начале 20 
веков борьба за землю в Казахстане носила острый характер. 
Последствия осуществления царизмом мер по хозяйственному освоению земель Казахстана, не учиты-

вающих основные критерии природно-климатических и географических условий данной территории, 
заключались в нарушении установившегося природного равновесия. Исследования современных геогра-
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фов и почвоведов указывают на то, что неправильное землепользование, в частности, неумеренный выпас 
скота, неправильная агротехника, усиленная эксплуатация сенокосов вызывают ветровую эрозию и как 
результат – снижение мощности почв. Лишенные своих лучших пастбищ, казахи-кочевники вынуждены 
были использовать примитивные, оголенные горно-луговые почвы под выпасы, что привело к усилению 
эрозийных явлений на этих массивах. К подобным явлениям приводила и неправильная распашка травя-
ного покрова русским и казахским населением в результате того, что чиновники наделяли угодьями не по 
предназначению, и населению не оставалось ничего иного, как распахивать земли, непригодные для 
этого. Усиленное использование же солонцеватых и солончаковых почв при выпасе скота имело 
следствием превращение последних в пустыню. Экологические проблемы нарастали в южных районах 
Казахстана, особенно орошаемых. Незнакомые с системой орошения, переселенческие чиновники не 
понимали, что освоение земель нового орошения – очень сложный процесс. Местное население, знакомое 
с системой орошения, не было допущено к ней, а русское население, в силу незнания, не соблюдало 
меры, не допускающие проявления отрицательных процессов, как например, засоления и эрозии почв. 
Об обострении экологических проблем еще в начале 20 века предупреждал А.Букейханов. Он осозна-

вал, что земля как средство производства умеет самовосстанавливаться при рациональном использовании 
ее. А.Букейханов видел, что с одной стороны, русские переселенцы хищнически относились к использо-
ванию земли, а с другой стороны, политика царизма вынуждала неправильно использовать землю и в 
связи с этим он с горечью отмечал: «При спешном и массовом переселении крестьян в киргизскую степь 
весьма возможно, что ее целина будет выпахана раньше, нежели крестьянское хозяйство успеет принять 
более интенсивную форму. Киргизская степь, лишившись вечной целины, окажется бесплодной и при 
современной технике крестьянского хозяйства перестанет давать урожай» [7]. Подобные явления имели 
свое продолжение и в годы освоения целинных земель в Казахстане. В первые годы освоения целинных и 
залежных земель на них значительно усилилась дефляция почв. Даже суглистые и глинистые черноземы, 
а также темно-каштановые почвы под влиянием механических обработок быстро (за 3-5 лет) теряли 
структурность и начали подвергаться дефляции на больших пространствах, что было связано с некоторы-
ми природными особенностями и свойствами почв этих районов, обусловленными историей их развития. 
На основании специальных исследований, проведенных Институтом почвоведения АН Казахской ССР, 
было установлено, что эрозионно-опасные земли к концу 70-х годов составляли около 26 процентов от 
всей площади республики. 
Таким образом, конец 19-начало 20 вв. ознаменовались обострением земельного вопроса в Казахстане, 

вызванного в большей своей степени развитием переселенческого движения на территорию Казахстана, и 
усилением казачьей колонизации, повлекшим за собой нарушение сбалансированности рационального 
использования земельных ресурсов казахским населением, сложившегося в ходе естественного приспо-
собления к природно-географическому ландшафту; методы и средства, использованные колониальной 
администрацией, при изъятиях земель казахского населения привели к отчуждению последнего от 
возможности освоения земель посредством как земледельческого, так и скотоводческого типов хозяй-
ствования. Усиление колонизации вызвало обострение земельных отношений между кочевым и оседлым 
населением, как носителями различных форм хозяйственного освоения территории Казахстана, а также 
межродовых, ощутивших насильственное изменение сложившихся самобытных земельных отношений. 
Вместе с тем обострение земельных отношений в Казахстане имело своим последствием еще одну катас-
трофу – эскалацию экологических проблем. 
Очевидным является то, что осложнение поземельных отношений в Казахстане, признаваемое самими 

переселенческими чиновниками, должно было навести на мысль о необходимости немедленного прекра-
щения колонизации казахских земель до создания необходимых для этого условий посредством проведе-
ния мелиоративных и ряда других мероприятий экономического характера. Однако, колониальная 
администрация, верная своим грабительским устремлениям, нашла более легкий и быстрый путь выхода 
из создавшейся ситуации – возможность увеличения земельного фонда за счет землеустройства казахско-
го населения по оседлым нормам. Таким образом, проблема необходимости землеустройства казахов 
была поднята не с целью разрешения комплекса противоречий, опутавших земельные отношения в 
Казахстане, вызванного как факторами экзогенного характера в виде колонизации, так и причинами 
социально-экономического эндогенного характера, а с целью увеличения переселенческого фонда. В то 
же время данное аграрное нововведение при своем осуществлении позволило бы создать видимость 
регламентации земельных отношений различных категорий землепользователей, в том числе и казахского 
населения, создавая видимость апелляции к его нуждам. 
Осуществление столыпинской аграрной реформы, усилившего до огромных размеров переселенче-

ское движение на территорию Казахстана, поставило вопрос об увеличении колонизационного фонда. 
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Наиболее приемлемым средством достижения этой цели был признан перевод казахов к оседлому быту, 
который должен был уменьшить земельные наделы казахов. Процесс оседания кочевников стал рассма-
триваться желательным с государственной точки зрения. В 1906 году С.Белецкий отмечал, что оседание 
казахов необходимо не только во имя оседания казахов, но и для дела колонизации. Исследователи эконо-
мической истории Казахстана того периода почти однозначно оценивали цели мер правительства по 
переводу казахов к оседлости. Так, О.Ваганов считал, что "правительство собиралось поощрять перевод 
на оседлость лишь в том случае, если в результате его можно было увеличить колонизационный фонд" 
[8]. Действительно, материалы свидетельствуют, что администрация систематически затрудняла переход 
киргизов к оседлому быту. 
Другой причиной необходимости перевода казахов на оседлость, которая отмечается в источниках, 

была забота о более правильном ведении казахами сельского хозяйства. Однако, эта теоретическая 
посылка оставалась всего лишь на бумаге и не имела практической реализации, так как с самого начала 
была предана забвению колониальной администрацией. В решении вопроса об оседлости на данном этапе 
наблюдался полный географический нигилизм, вызванный политическим содержанием данной акции, 
забвением экономических закономерностей. 
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Түйіндеме 

Ғылыми мақалада Столыпиннің реформасының Қазақстандағы жүргізілген аграрлық өзгерістердің кері əсері, 
яғни жер мəселесіндегі негізгі негативтік жақтары мен осы реформаның қазақ халқына əкелген көптеген отарлық 
салдары баяндалған. Сонымен қатар, аграрлық реформаның отарлық жəне өзге де ресейлік саясаттың Қазақстанға 
жасаған экономикалық, саяси жəне рухани күйзеліс туралы мəселелері көрсетілген. Аталып отырған реформа туралы 
қазақ ұлттық интеллигенцияның көзқарастары, олардың жариялаған мақалалары мен мағлұматтары мақалада 
саралап, тарихи маңызы баяндалған.  

Мақалада қазақтардың жер мəселесінде Столыпиннің реформасынан кейін болған аграрлық өзгерістердің 
нəтижесі туралы біртұтас жəне қысқа шолуға концептуалды тұрғыдан талдаулар жүргізілген жəне қарастырылып 
отырған мəселе ғылыми тарихаят позициясынан баяндалған. Сонымен қатар, мұрағат материалдары мен тарихи 
фактілерге сүйене отырып реформаның салдары мен зардаптары көрсетілген. 

Сайып келгенде, реформаның барысында отаршылдық əкімшіліктің қазақ халқының жерін тартып алуда қолдан-
ған əдістер мен тəсілдерінің салдарынан жер мəселесінде егіншілік жəне мал шаруашылығы көптеген зардаптарға 
ұшырады.  

Тірек сөздер: жер, жер мəселесі, Столыпиннің реформасы, көшпелі шаруашылық, егіншілік, аграрлық өзгеріс-
тер, қоныстандыру саясаты, Ресейдің отарлық саясаты, ХХ ғасырдың басы, Жетісу, Оңтүстік Қазақстан 

 
Summary 

In this scientific article discusses some of the main negative aspects of agrarian transformations during the Stolypin reform 
in Kazakhstan, especially in the southern and south-eastern regions of the country, and their enormous impact on the kazakh 
population. Conceptually, article analyze integral and a brief overview of agrarian transformations in Kazakhstan as a result of 
the Stolypin reform in land issue and statement of the problem from the perspective of Historicism. Also relying on archival 
footage and historical facts are consequences of the reforms in Kazakhstan. Exercise the Stolypin reform resulted in the early 
twentieth century greatly worsened the land issue in Kazakhstan due for the most part the development of migration 
movements on the territory of Kazakhstan, and the cossack settlement, resulting in a violation of the balance of land 
management of the Kazakh population in the course of natural adaptation to natural and geographical landscape; the methods 
and means used by the colonial administration, the land seizures have led to losses of kazakh population of land development 
opportunities through both the farming and ranching business types. 

Keywords: land, the land question, the nomadic economy, аgriculture, immigration policy, agrarian transformations, 
Stolypin reform, the colonial policy of Russia, the beginning of the ХХ century, the Semirechye, Southern Kazakhstan 
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РОЛЬ «НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА» В ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАЗАХСТАНА 

 
Ж.Ж. Несипбаева – к.и.н., СНС Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 

 
Национальный архив РК содержит обширную историческую базу. В фондах «Национального архива РК», распо-

ложенного в столице нашего государства Астане, собраны и систематизированы документы и материалы современ-
ных научных исследований по древней, средневековой, новой и новейшей истории Казахстана в рамках государ-
ственной программы «Культурное наследие». Кроме того в сферу Национального архива входит активная 
общественная и дипломатическая деятельность. Ежегодно Архив проводит международные конференции, круглые 
столы, семинары, встречи и беседы с представителями различных стран зарубежья в рамках реализации многовек-
торной политики государства. 

Поэтому в современный период Национальный архив РК ввиду своей многофункциональности приобрел особое 
положение среди государственных учреждений страны. Он выполняет культурно-просветительные, научные, 
социальные, исторические и внешнеполитические функции и тем самым является одним из основных источников 
современных внутренних и внешних процессов происходящих в Казахстане. 

Ключевые слова: Национальный архив, архивное дело, дипломатия, многовекторная политика, архивные 
документы, международная конференция, национальный фонд, Культурное наследие, сотрудничество, перспективы 

 
22 декабря 1998 г. впервые в истории архивного дела нашего государства был разработан и принят 

Закон Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах» подписанный Президентом 
Республики Казахстан – Лидером нации Н.А. Назарбаевым. С этого момента открылась новая веха в 
истории архивной сферы. Тем самым как было отмечено некоторыми казахстанскими учеными «… было 
создано правовое поле для решения задач формирования, обеспечения сохранности и научного использо-
вания письменных документов, составляющих неотъемлемую часть историко-культурного наследия 
народа, отражающих историческое прошлое нашей Родины и фиксирующих ее настоящее» [1]. 
Сейчас Национальный архив Республики Казахстан является не только научным и культурным 

центром, но и частью дипломатических взаимоотношений нашего государства. Архив ежегодно проводит 
различные встречи, круглые столы, конференции и другие мероприятия по развитию и укреплению 
внешних связей со странами Ближнего и Дальнего зарубежья. Текущий 2014 год не стал исключением. 
Уже в первой половине года были проведены некоторые мероприятия по расширению многосторонних 
дипломатических контактов Казахстана с зарубежными государствами. Например, 13-14 мая состоялась 
встреча генерального директора Национального архива Республики Казахстан Абсеметова М.О. с 
Родригесом Э.Г. Президентом ассоциации «Nexos-Alianza». Целью визита Э.Г. Родригеса, стало предва-
рительное ознакомление с местом нахождения испанских военнопленных в лагерях на территории 
Карагандинской области, а также в ближайшем будущем съемка совместного документального фильма 
об испанских военнопленных. Господин Э.Г. Родригес проинформировал участников встречи о предстоя-
щем визите Посла Испании в Казахстане М.Л. Парада, который посетит Спасский лагерь для определения 
места установления обелиска в целях увековечивания памяти соотечественников. Данный обелиск будет 
сооружен за счет сил и средств испанских компаний, которые изъявили желание участвовать в данном 
проекте. Планируется, что на церемонию открытия будут приглашены официальные лица и обществен-
ные деятели двух государств, а также члены семей и родственники испанских военнопленных [2].        
Э.Г. Родригес отметил, что фильм будет создан на основе архивных документов, фотоматериалов, воспо-
минаний очевидцев, с целью сравнения Казахстана в годы военного лихолетья и современного его разви-
тия, как одного из ведущих государств в мировом сообществе [2]. В свою очередь М.Абсеметов подчерк-
нул, что книги с карточками и списками испанских военнопленных – это лишь начало большого проекта 
взаимного сотрудничества Казахстана и Испании. В перспективе планируется рассекретить личные дела 
военнопленных и интернированных испанцев и подготовить и опубликовать книгу о них на четырёх 
языках – испанском, казахском, английском, русском. Процесс рассекречивания документов трудоёмок и 
длителен, но возможен [2]. В заключение встречи генеральный директор Национального архива Респуб-
лики Казахстан М.О. Абсеметов вручил гостю книги со списками и карточками испанских военноплен-
ных и экземпляры журнала «Қазақстан мұрағаттары» (№3-4 (27-28, 2013 г.), в которых опубликованы 
статьи, касательно темы встречи. 14 мая 2014 года делегация в составе Э.Г. Родригеса, М.О. Абсеметова, 
А.Х. Найманова и ряда работников Национального архива выехала в места расположения лагерей военно-
пленных в Карагандинскую область. В этот же день состоялось посещение Музея памяти жертв полити-
ческих репрессий в поселке Долинка. Господин Энрике Гаспар Родригес выразил благодарность руковод-
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ству Карагандинской области и лично Марату Оралбаевичу Абсеметову и Абаю Хамкеновичу Найманову 
за оказанное содействие и плодотворную работу во время его визита и принятии перспективного плана 
осуществления совместного казахстанско-испанского проекта по увековечиванию памяти жертв Второй 
мировой войны [2]. 
Далее 23 мая состояла еще одна встреча сотрудников Национального архива с группой ученых-иссле-

дователей из Вашингтона: Вадима Олтскан, генерального директора Международной архивной програм-
мы Мемориального музея Холокост (США); Раду Лунит, директора данного Центра, Уисли Афишер, 
директора рабочей группы исследователей. Основной темой визита стала документальная информация по 
еврейскому народу. Обсуждался вопрос запуска полноценного проекта о тех евреях, которые по своей 
воле нашли убежище в Казахстане. В ходе беседы, американские ученые отметили толерантность нашего 
народа, который проявил и проявляет уважение и правильное понимание культур народов и националь-
ностей, проживающих в республике. Учеными поднимались вопросы пополнения и распространения 
знаний на основе архивных документов о беспрецедентной трагедии Холокоста - об уничтожении людей 
только по национальному признаку, сохранение памяти о них. Гости рассказали, что в рамках Междуна-
родной программы Мемориального музея Холокост положительно решается вопрос гуманного характе-
ра – выплаты пенсии жертвам Холокоста, тем, кто подвергся гонениям. Американские ученые отметили 
то, что им известна благородная работа, которую проводит Национальный архив Республики Казахстан, 
лично Абсеметов М.О. по вопросам увековечивания памяти жертв 2-ой Мировой войны, в частности 
последние встречи с испанской стороной по испанским военнопленным, содержавшимся в Спасском 
лагере Карагандинской области [3]. Генеральный директор Национального архива Республики Казахстан 
М.Абсеметов отметил, что благодаря государственной программе «Культурное наследие», разработанной 
по инициативе Главы государства Н.А. Назарбаева, фонды Национального архива ежегодно пополняются 
архивными документами по истории Казахстана и об известных исторических личностях нашего народа 
из архивных учреждений стран дальнего и ближнего зарубежья. Марат Оралбаевич проведя экскурс по 
страницам своей книги «Астана – город с тысячелетней историей», рассказал об интересных фактах и 
событиях, касательно акмолинских евреях. Также он отметил, что в обсуждаемом Международном проек-
те необходимо показать целостность и неразрывность всей истории еврейского народа. С этой целью 
проводить работу по поиску и изучению материалов и документов, касательно еврейского народа - не 
только о жертвах холокоста, но и политических репрессиях, жертвах 2-ой Мировой войны [3]. В заключе-
ние обе стороны выразили уверенность в плодотворном двустороннем сотрудничестве по обмену 
документальной информацией и установлению исторической справедливости. 

4 июня 2014 года Национальный архив Республики Казахстан совместно с Ассоциацией Дружбы и 
Культуры «Казахстан – Япония» провел международный круглый стол: «Казахстан – Япония: история, 
сотрудничество, перспективы». На данном мероприятии выступили: Чрезвычайный и Полномочный 
посол Японии в Республике Казахстан Камохара Масаёси, магистр политологии Г.Утеулиева; студентка 
3-курса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Н.Усманова. Камохара Масаёси, выразил уверенность в развитии 
двухсторонних отношений между казахским и японским народами, посредством знакомства казахстан-
ских граждан с японской культурой. В итоге Круглого стола участниками были разработаны следующие 
инициативы: 1) посадка Сада Сакуры в районе захоронения Японских военнопленных на городском 
кладбище г. Алматы и других городов страны; 2) открытие сквера Памяти и Надежды, посвященного 
трагедии Хиросимы, Нагасаки, Семипалатинского полигона, Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусима; 3) 
открытие постоянно действующего круглого стола-эстафеты «Казахстан-Япония: история, сотрудниче-
ство, перспективы» в регионах страны; 4) инициирование названия улицы в честь известного японского 
архитектора, автора генерального плана г. Астаны Кисё Курокавы; 5) сотрудничество двух стран по 
вопросам дальнейшего укрепления в области культуры, образования и сохранения интеллектуального 
наследия [4]. 
Более того, нужно отметить, что в фонах «Национального архива» г. Астаны хранятся многие 

документы, изученные в рамках государственной программы «Культурное наследие».  
Что касается содержания Государственной программы «Культурное наследие», то здесь следует 

отметить, что она была разработана в 2004-2006 гг. в соответствии с Посланием Президента РК    
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 
г.» и пунктом 6.5.2. Планы мероприятий по реабилитации Программы Правительства РК на 2003-
2006 гг. утверждены постановлением Правительства РК от 5 октября 2003 г. №903 Обеспечение 
дополнительных комплексных мер по сохранению и дальнейшему развитию исторического культур-
ного наследия. Основная цель программы - развитие духовной и образовательной сферы, обеспече-
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нии реализации комплекса мер, направление на изучение, сохранении, восстановление и эффектив-
ное использование культурного наследия страны. Одним из ее ключевых направлений является вос-
создание историко-культурного наследия казахского народа; проведение научных и поисковых работ 
по изучению и обобщению многовекового опыта национальной культуры Казахстана, интегрирован-
ного в единое информационное пространство [5].  
В рамках данной Программы в архивах, библиотеках и научных учреждениях зарубежных государств, 

проводилась работа по появлению архивных документов и материалов по истории Казахстана, в резуль-
тате которой заметно обогатился состав и содержание Национального архивного фонда страны.  
По итогам научно-исследовательских работ Комитет информации и архивов Министерства культуры 

и информации РК в ГУ «Национальный архив РК» огромное количество копии документов и материалов, 
приобретенных в архивах, библиотеках и научных учреждениях зарубежных государств Армении, 
Венгрии, Египта и Турции. 
Особенно документы Фонда №83 Описи №1, содержат материалы по истории древней, средневековой, 

новой и новейшей истории Казахстана и Центральной Азии изученные по программе «Культурное 
наследие» на английском, турецком, монгольском, китайском, японском, чагатайском и мн. др. языках. В 
данной описи №1 документы систематизированы по хронологическому принципу и сгруппированы по 
тематикам, опись состоит из 11 разделов. Внутри раздела документы, и материалы расположены в хроно-
логической последовательности. Заготовки документов даны на основании надписей на документах и 
материалах, изучения состава и содержания текста документов и материалов, в некоторых случаях 
имеются краткие аннотации. В целях аутентичности перевода заголовка документов, материалы на 
казахские и русские языки заголовки документов даны на языке создания подлинника [5]. 
В 1-ый раздел сводной описи №1 документов постоянного хранения внесены копии архивных 

документов и материалов, относящихся к истории средневековья: Книга Абу Абдоллы Мухаммад аль-
Хусейна (1100-1165 гг.) известного по имени Аш-Шариф аль-Идриси «О путешествиях странствующе-
го». В книге есть сведения о странах, торговых путях и территорий расселения народов населения 
Казахстана, Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы; отрывок из книги Хуснуль Манакиб (Художе-
ственное восхваление) – историческая рукопись о визите султана Бейбарса в город Шам (Сирия); 
«Видный сад в жизнеописании аль-Малик аз Бахира» сочинение секретаря Бейбарса аль-Бухдундари Абу 
аз-Захира. Имеются данные о взаимоотношениях Мамлюков с алтынординцами, о политике и религии 
Золотой Орды. Рукопись об искусстве верховой езды и методов владения саблей и мечом, описаны 
события времен правления мамлюкского султана Абу-Ак-Наср-Кансух-аль_гули и др. документы 
полученные из Египта – Института арабских рукописей [5]. 
Во 2 разделе сводной описи №1 вышли документы венгерских ученых о путешествиях по Азии, иссле-

дования об особенностях устного народного творчества казахского народа и материалы радио «Свобода» 
на английском языке, полученных из фондов Архива открытого общества ун-та Центральной Европы [5].  
В 3 разделе сводной описи №1 документов постоянного хранения внесены документы и материа-

лы, полученные из фондов Российских государственных архивов; Копия грамоты для царя Федора 
Ивановича, направленная Тауекель хану о принятии казаков в подданство Российской империи. 
Письмо сибирского губернатора П.Бутурлика об обмене пленными; Чертеж общей карты с показани-
ями всей Оренбургской линии, крепостей и редутов; Сведения о строительстве крепостей в Акмолин-
ском округе и др. [5].  
В 4 разделе сводной описи №1 (продолжение) внесены документы и материалы, полученные из Китая; 

о взаимоотношении Казахского ханства с Цинской империей, материалы «Стратегического проекта 
укрощения джунгаров», сведения о казахах в историографии Жуньго и др. В данный раздел описи 
внесены документы – ксерокопии книг. Исследования истории научно-исследовательского общества 
провинции Синьзяньской-Уйгурской автономии Китая на китайском языке, которые систематизированы 
по порядковому номеру, указаны на документах. Заголовки документов и авторство не установлено [5]. 
В 5 разделе сводной описи №1 (продолжение) документы и материалы из фонда рукописей научно-

исследовательского института им. М.Маштоца, а также ксерокопии книг и др. печатные издания, 
полученные из Армении [5]. 
В 6 разделе сводной описи №1 (продолжение) внесены документы, полученные из Национального 

архива Османлы – Республика Турция; переписка Каип Мухаммад хана с правителем Османской 
империи о военной помощи и сохранении мира в Южном Туркестане; ксерокопии книг – «Архивные 
источники о взаимоотношении Османского государства с Хивой, Туркестаном и Кавказом»; «О взаимоот-
ношениях киргиз-казахов в начале ХХ в.» изданных в Стамбуле в 2004 г. Статьи о событиях, приведших 
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к переселению из родных мест казахов из аула Алтая; воспоминания Аттолакан кажи о великом переселе-
нии и родословной аула и др. на турецком языке [5]. 

7 раздел сводной описи №1 состоит из архивных документов, полученных из фондов (Центрального 
государственного архива Узбекистана; Разрешение на возвращение Садыка Кенесарина в Чимкентский 
уезд; сведения о переводчике при Туркестанском генерал-губернаторе С.Асфендиярове; копии докумен-
тов о государственных деятелях – А.Уразаеве, Т.Рыскулове, А.Сергазиеве, С.Ескараеве и др.).  
В 8 раздел внесены документы и материалы, полученные из Гуверского института войны, революции 

и мира (США). Копия доклада Т.Рыскулова «Голод в Туркестане» от 20 ноября 1921 г. 
В 9 раздел внесены документы на немецком языке, полученные из архивов Германии. Проект строи-

тельства дороги в Семиречье подготовленный секретным советником доктором Асмисом (1923 г.); 
письмо советника Надольного дипломату Хентигу об известных представителях тюркской эмиграции, в 
т. ч. и о. М.Шокае.  
В 10 раздел внесены документы и материалы о М.Шокае. 
В 11 раздел внесены следующие материалы: Каталог архивных документов и карточки на книги о 

Казахстане, хранящиеся в Национальной библиотеки Польши (Варшава) на польском языке [5]. 
Словом Национальный архив РК содержит огромное количество документов как исторического, так и 

дипломатического характера привезенных с различных стран зарубежья, которые невозможно полностью 
отразить в рамках одной статьи. Некоторые из них уже исследованы и переведены на казахский и русский 
языки. Однако многие из привезенных материалов изучены не полностью, поэтому данная тема требует 
дальнейших исследований и разработок. В заключение следует отметить то что, сегодня Национальный 
архив Казахстана стал одновременно центром научно-культурных взаимосвязей и дипломатической 
нитью многовекторной политики республики. Он освещает наиболее яркие и значимые страницы как 
древней, так и современной истории нашей страны, и в этом – его актуальность и значимость. А сохране-
ние исторических документов, формирование у подрастающего поколения уважения к истории своего 
народа и этнической истории других стран в целом – одна из главных задач архивистов. 

 
1 Сариева Р., Абдулина А. Очерки по истории организации архивного дела в Казахстане (1918-1945). – Алматы: 

Арыс, 2006. – С. 7. 
2 Казахстан посетил Президент ассоциации «Nexos-Alianza» Энрике Гаспар Родригес (Королевство Испания). - 

www.nark.asn.kz. 
3 Национальный архив Республики Казахстан посетила группу ученых-исследователей из Вашингтона. - 

www.nark.asn.kz. 
4 Казахстан-Япония: история, сотрудничество, перспективы. - ulttykmuragat.kz. 
5 РГУ Национальный Архив РК. Ф. 83. Оп.1. Л. 3-8. 
 

Түйіндеме 
ҚР Ұлттық мұрағаты ауқымды тарихи базаға ие. Еліміздің бас қаласы Астанада орналасқан «ҚР Ұлттық мұраға-

ты» қорларында «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстанның ежелгі, ортағасырлық, жаңа 
жəне қазіргі заман тарихы бойынша қазіргі зерттеулердің құжаттары мен материалдары жиналған жəне жүйеленген. 
Бұдан бөлек, Ұлттық мұрағат аясына белсенді қоғамдық жəне дипломатиялық қызмет те енеді. Мұрағат жыл сайын 
мемлекеттің көпқырлы саясатын жүзеге асыру шеңберінде халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер, 
семинарлар, əртүрлі шетел өкілдерімен кездесулер мен əңгімелер өткізеді. 

Сондықтан қазіргі кезеңде ҚР Ұлттық мұрағаты өзінің көп салалығына байланысты еліміздің мемлекеттік 
мекемелері арасында айрықша орынға ие болды. Ол мəдени-ағарту, ғылыми, əлеуметтік, тарихи жəне сыртқы саяси 
міндеттер атқарады жəне осымен бірге Қазақстанда болып жатқан қазіргі ішкі жəне сыртқы үрдістердің негізгі 
дереккөзі болып табылады. 

Тірек сөздер: Ұлттық мұрағат, архив іс, дипломатия, көпвекторлық саясат, архив құжаттар, халықаралық конфе-
ренция, ұлттық қор, мəдениетті мұра, ынтымақтастық, болашақтар 

 
Summary 

The national archive of РК contains a vast historical base. In the funds of the «National archive of РК», located in the 
capital of our state Astana, documents and materials of modern scientific researches are collected and systematized on ancient, 
medieval, new and newest history of Kazakhstan within the framework of the government program "Cultural heritage". In 
addition active public and diplomatic activity is included in the sphere of the National archive. Annually Archive conducts 
international conferences, round, seminars, meeting and conversations table with the representatives of different countries of 
foreignness within the framework of realization of multivectorial politics of the state. 

Therefore in a modern period the National archive of РК because of the multifunctionness purchased the special position 
among public institutions of country. He executes cultural and educational, scientific, social, historical and foreign-policy 
functions and the same is one of basic sources of modern internal and external processes in Kazakhstan. 

Keywords: National archive, archived business, diplomacy, multivectorial politics, archived documents, international 
conference, national fund, Cultural heritage, collaboration, prospects 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖƏНЕ ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДАҒЫ 
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
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аза; халы;аралы; ;атынастар жəне əлем тілдері 

университеті, халы;аралы; ;атынастар мамандығыны� PhD докторанты 
 
Аталмыш мақала Қазақстан Республикасы жəне Түркия Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастарға 

арналған.Түркия мен Қазақстан Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастырының жиырма жылдық 
мерзімі ішінде қазақ-түрік қарым-қатынастары ынтымақтастықтың алуан түрлі кезеңдерінен стратегиялық əріптестік 
деңгейіне жетті. Екі мемлекет те халықаралық аренада бейбітшіл саясатты жүргізеді. Сонымен қатар екі мемлекеттің 
де жаһандық жəне аймақтық мəселелерге деген əдістемесі негізінен дəлме-дəл келеді. 

Түркияның сыртқы саясатында Орталық Азия аймағы негізгі маңызды аймақ деп белгіленген. Бұл аймаққа жиі іс-
сапарлармен келетін делегациялардан да байқалады. Олардың мақсаты көбінесе экономикалық жəне техникалық 
ынтымақтастық болса, тағы бір жағынан орталық-азиялық аймақ мемлекеттерімен мəдени байланысты одан əрі 
дамыту болып табылады. Жəне де делегациялардың келуіне түрік тарапы аса сондай саяси сипат беретіні бірден 
көрінеді. Көбіне максималды түрде нақты экономикалық бағдарламаларға негізделгендігін ұйғарады жəне бұл 
акценттің қарапайым халыққа сезілуін артық көреді. Түркия үкіметі Орталық Аймағының жергілікті энергия қайнар 
көздерін пайдаланып, техникалық ынтымақтастық саласын одан əрі бекіту мақсаты бар. 

Мақалада автор қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасы жəне Түркия Республикасы арасындағы дипломатиялық 
қатынастарға тоқталып, екі елдің бейбітшіл саясатына тоқталған. 

Тірек сөздер: Қазақстан Республикасы, Түркия Республикасы, дипломатиялық қатынастар, сыртқы саясат, 
халықаралық арена 

 
ХХІ ғасыр басы – екі ел арасындағы саяси жəне экономикалық, қоғамдық жəне əлеуметтік қарым-

қатынастардың жаңакезеңі басталғаынның куəсі. Оған дəлел, Түркия Н.Назарбаевтың түркітілдес елдер 
Парламенттік Ассамблеясын құру жөніндегі бастамасын қолдайды. Бүгінде екіжақты ынтымақтастық 
саясат, сауда-экономикалық, мəдени-гуманитарлық сала-ларда дамуда. Жаһандасу көшінде өзіндік келбе-
ті мен кемелін сақтағасы келетін ұлттық құндылықтар да құндылығымен даралануда. Сонымен, қазір 
біздің өркениетті əлемімізде Батыстың Шығысқа ұмтылуы басым келуде. Бұны Батыс елдерінің Шығыс-
тық мəдениет пен өмірлік философиясына, өнері мен тұрмысына бет бұруынан аңғаруға болады. Бұл 
заңды да құбылыс. Бірақ бұл үдеріс біржақты емес. Оның екіжақты да қайтарымы бар жəне болатын 
үдеріс. Əрине, шығыстық жəне батыстық, керісінше батыстық жəне шығыстық өркениет өзара ықпалда-
сып, бірін-бірі өркендетуінің өзі осы жаһандық ғаламды ортақтандыра түссе керек. Өйткені бұлай деуіміз-
ге, зерттеушілердің пайымдауынша, «Адамзаттың тұрақтылығы екі түрлі бастаулардың – Шығыс пен 
Батыстың бірін бірі толықтырылуына негізделеді», - деуі себеп [1]. 
Қазақстан Республикасы жəне Түркия Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 

жылғы 2 наурызда орнатылды. Екі халықтың көптеген өңірлік жəне халықаралық мəселелер, энергетика-
лық қауіпсіздік пен экономикалық өзара іс-қимыл бойынша Астана мен Анкара мүдделерінің сəйкестігіне 
негізделген Қазақстан-Түркия қатынастарының даму қарқыны екі мемлекет ынтымақтастығының страте-
гиялық сипатын көрсетеді. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2003 жылғы Түркияға жасаған ресми сапары-
нан бастап жоғары деңгейдегі сапарлармен алмасу тұрақты өтуде. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2009 
жылғы 21-23 қазанда Түркияға жасаған ресми сапары екіжақты қатынастардың дамуына айтарлықтай 
серпін берді. Сапар бағдарламасының саяси бөлігінің өзекті тармағы – алғашқы рет қол қойылған 
Қазақстан мен Түркия арасындағы стратегиялық əріптестік туралы шарт болып табылды. 

“Түркі өркениеті, оның мəңгі өшпестей болып, тура мың жарым жылға жуық уақыт бұрын Еуразия 
құрлығының төсінде бедерленген көне жазбалары – жалпы адамзат өркениетінің үлкен қазынасы…”, - 
деп толғануы көп ойларды аңғартса керек [2]. 

2010 жылғы 23-26 мамырда ТР Президенті А.Гүлдің Қазақстанға ресми сапары ұйымдастырылды. Екі 
ел президенттерінің кездесулері Астана күнін (2010 жылғы 6 шілде) тойлау, АӨСШК-нің III Саммиті 
(2010 жылғы 7 маусым, Стамбұл) жəне Түркітілдес мемлекеттер басшыларының X Саммиті (2010 жылғы 
16 қыркүйек, Стамбұл) аясында жалғасты. ТР Президенті А.Гүл 2010 жылғы 1-2 желтоқсанда Астанада 
өткен ЕҚЫҰ Саммитіне қатысты. 2011 жылғы 2-4 тамызда ҚР Сыртқы істер министрі Е.Қазыхановтың 
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Түркияға ресми сапары ұйымдастырылды. Сапар барысында Е.Қазыханов ТР Президенті А.Гүлдің жəне 
ТҰҰЖ төрағасы Ж.Чичектің қабылдауында болды, сондай-ақ ТР Сыртқы істер министрі А.Давутоғлумен 
келіссөздер жүргізді.  
Түркия Қазақстанның маңызды сауда-экономикалық əріптестерінің бірі болып табылады. ҚР Статис-

тика жөніндегі агенттігінің мəліметтері бойынша Қазақстан мен Түркия арасындағы екіжақты сауда 
көлемі 2011 жылдың қорытындылары бойынша 3,303 млрд. АҚШ долл. (экспорт – 2,574 млрд. долл, 
импорт – 729 млн. долл.) құрады. Екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтудің 
тиімді тетігі – Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Түркия Үкіметаралық комиссиясы 
болып табылады. Мəдени-гуманитарлық саладағы қазақстан-түрік ынтымақтастығы жоғары белсенділік 
сипатына ие. Бұл бағытта тараптар өкілдерінің мəдени шараларға қатысуына, шығармашылық делегация-
лармен алмасу практикасын жалғастыруға, екі ел қалалары мен аймақтары арасындағы бауырластық 
қатынастарды дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Түркістандағы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің, Алматыдағы мемлекеттік емес С.Демирел атындағы университеттің, Жамбыл 
есептік-несиелік экономикалық колледжінің, 29 қазақ-түрік лицейінің, «Достық» білім беру орталығы-
ның, «Шахлан» бастауыш мектебінің қызметі білім саласындағы өзара ықпалдасудың табысты үлгісі 
болып табылады. Түрік тарапының бастамасымен Түркия аумағында қазақ халқының қайраткерлеріне: 
Абай Құнанбаевқа, Мұхтар Əуезовке, Мағжан Жұмабаевқа, Абылай ханға, Қабанбай батырға ескерткіш-
тер орнатылған. 
Сонымен қатар түркі мəдениетін жəне өнерін ортақ дамыту халықаралық ұйымы(ТҮРКСОЙ) 

жұмысын жалғастыруда. Түркі мəдениетін жəне өнерін ортақ дамыту халықаралық ұйымы (ТҮРКСОЙ) 
1993 жылы 12 шілдеде құрылды.2011 жылғы 20-21 қыркүйекте Астана қаласында ТҮРКСОЙ Мəдениет 
министрлерінің Тұрақты Кеңесінің 29-шы отырысында Қазақстан өкілі Д.Қасейінов ТҮРКСОЙ-дың Бас 
хатшысы болып 3 жылға қайта сайланды. ТҮРКСОЙ түркітілдес халықтардың арасындағы рухани байла-
ныстар дəстүрлерін жаңғырту мақсатында құрылған. Ұйымның сан-салалы қызметі мүше елдер арасын-
дағы мəдени алмасу мен ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. ТҮРКСОЙ мүше-елдерінің ортақ 
жігерімен түркі халықтарының материалдық жəне материалдық емес мəдени мұраларын қорғау бойынша 
үлкен жемісті жұмыс жүргізілуде, оның ішінде, тарих жəне мəдениет ескерткіштерін жаңғырту, түркі 
халықтарының ұлттық мəдениеті үшін ерекше маңызды болып табылатын сирек тарихи-мəдени, архитек-
туралық жəне археологиялық ескерткіштерді зерттеу, сонымен қатар фольклор, дəстүр мен əдет-ғұрып 
мəселелері кіреді. Соңғы жылдары ортақ тарихы, мəдениеті, тілі жəне ұлттық мəдени құндылықтары бар 
бүкіл түркітілдес мемлекеттердің арасында мəдени, рухани, гуманитарлық жəне басқа да салаларда байла-
ныстары кеңеюде. 
Түркітілдес мемлекеттердің Парламенттік Ассамблеясы – ТүркПА 2008 жылы 21 қарашада ҚР 

Президенті Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен құрылды.ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Қ.Мəми 
жəне ҚР Парламенті Мəжілісінің төрағасы Н.Нығматулин ТүркПА Кеңесінің мүшелері, Сенат депутатта-
ры С.Ақылбай, С.Еңсегенов, О.Əбдікəрімов, Г.Есім (ТүркПА мəдени-гуманитарлық мəселелері бойынша 
комиссиясының төрағасы) жəне Мəжіліс депутаттары М.Əшімбаев, Н.Əбдіров, С.Қанаев, А.Смайыл, 
Е.Шпанов ТүркПА делегациясының мүшелері болып табылады. 
ТүркПА-ның негізгі мақсаттары - парламенттік дипломатия, заңнаманы үндестіру арқылы елдер 

арасындағы саяси диалогтың дамуына жəне тарихи, мəдени жəне тіл бірлігі, сондай-ақ басқа өңірлердің 
түркітілдес халықтары мен елдері арасындағы өзара тиімді жəне тең құқылы ынтымақтастық негізінде 
парламенттік ынтымақтастықтың нығаюына жəрдемдесу.2009 жылғы 28-29 қыркүйекте Бакуде ТүркПА-
ның 1-ші пленарлық отырысы өтті, оған ҚР Парламенті Мəжілісінің төрағасы О.Мұхамеджанов бастаған 
қазақстандық делегация қатысты.Отырыс барысында ТүркПА Регламенті, ТүркПА Хатшылығы туралы 
ереже жəне 2010 жылға арналған Хатшылық бюджеті бекітілді. Отырыс қорытындысы бойынша Баку 
Декларациясы қабылданды. ТүркПА Кеңесінің қарарымен келесі пленарлық отырыс 2010 жылғы қазанда 
Астанада өткізілуі туралы шешілді. Алайда, 2010 жылы көктемде Қырғызстанда болған оқиғалардан жəне 
ҚР Парламентінің таралуынан кейін, ҚР Парламенті Мəжілісінің төрағасы О.Мұхамеджанов ТүркПА-
ның екінші отырысының мерзімін 2011 жылдың бірінші жартысына қалдыруды ұсынды.2011 жылғы 27-
28 сəуірде Астанада ТүркПА-ның екінші пленарлық отырысы өтті. Отырыс барысында Экономикалық, 
сауда жəне қаржылық мəселелері бойынша, қоғамдық жəне мəдени-гуманитарлық мəселелері бойынша 
тұрақты комиссиялардың төрағалары сайланды. Отырыс қорытындысы бойынша Астана Декларациясы 
қабылданды.2012 жылғы 14-15 маусымда Бішкек қаласында ТүркПА-ның үшінші пленарлық отырысы 
өтіп, Бішкек Декларациясы қабылданды. Сонымен бірге, Ұйым шеңберіндегі бірқатар комиссиялардың 
төрағалары мен хатшылары тағайындалды. 2013 жылғы 10-11 маусымда Анкара қаласында ТүркПА-ның 
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төртінші пленарлық отырысы өтіп, Анкара Декларациясы қабылданды. Отырыс кезеңінде ТүркПА Бас 
хатшысы лауазымына келесі төрт жылға ҚР Парламенті Сенаты аппараты басшысының орынбасары 
Ж.Асанов сайланды [3]. 
Түркия мен Қазақстан Республикасы арасындағы дипломатиялык қатынастырының жирма жылдық 

мерзімі ішінде қазақ-түрік қарым-қатынастары ынтымақтастықтың алуан түрлі кезеңдерінен, мінеки 
стратегиялық əріптестік деңгейіне де жетті. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың Түркияға үшінші ресми сапары барысында екіжақтың өзара достық, əріптестік жəне 
ынтымақтастық жөніндегі Біріккен мəлімдемесінде айтылады.  Екіжақты қарым-қатынастардың даму 
динамикасына Түркия президенті Т.Озалдың дипломатиясы позитивті əсерін тигізді. Бұл саясатта 
Түркияның Орталық Азия аймағына қатысты сыртқы саясат бағдары белгіленген. Екі мемлекет те халық-
аралық аренада бейбітшіл саясатты жүргізеді. Сонымен қатар екі мемлекеттің де жаһандық жəне аймақ-
тық мəселелерге деген əдістемесі негізінен дəлме-дəл келеді. Мысалы, Түркия Қазақстанның ядролық 
қарулардан бас тарту шешімін құшақ жайып қарсалды. Оған қоса Қазақстан Республикасының Ядролық 
қаруды таратпау келісіміне (ДНЯО) қосылуы барысында қолғабыс танытып, əлі күнге дейін Семей 
полигонындағы ядролық сынақтардың қасіретті зардаптарын бастан кешіруге маңызды көмек көрсетіп 
отыр. Сонымен қатар Қазақстан Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылық мəселелерін шешуге қызмет ететін 
Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім білдіру шаралары жөніндегі кеңесті (АӨСШК) өмірге енгізді, сол 
кеңесте Түркия оның тұрақты мүшесі болды. Екі мемлекетте халықаралық терроризмге қарсы күрес пен 
Ауғаныстанның қалпына келу іс-шараларына белсене араласады. Бұл - екі елдің де мүдделерінің сəйкес-
тігінің көрсеткіші болып табылады. Бұдан басқа біздің мемлекеттер халықарлық ұйымдарда да өзара 
əрекеттеседі. Əсіресе НАТО шеңберіндегі серіктестікті атап өткен жөн. Түркия мен Қазақстанның екіжақ-
ты қатынасында экономикалық ынтымақтастықтың орны ерекше бөлек болып табылады. Бұл саладағы 
ынтымақтастықтың негізгі тізгіні ретінде түрік үкіметінің бауырлас халықтарға көмек атты бағдарламасы 
болып табылады. Бүгінгі күнде Түркия Қазақстан үшін сауда жəне құрылыс саладағы ең ірі əрі жетекші 
донор мемлекет болып саналады. Яғни осыған байланысты, Қазақстан бүкіл Орталық Азия аймағы мен 
Закавказье елдері арасындағы түріктік көшбасшылық орында. Қазіргі кезеңде техникалық ынтымақтас-
тық жобалары шамамен 40 млн. АҚШ доллары болса, ал гуманитарлық саладағы проектілері 34 млн. 
АҚШ долларын құрады. Түркия Қазақстанға жеңілдік шарт түрінде бөлінетін ұзақ мерзімді несиелердің 
жалпы көлемі 550 млн. АҚШ долларына тең келеді. Ал соңғы кезде екі ел арасындағы эконо-микалық 
байланыстарға келетін болсақ 2011 жылдың алғашқы 6 айында сауда көлемі 2,8 миллиард доллар болға-
нын жəне бұл көрсеткіштің 10 миллиард долларға жетуі мүмкіндігі бар [4]. Түркия тұрақты сауда айналы-
мының нəтижесінде кіріс деңгейі де өсті əрі сауда құрылымы сапалы түрде жақсарған сипаты байқалады. 
Түркия сыртқы сауда айналымы жөнінен Қазақстан ТМД елдері ішінде Ресей Федерациясы мен Украина-
дан кейінгі үшінші орында екенін атап өту қажет. Екі мемлекет арасындағы мəдени жəне гуманитарлық 
қарым-қатынастар да сəтті даму үстінде. Бұл халықтық дипломатияның айқын көрінісі. Мəселен, Түркия-
да қазақстандық өнерпаздардың қатысуымен бірқатар концерттік бағдарламалар өтті. Сонымен қатар 
түрік фильмдер қазақстандық телебағдарламалар жергілікті телевидениеден көрсетіледі. Дəл солай қазақ-
стандық журналистері мен əртістері бірнеше рет Түркияға барып, сонда интервью беріп, əр түрлі доку-
менталды, көркемфильмдерді түсіріп, алуан түрлі көрсетілімдерді ұйымдастырған. Яғни екі мемлекет 
арасында əр түрлі салалар бойынша кең əрі оң əріптестік тəжірибенің жиналғанын байқатады. Қазақстан-
ның шетелдік əріптестері арасынан Түркия өзінің интенсивті əрі тиімді байланыстарымен көшбасшылық 
орындардың біріне иемденеді. Бұл - өз алдына қазақ-түрік қатынастарының стратегиялық сипатына ие 
екендігін көрсетеді. Түркия əрдайым Қазақстанға оның нарықтық экономикаға даму жолында саяси, 
экономикалық, оның ішінде қаржылық-экономикалық, əр түрлі ірі проектілерді жүзеге асыруда техника-
лық көмек көрсетеді. Оған қоса инвестициялық салада, ғылым мен жаңа технологиялар саласындағы 
ынтымақтастықтың перспективасы байқалады. Осыған орай Түркияның іскер топтары динамкалық түрде 
дамып жатқан қазақстандық нарыққа инвестицияларды салуды жігерлендіруге мүдделі болып отыр. Сол 
үшін екі жақ та сауда-экономикалық жəне қаржы-экономикалық əріптестікті сапалы жаңа деңгейге өткізу 
мақсатында өзара ынтымақтастықтың қосымша механизмдерін құруға мүдделілігін білдіреді. Сонымен 
қатар Түркия үкіметі Қазақстан Республикасы басшысының жаңа геосаяси жағдайдағы, яғни дəстүрлі 
қауіптердің асқынуы жəне жаңа шақырыстар мен қауіптердің пайда болуымен сипатталатын қазіргі заман 
халықаралық қатынастар жүйесін жетілдіру қажеттілігі бар екендігін көрсететін позициясы мен Азиядағы 
өзара іс-қимыл жəне сенім білдіру шаралары жөніндегі кеңесі (АӨСШК) идеясына қолдау көрсетсе, 
Қазақстан дипломатиясы болса, Түркияның НАТО ұйымындағы ролін жəне Түркияның ЕО кірудегі 
саясатын қолдайды. Түркия қазіргі заман əлемінің ірі экономикаларының бірі ретінде тиісті өкілеттік 
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деңгейге ие болуы тиіс деген позицияға қолдау көрсетеді. Түркия мен Қазақстанның кейбір халықаралық 
мəселелерде ұқсас позициялары байқалады. Олардың қатарында Орталық Азия аймағындағы жəне 
посткеңестік кеңістіктегі жалпы интеграциялық процестер, аймақтың жəне жалпы азиаттық қауіпсіздік 
мəселелері, Таяу Шығыс мəселесін реттеу бар.  Түркия мен Қазақстанның экономикалық саладағы 
ынтымақтастығының əлеуеті өте үлкен. Өйткені Қазақстан минералдық ресурстарға өте бай əрі адам 
ресурстары да жақсы. Ал Түркия болса, қаржы ресурстары жетерлік, оның экономикалық жағдайы 
əлемдегі жетекші орын алады. Сондықтан да екі мемлекет те бір бірін толықтырады. Екіжақтың экономи-
калық саладағы жағдайы жайында жалғасты айта берсек, жалпы экономикалық қатынас өзінен өзі салыс-
тырмалы жағдайда берік. Өйткені Түркия Қазақстанның ірі донор болып табылады. 1991 жылдың өзінде 
Түркия Орталық Азияға көрсетілетін көмегі алуан түрлі болып келді, оның инициативасы бойынша 
Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының Дамудағы көмек көрсету комитеті Орталық Азия 
мемлекеттерін дамудағы ресми көмек көрсету тізіміне енгізді. Сондағы Қазақстанның дамуына бағыттал-
ған көмек көлемі 1998 жылы 95,2 млн. АҚШ доллары болды, ал 2001 жылы 43,9 млн. АҚШ доллары ғана 
болды (бұл Қазақстанның басқа орталықазиялық мемлекеттерге қарағанда тұрақтанған жағдайға байла-
нысты. Орталық Азия мемлекеттері оның ішінде Қазақстанға да бағытталған көмектің негізгі мақсаттары: 

• Демократия мен нарықтық экономикаға көшу жолындағы жүйені беріктету мен кадрларды 
дайындау; 

• Инфракұрылымды дамыту, əсіресе транспорт пен байланыс құралдарына қатысты; 
• Денсаулық сақтау мен білім беруге қолдау көрсету; 
• Қоршаған ортаны қорғау. 
Осының негізінде Түркия Қазақстанға теміржол құрылымдарын модернизациялауға (əсіресе Қытай-

мен шекаралас «Достық» станциясы), Атыраудағы құрылыс саласында, Алматы мен Астана əуежайының 
реконструкциясына, Батыс Қазақстандағы автомобиль жолдарының реконструкциясына займдар берді 
жəне қазақстандық жоғарғы оқу орындарына қайтарымсыз оқу құралдары мен театр, ауруханаларға 
қажетті жабдықтарды берді. Оған қоса Түркия қазақстандық шенеуніктерді, кəсіпкерлер мен студенттерді 
тəжірибелерге жиі шақырады. Сонымен қатар жоғарыда айтылған бағдарлама шеңберінде экономикалық 
дамудың алғышарттарына зерттеу жүргізіледі (мысалы, табиғат байлықтарын жəне су ресурстарын игеру-
де) [5]. Бұдан басқа Түркия Қазақстанға қаржылық көмек көрсететін барлық халықаралық ұйымдарға тұ-
рақты түрде жəрдемдеседі. Сауда қатынастары жөнінен Орталық Азия аймағындағы мемлекеттердің іші-
нен Қазақстан Түркия үшін ең маңызды стартегиялық əріптес болып табылады. Түркияның ірі сауда ком-
панияларының барлығы 1990 жылдьщ бірінші жартысының өзінде Алматыда өздерінің өкілдіктерін аш-
ты. 1994 жылдан бастап көптеген жапондық бизнесмендердің қатысуымен жыл сайынғы Түрік-Қазақстан 
жəне Қазақстан-Түрік экономикалық ынтымақтастық комитеттерінің біріккен отырыстары өтіп жатты. 
2002 жылы Түркиядан Қазақстанға бағытталған экспорт көлемі шамамен 92 млн. АҚШ доллары болса, ал 
Қазақстаннан Түркияға импортты шамамен 98 млн. АҚШ долларын құрады. Бірақ жалпы Түркия үшін 
бұл цифрлар үлкен көлемді кұрамайды, өйткені бұл оның жалпы сыртқы сауда айналымының азғантай 
бөлігі болғанмен Қазақтан үшін пайдасы зор. 
Түркия европалық мем-лекет ретінде демократияда үш маңызды нəрсеге басты назар аударады. Бірін-

шіден, билік тарауларының, яғни атқарушы, құқықтық жəне соттық тараулардың балансы. Кейде олардың 
қатарына БАҚ-ты да төртінші етіп қосады. Осы тараулардың барлығы да қарсыластық заңдылықтарының 
негізінде бірін бірі бақылап тұруы қажет. Екіншіден, негізгі əрі ең соңғы билік халықтың қолында болуы 
тиіс. Ал халықтың еркі сайлау кезінде өз көрінісін табады. Сондықтан сайлау анық жəне əділетті өтуі тиіс. 
Соның негізінде халықтың қалауын байқауға мүмкіндік туады. Жəне ең соңғысы үшіншіден, адам абыро-
йы мен ар-намысын құрметтеу. Түркияда Ататүрк кезінде осы үш мəселе Конституцияға енгізілген 
болатын. Жəне демократияның барлық принциптері сақталады. Осы орайда түрік саясаткерлер мен 
шенеуніктер демократияны сырттан еріксіз таңуға болмайды деп жиі айтады. Өйткені əрбір мемлекет 
өзіндік демократия моделін иемденуге əбден құқылы деп жиі айтады [6]. Əсіресе ең алдымен ел экономи-
касын тұрақтандыру қажет жағдайда демократиями енгізуді біртіндеп, сатылай жүзеге асыру кажет. 
Сондықтанда Түркия өзінің стратегиялық саясатының негізінде демократияны енгізу принциптерін де 
ескерсе де бұдан бұрын аймақтағы мемлекеттердің оның ішінде тікелей Қазақстанның да экономикалық 
жағдайын реттеуге көмек көрсетіп, аймақтағы қауіпсіздік мəселелерге көңіл бөлуді үйғарады. Екі ел 
тұрмақ бүгінгі күнде Қазақстан мен Түркия компаниялары арасында стратегиялық əріптестікті орнатып 
отырған ортақ проект бойынша бірлесіп жүмыс жасап жатқан компаниялар да бар. Қазіргі күнде бүкіл дү-
ние жүзінде энергетиканың жаһандық диверсикациясы жүріп жатыр жəне əлемдік қаржы дағдарысы осы 
процестерде маңызды рөл атқарады. Осы жағдайда жоғарыда аталған түрік компаниялар үшін Қазақстан 
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сияқты пайдалы қазбаларына бай мемлекетпен əріптестікке келу өте маңызды. Ал осы проектілердің 
жалғасты оның əрі сəтті дамып кетуі Қазақстан Республикасы мен Түркияның өзара ынтымақтастық 
қарым-қатынастарының даму деңгейіне байланысты. 2001 жылы экономикалық ынтымақтастықтың 
екіжақты үкіметаралық комитеттің отырысы кезіндегі Қазақстан Республикасының премьер-министрі 
Қ.Тоқаев Қазақстанның Орталық Азия мен Закавказье елдері арасындағы Түркия үшін ең жақыны деп 
атап өтуі жəне өз кезегінде Түркияда Қазақстанды өз ретінде қабылдайды. Соңғы жылдары Қазақстан мен 
Түркия арасында болған кемшіліктерге қарамастан Түркия сонау Ұлы Жібек жолы заманынан келе 
жатқан тарихи байланыстарды қайта жаңғыртуға мүдделі. Сондықтан да өзара тиімді ынтымақтастық 
негізінде құрылған Қазақстан мен Түрік елінің стратегиялық қатынастары XXI ғасырда да талай рет 
жетістіктерін көрсетініне сенімділік бар. 
Түркияның аймақтағы қазіргі кездегі саясаты. Түркия Орталық Азия аймағына қатысты саяси бағытын 

ең бірінші орында тек қана экономикалық мақсат содан кейін барып, нақты саяси мақсаттар белгіленген. 
Ал оның бұрынғы Кеңестік елдермен экономикалық ынтымақтастығы үш бағытта жүреді - экономикалық 
көмек, сауда мен инвестициялар. Түрік үкіметінің Орталық Азия мемлекеттері үшін арнайы тұжырымдал-
ған бағдарламалары болмасада ОА үшін нарықтық жолында көмек көрсету мен əлемдік экономика 
шеңберінде ынтымақтастыққа келу болып табылады. Өйткені ОА-ғы тұрақтылық жағдайдың жайлы 
болуы Түркияға жəне əлем қауымдастығының басқа да мемлекеттерінің жалпы тұрақтылығын қамтама-
сыз етеді. Сондықтан да түрік үкіметінің пайымдауы бойынша ауыспалы кезеңдегі мемлекеттерге көмек 
корсету Түркияның өз мүддесі үшін пайдалы. Яғни бұдан шығатын қорытынды «дамудағы ресми көмек» 
шеңберінде жасалатын барлық шаралар түрік халқының амандығына қолдау жасаумен тең келеді. 
Сондықтан бүгінгі күні Түркиямен Орталық Азия мемлекеттеріне донор елдердің ішінде жетекші орында. 
Түркия Орталық Азия елдерімен екіжақты экономикалық ынтымақтастық деңгейі көбіне ТМД-дағы 
экономикалық реформалар бағдарламасы шеңберінде жасалатын проектлермен сипатталады. 2001 
жылдан кейін Түркия стратегиясы шеңберінде жаңа сыртқы саяси бағдардың жүзеге асырылуына кірісті. 
Ол саясат үш құрамдас бөліктен тұрады: бірінші - өзара сенімділік пен түсіністікті арттыру мақсатындағы 
саяси сұхбат, екінші - аймақтың гүлденуі мен дамуы мақсатындағы табиғи ресурстарды игеруде экономи-
калық ынтымақтастық, үшінші – НАТО шеңберінде тұрақтылықты сақтау арқылы аймақтағы бейбітші-
ліктің болуын қамтамасыз ету. Жəне де Түркия Орталық Азия қазба байлықтарын игеруде, сонымен қатар 
транспорттық, коммуникациялық жəне энергетикамен қамтамасыз ету жүйесін кұруда ішкі аймақтық 
өзара ынтымақтастықтың белсенділігін арттыру факторы ретінде қалыптасуы керек [7]. 
Осындай сыртқы саяси вектордың негізінде Түркия үкіметі «Ұлы Жібек жолы жөніндегі дипломатия-

сын» жəне «Үлкен Орталық Азия» бағдарламасына қосылды. Бұл бағдарламар Түркияның Орталық Азия 
мемлекеттеріне нарықтық экономикаға өтуге қолғабыс жасап, экономикалық ынтымақтастықты кеңейту 
болжамдалады.Ұлы Жібек жолы үш негізде салыбақшы болды - энергетика, трансконтинентальді транс-
порттық жүйе жəне телекоммуникация. Жобаның өзегі ретінде бірінші орында ресурстарды игеру, əсіресе 
мұнай мен газды. Орталық Азияның шикізат қорын пайдаланған кезде ол жергілікті экономикаға 
диномизмді əкеліп, ал ірі импорттаушыларға тұрақты шикізат жеткізулерімен қамтамасыз етеді. Бұл өз 
алдына аймақтағы интеграциялық процестерге түрткі болып, жаһандық шеңбердегі транспорттық жəне 
ақпараттық коммуникациялар жүйесіне интеграциялауға мүмкіндік береді. 
Жоғарыда аталғанның барлығы Түркияның Орталық Азия аймағына бағытталған аса маңызды сыртқы 

саяси бағдар болды. Бірақ 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған оқиғадан кейін аймақтағы стратегиялық 
өзгерістерден соң, Түркия да аймаққа қатысты өз саясатын қайта қарастыра бастады. Осы орайда екі 
қорытынды тұжырымдама пайда болды. Олар мыналар: 

1. Орталық Азия мемлекеттерімен екі жақты қарым-қатынасын жалғасты тереңдету мен кеңейту; 
2. Біріншімен байланысты, жалпы Орталық Азия аймағымен ынтымақтастық пен саяси сұхбат-

ты дамыту. 
Осыған байланысты Түркия АҚШ-пен бірге Орталық Азия мемлекеттерімен жаңа деңгейдегі қатынас-

қа түсуге бет бұрды. Яғни жоғарыдағы екі принцип жаңа ғасырдың жаңа жағдайындағы Түркияның 
ерекше бағытына негізделген. Бұл өз алдына даму жөніндегі жаңа «Үлкен Орталық Азия жəне Түркия» 
атты сұхбаттың пайда болуына əкелді. Бұл бағытта Түркия Орталық Азия аймағындағы сыртқы саясаты-
ның құрылымдық өзгеруі туралы айтылып жəне сол жаңа саясаттың жоғарыда аталған, Орталық Азия 
мемлекеттерімен екі жақты қарым-қатынасын жалғасты тереңдету мен кеңейту жəне жалпылай Орталық 
Азия аймағымен ынтымақтастық пен саяси сұхбатты дамыту пинциптері негізінде құрылғаны айтылады. 
Сонымен қатар,Түркия премьер-министрі Орталық Азия мемлекеттерінің нарықтық экономика жолына 
ауысуы мен демократияны дамыту жəне аймақ мемлекеттерінің өз ішінде бір-бірімен интеграциялық 
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ынтымақтастық Орталықазиаттық мемлекеттер үшін өте маңызды екенін бөліп айтты.Қорыта айтқанда 
Түркия позициясы біріншіден, Орталық Азия мемлекеттерінің əлі де өзекті блып отырған есірткі, су жəне 
энергетика ресурстарын пайдалану, сауда саласындағы кедергілер, экология жəне басқа да мəселелерді 
өздері дербес түрде шеше алмаса, екіншіден, Орталық Азия аймағының келешекте тұрақты əрі біртұтас 
қауымдастық ретінде динамикалық түрде өсуі мен гүлденуін қамтамасыз ете алатындай ішкі аймақтық 
ынтымақтастықка бар күш-жігерін координациялауға ұмтылса, үшіншіден, жоғарыда аталған мəселелерді 
шешу мақсатында ішкі аймақтық ынтымақтастыққа бағытталған коллективті іс-əрекетттерді ұйымдас-
тырса, онда Түркия мемлекеті ондай əрекеттерді қолдап көмек көрсетуге əрдайым дайын. Түркия жағы 
көз қарасы бойынша, Орталық Азия елдері мен Түркия арасындағы өзара ынтымақтастық үш негізгі 
принциптің негізінде дамуы тиіс: «əр түрлілікті құрметтеу», «бəсекелестік пен координациялылық», 
«ашық ынтымақтастық». «Əр түрлілікті құрметтеу» принципі, яғни бұл дегеніміз əр бір жеке мемлекеттің 
өзіндік бірегей мəдениеті мен өзіндік құрылымын құрметтеу, ал «бəсекелестік пен координациялылық» 
бұл - нарықтық экономика негізіндегі ерікті бəсекелестікті жүргізе отырып, аймақтың өз ішінде бес 
мемлекеттің күш-жігерін біртұтас, бір бағытқа координациялап, нарықтық экономика принциптеріне сай 
өзара бəсекелестікті тудыру болса, үшінші «ашық ынтымақтастық» принципі бұл дегеніміз егер де ішікі 
аймақтық кооперация, аймақтың жекелеген мемлекеттері арасындағы қатынаста ешбір ерекше талапсыз 
дамитын жағдайда болғанда ғана, тиімді ынтымақтастыққа жетуге болатынын білдіреді. Əрине Түркия 
үшін аймақтың əрбір мемлекетімен жекелеген екіжақты қатынастар да маңызды орында, бірақ кейбір 
жағдайларда тек бір мемлекетке қатысы бар мəселені ұлттық шекара шеңберінде шешу келмейді. Əсіресе 
Орталық Азия елдеріне қарайтын болсақ, олардың барлығы да негізінен мəселені шеигу жолын бір бағыт-
та іздейді. Жай ғана қарапайым мысал, су-энергетикалық консорциумды құру қай заманда көзделген, 
бірақ еш нəтиже жоқ, ол əлі құрылған жоқ. Бұл тағы бір əріптесті қажет етіп тұрғанын білдіреді. Сондық-
тан да Орталық Азия мемлекеттерімен қатар Түркия да өз көмегін білдіруге дайын, өйткені онда ЕО пен 
НАТО шеңберінде экономикасы мен саяси жағдайын қалпын келтіруден тəжірибе жиналды. Түркияның 
сыртқы саясатында Орталық Азия аймағы негізгі маңызды аймақ деп белгіленген. Бұл аймаққа жиі іс-
сапарлармен келетін делегациялардан да байқалады. Олардың мақсаты көбінесе экономикалық жəне 
техникалық ынтымақтастық болса, тағы бір жағынан орталық-азиялық аймақ мемлекеттерімен мəдени 
байланысты одан əрі дамыту болып табылады. Жəне де делегациялардың келуін түрік тарапы аса сондай 
саяси сипат беретіні бірден көрінеді. Көбіне максималды түрде нақты экономикалық бағдарламаларға 
негізделгенді ұйғарады жəне бұл акценттің қарапайым халыққа сезілуін артық көреді. Түркия үкіметі 
Орталық Аймағының жергілікті энергия қайнар көздерін пайдаланып, техникалық ынтымақтастық 
саласын одан əрі бекіту мақсаты бар. Қорытындылай келе, Түркия мен ОА мемлекеттерінің қарым-қаты-
настарында бес бағытты белгілеуге болады. Бірінші - экономикалық, екінші - туризм, үшінші - саяси сұх-
бат, ішкі аймақтық ынтымақтастық, төртінші - бизнес жүргізуді қолдау, бесінші - интеллектуалды сұхбат. 

 
1 Панарин А. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000. – 32 б. 
2 Назарбаев Н. Тарих тол;ынында. – Астана. 
3 www. mif. Kz. 
4 Анкарада «
аза;стан-ТJркия ;атынастары» жиналысынан //// 

www.trtkazakh.com/kz/newsDetail.aspx?HaberKodu=fe61221b-67f4...  
5 Иембекова М.О. 
аза;стан жəне тJркі əлеміндегі ы;палдасу Jдеріс.//Білім-Образование. 2011. - №4. - 27-30 б.  
6 Gбдіраш G. Анкара есігін ай;ара ашты // Егемен 
аза;стан 1996 ж. 
7 Даниялов Г.М. Турецкая модель демократии:Идейно-политический аспект Автореферат на сойскание ученой 

cтепени кандидат политических наук. - М., 2002. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой. 

Дипломатические отношения между Казахстаном и Турецкой Республикой в течении 20 лет достигла стратегическо-
го уровня партнерства. 

Два государства ведут миролюбивую политику на международной арене, а также основываются на главнейшие 
основополагающие принципы международного права. 

В внешней политике Турции Центральная Азия отмечена как основной регион. Это доказывает частая деловая 
поездка официальной делегации. Их целью является экономическое и техническое сотрудничество, с другой сторо-
ны развитие культурного сотрудничество с Центральной Азии. Межкультурная коммуникация между двумя народа-
ми отражается в их желании сотрудничать в области образования, науки и техники. 

Автор характеризирует дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, 
также рассматривает миролюбивую политику двух государств. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, Республика Турция, дипломатические отношения, внешняя политика, 
международная арена 
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Summary 
The article deals with the diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Turkey. 

Diplomatic relations between Kazakhstan and the Republic of Turkey for 20 years, reached the level of strategic partnership.  
Two states are peaceful policy in the international arena, as well as based on the most fundamental principles of 

international law.  
In the foreign policy of Turkey, Central Asia is marked as the primary region. This proves the common business of the 

official delegation. Their goal is economic and technical cooperation, on the other hand the development of cultural 
cooperation with Central Asia. Intercultural communication between the two peoples is reflected in their willingness to 
cooperate in the fields of education, science and technology.  

The author characterizes the diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Turkey, is also 
considering the peaceful policy of the two states. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, Republic of Turkey, diplomatic relations, foreign policy, international scene 
 
УДК 931.5 
 

РОЛЬ ХУБИЛАЙ-ХАНА В КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИМПЕРИИ ЮАНЬ 
 

Г.С. Беделова – к.и.н., доцент КазНУ им аль-Фараби, 
М.С. Мырзабеков – к.и.н., доцент КазНУ им аль-Фараби, 
Р.С. Мырзабекова– к.и.н., доцент КазНУ им аль-Фараби 

 
В эпоху монгольского владычества происходили не только одни разрушения, местные жители того или иного 

региона продолжая сочинять литературные произведения на своих языках, занимались изобразительным искус-
ством, строили здания в привычном стиле, хотя, конечно, в результате монгольского завоевания в их искусстве 
появлялись и некоторые особые черты. Так случилось и в эпоху империи Юань. Хубилай хан - правитель империи 
Юань, оказывал внимание поэтам и писателям, художникам и каллиграфам, архитекторам, о творчестве которых их 
просвещенные современники говорили, как о «революции» в изобразительном искусстве того времени. Также, 
император династии Юань лично уделял большое внимание проблемам письменности, в которой он видел один из 
признаков суверенитета в области культуры. Хубилай хан действительно завоевал империю, «сидя на коне», т.е. 
военным путем, но когда понадобилось управлять ею, оказался способным к эволюции и восприятию ценностей 
другой, столь отличной от монгольской, цивилизации. 

Ключевые слова: Империя Юань, император Хубилай хан, искусство, живопись, каллиграфия, письменность, 
цивилизация 

 
Вокруг личности Хубилай-хана много мифов и легенд, как в Китае, так и среди других народов Азии и 

Европы. История сохранила и многочисленные изображения Хубилай-хана на художественных полотнах 
разных народов – китайских рисунках, персидских мусульманских миниатюрах и на европейских 
манускриптах известного итальянца, современника и придворного Хубилай-хана, Марко Поло. И везде у 
него разные облики, которые трудно свести к общему знаменателю, что, в общем-то, символизирует, хотя 
и внешне, первого императора Юань как сложную, неоднозначную, противоречивую личность.  
Эпоха монгольского завоевания оставила неизгладимый след в истории Евразии, испытавшей беспо-

щадную силу ударов Чингис-хана и наследников его империи. И всё же воинственность во внешней по-
литике монголов уравновешивалась религиозной и культурной толерантностью, основанной на стремле-
нии перенимать достойные подражания черты других культур, используя их для собственного развития. 
Предполагается, что Хубилай-хан получил китайское образование, и общение с китайскими советни-

ками, знатоками учения Конфуция, не прошло даром. В пользу сказанного свидетельствует его интерес к 
китайскому изобразительному искусству. Возможно, истоки этого интереса монгольского владыки Китая 
восходят к первой картине, с которой он ознакомился, когда китайский художник Люй Гуаньтао нарисо-
вал его портрет. Но особенный интерес к китайскому изобразительному искусству Хубилай-хан выказал 
после того, как его воины захватили императорскую картинную галерею Южной Сун, и по его приказу 
доставили ее в Ханбалык, где специалисты составили каталог захваченных сунских картин. Эти сунские 
картины стали основой его собственной коллекции произведений изобразительного искусства, которые с 
этого времени стал коллекционировать первый юаньский император, и число которых благодаря его 
покровительству росло день ото дня. Хубилай-хан оказывал внимание поэтам и писателям, художникам и 
каллиграфам, архитекторам, о творчестве которых их просвещенные современники говорили, как о 
«революции» в изобразительном искусстве того времени. Хотя некоторые китайские историки негативно 
оценивают влияние Хубилай-хана и юаньского двора, отмечая, что его покровительство распространя-
лось только на портретистов и архитекторов. Тем не менее, многие китайские художники имели работу и 
сотрудничали с юаньским двором. Известно о проводившихся выставках произведений китайских 
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живописцев. В эпоху Юань творили такие художники как Чэн Сысяо, Кун Кай, Цянь Сюань, хотя и были 
настроены критически к завоевателям. Хубилай-хан приглашал художников ко двору и даже в правитель-
ство, снабжал их всем необходимым для творчества. Симпатией и помощью Хубилай-хана пользовались 
такие знаменитые китайские художники эпохи Юань, как Чжао Мэнфу (1254-1322), служивший также в 
военном ведомстве и имевший в Ханбалыке резиденцию, впоследствии ставший президентом юаньской 
академии Ханьлинь. Чжао Мэнфу прославился как живописец, виртуозно изображавший лошадей и 
монгольских воинов в боевых доспехах, на конях. Его картины, яркие, сочные, выписанные с большой 
четкостью, пользовались популярностью и отличались простотой, доступностью и большой правдиво-
стью образов. Чжао Мэнфу в своих картинах по большей части использует пейзаж в качестве фона, на 
котором он с бесконечным разнообразием изображает лошадей в различных ракурсах, плавающих в воде, 
скачущих на лугу, дерущихся и т.д.  
Литератор, музыкант и рафинированный аристократ, происходивший из императорской семьи динас-

тии Сун, Чжао Мэнфу был величайшим мастером полихромной живописи в манере «тщательной кисти» 
(гун-би). Созданные им изображения охотничьих сцен и другие произведения жанрового характера 
(жэнь-у хуа, «живопись фигур»), казалось бы, отвечали настроениям и вкусам эпохи больше, чем 
монохромные пейзажи или изображения растений, вдохновлённые классической философией и лириче-
ской поэзией. Тем не менее, он писал пейзажи, деревья и камни, цветы и бамбук. Китайские знатоки 
обычно оценивают его произведения в монохромной туши выше, чем полихромные работы. Эта творче-
ская разносторонность как результат личного таланта и, вместе с тем, свидетельство чуткости натуры и 
образованности – прямых следствий аристократического происхождения, позволила Чжао Мэнфу высту-
пить вдохновителем и отчасти учителем уже для многих своих современников. К его последователям 
относят «четырёх (великих) художников эпохи Юань» (Юань сы (да) цзя): Ни Цзаня (1301-1374), Ван 
Мэна (1308-1385), Хуан Гун-вана (1269-1354) и У.Чжэня (1280-1354) – лучших из почти тысячи живопис-
цев и каллиграфов, работавших в этот период. По мнению китайских знатоков в шестёрку главных 
пейзажистов эпохи входит и уроженец Пекина уйгур Гао Кэ-гун (1248–1310) [1, т. 6, с. 551–552].  
Упомянутый выше знаменитый портретист, служивший при монгольском дворе – Люй Гуаньтао, 

происходил, как и Ли Сяо-янь, из местности Чжуншань (в современной провинции Хэбэй). Наряду с 
произведениями культовой живописи он создавал картины в жанре хуа-няо хуа («цветов и птиц»), 
прославившись изображениями бамбука, а также пейзажами шань-шуй хуа в духе Ли Чэна (919-967) и 
высоко почитаемого в Китае северосунского мастера Го Си (1020/1023 – ок. 1085). В качестве придворно-
го художника Люй Гуаньтао в 1279 г. был зачислен в ведомство императорских одежд и вскоре после 
этого создал находящийся теперь в тайваньском дворцовом музее вертикальный свиток, изображающий 
Хубилай-хана (Ши-цзу) на охотничьей прогулке, что ясно из сохранившейся надписи («В 1280 году 
чиновник ведомства императорских одежд Люй Гуаньтао с почтением сделал») [2, с. 302]. Как показыва-
ет свиток, автор был далёк от желания написать брутальную охотничью сцену. В живописи на удивление 
лирично и увлекательно представлена окружённая небольшой свитой императорская семья, пребываю-
щая в благодушном и беспечном настроении. При этом не исключено, что целью художника являлось 
прославление правителя, достигнутое в деликатной и нельстивой манере. Ши-цзу изображён в центре 
композиции верхом на чёрной лошади в окружении других участников охоты. Поверх красной одежды, 
облегающей фигуру, его плечи покрывает широкая длиннополая верхняя одежда из белого меха. Дама в 
белом платье, восседающая на более светлой крапчатой лошади слева от государя, по-видимому, его 
жена. Как художник ведомства императорских костюмов Люй Гуаньтао очень точно и понятно передал 
крой, материалы и отделку облачений, детально прописав узоры тканей. На переднем плане различимы 
фигуры пяти конников, один из которых посадил за спину кошачьего хищника, вероятно, охотничьего 
гепарда, двое других держат на плечах охотничьих соколов. Гарцующий в стороне слева от них юный 
наездник, натягивая лук, целится в летящего в небе дикого гуся. Этот персонаж в зелёных одеждах 
(возможно, сын Ши-цзу) всецело завладел вниманием небольшой компании. Стиль письма Гуаньтао 
превращает великолепный образец китайской живописи периода Юань в ценный источник информации о 
придворных костюмах и обычаях монгольской эпохи. 
Весьма большое распространение в юаньское время получает так называемая «живопись ученых» – 

эстетствующее направление, развившееся еще при Сунах. «Живопись ученых» культивировала изображе-
ние отдельных элементов природы, бамбука и т.д. и ограничивала творчество стремлением к охвату лишь 
самого узкого и глубоко символического круга явлений. К таким художникам относится Ли Кань. Ли 
Кань – художник и теоретик искусства, создавший развитую эстетику живописи бамбука и автор трактата 
«Чжу пу сянлу» («Книги о бамбуке с подробными описаниями»). 
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Все эти деятели искусства, также занимали ответственные государственные должности. Хубилай-хан 
специально посылал чиновников искать в стране талантливых людей «в разных искусствах» с целью 
привлечения их на службу юаньскому двору. В 1286 году он отправил с этой целью конфуцианского 
ученого Чэнь Чуфу в город Усин провинции Цзяннань. Конечно, Хубилай-хан и его окружение влияли на 
тематику произведений китайских представителей искусства, и последние были вынуждены учитывать 
их вкусы и пристрастия, в частности, любовь монгольской знати к лошадям, изображения которых на 
китайских картинах эпохи Юань столь часты. Но важной заслугой Хубилай-хана является его содействие 
отходу китайских художников от схоластического стиля сунского времени в изобразительном искусстве 
[3, с. 164-172]. К сказанному следует добавить, что юаньская живопись одна из наиболее совершенных 
страниц в истории китайского искусства. Живопись и каллиграфия этой эпохи явили необычайную 
тонкость, ясность и гармоничность восприятия мира, воплощенную в не имеющих себе равных пейзажах 
и «живописи бамбука» (хуа чжу) Ни Цзаня, У Чжэня, Хуан Гунвана и Чжао Мэнфу. Эти «четыре великих 
мастера периода Юань» сумели сочетать в своих творениях танскую ясность, сунскую индивидуальную 
значительность и техническую виртуозность [4, с. 216].  
К числу заслуг Хубилай-хана на культурном поприще можно также отнести учреждение в Китае в 

1263 году академий Ханьлинь и Ханьлинь-гоши-юань (Академии государственной истории), о чем 
сообщает «Юань ши».  
Хубилай-хан покровительствовал не только китайским деятелям культуры. В 1289 г. он поручил пяти 

чиновникам организовать преподавание языка «истифи», т.е. персидского или фарси, наряду с монголь-
ским и китайским ставшим в эпоху Юань государственным языком в Китае. «Шицзу (Хубилай-хан), 
чиновники Шаншушэна (Госсовета) высказали мнение, что язык „истифи“ удобен для использования в 
делопроизводстве: „ Сейчас Ифудэхалуддин [Ифтихар-ал-Дин – мусульманский ученый] из академии 
Ханьлинь знает этот язык. Я, [Хубилай-хан] полагаю, что вы предоставите ему пост сюеши [высокая 
ученая степень]. Всем сыновьям сановников и богатых людей следовало бы изучать этот язык 
ежедневно...“ Государь [Хубилай-хан] приказал Машудину [Маджи-ад-Дину] обучать [этому языку]». 
Выходец из мусульманских стран Маджи-ад-Дин стал с 1260 г. переводчиком, который «перевел много 
книг», а в 1282 г. главным министром при Хубилай-хане. В 1289 г. был учрежден Исламский государ-
ственный университет в Китае, где преподавался язык «истифи». Впоследствии Ифтихар-ал-Дин перево-
дил с персидского на китайский труд, известный ныне в китайской медицине под названием «Хуэй хуэй 
яофан» («Мусульманские лекарства»), и с персидского на монгольский индийский литературный памят-
ник «Панчататра» [5, с. 30-31].  
По приглашению Хубилай-хана из Персии, как тогда назывался Иран, в 1267 г. прибыл персидский 

астроном Джамаль-ад-Дин, занявшийся исправлением китайского календаря, чьи расчеты и таблицы 
использовались в системе исчисления времени в Китае с эпохи Юань. Он предложил новый, более 
точный календарь, известный под китайским названием как «Ваннянь ли» («Календарь десятитысячелет-
него исчисления»). По прибытии в Китай, Джамаль-ад-Дин преподнес Хубилай-хану солнечные часы, 
макеты земного и небесного глобусов. Персидский ученый составил трактат о семи разновидностях 
астрономических приборов стран, лежащих к западу от Китая («Сиюй исян»). В разделе «Тяньвэнь» 
(«Астрономия») в «Юань ши» указываются особенности и методика использования этих приборов, 
носящих персидские названия. Через четыре года, в 1271 г. Хубилай-хан учредил Институт мусульман-
ской астрономии. Около восточной крепостной стены Ханбалыка персидскими астрономами была 
выстроена обсерватория [5, с. 35-36].  
Вышесказанным не ограничивается роль Хубилай-хана в культурном строительстве. Именно по его 

инициативе в юаньское государственное делопроизводство была внедрена новая монгольская «квадрат-
ная письменность», основоположником которой был тибетец Пагба-лама, просуществовавшая в Китае до 
падения династии Юань. Хубилай-хан поручил Пагба-ламе создать новую письменность для монгольско-
го языка. Причина этого заключалась в том, что уйгурское письмо в применении к монгольскому языку 
имело ряд недостатков. Прежде всего, оно располагало только 14 знаками (буквами), в силу чего монголы 
должны были одной буквой обозначать разные звуки; в то же время один звук в зависимости от позиции 
в слове, мог обозначаться разными буквами. Такая недостаточность уйгурского алфавита, возможно, 
стала одной из причин создания новой монгольской письменности. Для китайского языка квадратная 
письменность была использована сразу же после введения ее в действие. Наиболее ранние из сохранив-
шихся текстов квадратного письма, относящиеся к 1275 году, представляют собой надписи на каменных 
стелах с параллельным текстом иероглифическим письмом. Китайские надписи квадратным письмом 
встречаются также на печатях, медных монетах и бумажных ассигнациях эпохи династии Юань. За 
короткое время своего существования квадратная письменность оказала влияние на создание корейского 
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алфавита. Император династии Юань Хубилай-хан лично уделял большое внимание проблемам письмен-
ности, в которой он видел один из признаков суверенитета в области культуры [6, с. 230-233].  
Разрушения, сопровождавшие продолжительную войну в период воцарения в Поднебесной империи 

монголов, способствовали обновлению городской архитектуры. Открывшийся в годы правления 
Хубилай-хана (1215-1294) доступ в Китай иностранным купцам, с одной стороны, и значительное 
улучшение коммуникаций, предпринятое, прежде всего, из военно-стратегических соображений, с другой 
стороны, вызвали интенсивный рост внутренней и внешней торговли со странами Востока и Европой.  
Видя необходимость символически обозначить новую власть как преемницу китайских традиций, 

Хубилай сделал резиденцией, получившей название Даду (или Тайду, «Великая столица», тюркск. 
Ханбалык), район современного Пекина (Бэйцзин, «Северная столица»). Лишь при монголах Пекин, 
привлекавший торговых гостей многих стран, превратился в один из самых больших и богатых городов 
Евразии. Интенсивное строительство позволило ему сохранить высокий статус также при двух последую-
щих династиях. 
Основное, что характеризует архитектуру юаньского периода, – это перестройка обширных городских 

ансамблей, возникших в предшествующие эпохи. Выработанный еще в Древнем Китае план города 
продолжал в основном сохраняться, но сам облик города видоизменился. Это особенно сказалось в строи-
тельстве Пекина. Сделав Пекин своей главной резиденцией, хан Хубилай перенес его на 3 км к востоку от 
старого города, расширил и обнес новыми стенами. Новая столица раскинулась на 60 ли в окружности и, 
подобно старым городам Китая, имела правильную планировку и широкие прямые улицы. Была построе-
на внешняя крепостная стена города, а внутри нее еще соорудили две внутренних, чтобы защитить 
императорские дворцы с резиденцией великого хана. Когда строительство было завершено, стены 
императорского города отделили Хубилай-хана и его окружение от воинов и чиновников, живших между 
внутренними стенами, и от горожан, чьи кварталы располагались за внешней стеной. Созданный еще при 
чжурчжэнях остров Цюньхуадао (в нынешнем парке Бэйхай) оказался не на окраине, как это было 
прежде, а в самом центре. На его территории возвели роскошные дворцы. Именно в этот период Пекин 
посетил знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, восторженно описавший как весь город, 
так и дворцы Хубилая: «...посредине дворец великого хана... Стены в больших и малых покоях покрыты 
золотом и серебром, и разрисованы по ним драконы и звери, птицы, кони и всякого рода звери, и так-то 
стены покрыты, что, кроме золота и живописи, ничего не видно... А крыша красная, зеленая, голубая, 
желтая, всех цветов, тонко да искусно вылощена, блестит, как кристальная, и светится издали, кругом 
дворца» [7, стр. 106]. 
Именно Хубилай-хан впервые в истории Китая провозгласил Ханбалык или Дайду – Великую столи-

цу, переименованного при Минах в Пекин, главным городом всего Китая, каковым он остается и сегодня.  
Исследователи юаньской живописи обычно с некоторым, в целом понятным, сожалением отмечают, 

что привнесённое монголами упрощение взглядов и вкусов вызвало утрату былой глубины, основанной 
на связи классической (и, особенно, монохромной) живописи с китайской философией и поэзией. Однако 
духовный потенциал юаньской живописи всё же очень значителен. Это обстоятельство устраняет право 
утверждать, что живописное мастерство как таковое исчезло, скорее оно перешло в другое качество, как 
это случилось с искусством периода Юань в целом. Поэтому речь может идти лишь об иной принятой в 
этом искусстве системе однородности и внутренней связи. Пора монгольского владычества вовсе не 
сопровождалась ослаблением высокого духовного напряжения в китайской культуре: когда же ещё, как 
ни в период смут, войн и внешнего давления культура переживает не только шок, но и предельное духов-
ное напряжение? Правильнее будет сказать, что в монгольское время сложилась новая система приорите-
тов. Станковая живопись периода Юань, претерпев обозначенные выше изменения, по уровню концен-
трации часто действительно уступала своей предшественнице, сунской живописи, так же как она време-
нами уступала в этом отношении своей современнице – буддийской бронзовой пластике, возможно, более 
адекватно выражавшей устремления монгольской эпохи с их качественной новизной. 
Известное изречение китайского философа II века до н.э. Лу Цзя, часто приписываемое Конфуцию, а 

именно: «можно завоевать империю, сидя на коне, но нельзя с коня управлять ею», лучше всего подчер-
кивает противоречивую личность Хубилая - великого монгольского хана и первого китайского императо-
ра династии Юань, совместившего в одном лице, казалось бы, несовместимое. Он действительно завоевал 
империю, «сидя на коне», т.е. военным путем, но когда понадобилось управлять ею, оказался способным 
к эволюции и восприятию ценностей другой, столь отличной от монгольской, цивилизации. 

 
1 Духовная культура Китая (энциклопедия). В 6 т. - М., 2006-2010. 
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Түйіндеме 
XIII-XIV ғғ. Юань империясының императоры Құбылай хан, сол дəуірде өзінің шығармашылығымен елге мəлім 

өнер адамдарына ерекше көңіл бөлді, оларға қамқорлық көрсетті. Мəдениет бұл кезеңде, соның ішінде көркем өнер 
жоғалып немесе дамымай қалған жоқ, ол өзінің басқа қырынан көрінді. Мақалада Қытайдағы монғол империясының 
үстемдігі кезінде қытай мəдениеті рухани құлдырауды бастан кешті деген тұжырымдарға қарсы бірқатар дəлелдер 
келтірілді. Авторлар ойынша, бүліктерден, соғыстардан жəне сыртқы қысымнан мəдениет тек соққыны ғана басынан 
кешірмейді, сонымен қатар барынша рухани күшейеді. Біздің заманымызға дейін жеткен Юань империясының 
көркем өнер, архитектура жəне т.б. мəдениет туындылары, XIII-XIV ғғ. монғол мемлекетінің мəдениетіндегі эстети-
калық жəне стилистикалық ерекшеліктері жөнінде түсінік береді. Мақалада сонымен бірге, Юань мəдениетінің 
еуропалық мəдениетке тигізген əсері жөнінде де сөз қозғалады.  

Тірек сөздер: мəдениет, өнер, империя, Юань империясы, монғолдар, Қытай, көркем өнер 
 

Summary 
In the era of Mongol rule occurred not only destructions, also residents of a region continued to write literary works in 

their own languages, engaged in the fine arts, the construction of buildings in the traditional style. Although, of course, the 
Mongol conquest influenced to their art and appeared in some of the special features. This is especially happened in the era of 
the Yuan Empire. Kublai Khan, the ruler of the empire Yuan, paid attention to poets and writers, painters and calligraphers, 
architects, whose work on their enlightened contemporaries said, as a "revolution" in the fine art of the time. Also, the 
emperor of the Yuan Dynasty was paying much attention to writing, which he saw as a sign of sovereignty in the field of 
culture. 

Purpose of the article to consider the role of Kublai Khan in the cultural construction of the Yuan Empire, as part of a 
civilization vision of historical processes that is the state and development of culture and art of China during Mongol rule. 
Research methods are based on many of the source materials, also were involved in the research works of scientists from 
different countries. 

Keywords: Empire of Yuan, Emperor Kublai Khan, art, painting, calligraphy, writing, civilization 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ ОПЫТА МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
А.Е. Тойганбаева – докторант PhD, кафедры международных отношений КазУМОиМЯ 

имени. Абылай хана, 
С.М. Мукан – докторант PhD, кафедры международных отношений КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
 
В данной статье проводится анализ опыта модернизации и моделей роста стран Юго-Восточной Азии (на приме-

ре Сингапура, Малайзии и Таиланда), где государство выбирает стратегию развития. Анализируется стратегия 
Республики Казахстан, который использует экспортноориетированно-сырьевую модель, где ведущую роль играет 
нефтегазовый сектор и металлургия. На сегодняшний день, нефтегазовый сектор играет важнейшую роль в процессе 
модернизации Республики Казахстан. РК позиционирует себя как страну, находящуюся в процессе становления 
энергетического сектора и он является важнейшим элементом экономического благополучия населения и быстрого 
роста благосостояния страны в целом. В настоящее время наиболее приемлемой является экспортноориентированно-
сырьевая модель, которая в течение 15-20 лет будет играть доминирующую роль и в этой модели важным является 
разработка и продажа добываемых природных ресурсов. В Казахстане накоплен достаточный научный и техниче-
ский потенциал, благодаря которому вероятен переход на экспортноориентированно-инновационную модель. 

Ключевые слова: экспортноориетированно-сырьевая модель, углеводородное сырье, антидемпинговые тарифы, 
наукоемкая продукция, интеграция 

 
Для адекватного определения места Казахстана в системе международного разделения труда и его 

более выгодного позиционирования на мировом рынке необходим анализ опыта модернизации и моделей 
роста стран Юго-Восточной Азии. При сравнении с азиатскими государствами на начальном этапе индус-
триализации, можно отметить, что Казахстан обладает значительными преимуществами, такими как 
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политическая и социальная стабильность в стране; выгодное географическое расположение (за исключе-
нием отсутствия выхода к морским и океаническим путям); большая территория с малой численностью 
населения (больше возможностей обеспечения населения продовольствием и жильем); квалифицирован-
ная рабочая сила (положительная роль советской системы образования) и богатые природные ресурсы.  
По мнению К.Арыстанбекова «экономические преобразования, произошедшие в Казахстане в 

последнее десятилетие, дают ощутимые результаты. Страна начала пожинать первые плоды социально-
экономических реформ» [1]. Опыт стран ЮВА убеждает, что именно государство стало локомотивом 
модернизации их экономики и только ему было присуще право выбора стратегии индустриализации. В 
нашей республике ситуация складывается идентичным образом, чем и объясняется экспортоориентиро-
ванный путь развития страны. Казахстану предстоит пройти все этапы развития азиатских стран, на 
одних задерживаясь дольше, на других - меньше. Быстрое развитие страны зависит от того, какой путь 
будет выбран в качестве приоритетного и к каким результатам он приведет. 
Ключевым моментом экономического развития становится определение стратегии адаптации 

Казахстана к новым условиям международного разделения труда. В качестве принципиально различаю-
щихся моделей, среди которых может происходить выбор, можно представить следующие: 

 
Модели экономического развития 

 
В Казахстане стихийно сложилась и осуществляется первая модель. Экспортоориентированное разви-

тие - тот тип эволюции экономики, при котором ставка делается на конкурентоспособные на мировом 
рынке производства, на вывоз соответствующей продукции, обеспечивающей ресурсы для других, значи-
тельно более слабых, отраслей. При этом предполагается высокая степень открытости хозяйственной 
жизни внешнему миру. По отношению к Казахстану такими «конкурентоспособными производствами» 
стали исключительно сырье и продукция неглубокой переработки. 
Основным источником финансовых средств для казахстанской экономики является работающий на 

экспорт сырьевой комплекс и ведущую роль в нем играют нефтегазовый сектор и металлургия (черная и 
цветная). Наиболее устойчивое положение на внешнем рынке у нефтегазовой отрасли, которая остается 
исключительно важным источником пополнения государственного бюджета. Одновременная переработ-
ка нефти различного состава предопределяет потерю тех качественных преимуществ, которые имеет 
практически каждый тип нефти. 
Из исследований ученых известно, что добываемая в Республике Казахстан нефть по группе основных 

характеристик относится к различным типам, зависящим от глубины, возраста геологических структур, 
скопления углеводородов. Качественную оценку каждого типа нефти может дать фракционный состав, 
характеризующий потенциальное содержание нефтепродуктов. Это дает возможность проведения эконо-
мической оценки «ценности» нефти в зависимости от того, какой выход продукции будет обеспечиваться 
на конкретном предприятии. 
Нефти месторождения Эльбинского района относятся к типу легких с высоким удельным весом 
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топлива и масел, в связи с незначительным присутствием в них серы, смол, переработка осуществляется 
по простой технологической схеме. Нефти месторождения Мангистау отличаются большим содержанием 
парафинов, что в значительной степени усложняет ведение процессов добычи, транспортировки и перера-
ботки. Наиболее эффективный вариант их использования заключается в выделении широкой масленой 
фракции и парафинов. Бузачинские нефти относятся к типу тяжелых, использование которых с экологи-
ческих позиций затруднено тем, что в их составе содержится группа микроэлементов ванна – дийпорфи-
ронового комплекса. Следовательно, переработка их должна осуществляться по топливно-масляной 
схеме с обязательным выделением ванадия и возможно никеля концентрация которых достаточно велика. 
Направления использования тенгизской нефти связаны с увеличением топливных фракций в пределах 70-
75%, а также с выделением меркаптанов, представляющих собой важный продукт. 
Анализ фракционного состава нефти добывающих районов Республики Казахстан дает основание 

для выводов о широких возможностях для получения разнообразного ассортимента горюче-смазач-
ных материалов. В стратегии экономического развития Республики Казахстан предпочтение отдается 
продаже сырой нефти в чистом виде или же путем заключения контрактов на совместную разработку 
месторождений. 
Комплексное использование нефтегазового сырья представляет собой важную составляющую малоот-

ходной и безотходной технологии. Реализация основных ее принципов позволяет получить из одного 
вида сырья нескольких видов продукции многоцелевого назначения, по своим потребительским 
свойствам, выходящими за пределы одной отрасли.  
Эффективным направлением использования углеводородного сырья является его глубокая переработ-

ка. При этом годовой эффект согласно максимальному варианту выхода готовых изделий будет находить-
ся в пределах 1900-2000 млн. долл. Выработки определенного ассортимента готовой продукции требует 
модернизации и корректировки стратегии развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан. 
Экономика, рост которой зависит от темпов развития топливно-энергетического экспортного сектора, 

обрекает себя на экономическую зависимость от конъюнктуры мирового рынка, лишает себя цивилизаци-
онных перспектив экономического прогресса. Надеяться на то, что увеличение объемов экспорта топлив-
но-энергетических и минеральных ресурсов будет стимулировать процесс вложения средств в обрабаты-
вающую промышленность нереально. Добывающие отрасли очень капиталоемки и требуют крупных 
инвестиционных затрат. Большая часть получаемой прибыли уходит на поддержание функционирования 
самих отраслей. Оставшиеся суммы идут на оплату импорта потребительских и продовольственных 
товаров. Из-за наблюдающейся в мире тенденции повышения цен на готовую продукцию относительно 
сырьевых товаров, при любом увеличении объемов, экспорта высвобождения инвестиционных ресурсов 
не произойдет. Подсчеты российских экономистов показывают, что средние контрактные цены на товары 
российского экспорта за 1993-1996 гг. выросли примерно на 8%, а на импортные товары – в 2,3 раза [2]. 
Это означает, что при увеличивающихся ценах на сырье приобретение одной единицы импорта будет 
оплачиваться вдвое большим количеством ресурсов. 
Следовательно, даже при положительной динамике сырьевых цен инвестиционных средств для созда-

ния эффективных промышленных структур будет недостаточно. Хотя ожидать благоприятной конъюнк-
туры на мировых рынках в свете последних событий не приходится. 
Не менее важным фактором, значительно сокращающим возможность достижения качественного 

экономического роста в условиях экспортноориентированной сырьевой модели, является развитие ресур-
сосберегающих технологий в постиндустриальных странах, приведшее к снижению материалоемкости 
продукции. В 1973-1978 гг. потребление нефти в расчете на единицу стоимости промышленной продук-
ции снижалось в США на 2,7% в годовом исчислении, в Канаде - на 3,5%, в Италии - на 3,8%, в Германии 
и Великобритании - на 4,8%, в Японии - на 5,7%. С 1973 по 1985 г. ВНП постиндустриальных стран 
увеличился на 32%, а потребление энергии - всего на 5%. В ближайшие 30 лет потребности данных стран 
в природных ресурсах из расчета на 100 долларов США произведенного национального дохода, должны 
снизиться в 10 раз - до 31 килограмма по сравнению с 300 килограммами в 1996 г. [3]. Кроме того, 
необходимо учитывать тенденцию к возрастанию протекционистских стремлений, как в постиндустри-
альных, так и в индустриальных странах. Так, сейчас в отношении российских экспортеров действуют 99 
антидемпинговых процедур в 24 странах мира. Это касается, в первую очередь, экспорта металлопроката, 
черных металлов, текстиля, азотных удобрений. В результате Россия недополучает 1,5-2 млрд. долл. 
ежегодно [4].  
Аналогичные меры предпринимаются по отношению к Казахстану. Несколько лет осуществляется 

антидемпинговое расследование поставок урана из Казахстана в США. С 1992 г. республика могла 
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импортировать природный уран на американский рынок при соблюдении определенных условий, не 
дававших возможности развернуть продажу этой продукции. В 1996 г. Казахстан начал экспортировать в 
США порошок диоксида урана для изготовления топливных таблеток, но в 1997 г. в одностороннем 
порядке Департамент коммерции перестал выполнять и это обязательство. 
Антидемпинговые тарифы в размере 33-45% против импорта стали из Казахстана ввело правительство 

Мексики. ЕС использует 78-процентную антидемпинговую пошлину на импорт казахстанского ферроси-
лиция. В 1999 г. США сняли аналогичную пошлину, но только после того, как было признано, что 
импорт этой продукции не представляет угрозы для американских производителей. Подобные меры 
применяются в отношении проката стали горячекатаной и изделий из нее в Венесуэле, феррохрома с 
содержанием углерода более 4% в Бразилии, феррохрома с содержанием углерода менее 4% в ЕС и 
Индии, титановой губки в США. Осенью 1999 г. инициирована процедура разбирательства в целях 
применения защитных мер в отношении экспорта проката стали из Казахстана в Перу [5].   
В начале 2001 г. парламент США под давлением своих сталелитейных предприятий ввел пятилетнюю 

квоту на ввоз сталелитейной продукции из Казахстана и других 11 стран-экспортеров горячекатаной ста-
ли. А в начале 2002 г. квота дополнилась четырехлетней импортной пошлиной, которая варьирует от 20 
до 40%. Китай в марте 2002 г. ввел 12%-17% пошлину на импорт казахстанской меди и медной катанки. 
Следующее доказательство ограниченности экспортноориентированной сырьевой модели заключается 

в том, что, реализуя ее, страны с переходной экономикой ежегодно теряют миллиарды долларов. Как 
известно, современное мировое хозяйство имеет вид пятиуровневой технологической пирамиды: 1 - 
уровень, генерирующий поток инноваций и новых образцов; 2 - быстро обновляемое индивидуализиро-
ванное производство; 3 - массовое крупносерийное производство; 4 - выпуск базовых ресурсов для 
крупносерийного производства; 5 - традиционные медленно обновляемые сферы (например, аграрный 
сектор). В зависимости от того, какой уровень занимает данная страна в глобальной экономике, она 
становится получателем или плательщиком дополнительной добавленной стоимости (так называемой 
технологической ренты) [6].  
Находясь по экспорту на 4-5-м уровнях, а по импорту на 2-3-м уровнях, постсоветские страны, в том 

числе и РК, стали плательщиками технологической ренты, донорами произведенной добавленной 
стоимости. 
Сомнительна эта стратегия и с точки зрения разрешения социальных проблем - появление дополни-

тельных рабочих мест и снижение безработицы. Затраты на содержание одного рабочего места, к приме-
ру, в нефтяной промышленности, в 3-4 раза больше соответствующих затрат в машиностроительном 
комплексе [7, с.157]. И, наконец, ориентация на экспорт сырья равносильна ориентации на развитие 
сырьевого комплекса в ущерб обрабатывающему, поскольку добывающие отрасли переманивают к себе 
трудовые, финансовые и технологические ресурсы страны, оттягивают на себя приток инвестиций из-за 
рубежа. Это - прямой путь к закреплению колониальной структуры внешнеэкономических связей: вывоз 
сырья в обмен на ввоз готовых изделий [8]. 
Экспорт может оказывать стимулирующее влияние лишь при условии, что он представлен науко-

емкой продукцией. Это оказывается очевидным из соотношения цен на промышленную продукцию. 
Так, продажа: 

• 1 тонны сырой нефти приносит примерно до 20-25 долларов прибыли; 
• 1 килограмма бытовой техники дает 50 долларов прибыли; 
• средняя норма прибыли от реализации 1 килограмма авиационной техники составляет 1000 

долларов; 
• 1 килограмм наукоемкого продукта в информатике и электронике позволяет извлекать до 5000 

долларов прибыли [7, с. 158].  
В таких условиях возникает объективная необходимость переориентации экономики либо на развитие 

экспорта продукции обрабатывающих отраслей, либо на создание промышленных структур, ориентиро-
ванных на внутренний рынок. Несомненно, более желанным, с точки зрения повышения эффективности 
участия транзитных стран в международном разделении труда (МРТ), был бы первый вариант развития. 
Курс на интеграцию в МРТ при надлежащей его реализации, расширяя рынок сбыта и доступ к 

передовым технологиям, мог бы активизировать инвестиции, увеличить инвалютные доходы и облегчить 
решение проблемы обременительного внешнего долга. Он мог бы также способствовать росту и кон-
солидации внутреннего рынка, приумножению бюджетных доходов, финансовой стабилизации и в конеч-
ном счете переходу к самоподдерживающемуся и динамичному экономическому росту. Вместе с тем 
реализация такой стратегии помогла бы, если не устранить, то хотя бы ощутимо сгладить обострившиеся 
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из-за резкого увеличения импорта противоречия между тягой к высоким стандартам потребления и 
низкими доходами основной массы населения, которые напрямую связаны с неконкурентоспособностью 
переходных экономик [9]. Однако достижение таких результатов зависит от того, насколько обоснованно 
будет выбрана экспортная специализация страны. 
Надеяться на повторение опыта стран Юго-Восточной Азии, интегрирование в систему международ-

ного разделения труда, которое осуществлялось на основе экспорта текстильных товаров, в Казахстане 
нереально. Рынки развитых стран уже переполнены дешевыми потребительскими товарами и просто не в 
состоянии абсорбировать дополнительные объемы аналогичных изделий. 
Кроме того, необходимо учитывать то, что включение стран Юго-Восточной Азии в международное 

разделение труда происходило во времена массового производства и потребления. Характерные тому 
периоду широкие масштабы сбыта при несложной технологии изготовления как нельзя лучше подходили 
для стран, обладающих дешевой рабочей силой. Однако с переходом западного общества к информаци-
онному типу развития значение этого преимущества уменьшается, а перспективы сбыта массовых 
товаров на западных рынках становятся менее благоприятными. 
К тому же азиатский вариант развития не такой уж и благоприятный и эффективный, как могло 

показаться 6-7 лет назад. Считалось, что пример модернизации государств Юго-Восточной Азии, 
основанный на развитии экспорта товаров, производимых по иностранным технологиям, наиболее 
удачен. Действительно, с 1991 по 1995 г. экономика восьми из десяти стран, достигших роста более 50% 
были сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В 1991 г. доля данного региона в мировом ВВП составляла 25% (хотя в 1960 г. она не достигала и 4%), 

а в 2000 г. уже 30% [10]. Кризис 1997 г. не дал осуществиться прогнозам. Причем, по объяснениям 
специалистов, причины его были заложены в самом процессе развития азиатских стран.  
Во-первых, платой за быстрое развитие была относительная односторонность азиатских хозяйствен-

ных систем. Так, в Малайзии доля продукции электронной промышленности в экспорте превысила 44%. 
При этом не могло быть и речи о том, чтобы значительная часть производимой продукции могла быть 
реализована на внутреннем рынке. Объем экспорта при таком положении показывает не только эффек-
тивность национальных производителей, но и ограниченность возможностей национальных потребите-
лей. Показатели роста экспорта не могут служить однозначным свидетельством подъема благосостояния 
в той или иной стране и свидетельствовать об успехах ее социального развития. 
Во-вторых, экономический рост обеспечивался в основном экстенсивными факторами. Развитие 

промышленности основывалось на вовлечении в производство все больших людских масс: в Сингапуре с 
1966 по 1990 гг. доля занятых в промышленности в общей численности активного населения выросла с 27 
до 51%; в Малайзии с начала 60-х по начало 90-х гг. этот показатель повысился с 22 до 48%; в Таиланде - 
с 17% в 1952 г. до 40% в 1993 г. Кроме того, в Малайзии и Таиланде в первой половине 90-х гг. средняя 
продолжительность рабочего времени в индустриальном секторе достигала почти 2,5 тыс. часов в год (в 
большинстве европейских стран она законодательно ограничена 1,5 тыс. часов). 
В-третьих, следует отметить, что все эти меры не дали бы достигнутого результата, если бы не 

иностранные инвестиции, которые выросли за период с 1985 г. по 1992 г. в 3 раза в Сингапуре, в 9 раз - в 
Малайзии, от 12 до 15 раз - в Таиланде. Увеличение масштабов индустриализации, которое ограничива-
лось Юго-Восточной Азией, сопровождалось снижением спроса на их промышленную продукцию в 
развитых странах. 
В-четвертых, опыт модернизации, осуществленной в регионе, показывает, что рост экономических 

показателей далеко не тождественен улучшению социальной ситуации. Высокая норма сбережения, 
составляющая в Малайзии, Таиланде - по 35% ВВП, а в Сингапуре - 47%, означала, что успехи производ-
ства основывались на недопотреблении населения. На протяжении восьмидесятых годов потребление на 
душу населения в Таиланде, Малайзии снизилось соответственно на 7,23% по сравнению с аналогичным 
показателем, рассчитанным по странам «большой семерки», где темпы роста были более умеренными. 
Можно утверждать, что главной причиной кризиса были не только ошибки в финансово-кредитной 

политике, но главным образом нарушение фундаментальных воспроизводственных пропорций, поставив-
шие эти страны в жесткую зависимость от мировой хозяйственной конъюнктуры. 
Таким образом, рассматриваемая модель экспортоориентированного развития сырьевого сектора не 

приведет казахстанскую экономику к общему росту и подъему, наоборот, по многим параметрам произ-
водственный спад лишь усилится. Так как сырьевой характер экономики, недоразвитость обрабатываю-
щих отраслей не могут быть преодолены за короткий период времени. По прогнозам, в течение ближай-
ших 15-20 лет сырьевой комплекс будет играть доминирующую роль.  



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(41), 2014 ж. 

63 

1 Арыстанбеков К. Анализ экспортных возможностей Казахстана // Аль-пари. – 2002. - №6. – С. 3-13. 
2 Oболенский В.И. Включение России в мирохозяйственные отношения: пути повышения эффективности // 

Проблемы прогнозирования. 1998. - №5. - с. 95-108. 
3 Мегатренды мирового развития. Интернет источник: http: www.postindustrial.ru.  
4 Вольский А. Пути экономической интеграции в новых условиях // Внешняя торговля. 2000. - №4. - С. 4-6. 
5 Ашимбаева А. Структура экономики: закономерности формирования, тенденции и приоритеты развития. - 

Алматы, 2000. 
6 Белоусов А. Р. Системный кризис как вызов российскому обществу // Проблемы прогнозирования. 1998. - №2. - 

С. 17-51. 
7 Денисов Г.Л., Каменецкий М.И., Остапенко В.В. Прикладная наука и инновационная деятельность: экономика 

и управление. - М.: Диалог-МГУ, 1998. - С. 157. 
8 Загашвили В. Интеграция России в мировое хозяйство // Мировая экономика и международные отношения. 

1999. - №7. - С. 22-29. 
9 Эльянов А. Индустриализация развивающихся стран в интерьере мирохозяйственных связей и Россия // 

Мировая экономика и международные отношения. 1999. - №2. - С. 13-14. 
10 Иноземцев В. Наметившиеся воспроизводственные тенденции в мировом хозяйстве // Экономист. 2000. - 

№6. - С. 80-87. 
 

Түйіндеме 
Мақалада Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің (Сингапур, Малайзия жəне Тайланд елдерінің мысалында) модерниза-

ция тəжірибесі мен мемлекеттердің даму моделіне сараптама жасай отырып, мемлекет өз даму стратегиясын таңдау-
да. Шикізатты экспорттау моделін қолдана отырып, Қазақстан Республикасының стратегиясын сараптай келе, 
мұнай-газ жəне металлургия саласының рөлі айқын көрінеді. Бүгінгі таңда, Қазақстан Республикасының модерниза-
циялау үрдісінде мұнай-газ саласының маңызы өте зор. Қазақстан Республикасы өзін энергетикалық секторы қалып-
тасып келе жатқан мемлекет ретінде сондай ақ жалпы мемлекет халқының əл ауқатының дамуы мен өсуі ретінде 
қарастырады. Қазіргі таңда шикізатты экспорттауға биімделген бірден-бір моделі болып табылады. Өйткені 
аталмыш модель 15-20 жыл бойы өз орнын тауып басты рөль атқаратын моделге айналды. Сондай ақ, бұл моделдің 
ерекшелігі пайдалы қазбаларды өндіру жəне сату болып табылады. Қазақстанда ғылыми жəне техникалық потенци-
алға ие бола отырып, осыған байланысты іс шараларды іске асыра отырып эксортқа биімделген инновациялық 
моделге көшу ретінде қарастыруға болады. 

Тірек сөздер: шикізат экспорт қалыбы, көмірсутектің шикізаты, антидемпинговые тарифтер, өнім, шоғырлану. 
 

Summary 
This article analyzes the experience of modernization and growth patterns of Southeast Asia (Singapore, Malaysia and 

Thailand), where the government chooses the strategy development. Analyzes the strategy of the Republic of Kazakhstan, 
which uses export oriented resource model, where the leading role is played by the oil and gas sector and metallurgy. Today, 
the oil and gas sector plays a crucial role in the process of modernization of the Republic of Kazakhstan. Republic of 
Kazakhstan has positioned itself as a country where the energy sector is an important element of the economic welfare of the 
population and the rapid growth of the welfare of the country as a whole. Currently, the most accepted is export-oriented, 
resource model that within 15-20 years will play a dominant role in this model it is important to develop and sale extracted 
natural resources. Kazakhstan gained sufficient scientific and technical potential, which is likely due to the transition to 
export-oriented innovation model. 

Keywords: eksportnoorietirovanno-resource model, the hydrocarbon feedstock, anti-dumping tariffs, high-tech products, 
integration 
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Мақалада автор ҚР Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың елімідің тəуелсіздік алғаннан кейінгі 

жылдар аралығында көтерген интеграциялық идеяларын іске асыруға бар күшін салып, соған байланысты «Еуразия-
лық одақ: идеядан болашаққа» атты мақаласында өзінің негізгі төрт ұстанымды бөліп көрсеткендігіне тоқталады. 
Яғни, мұнда Елбасы мəдени жəне өркениеттілік факторлардың маңызын теріске шығармай-ақ экономикалық прагма-
тизм негізіндегі интеграцияны құруды ұсынғанын баян етеді. 2014 жылға дейін Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен 
жəне басшылығымен Еуразия кеңістігінде экономикалық интеграциялық үдерістер жаңа сапалық деңгейге көтеріліп, 
өз жемісті нəтижесін беріп үлгерді. Елбасы 2014 жылғы дəрісінде Еуразиялық экономикалық одақ алдында жаңа 
белестерден асуды мақсат етіп отыр. Оның пікірінше, абстрактілі геосаяси идеялар мен ұрандар емес, экономикалық 
мүдделер интеграциялық үдерістердің басты қозғаушысы болмақ. Сондықтан болашақ Еуразиялық Одақтың бастап-
қы негізі – Біртұтас экономикалық кеңістік біздің халықтарымыздың бірлесе табысты дамуының ауқымды ареалы 
ретінде көрініс табатындығы туралы айтылады.. 

Тірек сөздер: Елбасы, интеграция, идея, Еуразиялық Одақ, геосаяси, экономика, стратегия  
 
М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университеті қабырғасында əлем назарына ұсынылған 

Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық стратегиясы 1994-2014 жылдар аралығында жүйелі түрде дами 
отырып, тиімді қызмет атқарып келе жатқан ЕурАзЭҚ, Кедендік одақ жəне Біртұтас экономикалық кеңіс-
тік сияқты құрылымдар интеграциялық структуралар түрінде іске асырылды.  
Мемлекеттік қайраткер ретінде Н.Назарбаевтың аса маңызды қырларының бірі оның бірнеше қадамды 

алдын ала ойлайтындығы жəне халықаралық дамудағы негізгі бағыттардың өзгерісін болжап, қорытынды 
шығаратындығында. Президент аймақтық интеграцияны жаһандық қауіп-қатерге бірігіп қарсы тұрудағы 
тиімді əрі жүзеге асыруға болатын əдіс ретінде қарастырды. Ол Қазақстанның посткеңестік кеңістіктегі 
əріптестерінің назарын əлемдік саяси жəне экономикалық интеграцияның мемлекеттілік деңгейден 
аймақтыққа өзгеріп жатқан үрдісіне аударды. Осылайша, интеграцияға дайын емес елдер əлемдік тарих-
тың бір шетінде қалып қою қатерінде тұрды.  

1994 жылдың наурыз айында Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекеттердің еуразиялық одағын құру туралы 
ұсынысын білдірген болатын. Президентіміз 20 жыл бұрынғы сөзінде: «ТМД-ның болашақтағы дамуы 
жайлы ойыммен бөліскім келеді. Өкінішке орай, ТМД бүгінгі таңда құрамындағы мемлекеттердің, біздің 
халықтарымызға қажетті, интеграциясын қамтамасыз ете алмай отыр. Достастықтың құрылғанынан 
бастап оның мүшелері жақындасудың орнына бір-бірінен одан ары алшақтап барады». Елбасымыздың 
пікірінше, Достастық мүшелерінің қарым-қатынастың жаңа сапалық дегейіне өту уақыты келген болатын. 
Бұл қарым-қатынас «теңқұқықтық жəне еріктілік ұстанымдарына негізделген жаңа мемлекетаралық 
бірлестік». «Осындай бірлестіктің қызметі екі негізгі мəселені шешуге бағытталған, яғни, Біртұстас 
экономикалық кеңістікті жəне біріккен қорғаныс саясатын қамтамасыз ететін, Еуразиялық одақ атқара 
алуы мүмкін». 
Посткеңестік кеңістіктегі мемлекетаралық қарым-қатынастар еуразиялық идеяның қажеттілігіне көз 

жеткізді. 2000 жылы 10 қазанда Қазақстан, Ресей, Беларусия, Қырғызстан жəне Тəжікстан бүгінде өте 
тиімді жəне пайдалы экономикалық интеграциялық жобаға айналған Еуразиялық экономикалық одақтың 
негізін қалаған болатын.  
Дегенмен, Еуразиялық Одақ жобасы 2010 жылға дейін тек қағаз жүзінде қалып келді. 2010 ж. желтоқ-

сандағы Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың отырысы, одан кейін 2011 ж. Н.Назарбаевтың 
"Еуразиялық одақ: идеядан болашақтың тарихына", Ресейдің сол кездегі премьер-министрі В.В. Путиннің 
"Еуразия үшін жаңа интеграциялық жоба – бүгіннен басталатын болашақ", Беларусия президенті 
А.Лукашенконың "Біздің интеграцияның тағдыры туралы" атты мақалалары Еуразиялық одақ жобасына 
жаңа серпін берді. 
Қазіргі уақытта тұрақты əрі əділетті əлемдік тəртіпті орнатудың басты құралына экономикалық 

интеграция айналып отыр. Əлемді түбірімен өзгеріске ұшыратып отырған алмасулар "экономикалық 
білімге" ауысуға жаңаша бірегей мүмкіндіктер жасап, үздік технологиялардың таралуына жəне иннова-
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циялық дамудың əлеуетін ұтымды пайдалануға жағдай қалыптастырады. Посткеңестік кеңістіктегі қазіргі 
күнгі интеграциялық құрылымдар еуразия халықтарының сан ғасырлық көршілік дəстүрлер мен өзара 
сыйластыққа негіз артады. Қалай дегенмен де, қазіргі еуразиялық интеграциялық идея, бұл – іргелес 
елдердің экономикалық қарым-қатынасын одан ары кеңейтуге арналған "практикалық нұсқаулық" болып 
табылады.  
Еуразиялық мемлекеттер интеграциясының басты мақсаты ретінде аймақтың тұрақтылығы мен қауіп-

сіздігін нығайту жəне əлеуметтік-экономикалық модернизация жүргізу аталды. Бүгінгі Еуразиялық эконо-
микалық қауымдастық, Кедендік одақ, Біртұтас экономикалық кеңістік тəрізді интеграциялық құрылым-
дар – Еуразиялық жобаны жүзеге асырушы негізгі құралдар болып саналады [1]. 

1995-2000 жылдардың аралығында посткеңестік кеңістіктегі барлық маңызды интеграциялық бас-
тамалар Қазақстан тарапынан, дəлірек айтсақ, ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтан шығып отырды.1994 
жылғы ұсыныстан кейін Кедендік одақ құрыла бастады, 1996 жылы оның құрамына 3 мемлекет кірді. 
2013 жылы Астандағы кездесу кезінде РФ Президенті В.Путин. Назарбаевтың бастамасына байла-
нысты былай баға берген еді: «Сіз, негізінен алып қарағанда, Кедендік одақтың негізін қалаушысыз, 
бұл сіздің ойыңыз еді, ал біз оны біртіндеп дамытудамыз. Бұл посткеңестік кеңістіктегі өте үлкен 
қадам болғандығын атап өтуім керек» [2]. 
Кедендік одақтың құрылғанынан кейін 2010 жылы ЕурАЗЭҚ-дың Мəскеуде өткен саммитінде 

Беларусия, Қазақстан жəне Ресей БЭК негізінде Еуразиялық одақ құру шешімін қабылдаған болатын. 
2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Кедендік одаққа мүше мемлекеттер территориясында Біртұстас 

экономикалық кеңістік құрылады. БЭК-тың интеграциялық келісімдері толығымен 2012 жылдың шілдесі-
нен бастап іске қосылады. БЭК құрудың мақсаты мүше мемлекеттердің экономикаларының тұрақты жəне 
тиімді дамуына жəне тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеруге жағдай жасау болатын [3]. 
Елбасымыз Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуының əр сатысын анықтап, оған қалай жету 

жолдарын айқындап берген. Еуразиялық экономикалық интеграция үдерісі сатылы түрде өз уақытымен 
жүргізілуі қажет: ЕурАЗЭҚ-тен Кедендік одаққа, одан кейін Біртұтас экономикалық кеңістік, жəне соңғы 
кезең Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы [4].  
Н.Ə. Назарбаевтың сатылы түрде əрекет етуді баса айта отырып, Еуразиялық экономикалық 

одақтың құрылуы жайлы ЕЭК «барлықтарыз үшін толығымен тəуелсіз жəне таза болғанда» ғана айта 
аламыз деп айтқан [5]. 
Елбасымыз осы жылдар аралығында көтерген интеграциялық идеяларын іске асыруға бар күшін 

салып келеді. «Еуразиялық одақ: идеядан болашаққа» мақаласында Елбасы негізгі төрт ұстанымды бөліп 
көрсеткен: Біріншіден, мəдени жəне өркениеттілік факторлардың маңызын теріске шығармай-ақ, мен ең 
алдымен, экономикалық прагматизм негізіндегі интеграцияны құруды ұсындым. Абстрактілі геосаяси 
идеялар мен ұрандар емес, экономикалық мүдделер интеграциялық үдерістердің басты қозғаушысы 
болмақ. Сондықтан болашақ Еуразиялық Одақтың бастапқы негізі – Біртұтас экономикалық кеңістік 
біздің халықтарымыздың бірлесе табысты дамуының ауқымды ареалы ретінде болмақ. 
Екіншіден, мен əрқашанда ерікті интеграцияны жақтаушы болып келдім жəне болып қала беремін. 

Əрбір мемлекет пен қоғам жаһанданушы əлемде өзіндік болмысқа шексіз бас ұра берушіліктің жəне өз 
шекараларында тұйықталып қалудың мағынасы жоқ екендігін түсінуге дербес келуі тиіс. 
Халық пен елдің мүдделерін басшылыққа алған ерікті интеграция – өркендеудің ең қысқа жолы 

да осы. 
Үшіншіден, Еуразиялық Одақты мен əу бастан-ақ мемлекеттердің теңдік, бір-бірінің ішкі ісіне аралас-

паушылық, егемендік пен мемлекеттік шекаралардың қол сұғылмастығын құрметтеу қағидаттары 
негізіндегі бірлестік ретінде көрдім. 
Төртіншіден, мен Еуразиялық Одақтың əрбір мүше елдің мүдделерін ескеретін, нақты да шынайы 

өкілеттіктерге ие, консенсус негізінде іс-қимылдар жасайтын ұлтүстілік органын құруды ұсындым. Бірақ 
бұл саяси егемендікті беру дегенді тіптен де қарастырмайды. Бұл аксиома. Негізінен интеграция бойынша 
əріптестердің теңдігі алынған Еуразиялық Одақ құрудың табысты тəжірибесі дəл осындай болатын [6]. 

2006 жылдың 26 мамырында Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де «Экономика біліміне инновация жəне 
ғылым арқылы» атты өзінің дəрісінде Елбасы Н.Ə. Назарбаев былай деді: «Еуразиялық идея теория секіл-
ді өткен ғасырда туды. Бірақ, еуразиялық идея тəжірибе жүзінде осы ғасырда жүзеге асады. Еуразияшыл-
дық – ХХ ғасырдың басты идеялардың бірі. Мұны өздеріңіз түсініп, көретін боласыздар. Еуразиялық 
идеяның Қазақстан инициативасы негізінде орындалған үш басты көрінісі – ЕурАзЭҚ, АӨСШК жəне 
ШЫҰ. Жəне бұл үш ұйым мызғымас Орталық, Біріккен Еуразиялық Идеяның тəжірибелік келбеті» [7]. 
Елбасының аймақтағы экономикалық интеграция идеялары мен оның іске асырылуы өзінің жемісін де 
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беріп үлгірді. Экономикаға келген пайдасын цифлармен келтірсек. Еуразиялық экономикалық қауымдас-
тық бұл – əлемдегі ең ірі территорияда орналасқан (қоныстануға жарамды жердің 15%), минералды-
шикізат базасы өте жоғары жəне экономикалық əлеуеті айтарлықтай ірі аймақтық нарық (ш.а. 181 млн. 
тұтынушы) болып табылады. ТМД-ның статистикалық комитетінің мəліметтеріне қарағанда оның 
əлемдік ішкі өнім бойынша 2010 ж. көрсеткіші 4,4% құраған. Қауымдастық дүние жүзі бойынша барлау 
жасалған мұнайдың 8,5%, табиғи газдың 25%, көмірдің 22%, тұщы су мен орман алқабының 20% 
еншілейді. 
Еуразиялық экономикалық қауымдастық мүше елдердің шеңберінде еркін сауда жүйесін қамтамасыз 

етіп, нəтижесінде 2000 жылы 29 млрд болған сауда айналымы 2008 жылы 123 млрд. жетті, яғни 4 есе өсті. 
Бұл өз кезегінде экономикалық интеграцияның келесі сатысы – Кедендік одақтың қалыптасуына сенімді 
база жəне де логикалық негіздеме жасады. Осылайша 2007 жылы қазан айында Қазақстан, Беларусия 
жəне Ресейдің бірінші басшыларының Кедендік одақ құру туралы шешімдері келесі саты болып табылды. 
Бəріміз білетіндей, Кедендік одақ өзінің қызметін 2010 жылы 1 қаңтардан бастап, осы уақыттан Ортақ 
кедендік тариф енгізілді. 2011 жылдың 1 шілдесінен шекарадағы кедендік бақылау толығымен алынып 
тасталып, кедендік бақылаудың барлық түрлері Кедендік одақтың сыртқы шекарасына көшірілді. 
Осылайша, Кедендік одақ ортақ кедендік территориясы, біртұтас тарифы мен Кедендік кодексі бар 
халықаралық стандарттар бойынша жүзеге асырылуда. 
Кедендік одақтың құрылуы мүше-елдердің ішкі нарығында сауда мен экономиканың өркендеуіне, 

еркін бəсекелестіктің дамуы мен инновациялық белсенділіктің артуына қалыпты жағдай жасады. Кеден-
дік одақ мүшелерінің өзара сауда айналымы 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда 21% өсіп 88,4 млрд. 
құрады. 2011 жылы 110 млрд. асып түсті. Кеден одағы қазақстандық өндірісшілер үшін өткізу нарығының 
шекарасын Бресттен Владивостокқа дейін кеңейтті. 2011 жылы біздің экспорт Ресейге 60 пайызға, ал 
Беларусь мемлекетіне 2,3 еседен астамға өсті. 
Экономика секторы, бизнеспен айналысушы қауымдастық жəне Қазақстан, Ресей мен Беларусия 

тұрғындары Кедендік одақтан пайда көріп отыр, олай дейтініміз аталғандардың барлығы үш ел арасында-
ғы өзара сауда қатынастарының түрлі кедергілерден босатылған, ал Кедендік одақтың сыртқы шекара-
сында рəсімделген шет елдік тауарлар одақ территориясында біздің елдің тауарларымен еркін бəсекеде 
жүр. Бұлардың барлығы Кедендік одаққа қатысушы мемлекеттердің экономикалық секторындағы өндіріс 
орындарының жұмысы мен дамуына, атап айтқанда, біріккен өндіріс орындарын құруға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға жəне т.б. үлкен мүмкіндіктер береді. Бұл өз кезегінде экономиканың инвестициялық 
тартымдылығы мен бəсекеге қабілеттілігін өсіруге жағдай тудырады. Ресей ғылым академиясының 
Халық шаруашылығын болжау институты ғалымдарының есептеуінше Кедендік одақ пен Бірыңғай 
экономикалық кеңістікті құру барысындағы "макроэкономикалық əсер" ішкі өнімнің бес жылдықта 5%, 
ал алдағы он жылдықта 10% өсуін қамтамасыз етеді [1]. 
Мемлекеттердің еуразиялық одағын құру идеясы бірауыздан «Нұрсұлтан Назарбаевтың жобасы» деп 

аталуда [8]. 
Сонымен қатар, Н.Ə. Назарбаев осы жылдар аралығында Орталық Азиядағы интеграциялық үдеріс-

тердің дамуына ерекше назар аударып келді. Аймақтық интеграция – бұл тұрақтылыққа, аймақтың 
дамуына, экономикалық жəне əскери-саяси тəуелсіздікке алып келетін төте жол. «Тек осы жағдайда ғана 
аймақты əлем сыйлайтын болады. Тек осылай ғана біз қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, терроризм мен 
экстремизмге қарсы тиімді күрес жүргізе аламыз. Осындай бірігу, шындығына келгенде, біздің аймақта 
тұратын қарапайым халықтың мүддесіне сай келеді» - деп, Н.Ə. Назарбаев баса атады.  

2005 жылдың 18 ақпанында Елбасы Орталық Азия мемлекеттерінің одағын құру идеясын айт-
қан болатын [9]. 
Орталық Азия бүкіл əлемді қамтыған интеграциялық үдерістерден тыс қалмады. Орталық Азияда 

55 миллион халық тұрады. Осы халықтардадың арасында тілдік шектеу жоқ, мемлекеттер арасында-
ғы экономика, көліктік жəне энергетикалық байланыстар бір-бірін кеңейтуде. 2002 жылы құрамына 
Қазақстан, Өзбекстан, Тəжікстан жəне Қырғызстан кіретін Орталықазиялық одақтың құрылуының 
маңызы өте зор болды [10].  
ММУ қабырғасында оқыған екінші дəрісінде Елбасымыз Еуразиялық экономикалық одақтың ХХІ 

ғасырдың бірінші жартысындағы негізгі мақсатының 2 тұсын анық атады. Біріншіден, ЕЭО əлемнің 
негізгі макрорегиондарының біріне айналуы керек. «Сарапшылардың есептеуінше үстіміздегі ғасырда 
«экономикалық гравитацияның» əлемдік орталығы Шығысқа қарай, Азияға ығысады, соның ішінде біздің 
болашақ экономикалық одағымызға қарай» - деп топшалады Н.Назарбаев. Екіншіден, еуразиялық 
интеграцияның басты міндеті оған мүше елдердің əлемнің ең дамыған елдерінің қатарына енуі. «Еуразия-
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лық экономикалық одақ халықтар мен ұлттық экономикалар үшін ауыртпалық емес, жемісті болуы 
керек» - деп атап өтті Елбасымыз [2].  
Еуразиялық экономикалық қауымдастық пен Кедендік одақты құру барысында сол кезеңдегі өте 

тиімді əрі өзінің алғашқы міндеттерін ақтаған интеграциялық құрылым – Еуропалық құрылым басшы-
лыққа алынды. Өзінің қарым-қатынас динамикасы мен стратегиялық даму бағыттары бойынша Еуразия-
лық экономикалық қауымдастық Еуропалық одақтың үлгісін елестеткенімен, бірақ ол посткеңестік 
елдердегі макроэкономикалық үдерістердің ерекшелігі мен дамуына бейімделген құрылым. 
Еске сала кететін жайт Еуропалық Одақтың бастаулары 1950 жылдардың басына барады. Оның 

жекелеген элементтері Еуропалық көмір мен болатты біріктіру келісімінде (1951) жəне атомдық энергия-
ның Еуропалық қауымдастығы келісімінде (1957) қарастырылды. Ал Еуропалық одақты құрудағы жаңа 
кезең 1957 ж. Римде еуропалық экономикалық қауымдастық келісім шартына қол қойғаннан кейін бастал-
ды. Осылайша еуропа елдері арасында кедендік одақты құруға 11 жыл, бірыңғай ішкі нарықты қалыптас-
тыруға 34 жыл, экономикалық жəне валюталық одақты құруға 43 жыл кетті. Ал Қазақстан, Беларусия 
жəне Ресей бұл бағыттыөте қарқынды қадамдармен аттап келеді: Еуразиялық қауымдастықты құрудан 
Кедендік одақтың жұмыс істеуіне дейін 10 жыл, ал Бірыңғай экономикалық кеңістіктің жүзеге асуына 12 
жыл кетті. Еуразиялық қауымдастықтың Кеден одағын құрудың толық аяқталуын күтпестен, үш елдің 
басшылары 2009 жылдың 19 желтоқсанында Алматыда өткен бейресми саммитте Бірыңғай экономика-
лық кеңістікті қалыптастырудың жоспарын жасады. 
Мемлекет басшыларының саяси күш-жігерінің арқасында, үкіметтердің жіті қызметінің нəтижесінде 

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын құрудағы күрделі міндеттер қысқа мерзім ішінде 
орындалды (алғашында жоспарланғандай екі жыл емес, бір жылда жүзеге асты). 2010 жылдың желтоқса-
ны қарсаңында Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастырушы негізгі 17 келісім қабылданды. 
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық негізін қалыптастырушы келісімдерді 6 топқа жіктеуге 
болады: өзара келісілген экономикалық саясат жүргізу; қызмет көрсетудің ортақ нарығын қалыптастыру; 
капиталдың ортақ нарығын құру жəне өзара келісілген валюта саясатын жүргізу; еңбек ресурстарының 
ортақ нарығын құру; ортақ энергетикалық нарық қалыптастыру жəне энергетика мен көлік саласындағы 
табиғи монополиялардың қызметіне қол жетімділік; техникалық реттеу. 
Бірыңғай экономикалық кеңістікті құру – бұл ең алдымен еркін бəсекелестікті дамыту мен жалпы 

кеңістіктегі инновациялық белсенділікті күшейту мүмкіндігі болып табылады [1].  
«Еуразиялық одақ идеясынан – еуразиялық интеграцияның кемелденген көкжиегіне» атты 

Н.Назарбаевтың дəрісінде еуразиялық интеграцияның потенциалы өте жоғары екенін ашық айтты. Тек 
үш мүше мемлекеттің ортақ экономикасының көлемі 2,2 трлн долл. құрайды. Елбасы өз сөзінде: «Жақын-
даған үшінші жаһандық индустриалды революция қарсаңында Еуразиялық интеграция ортақ стратегия-
лық артықшылықты қамтамасыз етеді. Қазіргі əлемдік тұрақсыздық тек экономиканың ғана емес, 
сонымен қатар халықаралық құқықтың, əлемдік саясаттың да дағдарысы» деп атап өтті. Мемлекет 
басшысы бірлестіктің мақсаты мемлекеттеріміздің бəсекеге қабілеттігін арттыру екенін жəне ол экономи-
калық саладан шықпайтынын атап көрсетті. Еуразиялық экономикалық одақ туралы айтқанда сарапшы-
лар мен саясаткерлердің кейбірі əлемдік қоғамдық пікірге Кеңестер одағының мифтік «қайта тірілетінін» 
айтып, үрей салады. Бұл жөніндегі пайымдарды шындықтан алыс əрі негізсіз деп есептеймін. Біріншіден, 
бүгінде кеңестік үлгімен қайта ықпалдасу үшін институционалдық база жоқ. Екіншіден, посткеңестік 
кеңістіктегі халықтар өздерінің дербес мемлекеттерін құрды. Үшіншіден, қазіргі меншік жүйесі, əлеумет-
тік құрылым жəне қоғамдарымыздың экономикалық қалыбы кеңестік ескіліктен əлдеқайда алға озып кет-
ті. Бұл тұста біз Ресей жəне Беларус басшылығымен бір пікірдеміз, – деп атап өтті Қазақстан Президенті. 

2014 жылға дейін Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен жəне басшылығымен Еуразия кеңістігінде эконо-
микалық интеграциялық үдерістер жаңа сапалық деңгейге көтеріліп, өз жемісті нəтижесін беріп үлгерді. 
Елбасы 2014 жылғы дəрісінде Еуразиялық экономикалық одақ алдында жаңа белестерден асуды мақсат 
етіп отыр. Елбасының сөзімен келтіретін болсақ, Еуразялық экономикалық одақтың болашағы айқындал-
ды: «Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы біздің əріптестерге 2050 жылға қарай əлемнің 300 
бірлестіктерінің ішінде ең мықты интеграциялық ұйымдардың үштігіне ену мақсатын қоюды ұсынамын. 
Қазірдің өзінде мен мұндай ықпалдастықтың тек үш-төртеуін көріп отырмын. Бізге де неге талпынбас-
қа?» Ресей экономикасының рөлі өте маңызды. Сондықтан біздің бірлестіктің дамуы экономикалық 
прагматизм, жауапкершілік, эволюциялық, ашықтық шеңберінде жүргізілуі тиіс» [11]. 
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Резюме 
В статье автор рассматривает интеграциоонную идею Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и ее 

роль в мировой истории. Глава Государства в своей статье «Евразийский союз:от идеи к будущему» подчеркивает 
основные четыре этапа которые приведут к Евразийской интеграции независимый Казахстан. Таким образом, автор 
убежден, что Президент Н.А. Назарбаев как государственный деятель предвидит будущее страны в международном 
развитии. По инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева до 2014 года в Евразийском простран-
стве экономические интеграционные процессы шагнули на новую ступень развития преодолев немало препятствий 
на своем пути к достижению своих целей. Поэтому основной целью данной идеи остается создание Единого эконо-
мического пространства. 

Ключевые слова: Глава государства, интеграция, идея, Евразийцы, Союз, геополитика, экономика, стратегия 
 

Summary 
In the article an author examines the интеграциоонную idea of President of Republic of Kazakhstan and her role is in 

world history. The Country's leader in the article is "Eurasian союз:от ideas to the future" are underlined by basic four stages 
that will bring independent Kazakhstan over to Eurasian integration. Thus, an author is convinced, that President as a 
statesman foresees the future of country in international development. On initiative of President of Republic of Kazakhstan 
2014 to in Eurasian space economic integration прцессы took a step on the new stage of development overcoming quite a bit 
obstacles on the way to the achievement of the aims. Therefore the primary purpose of this idea is remained by creation Single 
economic пространствоа. 

Keywords: country's Leader, integration, idea, Eurasians Union, economy, strategy 
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Жаһандануды жалпы əлеуметтік проблема ретінде зерттеу, оны мойындау жаһандану феноменін терең түсінуде 

жатыр. Егерде микроəлеуметтанумен жəне макроəлеуметтанудың талдау деңгейінің арасындағы шартты айырмашы-
лық алынса жəне адам қызметінің бірде-бір формасы басқаларға қатысты басымдық ретінде қаралмаса сол жағдайда 
ғана жаһанданудың динамикасы зерттеуге беріледі. Алайда практикада жаһандану феноменіне бірөлшемді амалмен 
қарау жиі кездеседі. ХХ ғасыр соңындағы жаһандану кезеңінің бір ерекшелігі оның масштабы мен көлемінен, терең-
дігінен тұрады деген түсінік қате. Бүгінгі күні жаһандану ақпараттық жəне мəдени сипат алып, өзінің əлеуметтік 
əрекет ретіндегі сипатын жоғалтуда. Қоғамдар, мəдениеттер жəне индивидтер арасындағы шекаралар анық болмау-
да. Кейбір мемлекеттердің күші жаһанданудың арқасында енді ғана артып келе жатса, ал басқа мемлекеттерде ол 
əлсіретуші фактор ретінде көрініп отыр. Жаһандық капиталистік жүйе əлем елдерін тең емес жағдайға қойды. Байлар 
мен кедейлердің арасындағы шыңырау кеңейіп барады. 

Тірек сөздер: жаһандану, жаһандық қоғам, локалдану, факторлар, жаһандану үдерісі, жаһандық мəдениет, 
жаһандану динамикасы, индивид, мемлекеттер, элита  

 
Жаһандану үдерісінің нақты нəтижелерін шартты шекаралардың экономикалық, мəдени жəне сая-

си қызмет үшін барған сайын мөлдір болып бара жатқанынан көруге болады жəне трансұлттық жүйе-
лер – өнеркəсіп монополялары, ғаламтор студенттермен жəне кəсіби мамандармен өзара алмасу, қыз-
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мет көрсету саласы, «жасыладрдың» ұйымы жəне адам құқын қорғау қозғалысы – шын мəнінде 
жаһандық мəдениет пен экономика жүйесін құруға ықпал етті. Барлық осы факторлардың əрекеттері-
нің арқасында ХХ ғасыр үшін əлемді кеңістіктерге, аумақтарға жəне идеологиялық блоктарға бөліп 
қараудан тұрған дəстүрлі «геосаяси қиялдың» іргесі шайқалды. Жаһандану «ағыстар» мен «жүйелер-
ден» тұратын, барған сайын бір тұтастықтың бейнесін қабылдаған жаңаша геосаясат пен əлемге жаңа 
қарауды қалыптастыруға алып келді. 
Əрине күнделікті өмірде «шекаралар, құрылымдар жəне жиіліктер» əлі де болса сақталған. Жаһандық 

қоғам əзірге тек трансұлттық корпорациялар, трансұлттық қоғамдар мен құрылымдар формасында өмір 
сүруде. Жаһандану əлеуметтік-саяси өмірдің ғаламдық сыртқы бейнесіндегі қандайда бір мəнді бірлікті 
туындатқаны мен оны таза біртекті дүние деп түсінуге болмайды. Локалдандыру акторалары мен жаһан-
дандырушы күштердің арасындағы, тірі локалдықтар мен виртуальді қауымдастықтар арасындағы 
қатынастарда жаһандандырушы қысымның абсолютті басымдыққа жетуі сирек болады. Əдетте зерттеу-
шілер көрсеткен көптеп саналатын пішіндері бар жаһандық жүйені бақылап, олардың кейде бір-бірінің 
үстіне қаланатынын, ал кейде бір-бірімен қиын үйлесетін де көреміз.  
Мұндай бейнелердің біріншісі - бұл тұтынудың тұтас жүйесі ретіндегі əлем бейнесі. Екіншісі – бұл 

локалданған индивидтердің күнделікті өмір салтымен байланысқан «үйреншікті маңыздылық» түріндегі 
локалдық жəне жаһандық құрылымдануының арасындағы əлем. «Үйреншікті маңыздылық» деңгейінде 
ғалымдар жаһандық əлемді локалдық мүмкіншіліктердің жаһандықпен қиысуы ретінде қабылдайды. 
Үшінші – бұл «мəдени будандардан» тұратын əлем, индивидтің айтарлықтай мөлшерде мəдени, діни 
жəне ұлттық ұқсастыру мүмкіндігін жоғалтатын əлемі. Б.Аксфорд, мысалы, мұндай будандастыру «ес 
кетіру мəдениетті» тудырады деп есептейді. 
Жаһандық сана акторлардың қайсыбір аспектілерін қабылдауға итермелеуі мүмкін, ал кейбіреулеріне 

қарсы шығуы да мүмкін. Салқындатқыш сусындарды, мультимедиа технологиясын немесе секулярлы 
мəдениетті қабылдамау формасында жаһандануға қарсылық көрсетудің көбіне – көп антиамерикандық 
немесе антибатыстық бағыты бар. Басқа да акторлар жаһандануға қарсылық көрсетуде, өйткені оны 
«капиталдың шексіз қорлануының» бөлігі ретінде қабылдайды. Жаһандануды қабылдамаудың бір себебі 
оның мəдениеттегі дəстүрге деген сенімді жəне адамгершілікті ығыстырады деген сезімде жатыр. 
Осылайша «жаһандық» феноменіне əзірге ортақ түсінік жоқ. Жаһандану үдерісі барысында бір – 

біріне қарсы тұрған үрдістердің ғаламдық масштабта өзара байланысының артуы жəне одан əрі фрагмен-
тациялануы көрінеді. Жаһандану қоғамдарда байланыстардың алуан типін орнатады. Ол У.Ханнерцтің 
еңбегінде «жаһандық ойкумен» деген атаумен берілген. Бұл ойкумен түгелдей шекарасынан айырылған. 
Осы жаһандық түзілімнің жүйелігі немесе бірлігі локалды субъектілердің жаһандық құрылымдармен 
өзара əрекетінің нəтижесі болып табылады. 
Жаһанданудан жасырынып, бұғып қалу мүмкін емес. Жаһандану үдерісі күн өткен сайын локалды 

жүйелерге үлкен ықпал етуде жəне оған ашық қарсылық көрсеткеніне қарамастан негізгі режимдердің өзі 
де қайсыбір дəрежеде жаһандық жүйемен өздерін ұқсастандыруға мəжбүр болуда. 
Егерде микроəлеуметтанумен жəне макроəлеуметтанудың талдау деңгейінің арасындағы шартты 

айырмашылық алынса жəне адам қызметінің бірде-бір формасы басқаларға қатысты басымдық ретінде 
қаралмаса сол жағдайда ғана жаһанданудың динамикасы зерттеуге беріледі. Алайда практикада жаһанда-
ну феноменіне бірөлшемді амалмен қарау жиі кездеседі. Мысалы, көптеген экономистер мен менеджмент 
теоретиктері жаһандануды неолиберализмнің қазіргі идеологиясының жəне практикасының желісі 
ретінде карастырады. Бұл көзқарас жаһанданудың мəдени жəне технологиялық өлшемдерінің бар екендігі 
туралы сөз қозғамайды, ал бірақ олармен байланысқан саяси мəселелерді екінші қатардағы мəселелер деп 
санайды. Жаһандану, бұл жағдайда, тұтас дүние жүзілік сауда жəне каржы жүйесін қалыптастырудың 
қарапайым үдерісіне айналады, сонымен қатар ол А.Амин көрсеткеніндей, бай мемлекеттердің, мультұлт-
тық корпорациялардың жəне халықаралық реттеуші институттардың арасында коалиция құрудан көріне-
ді. Бірақ мұндай амалда ірі қателесу бар, өйткені ол мəдени үдерістерінің жаһандануымен байланысқан 
мəселені назардан тыс қалдырады. Шындығында мəдениет – бұл жаһандану аспектісін зерттеуде аса үл-
кен жеміс беретін сала. Тек мəдениет қана индивидтердің əлеуметтік ұқсастығына ықпал етеді жəне олар-
ды маңыздылығымен бір-бірімен жақындатады. Бұл жерде мəселе, А.Аппадюре, М.Фридман, У.Ханнец 
сияқты əлеуметтік антропологтардың жəне Р.Робертсон, З.Бауман, М.Физерстоун сынды бірқатар 
əлеуметтанушылардың соңғы жылдардағы зерттеулері көрсеткеніндей, мəдениеттің жиі шеттетілуінде 
болып отыр жəне оны өзіндік əлеуметтік іргетас ретінде немесе үстем етуші жіктердің экономикалық 
мүдделерін идеологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету жүйесі ретінде қарастыруда болып отыр. Мұндай 
амалда мəдениеттің индивидтердің күнделікті нақты өзара əрекеттерінің жемісі екені, мəдениеттің оларға 
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сырттан енетіні, өздерін өзгерткені жəне өзгертпегені есепке алынбай қалады. Ғаламторды пайдаланатын-
дар саналы түрде жəне мақсатты түрде, сондай-ақ мінез-құлықтың бекітілген моделдерін ғаламға тарату-
шы жаһандық əлеуметтік қозғалыстың мүшесі ретінде жаһандық мəдениет кеңістігін жасауға қатысады. 
У.Ханнерц атап өткеніндей, саналы жауынгер антижаһандануда жаһандану үдерісі диалектикасының бір 
ғана бөлігін құрайтын болады. 
Жаһандану əлеуметтік ұйымды өзгертумен қатар əлем халықтары санасына да өзгерістер енгізеді. 

Дж.Арриджи жаһандануды дүние жүзілік капиталистік жүйенің эволюциялық өзгеру үдерісінің бір 
буыны санайды. Алайда мұндай түсінудің жеткіліксіздігі анық. Өйткені ол барлық байлықты жəне дүние 
жүзі тарихының күрделігін бір ғана капиталистік жүйенің құрылуына əкеп тірейді. 
Ресейдің кейбір зерттеушілерді жаһанданудың тарихи тұрғыдан кең түсінуді ұсынып жүр. Мысалы, 

Г.Г. Дилигентскийдің пікірінше «Жаһандану - бұл тіптен де жаңа құбылыс емес. Ол адамзат тарихының 
əртүрлі кезеңінде əртүрлі формада болған» [1]. Адамзаттың бүкіл тарихы, осы көзқарас контексінде, 
үлкен жаһандануға қарай бірте-бірте қозғалу үдерісіне көшкенін байқатады. 
Жаһандану, Э.А. Азроянцтың пікірі бойынша, тарихи үдерістің мақсатын құрайды. Оның динамика-

сын ықпалдасу жəне ықпалдаспау үдерісінің теке тіресі анықтайды. Жаһандану үдерісінің қазіргі кезеңін 
интернационализациялану кезеңі ретінде сипаттауға болады [2]. 

ХХ ғасыр соңындағы жаһандану кезеңінің бір ерекшелігі оның масштабы мен көлемінен, тереңдігінен 
тұрады деген түсінік қате. Шын мəнінде басты айырмашылық мынаған саяды. ХХ ғасыр соңында жаһан-
дану аумақтық сипат алған емес. Егерде ХІХ ғасырда капитализмнің жаһандық дамуы ең алдымен оның 
аумақтық деңгейде кеңінен жайылуынан, империализмнің отарлау жүйесінің дамуынан, шиказат пен 
капитал шығаруынан көрінсе, бүгінгі күні жаһандану ақпараттық жəне мəдени сипат алып, өзінің 
əлеуметтік əрекет ретіндегі сипатын жоғалтуда. 
Соңғы уақытта қоғамдар, мəдениеттер жəне индивидтер арасындағы шекаралар анық болмай бара 

жатыр. Ұқсастырудың кеңістіктік-уақыттық моделдерінің қазіргі тұжырымдамалары, индивидтердің 
ұқсатуларын олардың өмірін кеңістікте-уақытта ұйымдасуымен байланыстыратын, жаһандану тұрғысын-
дағы посткеңістік тұжырымдамаларына орын беруде. Осы орайда жаһандану əрбір жеке елдің үйреншікті 
əлеуметтік кеңістігінің үстінде жаңа мегакеңістік құру іспетті нəрсе. Бұл қосымша кеңістік өзіне интел-
лектуалдық, ақпараттық, коммуникативтік ресурстарды қосқан. Осыдан, бұл үдеріске қосылған əр мемле-
кет өзінің ішкі кеңістігіне толық бақылау жасау қабілетінен айырылуы, оның өткізгіштігінің артуы, жаңа 
мемлекет үсті элитаның қалыптасуы жəне бұрынғылардың билігінің жарым-жартылай шектелуі келіп 
шығады. Əлбетте бұл үдеріс «азаматтық қоғамның бүкіл ішкі ұйымдасу жүйесін, əлеуметтік өзара əрекеті 
жүйесін жəне оның құқықтық қамтамасыз етілуін» [3] түбегейлі өзгертуге əкеп соқтырады. Б.Бербер 
жазғандай, аумақтық əлемдік тəртіптің күні барған сайын келмеске кетіп барады, оның орнын салалық 
экономика өндірісі мен тұтыну басады. 
Алайда «шекарасыз жаһандық капитализм туралы» түсінік, қазіргі бірқатар авторлардың пікірі бойын-

ша – мифтік деңгейде қалған. Мысалы, П.Херст пен Г.Томпсон жаһандану идеясын мемлекеттік басқару 
эрозиясының сөздігінің жəне жаһандық еркін рыноктың қажеттігін талап еткен неолиберализмнің 
туындысы санайды. Олар байқалып отырған жаһандануды «Экономикалық үштік» – Еуропа, Америка 
жəне Оңтүстік-Шығыс Азия бөлігінің шеңберінде айтарлықтай шектелген халықаралық сауданың жəй 
ғана интенсификациясы деп есептейді. Бұған дəлел ретінде, аталмыш авторлар үкіметтердің трансұлттық 
корпорацияларды басқаруға белсенді қатысуына сілтеме жасайды. Сонымен қатар Херст пен Томпсон 
нағыз жаһандық корпорациялар өте аз жəне олар өзара қарым-қатынасын үзген деген пікірде айтуда. Осы 
зерттеушілер ХІХ ғ. Соңы мен ХХ ғ. бас кезеңін дүние жүзілік капитализмнің, халықаралық тауар 
айналысының, капитал бөлудің жəне халықтардың көші-қонының «тамаша дəуірі» болды деп сендіреді. 
Алайда жаһандану деп аталатын тек экономикалық үдерістерге жəне неолиберализмге сайып қоймайды. 
Қазіргі жаһандану үдерістері тек халықаралық рыноктарды дамытумен шектеліп қалмайды. Бұл жоғары 
əлеуметтік-қайта құрушылық тиімділікті игерген бірқатар технологиялық инновациялар.  
Бұл менеджмент деңгейінде жер шарын тұтас операционалды алаңға айналдыратын жаһандық байла-

ныстарды орнату. Мысалы, М.Кастельс жаһандану ең алдымен еңбектің басқа түрлерінен ерекшеленетін 
ақпараттық еңбектің рөлінің артуынан көрінеді деп есептейді. Кастельстің пікіріне сəйкес, жаһандық 
экономикалық тəртіп – бұл «экономиканы басқарудың тарихи қалыптасқан архитектониканың» тіптен де 
жаңа күштерге қарсы – техникалық инновациялардың жаңа ұрпақтарына жəне орнаған шекараларды 
мойындамайтын экономикалық бəсекелестікке қарсы күрестің тəртібі. 
Егеменді елдердің сақталған күші, жаһандануды жеңе алмаған деген пікір бар, бірақ бұл да айтарлық-

тай миф болып саналады. Біріншіден, Я.Петерс көрсетіп отырғанындай, қазіргі ұлттық мемлекет ұйым 
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стандарты ретінде жаһанданудың формасы іспетті. Əлем егеменді аумақтың бірліктеріне бөлінсе де олар 
саналы түрде құрылған əлемдік тəртіптің құрамдас бөлігі. 
Екіншіден, егеменді мемлекеттер – бұлар əлемдік экономикалық үдерістерде əрекет етуші жəне 

социентальды құндылықтарды сақтаушы мемлекеттер. Бірақ олардың жаһандану үдерісіндегі орындары 
əртүрлі, бірдей емес. Кейбір мемлекеттердің күші жаһанданудың арқасында енді ғана артып келе жатса, 
ал басқа мемлекеттерде ол əлсіретуші фактор ретінде көрініп отыр. Мысалы, Шығыс Азияның кейбір 
мемлекеттері мобилді капитал тартып, өздерін сақтай алды. Бұл құбылыстың негізгі, қазірде «азиаттық 
капитализм» деген атпен белгілі, жаһандық қаржы экспансияның мемлекеттік орталықтану моделінде 
жатыр. Бұл модель мемлекетті күйрететін жаһанданудың сыртқы ықпалына қарсы тұруға мүмкіндік 
береді, ал басқа жағдайда олар ұлттық қаржы жүйесінде жанжал шығарады. 90 ж. соңында «азиаттық 
капитализм» əлі де болса өзін-өзі сақтады. Кеңес Одағының ыдырауы, тіптен əлемдік державалардың 
жаһандық экономиканың тықсыруына қарсы тұра алмайтынын көрсетті, ал мүмкіншілігі шектеулі «азия-
лық мемлекеттердің», көпшілігі бұрынғы отарлар, ол əлдеқайда осал етеді. Тіптен капиталистік əлемнің 
кейбір аса бай елдері, Германия жəне Жапония сияқты, жартылай егеменді елдер тік биліктің «төменнен» 
(аймақтың сепаратистік күштерінен) жəне «жоғарыдан» (жаһандық жəне трансұлттық институттармен) 
шəйілуі үдерісінің жүруі мемлекеттік басқару архитектоникасын қайта құруға əкеп соқтырады. 
Осылайша, мемлекеттің сақталған күшін мойындау үшін жаһандануды миф ретінде қарастырудың 

ешбірде қажеттігі жоқ. Нақтылық одан да күрделі, ол мемлекеттің жəне мемлекеттік саясаттың бүгінде 
жаһандану контексіне қоса өрілуінен байқалады. 
Биліктің жауапкершіліктен бөлінуі жаһандану феноменінің екінші жағы. Қалыптасқан жаһандық 

элита, мемлекет үстінде құрылған, елдердің халықтары алдында кез келген мемлекеттің қандайда бір 
дəрежедегі дəстүрлі жауапкершілігін өз мойнына алмайды. Бұл жағдай адамдардың алдында ешбір 
міндет алмай, оларды тоқтаусыз қанауға, езуге мүмкіндік жасайды. Жаһандық элита пайда болған эколо-
гиялық жəне əлеуметтік мəселелерді жоққа шығарады, əлеуметтік қорғалмаған адамдардың тағдыры 
туралы, дүниеге келмеген ұрпақтардың болашағы жөнінде басын ауыртып, ойланбайды. Сондықтан 
жаһандану – бұл терең қарама-қайшылықты құбылыс. Ол тек қана қоғамдарды, олардың саналарын бірік-
тіріп қоймайды, сонымен бірге бөледі де, байытып қана қоймайды, сонымен қатар айтарлықтай шектейді 
де. Жаһанданудың көрінісін ең алдымен локалдық деңгейде байқауға да болады. Р.Робертсонның пікірі 
бойынша жаһандану локалдық мəдениетті өзіне жинап тұтастырады, қақтығысытырады, осы қақтығыста 
локалдықты қайта анықтауы тиіс. Қаржы, сауда жəне ақпараттық ағымдар үшін қандайда бір шекараның 
болмауы, халықтың көптеген топтары үшін өмір мен қызмет орындарын айқындауға итермелейді, күшей-
теді. Көптеген адамдар үшін бұл əлеуметтік кері кетуді, ашықтан-ашық, кеңістігін жоғалтуды: олардың 
біртұтас жаһандық орталықтардан алыс жерлерді мекендеуі оларды өздерінің əлеуметтік мағыналар 
жасауға, шешім қабылдауға қатысу мүмкіндігін жоюды əкеледі. Олар əлде бір алыс жақта шешілген 
мағына мен маңыздың енжар реципиенттері болып қалады. Осылайша əңгіме кең көлемдегі сеграгация 
туралы, жаһандық элита мен əртүрлі елдер халықтарының арасында қашықтықтың орнауы жəне оның 
өсуін анықтау жөнінде болып отыр. Бұл туралы Дж.Сорж былай деп жазған: «Жаһандық капиталистік 
жүйе əлем елдерін тең емес жағдайға қойды. Байлар мен кедейлердің арасындағы шыңырау кеңейіп 
барады. Ал жеңілгендерге ешқандай үміт пен ешбір қолдау бермейтін жүйе, оларды деструктивтік əрекет-
тер жасауға итермелейді, сондықтан ол іштен зиян келтіру тəуекеліне барады» [4]. 
Жаһандану, оны қалай деп бағаласақ та, қазіргі өмір сүру фактісі екенін мойындау қажет. 

С.Сильвестров жаһандану «қайтымсыз үдеріс, əлемдік дамудың болмай қоймайтын заңды жағдайы, 
жаһанданудың жаманы немесе жақсысы болмайды» [5] – деп атап көрсетті. 
Сайып келгенде жаһандану ұғымы өте көп жақты түсінік. Əлеуметтік ғылымдар үшін оның құндылы-

ғы əлемді бір тұтастыққа – жаһандық жүйеге айналдыратын үдерістерге көңіл аударатындығында жатыр. 
Жаһандануды зерттеу жалпы əлеуметтік-ғылыми мойындаудың шартты талдау бірліктері мен деңгейлері-
индивидуалды, локалды, социеталді, ұлттық жəне халықаралық-əлеуметтік практика мен ұйымның жеке 
салалары емес, керісінше олардың барған сайын жинақталуы мен шырмалулары. Осы мойындауда жаһан-
дану феноменін терең түсіну жатыр.  

 
1 Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения. 1999. - №4, 5. 
2 Азроянц Э.А. Глобализация как научная проблема // Полигнозис. 2000. - №4. - с. 106.  
3 Сильвестров С. Глобальная модернизация: последствия для человека и общества // Общество и экономика. 

2000. - №5-6. - С. 2247 
4 Сорж Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. – М., 2001. - с. 20-21. 
5 Сильвестров С. Глобальная модернизация: последствия для человека и общества // Общество и экономика. 

2000. - №5-6. - С. 223. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №2(41), 2014 г. 

72 

Резюме 
Исследование глобализацию как общую социальную проблему, и признавать ее, лежит в глубоком понимании 

феномена глобализации. Если взять микросоциолгию и условное различие уровня анализа между макросоциологией, 
и деятельность человеческой жизни не рассматривается приоритетным, только в этом случае динамика глобализации 
подлежит исследованию. Но, часто встречается на практике смотреть на феномен глобализации одномерно. Неверно, 
считать, одной особенностью конца ХХ века, что глобализация состоит из объема, масштаба и глубины. На сегод-
няшний день глобализация имея информационный и культурный характер, теряет свою роль социальных действий. 
Границы между обществом, культурой и индивидами постепенно исчезают. Если в некоторых государствах, благо-
даря глобализации, увеличивается сила государства, то в других государствах она является ослабевающим факто-
ром. Глобальная капиталистическая система поставила перед странами мира нелегкую задачу, и показала их нерав-
ными. Разрыв между богатыми и бедными расскрывается с каждым днем. 

Ключевые слова: глобализация, локализация, факторы, динамика глобализации, индивид, государства, элита, 
культура глобализации 

 
Summary 

Research globalization as social problem comes from understanding of the phenomenon of globalization. However in 
practice globalization is examined only in one of variants.To date globalization carries informative and cultural character, 
losing character of social actions. At the same time, borders are presently lost between public, culture and individuals. Due to 
the process of globalization of force and power of some states spinups, and in other countries he is examined as a braking 
factor. To date, with the globalization of information and cultural nature, losing its role of social action. The boundaries 
between society, culture and individuals are gradually disappearing. While in some countries, due to globalization, increased 
power of the state, while in other countries it is sagging factor. The global capitalist system is put in front of the world no easy 
task, and showed them unequal. The gap between the rich and the poor opens up every day. 

Keywords: globalization, localization, factors, dynamics of globalization, individual, states, elite, culture of globalization 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТАЛЫҚСЫЗДАНДЫРУ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТІҢ ДАМУ КЕЗЕҢІ ІСПЕТТІ 

 
Г.И. Досмағамбетова – 
Р Президентіні� жанындағы Мемлекеттік бас;ару академиясыны� 

«Мемлекетті� саяси стратегиясы» кафедрасыны� профессор м.а, саяси ғылымдарыны� кандидаты 
 
Мақалада орталықсыздандыру процесі қоғамды демократизациялауға ықпал ететіні, əсіресе Қазақстан тəрізді 

заманауи мемлекет үшін өзекті болып табылатыны дəлелденген. Аталған саяси процесті жəне оған тікелей қатысы 
бар басқа да шараларды іске асыру мемлекеттік функцияларды оңтайландыруға жəне тиімді бөлуге, барлық деңгей-
дегі мемлекеттік биліктің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бюджетаралық қатынастардың рационалды 
үлгісін құруға ықпал етеді.  

Тұрғындарды қоғамдық басқару мəселелерін шешуге тарту – негізгі мақсаттан басқа орталықсыздандыру мəселе-
сі де өмір сүру деңгейінің сапасын арттыру жəне қоғамдық құрылым жүйесінің жекелеген элементтерінің əлеуетін 
дамыту мақсатына ие болып отыр.  

Тірек сөздер: əкімшілік реформа, орталықсыздандыру, билік деңгейлері, мемлекеттік функцияларды оңтайлан-
дыру, демократия, бөлшектеу 

 
ХХ ғасырдың аяғында пайда болған əкімшілік реформа үшін саяси жағдайлар мемлекеттік билікті 

орталықтандыру мен орталықсыздандыру арасындағы қатынасқа едəуір əсер етті. Соңында, «полиархия» 
теориясының авторы Роберт Даль атап өткендей, экономикалық жүйені орталықсыздандырудың арқасын-
да, көптеген экономикалық шешімдер тəуелсіз адамдар мен компанияларға қатысты қабылданатын кезде, 
нарықтық капитализм күшті, тіпті авторитарлық басқаруға ие болу қажеттілігінен босатады.  
Осыған ұқсас жағдай Қазақстанда да қалыптасты. Біздің мемлекетімізде əкімшілік реформаларды 

өткізу үшін объективтік алғышарттар өткен жүзжылдықтың 90-жылдары ортасында пісіп жетілді, олар 
1997 жылы əкімшілік реформаға кірісуге мүмкіндік берді.  
Мемлекет басшылығының елімізді одан əрі дамытуға арналған бағыты саяси жүйені дамыту үшін 

маңызды ынталандыру болды. Осылайша, Қазақсан Республикасы Президентінің 1998 жылғы Қазақстан 
халқына жолдауында саяси реформалардың негізгі жеті элементі анықталды: адал сайлау өткізу; саяси 
партиялардың өсуі мен нағаюына жəрдемдесу; биліктің тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз ету; 
үкіметтік емес ұйымдардың рөлін нығайту; тəуелсіз соттарды қалыптастыру; еркін баспасөз; тендерлік 
аспектіге ерекше көңіл бөлу [1].  
Əкімшілік басқару мен мемлекеттік қызметті маңызды реформалау шеңберінде жаңа ғасырдың қарсы 
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шығулары жағдайында орталықсыздандыру проблемасы Қазақстанда жаңа сипатқа ие болды. Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 2003 жылы ақпанда мақұлдаған 2002-2004 жылдарды қамтитын əкімшілік 
реформа кезеңінде «Мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы өкiлеттiктердi ажырату жəне бюджет-
аралық қатынастарды жетiлдiру тұжырымдамасы» əзірленді. Тұжырымдаманы іске асыру барысында 
мынадай міндеттерді кезекпен шешу көзделді: 

1) мемлекеттік функциялардың оңтайлы тізбесін айқындау, олардың жүйелілігі мен жіктемесі; 2) 
мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері арасындағы функцияларды, өкілеттіктерді жəне жауапкерші-
лікті нақты бөлу; 3) мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері арасындағы функцияларды, өкілеттіктер-
ді жəне жауапкершілікті нақты бөлу; 4) өз кезегінде мемлекеттік басқарудың əр түрлі деңгейлері үшін 
бюджет қаражатының жұмсалуы бойынша өкілеттіктерді реттеуді, бекітуді көздейтін бюджетаралық 
қатынастардың тиімді үлгісін қалыптастыру; 5) мемлекеттік басқарудың ауылдық, кенттік, қалалық, 
аудандық деңгейлерін институционалдық жəне функционалдық нығайту [2].  
Қабылданған Тұжырымдама басталып кеткен əкімшілік-бюджеттік реформа шеңберінде мемлекеттік 

функцияларды орталықсыздандыру жөніндегі алғашқы кезеңі ретінде мемлекеттік басқаруды концентар-
циясыз дандыруды жүргізуді болжады. Осы құжаттың орындалуын талдау негізінде көптеген міндеттер 
орындалғанын жəне олардың кейбіреуі сол немесе өзге де шамада іске асырылғанын атап өтуге болады. 
Осылайша, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі мен оны дамытатын «Республикалық жəне 
облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерi арасындағы 2005-2007 
жылдарға арналған жалпы сипаттағы ресми трансферттердiң көлемдерi туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңы қабылданды, ол бюджетаралық қатынастардың жаңа моделіне жол салды. Бюджет Кодексін-
де бюджеттер деңгейлерінің шығыстық өкілеттіктері нақты бөлінген.  
Мемлекеттік басқаруды функционалдық талдау бойынша үлкен жұмыс жүргізілді жəне оның 

қорытындылары бойынша мемлекеттік басқарудың əр түрлі деңгейлері арасында функцияларды, өкілет-
тіктер мен жауапкершілікті анық бөлуге бағытталған заңдар əзірленіп, қабылданды.  

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления республики» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі №1449 Жарлығына сəйкес мемле-
кеттік органдардың функциялары министрліктерге жүктелген стратегиялық (мемлекеттік саясаттың 
мақсаттары мен басымдықтарын айқындау); министрліктер жанындағы комитеттер атқаратын бақылау 
(бақылау-қадағалау) функцияларына бөлінген.  
Жергілікті атқарушы органдар бойынша типтік құрылым мен сандық лимиттер бекітілді. Мемлекеттік 

басқарудың ауылдық, кенттік, қалалық (аудандық маңызы бар) деңгейлерін институционалдық жəне 
функционалдық нығайту міндеті едəуір қиынға түсті. 
Жоғарыда аталған Тұжырымдама шеңберінде мемлекетік басқарудың төменгі деңгейін институцио-

налдық нығайту шарасы бойынша одан əрі орталықсыздандыру жəне елімізде жергілікті өзін-өзі басқару 
институтын кейіннен енгізу үшін алғышарттар жасалуда.  
Посткоммунистік даму процестері үшін орталықсыздандырудың үлкен маңызы бар екенін ескерген 

жөн, əсіресе үкіметтің Орталық жəне Шығыс Еуропа елдерінде аумақтық орталықсыздануын жүзеге 
асыруға байланысты – қоғамды қайта құрудың алғашқы бағдарламаларының негізгі тасы – күтпеген 
жағдайда болды. Орталықсыздандыруға бағытталған реформалар жарты жолда тоқтатылды жəне қазіргі 
уақытта аймақтарда орталықшылдардың саясаты жүзеге асырылуда. Бұл аймақтарда аумақтық орталық-
сыздандыруды негіздеу жəне олардың басымдықтары мен қайта пайда болатын орталықсыздандыру 
мəселелері бойынша талас жүріп жатыр; бұл ретте аталған тартыстың теориялық, сонымен қатар практи-
калық та нысаны бар.  
Соңғы жылдары қол жеткізілген отандық экономиканың өсу қарқыны Қазақстандағы мемлекеттік 

басқару жүйесін қайта құру мəселелеріне көңіл аударуға мүмкіндік береді. Қазақстан өзін танытқан 
демократиялық мемлекеттің бұдан əрі дамуы шешімдерді қабылдау процесіндегі оның барлық азаматта-
рының мүдделерін ескере отырып, қоғамдық құрылымды жетілдіруді болжайды. Əлемдік тəжірибе 
көрсетіп отырғандай, осындай қоғамды құру азаматтардың өздерін шешімдер қабылдау процесіне – 
жергілікті қоғамдастық деңгейіндегі мəселелерден бастап жалпымемлекеттік ауқымдағы проблемаларға 
дейін тарту жағдайында ғана мүмкін. Тиісінше, барлық жауапкершілікті орталық органдар өздеріне 
қабылдаған жағдайда, басқарудағы орталықтандыру тəсілі алып тасталады.  
Қазақстанда орталықсыздандыру арқылы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің негізгі мақсаты 

мемлекеттік функцияларды тимді іске асыру жəне мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері арасында 
функцияларды, өкілеттіктер мен жауапкершілікті тиімді бөлу есебінен халыққа қоғамдық қызметтер 
көрсету болып табылады.  
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Орталықсыздандыру жəне оған тікелей қатысы бар басқа да шараларды іске асыру мемлекеттік 
функцияларды оңтайландыруға, биліктің барлық деңгейлері арасында оларды тиімді бөлуге, мемлекеттік 
басқарудың барлық деңгейлерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бюджетаралық қатынастар-
дың неғұрлым рационалды үлгісін құруға жəрдемдесетін болады 
Тұрғындарды қоғамдық басқару мəселелерін шешуге тарту – негізгі мақсатынан басқа – орталықсыз-

дандыру сондай-ақ өмір сүру деңгейінің сапасын арттыру, қоғамдық құрылым жүйесінің жекелеген 
элементтерінің əлеуетін дамыту мақсатына да ие.  
Бəрімізге белгілі, орталықсыздандыру деген сөздің кең түрдегі анықтамасын француз ғалымы 

Г.Вольман былайша ұсынды: «Мемлекеттік билікті орталықсыздандыру өз мəнінде саяси өкілеттіктер 
мен басқару функцияларының мемлекеттің орталық билігіне қатысты жергілікті билік органдары арқылы 
саяси жəне əкімшілік автономияның маңызды дəрежесіне ие едəуір төмен басқару деңгейлеріне өту 
дегенді білдіреді» [3].  
Қазақстанда əзірше орталықсыздандыру мен басқарудың өзге де əдістерін сабақтастырудың, тұтастай 

алғанда жəне бөліп қарағанда, көпшілікті басқарудың тиімді, рационалды, үнемді жəне ең бастысы оның 
жоғары сапасы туралы айтуға мүмкіндік беретін оңтайлы дəрежесі табылған жоқ.  
Аталған мəселенің өзектілігі Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы               

Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
Қазақстан халқына Жолдауының ережелерімен негізделген, онда басқаруды орталықсыздандыруды 
сауатты жүргізу қажеттілігі туралы атап өтіледі. Бұл ретте, «орталықсыздандыру идеясының мəні – 
шешім қабылдау үшін құқықтар мен қажетті ресурстарды орталықтан өңірлік билік органдарына беру» 
деп нақты көрсетіледі [4].  
Практика орталықсыздандыру процесінің көп түрлі нысаны бар екенін жəне ол əр түрлі салаларды, 

мысалы, шешімдер қабылдау мен азаматтар мен органдарға жауапкершілік беру сияқты салаларды 
қамтитынын көрсетіп отыр. Бұл нысан Қазақстан аймақтарында жеткілікті жақсы практикаға ие болып 
отырғанын айта кету керек. Осы саяси орталықсыздандырудың жақтастары көп адамдар тобының 
қатысуымен қабылданған шешімдер неғұрлым негізделген болады жəне қоғамның əртүрлі топтарының 
мүдделерін жақсы ескеретін болады деп сендіреді. Атқарушы биліктің мемлекеттік аппаратының ішіндегі 
иерархиялық қатынастардың реформалары түріндегі əкімшілік орталықсыздандыру белгілі бір мемлекет-
тік функцияларды жоспарлау мен қаржыландыру үшін жəне оларды орталық үкіметтен басқару үшін 
жауапкершілікті беру дегенді білдіреді.  
Қазақстанның қазіргі экономикалық табыстары орталықсыздандыру процесінің маңыздылығына негіз-

деледі жəне оның даму мүмкіндігі шынайы жұмыс істейтін нарықтық экономикаға жəне қазақстандық-
тардың өмір сүру сапаының неғұрлым артуына байланысты күшейеді. Бұл процесс басқа да – экономика-
лық, əлеуметтік, институционалдық, саяси, қоғамдық қайта құрулармен қатар жүзеге асырылады. 
«Алайда», - қазақстандық зерттеуші М.Кенжеғұзин ескерткендей, - «мемлекеттік басқаруды орталықсыз-
дандыру процесі айтарлықтай күрделі болып табылады, сондықтан ол ұзақ та пермаменттік процесс, 
оның мерзімін анықтау жəне белгілеу мүмкін емес. Оны іске асыру экономикалық талаптар мен 
алғышарттарды ғана емес, сонымен қатар құқықтық, мəдени, саяси алғышарттардың болуын, бірізді жəне 
терең негізделген аймақтық экономикалық саясат жүргізуді болжайды. Мемлекеттік басқаруды орталық-
сыздандыру жолында ойланбай, оны жалпы тұжырымдамаға ғылыми негіздемей жасалған қадамдар 
қалаған нəтиже бермейді жəне жер-жерде басқару тиімділігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз 
етпейді» [5].  
Қазіргі заманда мемлекеттік басқаруды орталықсыздандырудың бірыңғай моделі жоқ жəне болуы 

мүмкін емес жəне оларды жүзеге асырудың бірыңғай нысандары мен əдістері де жоқ жəне болуы мүмкін 
емес екені сөзсіз. Алайда тұтастай алғанда, егер жергілікті бірлік «өзінің салықтары мен қызметтер 
пакетін өз азаматтарының қалауларына сəйкес айқындайтын болса» саяси шешімдерді қабылдау жүйесін 
орталықсыздандырылған деп есептеуге болады. Бұл қағидат Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесін-
дегі жергілікті атқарушы органдардың рөлін күшейту үшін орталық пен аймақтар арасындағы жауапкер-
шілікті жəне өкілеттіктерді оңтайлы жəне тиімді бөлу мақсатына қол жеткізудің негізін қалаушы болып 
табылады. Бұл бағыттағы кезекті қадамдарға осы процеске тікелей қатысы бар бірқатар шараларды 
жатқызу қажет. Осылайша, 2012 жылы Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымда-
масы қабылданды, оны іске асыру жер-жердегі мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру мен əкімшілік 
реформаны жандандыру,а жəрдемдесетін болады.  
Тағы бір маңызды іс-шара 2013 жылғы тамызда өткен аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық 

округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауы болды, бұл 
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қоғамдық бақылауды нығайтуға жəне азаматтардың аталған сайлауға қатысуы барысында басқарушылық 
шешімдерді қабылдауына ықпал ететін болады.  
Орталықсыздандыру «демократизациялау процесіне ықпал етеді», себебі сайлау органдары арқылы 

немесе – неғұрлым жанама қатысу арқылы – жергілікті сайлаулар арқылы жəне үкімет қызметін қадала 
қадағалау арқылы тікелей қатысуға мүмкіндік туғызады. Бұл сондай-ақ жаңа саяси функциялар мен 
практикаға қатысты білімдерді таратуға көмектеседі: - саяси өмірге қатысу үшін қажетті саяси дағдылар 
мен функцияларды меңгере алатын төмен деңгейдегі жаңа элитаның пайда болуы үшін; - төмен деңгейде-
гі басқару органдары белгілі бір дəрежеде еліміздің үкіметіне қатысты қарсы салмақты немесе ұстамды 
күші ретінде əрекет етеді; - жергілікті экономикалық жəне əлеуметтік даму процесіне қызметтегі жергі-
лікті жəне аймақтық адамдарды тартуды жандандыра түседі; - жергілікті билік органдарына өкілеттіктер 
беру орталықта асыра тырысуды болдырмауға көмектеседі.  
Əдебиетте саяси-əкімшілік орталықсыздандыру факторларына назар аударады: 1) азаматтардың саяси 

қатысуын жандандыру маңызы: жергілікті жəне аймақтық биліктер азаматтарға (орталықпен билікпен 
салыстырғанда) үлкен мүмкіндіктер береді; саяси қатысу аумақтарын кеңейтуден болған басымдықтар 
неғұрлым тəрбиелі жəне ақпараттандырылған азаматтардың қалыптасуына көмектесетініне негізделеді; 2) 
«отзывной» билік қалыптастыру қажет, себебі перефериялық əкімшілік-аумақтық институттар халыққа 
жақын тұрғандықтан, көп жағдайларды оның қажеттіліктеріне назар аударуы тиіс. Осындай қабілетті 
тəрбиелеу тең дəрежеде мемлекеттің қоғамға демократиялық бағынуын нығайтады жəне билік тек кең 
түсініктегі қоғамдық мүдделерде ғана əрекет етпейді, сонымен қатар нақты қоғамның айрықша қажетті-
ліктеріне де назар аударатынына көз жеткізуге мүмкіндік береді; 3) мемлекеттік биліктің лигимиттілігін 
күшейту: азаматтардың орталық үкіметтен физикалық қашықтығы оның шешімдерді бағалауына əсер 
етеді; орта жəне төмен деңгейде қабылданатын шешімдер неғұрлым түсінікті сияқты болады, жəне тиісін-
ше неғұрлым заңды болып табылады; 4) демократиялық еркіндіктерді қорғау: ештеңемен ұсталынбайтын 
орталықсыздандыру мемлекеттің жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын аяқ асты қыла ма деген 
қауіп төндіреді: билік пен басқаруды орталықсыздандыру азаматтарды қорғауға қабілетті не биліктерді 
«тігінен», бөлшектеп бөлу мемлекеттік биліктің монолиті, «ұстанымдар мен қарсыластар» жүйесін құрай-
ды, орталық билік өз кезегінде, перефериялық саяси-билік институттарының демократияға қарсы сырғу-
шылықтарын ұстап тұрады [6].  
Кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша, концентрациясыздандыру, орталықсыздандыру жəне деволю-

ция ұғымдары жергілікті өзін-өзі басқару дербестілігінің əртүрлі дəрежесін сипаттайды. Басқа авторлар 
өте жақсы көзқарасты ұсынады: мемлекеттік функцияларды орталықсыздандыру процесі концентрация-
сыздандыру мен деволюциядан тұруы тиіс. Бұл ретте, концентрациясыздандыру белгілі бір функциялар-
дың, өкілеттіктер мен жауапкершіліктің орталық атқарушы органдардан төменгілерге берілуін білдіреді, 
ал деволюция – жергілікті өзін өзі басқару органдарына шешімдер қабылдау мен дербес қаржылық жəне 
басқарушылық қызметті жүргізу құқығын береді. Аталған жағдайда орталықсыздандыру басқа екі 
терминге қатысты едуір жалпы ұғым ретінде түсіндіріледі, олар өзара бірін-бірі алмастырмайды, керісін-
ше бірін-бірі толықтыратын болып табылады. Концентрациясыздандыру тұжырымдамасын француз 
авторлары анық əзірледі жəне олар оны орталықтан тағайындалатын шенеуніктерге өкілеттіктердің 
берілуі ретінде қарайды, тиісінше, бұны орталықтандырылған басқарудың ұйымдастырылған нұсқасы 
десе де болады, осыдан оның орталықсыздандырудан түпкі айырмашылығын көруге болады. Концентра-
циясыздандырудың тік жəне көлденең түрлері бар. Тік – бұл, орталық биліктің мүдделерін білдіру бойын-
ша барлық өкілеттіктер бір шенеунікке берілетін басқару. Көлденең ұғымы жергілікті деңгейдегі бірнеше 
билік орталықтарының «міндеттерді салалық қағидат бойынша бөлудің» болуымен түсіндіріледі.  
Концентрациясыздандыру, алайда, жоғары тұрған билік органдарының алғышарттарын қарапайым 

орындаумен үйлеспейді. Оған орталықта қабылданған шешімдерді іске асырудың ұтымды нысандары 
мен тетіктерін таңдауда аймақтар мен аумақтар қатысуының айрықша тетіктері тəн. Егер басқару орган-
дары жергілікті деңгейде проблемаларды шешудегі өздерінің тетіктерін ұсынбаса жəне оларды заңда 
белгіленген тəртіппен бекітпесе, аймақтық деңгейде үлгілік шешімдер əзірленуі мүмкін. Бұл ретте аймақ-
тық билік органдары аймақтық саясаттың маөсаттарын əзірлеу, аймақтық бағдарламаларды жүргізу тəрті-
бін айқындау, оларды өткізуге рұқсат беру, нəтижелерді бақылау мен бағалау үшін жауапкершілікті 
сақтайды.  
Қазақстанда орталықсыздандыру процесін жетілдіру жөніндегі қазіргі жағдай үшін, біздің көзқарасы-

мызша, «орталықсыздандыру концентрациясыздандыру процесін білдіреді, яғни өкілеттіктер мен 
функциялардың бірыңғай мемлекеттік құрылым ішінде оның төменгі деңгейіне жəне переферияға берілуі 
деп дəлелдейтін əртүрлі елдерде осы процестің ерекшеліктерін талдап, бірлескен зерттеулер жасаған 
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авторлардың көзқарастары артық. Тік не көлденең концентрациясыздандыру жайында сөз болып отыр. 
Осылайша, қайта құрылған өкілеттіктер бұл ретте бірыңғай мемлекеттік билік органдары болып қалып 
төменге немесе переферияға «көшеді» [7].  
Мемлекеттік билікті орталықсыздандыру процесін кезең-кезеңмен іске асыру қажеттілігін Елбасы 

Қазақстан халқына Жолдауында нақты көрсетіп берді. Осылайша, өткен жылы Қазақстанда орталық пен 
аймақтар арасындағы жауапкершілік пен жүйесін өкілеттіктерді бөлу, жергілікті атқарушы органдардың 
мемлекеттік билік жүйесіндегі рөлін күшейту жөнінде нақты шаралар қабылданды. Мемлекет Басшысы 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлектетік басқару органдары арасындағы 
өкілеттіктерді бөлу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол 
қойды, ол мемлекеттік билік жүйесін одан əрі жетілдіруге, мемлекеттік басқару органдарының арасында-
ғы өкілеттіктердің қайталануын жоюға жəне жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктерін кеңейтуге 
бағытталған. Мақсаты мемлекеттік басқарудың жергілікті деңгейін жəне орталықтан аймақтарға берілетін 
өкілеттіктерді күшейту болған заңды іске асыру шеңберінде штаттық санның 5420 бірлігі берілді. Сөзсіз, 
бұл шаралар лауазымды адамдардың жауапкершілігін күшейтуге мүмкіндік береді, мемлекеттік басқару 
сапасын аймақтық деңгейде көтереді жəне демократизациялау призмасы арқылы жергілікті маңызы бар 
мəселелерді шешудегі азаматтардың рөлі мен мүмкіндігін едəуір арттырады. Бұл процесс «қоғам мен 
азаматтар мемлекеттік шешімдерді қабылау процесіне жəне оларды іске асыруға тікелей тартылуы тиіс» 
екені үшін қажет. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы тұрғындарға дербес жəне өз жауапкерші-
лігімен өзінің өмір сүруін қамтамасыз ету мəселелерін шешуіне шынайы мүмкіндік беру керек.  
Қазіргі замандағы шынайы демократия орталықсыздандыру мен орталықтандыруды үйлестіруді 

жорамалдайды. Əрбір мемлекет, нақты тарихи, саяси, экономикалық жəне əлеуметтік-экономикалық 
ерекшеліктері жағдайында в контексте орталықтандыру мен орталықсыздандыруды үйлестіру дəрежесін 
жеке таңдайды. Сонымен қатар, мемлекеттік құрылыстың шетелдік практикасы орталықтандыру мен 
орталықсыздандырудың өзара байланысының арқасында ғана көпшілік билік институттары жоғары 
тиімділікпен жұмыс істеуіне қол жеткізуге болады. Осыған байланысты зерттеушілер «орталықтандыру 
мен орталықсыздандырудың рационалды қатынасын табу маңызды» екенін атап өтеді.  
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Резюме 
В статье аргументировано, что процесс децентрализации способствует демократизации общества, что особенно 

актуально для современного государства Казахстан. Реализация данного политического процесса и других мер, 
имеющих непосредственное отношение к нему, способствует оптимизации и эффективному распределению государ-
ственных функций, построению рациональной модели межбюджетных отношений, обеспечивающих стабильное 
функционирование всех уровней государственной власти. 

Помимо основной цели - привлечения населения к решению вопросов общественного управления – децентрали-
зация также имеет целью повышение качества уровня жизни и развитие потенциала отдельных элементов системы 
общественного устройства. 

Ключевые слова: административная реформа, децентрализация, уровни власти, оптимизация государственных 
функций, демократия, деконцентрация 

 

Summary 
The article argue that the process of decentralization advantage society democratization which is especially relevant for the 

modern Kazakhstan. Realization of such political process and other measures, which are directly related to this process, 
contribute optimization and effective allocation of public functions, the construction of the rational model of 
intergovernmental relations providing stable functioning of all state power levels. 
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Apart from the main aim to involve people into solving public administration issues, decentralization also has purpose to 
improve quality of life level and develop potential of individual elements of the social organization system. 

Keywords: administrative reform, decentralization, levels of government, optimization of public functions, democracy, 
deconcentration 
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ESTABLISHMENT OF THE EXECUTIVE CIVIL SERVICE IN KAZ AKHSTAN 
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The paper examines the establishment of the executive civil service in Kazakhstan in the context of reform (2013) and 

focuses on reduction in a number of political civil servants.  
Based on the author’s reform experience, the paper discusses the factors facilitating civil service reform implementation 

and benefits obtained.  
Key words: civil service, reform, executive civil service 
 
Civil service reform receives much attention as skilled, motivated and efficient civil service is critical for good 

governance, while achieving economic and social objectives greatly depends on government capacity. Improving 
a civil service system, as a part of creating “good governance”, has become a significant tendency in a reform 
agenda of many countries. Civil service reform is “in fashion and no self-respecting government can afford to 
ignore it”1.  

Many attempts at reforming civil service focus on “the creation of a government workforce of the size and 
with the skills, incentives, ethos and accountability needed to provide quality public services and carry out the 
functions assigned to the state”2. Improvements in human resource management are considered to hold promise 
for making change for entire civil service.  

This paper examines the establishment of the executive corps “A” as the principal change in human resource 
management within the context of civil service reform in Kazakhstan. This reform innovation is so vast and 
implications are too diverse to be discussed in a few pages, so the author concentrates on the key aspect that is a 
reduction in a number of political civil servants caused by the establishment of the executive corps “A”. This 
change is crucial for civil service reform in Kazakhstan and has a direct impact on improvements in the 
organization and administration of civil servants. 

Relying on the author’s experience in implementation this reform innovation, the paper discusses the benefits 
of the establishment of the executive corps “A” in Kazakhstan, considers what lessons can be learned by other 
countries for their civil service reforms.  

The paper is organized of four sections and an appendix. Section 1 provides an overview of Kazakhstan 
context for civil service reform. Section 2 examines a reform implementation process from proclamation to actual 
realization. Section 3 discusses benefits from the establishment of the executive corps “A”. Then conclusions are 
provided.  

SECTION 1: KAZAKHSTAN CONTEXT  
Since gaining Independence in 1991, Kazakhstan, being a so-called transitional country, has implemented 

considerable political, socio-economic and administrative transformations. The administrative reforms have 
experienced structural changes caused by transition from the planned to the market-based economy. The 
economic system based on free markets cannot function without a stable and efficient public administration3; 
therefore civil service reform has become part and parcel of this transition.  

The civil service in Kazakhstan exists in a relatively stable political environment and is regulated by the Civil 
Service Law, adopted in the late 1990s, and other civil service related legislation.  

Before the establishment of the executive corps “A” civil servants were categorized into two types. The first 
type was political civil servants. The number of the so called “political” civil servants was more than three 
thousand out of ninety seven thousand civil servants and, in practice, it was too huge. There were not any 
qualification requirements and/or formalized selection procedures for appointments on these “political” positions. 
Consequently, appointments were – not always, but often – based on patronage and nepotism, especially on the 
local level.  

                                                           
1 Pollitt and Bouckaert (2000) 
2 Schiavo-Campo (1996) 
3 Keuleers (2004) 
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The second type was administrative civil servants, who constituted the greater part of the government 
workforce. They usually entered the service through competition based selection procedures. Administrative civil 
service positions were graded into categories which defined their professional status, hierarchical rank and salary.  

Being a civil servant is considered to be prestigious and desirable; it is associated with authoritative power, 
relative job security and material benefits. However, public opinion of the civil service was low and officials were 
held in contempt because of non transparent appointment procedures, especially on senior positions and civil 
servants’ insensitive attitudes towards the public’s needs.  

Therefore, the reform aim has become to create a skillful, effective and result oriented, up-to-date civil service 
which is optimal for the market-based economy and more flexible and responsive to the public demands. Reform 
attempts have been formulated as formation of a professional and optimal in its quantity civil service, transition 
from administration to management in the civil service, elimination of corruption and patronage, improvement in 
public service delivery with respect to the society’s demands, and, in general, creation of an efficient government 
workforce to promote Kazakhstan’s becoming one of the 30 most competitive countries in the world. 

Kazakhstan requires a motivated and efficient civil service which provides better services to the private 
businesses and the public. This explains why civil service reform remains a core concern in the country. One key 
reform element is the establishment of the executive civil service. 

So in June 2008 the President has proclaimed the necessity of the civil service reform and establishing senior 
civil service in Kazakhstan, the so-called executive corps “A”. The reasons such as ensuring professional and 
efficient civil service based on meritocracy and eliminating patronage and nepotism, as well as renewal of the 
government workforce and bringing a new well educated and motivated talent, have been formulated.  

The first reason is ensuring professional, competitive and stable executives for entire civil service. Here 
establishment of selection and promotion for executive civil service positions is considered as a means for 
eliminating patronage and nepotism and practicing meritocracy in decision making on civil service appointments. 
So the reform efforts refer to strengthening of the government administrative capacity to perform core functions, 
be worldwide competitive, as well as to serve the public social and economic needs.  

The second reason is renewal of the government workforce especially those holding the executive positions 
within the civil service system and bringing a new well educated and motivated talent in order to provide its 
sustained and innovative development in the future. So the reform intends to create the government workforce 
obtaining the skills, incentives, ethos and accountability to carry out the state functions.  

Thus, the rationale for the establishment of the executive corps “A” in Kazakhstan has been to ensure 
professional, motivated civil servants selected and promoted on a merit principle and, thus, capable to provide 
good governance.  

Besides, this reform innovation has been recognized as a means to attract highly professional personnel from 
the market environment and non-governmental sector to the executive levels of the civil service and to increase 
government’s workforce capacity in general.  

Based on these specific emphasis areas for reforms, The New Civil Service Model Concept was finally 
approved in July 2011. In March 2013 due to adoption of the principal amendments to the Civil Service Law and 
civil service related legislation the executive corps “A” was initially established in Kazakhstan.  

SECTION2:  
IMPLEMENTATION PROCESS FROM PROCLAIMATION TO ACTUAL REALIZATION  
To decide on the reform approaches and implementation mechanisms civil service reformers in Kazakhstan 

has conducted careful and intensive study of the other nations’ experiences.  
A significant tendency across many national governments has been the establishment of a senior civil service, 

resulting in the strengthening of those governments’ administrative capacity to perform core functions and to 
serve their publics’ social and economic needs. The experiences of the USA, European countries and Singapore 
have received much attention. For these countries a senior civil service is usually considered a means to ensure a 
government’s workforce is properly led and managed. These senior leaders are offered the developmental 
opportunities and incentives to perform successfully. The elite nature of such a service creates a professional 
ethos, ensuring that its members support public-service values, maintain ethical standards and remain accountable 
for carrying out the state functions.  

Taking into account the international experience, the idea of the establishment of the executive corps “A” has 
been supported as the President’s strategic priority. In general, the aim to ensure the professionalism within the 
central and local government and to provide citizens with high quality of public services has been agreed. There 
has been sufficient political will to implement change and establish the corps “A”. There was also institutional 
will supporting the changes (Civil Service Agency). However, it took almost five years for the civil service 
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change to be implemented (from the moment of the President’s proclamation in 2008 to adoption of Civil Service 
Law amendments in 2013).  

This long period for actual reform implementation has proved that civil service reform is highly complicated 
as reform is bound to various stakeholders’ interests, ideologies and values. Expressing a desire for and a will to 
reform the civil service is only a start. There should be strong political will, leadership, strong commitment and 
administrative ability to support civil service reforms and implement them. It is also critical to provide wider 
public agreement for governance vision, citizen participation and involvement.  

Kazakhstan inherited the civil service system from the Soviet past. Many civil servants have worked within a 
soviet administration tradition and often find it hard to envisage doing things differently. It was like an inflexible 
state bureaucratic machine. But reform always means change and change does not always produce a win-win 
outcome. Sometimes there are winners and losers. Even the perception of a “loss” can inspire resistance, 
consequently, some civil servants showed loyalty to the lucrative ways of the past.  

In Kazakhstan’s reform case establishment of the executive corps “A” has meant “re-evaluating” of political 
positions as administrative executive and determination of the qualification requirements and formalized selection 
procedures. Consequently, it meant the “loss” of a status and related benefits to be a “politician” and reduction of 
opportunities for patronage and nepotism based appointments and broader corruption. Politicians and senior civil 
servants, fearing a “loss” or just uncertain of what the future might bring, reacted by resisting proposed changes. 
They serving simultaneously as policy agents influenced decision making during the legislative process and 
expressed reluctance to accept new challenges and innovations.  

Despite the resistance, the new, abovementioned, legislation on the executive corps “A” has been adopted. It 
has ensured that appointment to the executive corps "A" positions are made exclusively from the cadre pool 
formed by the decision of the National Commission on Personnel Policy under the President of Kazakhstan 
(NCPP) out of both the current civil servants and the broader public and private sectors people meeting the special 
qualification requirements. 

The specific staffing procedures are launched and include: 
1) Open announcement for cadre pool selection, receiving applications and applications review and deciding 

on meeting the special qualification requirements, currently paper based (level of education, work experience on 
the certain position in years, relevance of recommendations, etc.);  

2) Testing (measuring working knowledge of the certain legislation, logical thinking, abovementioned 
competencies and the command of the Kazakh language);  

3) Interviews with the NCPP (on the local level interviews in regional commissions antecede interviews with 
the NCPP) and deciding on each applicant to recommend him or her to be included into the executive corps “A” 
cadre pool or not to recommend; 

4) Selection by the appointing authority among those already included in the executive corps “A” cadre pool 
and competition based appointment to a certain vacant position in a government agency on the central level or in 
local government bodies.  

Besides, special retention and termination procedures for the executive corps “A” are also conducted upon the 
NCPP decisions. 

Thus, the establishment of the executive corps “A” in the civil service reform context in Kazakhstan can 
provide a good example to review how it was done and offers lessons to others who might be willing to reform 
their systems. The following factors can be considered vital to the success of reform efforts, including the 
adoption of the executive corps “A” related legislation.  

First and foremost is the strong political will of the Chief Executive to reform government. The Kazakhstan 
President made it a top priority to ensure professionalism within the central and local levels of government in 
order to provide citizens with high quality public services. 

A second necessary factor is the strength and commitment of an individual reform leaders’ to ensure the 
fulfillment of reform ambitions as well as to solve conflict and ensure continued support for change. In the case of 
the Kazakhstan reforms the current Civil Service Agency Chairman provided this leadership.  

A third vital factor is the creation of the new organizations and structures to support the reform (the Expert 
Council on the Civil Service Reform, Administrative Reform Commission). Reforms have to be institutionalized 
if they are to achieve the long term results sought.  

The Council members (prominent civil servants, parliamentarians, public management researchers and media 
people) have discussed draft amendments to the civil service legislation, made the recommendations and 
refinements and have thus helped the reform managers bring grassroots’ involvement, more expertise and 
legitimacy to the change process. 

A fourth and critical factor for successful reform is public support. The citizenry, as well as civil servants 
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themselves, need to grasp the importance of the reforms and the ways in which they will benefit. Significant 
advocacy work has assisted to make favourable public opinion on the reform. Public support, as the Kazakhstan 
experience shows, contributes a great deal to the legitimacy of reform efforts. The capacity of mass media to 
support reforms and help influence public opinion should be also leveraged.  

These factors combined can be considered as ensuring the civil service reform implementation.  
SECTION 3: BENEFITS OF ESTABLIHING THE EXECUTIVE CORPS “A” 
The executive corps “A” in Kazakhstan was only established in 2013 so it may be too soon to evaluate 

conclusively how these senior executives are changing governance. Even though there are, however, certain 
achievements that have contributed to improved governance.  

The first result, that is probably the most significant to be achieved thus far, is a decrease in the number of 
political appointees by 8 times. Due to the reforms described herein, many “political positions,” for which there 
were no specific qualification requirements and selection procedures, have been reevaluated and converted into 
“executive-administrative” positions, suitable for corps “A” personnel.  

Out of total 97,000 civil servant positions in Kazakhstan, 550 have been converted into the executive corps 
“A”. More significantly, the establishment of the executive corps “A” has reduced the number of politicians from 
3,270 (3.6 % of the total number of civil servants) to about 550 (0.6%). This measure has been considered as a 
clear sign of the nation’s efforts to move towards a more professional civil.  

The reclassification of these positions as “administrative executive” has ensured qualification requirements are 
met and appointees have participated in a merit-based, formalized selection process. Persons claiming readiness 
for top-level management positions require appropriate qualifications; qualifications vital to their success in 
making management decisions and ensuring that strategic and operational tasks are aligned.  

Open, competitive selection for the cadre pool, as well as for the positions within the executive corps "A" 
itself, has expanded personnel capacity within the government. Through this mechanism, the government has 
been able to find new talent both within and outside of the government. Many of the “insiders” that have been 
elevated were formerly managers who under the patronage system could not attract the attention of ministers or 
local governors.  

Equally as important, moving selection, retention and termination decisions to the NCPP has created new legal 
protections for career civil servants. In the past, these public servants were vulnerable to the vagaries of preference 
when there were changes in the political leadership. This often resulted in arbitrary dismissal, demotions or 
transfers.  

These corps “A” innovations have significantly reduced the role of patronage and nepotism in the Kazakhstan 
government. Further, they have promoted a desired meritocracy and increased the efficiency and professional 
leadership capacity of the government workforce.  

Another positive result of these innovations has been a renewal of the government executive workforce. Due 
to the reform both those civil servants who were current holding senior leadership positions and “newcomers” had 
to pass through the newly determined selection to enter the executive corps “A.” The result was a “validation” of 
the qualifications and capabilities of all those serving in these senior positions, be they former “insiders” or 
“outsiders” new to government. The number of “outsiders” has meant a dramatic increase in new viewpoints and 
experiences from which to draw in solving governmental challenges. 

There have been 2,024 applicants for the first selection process for the executive corps “A” positions. 30% of 
these applications have been submitted by people outside of the civil service system. This level of interest is a sign 
of citizens’ trust in the transparency and veracity of the selection system, as well as respect for these senior civil 
service positions. Of all applicants, 1787 (or 88%) have met the qualification requirements and been allowed to 
pass testing, out of them 1124 (or 56%) have passed the testing successfully. Of these, 390 (or 35%) were civil 
servants who were holding executive corps “A” positions, 528 (or 47%) were administrative civil servants in 
lower-level positions, and 206 (or 18%) were private-sector applicants.  

At the same time, the selection process has eliminated many senior leaders who lacked the qualifications 
envisioned for the roles in which they were serving. Since initiating testing, 155 (or 30%) of the officials who held 
executive corps “A” equivalent positions failed to retain their positions. 65% of the applicants who have passed 
the tests were “new comers”. Before implementing the system, experts estimated that only a third of the former 
senior executives would be confirmed in their positions. This prediction proved to be accurate. 501 officials have 
been appointed out of the executive corps “A” cadre pool newly formed by the NCPP. Among them 155 (or 30%) 
are “newcomers”.  

As a result (the chart is given in the appendix) one can see that the executive corps “A” is younger but still 
mature enough to have requisite levels of personal and professional experience, technical expertise and leadership 
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skills. Moreover, the number of the officials who are 60 years old or older and retirement-eligible (obviously these 
executives have been working since the time of the Soviet system) has decreased dramatically. Newcomers to 
executive corps “A” are considered to bring a new managerial culture to civil service, enriching it with their 
talents and strengthening commitment to improved performance within the civil service.  

Another positive result has been increased public interest in and respect for public service. The establishment 
of the executive corps “A” has been discussed broadly by the society via mass media and social networks. 
Further, the reaction from the general public opinion has been overwhelmingly favorable. The following reactions 
have been shared widely in mass media and in citizenry addressing:  

1) The public trusts the initially formalized selection procedures for the executive civil service positions, and 
appreciates the transparency and the merit-based objectives of the system. 

2) Citizens’ understand that government efficiency will be enhanced through the merit-based selection process 
and the resulting “newcomers” entering government service; 

3) There was general support for establishing the executive corps “A” and the citizenry remains positive in 
regards to both the intent and potential outcomes of the new system.  

All these benefits can be determining factors for other countries considering a senior civil service in their 
governmental structures. They can learn from Kazakhstan’s experience.  

CONCLUSIONS 
The establishment of the executive corps “A” was initiated by the President as a proclamation of his political 

will. He saw it as a means for reforming the civil service, increasing the government workforce’s efficiency, and 
supporting his anti-corruption agenda.  

The reform has been implemented. 
The establishment of the executive corps “A” in the civil service reform context in Kazakhstan can provide a 

good example of civil service reform implementation. Such factors as strong political will, strength and 
commitment of reform leaders, new organizations and structures to support reform, public support have been vital 
to the success of reform efforts in Kazakhstan, including the adoption of the executive corps “A” related 
legislation.  

Although it is too early in the life of these reforms to adequately examine their results, there are certain 
favorable outcomes that have already contributed to enhanced governance efficiency. 

These include: 
• A decrease in the number of political appointees, reducing patronage and nepotism while simultaneously 

promoting the desired meritocracy,  
• Increased efficiency and professional leadership capacity within the civil service; A renewal of the executive 

civil service workforce and support for the so-called “social lift” mechanism; and 
• A renewal in civil service, to include new values and a new culture, resulting from the executive 

“newcomers” who are younger, possess leadership and professionals skills and free of the Soviet-era 
governmental paradigms. 

The current goal for the initially appointed executive corps “A” officials is to validate the system of which they 
are part.  

They can do this only through outstanding service to their government and their citizens. As of this writing, 
they are well on their way to proving the worth of this new approach.  
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APPENDIX: The demographics* for the initial cadre of executive corps “A” civil servants appears below: 
 

BEFORE REFORM AFTER REFORM 
MALE 
459 (85,6%)  429 (87%)  
FEMALE 
77 (14,4%) 64 (13%)  
AVERAGE AGE 
45,7 лет 44,7 лет 
UP TO 30  
7 (1,3%) 11 (2,3%) 
FROM 30 TO 40  
155 (28,9%) 168 (34,1%) 
FROM 40 TO 50 
168 (31,4%) 165 (33,5%) 
FROM 50 TO 60 
206 (38,4%) 135 (27,4%) 
ABOVE 60  
24 (4,5) 13 (2,7%) 

 
* The statistical data provided here, as well as in the paper text is obtained from job related documents, Civil 

Service Agency, Republic of Kazakhstan, www.kyzmet.kz  
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Түйіндеме 
Осы мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызмет реформасы контекстінде (2013) басқару корпусын қалыптасты-

ру мəселелері қарастырылады. 
Автордың практикалық тəжірибесі негізінде мемлекеттік қызмет реформасының жүзеге асырылуына себепші 

болған факторлар зерттеліп, мемлекеттік қызметтің «А» корпусын қалыптастырудың негізгі нəтижелері келтірілген. 
Тірек сөздер: мемлекеттік қызмет, реформа, корпус «А». 
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы создания управленческого корпуса в контексте реформы государственной 

службы в Казахстане (2013), акцент в работе при этом сделан на сокращении численности политических государ-
ственных служащих.  

На основе практического опыта автора изучены факторы, способствовавшие реализации реформы государствен-
ной службы, приведены основные результаты создания корпуса «А».  

Ключевые слова: государственная служба, реформа, корпус «А»  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ ЖҮЙЕСІН 
ТРАСФОРМАЦИЯЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
В.А. Жексембекова – саяси ғылымдарыны� докторы, профессор, 
аза;стан Республикасы 

Орталы; сайлау комиссиясыны� баспас9з хатшысы 
 
Мақалада автор Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің он екінші шақырылымы сайлауынан қазіргі уақытқа дейін 

Қазақстан Республикасының сайлау жүйесін реформалау кезеңдеріне талдау жасалған. Мақала авторының пікірінше, 
жұмыс қорытындысында елде сайлау өткізу жəне ұйымдастыру практикасына сайлау заңнамасын демократияланды-
ру жəне бейімдеумен тұрақты жұмыс жасау қажеттілігі туралы айтылған. 

Тірек сөздер: сайлау жүйесі, сайлау, сайлау заңнамасы, трасформациялау 
 
Қазақстанның сайлау жүйесін жетілдіру процесінің мақсаты билік құрылымдарын қалыптастырудың 

қолданыстаныстағы тиімді тетігін құру болып табылады. 
Егеменді Қазақстанның сайлау жүйесінің басты ерекшелігі «оның тұтастай алғанда, сайлау жүйесінің 

жалпы қайта құруларымен, сондай-ақ оларға негізделген сайлау процесінің конституциялық жəне заңна-
малық тұрғыда бекітілген қағидаттары мен тетіктерінің өзгеруіне байланысты маңызды өзгерістерді 
басынан кешіргенінде» болып табылады [1, 50 б.].  
Қазақстанның егеменденуі кезеңіндегі сайлау жүйесінің ерекшелігі сайлау жүйесінің оған бұрынғы 

коммутистік жүйеден мұра болып қалуында. Сайлау баламасыз негізде өтті жəне сондықтан оның 
нəтижелері алдын ала шешілді. 
КСРО халық депутаттарын алғашқы бəсекелік сайлау 1989 жылы, қайта құру қызу жүріп жатқан кезде 

өткізілді. Бір мандатты округтер, сайлау үшін дауыстардың абсолютті көпшілігінің болу қажеттілігі, 
жеңімпаздарды соңғы анықтаудың екінші туры сияқты жаңалықтар пайда болды. Бірінші рет компартия-
дан тəуелсіз депутаттар сайланды. Бұл сайлаулар үлгі ретінде болды жəне 1990 жылы көптеген одақтық 
республикаларда, соның ішінде Қазақстанда өткізілген ұқсас сайлауларға белгілі бір ықпал етті. 
Сол уақыттағы сайлау жүйесінің өзгешелігі, оның қызметінің барлық неғұрлым негізгі сəттерін 

реттейтін бірыңғай заңнамалық актінің болмауында еді. Қазақ КСР Конституциясы бойынша (1978 ж.) 
абсолютті көпшіліктің мажориталық жүйесі белгіленді. Сайлау бір мандатты сайлау округтері бойынша 
өткізілді. Бұдан басқа, егер кандидаттардың бірде біреуі сайланбаған жағдайда, дауыс берудің екінші 
туры көзделді. Екінші турдағы дауыс беру қатыстық көпшілік жүйесі бойынша жүргізілді.  
Қазақстанда 1990-1991 жылдары қолданыста болған жəне 1993 жылдың аяғына дейін іс жүзінде 

өзгеріссіз қалған сайлау жүйесі мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Аталған сайлау жүйесі 
сол кезең үшін жеткілікті түрде демократиялық болды, себебі жұртшылықтың сайлау прооцесінің сол 
жəне бір сатыларына кеңінен қатысуын қамтамасыз етті. Сонымен қатар 1991 жылғы тамызға дейін 
республикада билік жүргізуші компаниялардың күшті ұстанымдары қалды, бұл Халық депутаттарының 
кеңестеріне оның өкілдерін сайлау жəне онда олардың басым болуына ықпал етті. Осылайша, Қазақстан-
да 1990 жылғы наурыздағы 12-шақырылған Қазақ КСР Жоғары Кеңесін сайлауда партия обкомдарының 
барлық бірінші хатшылары бір мандатты округтерде депутаттар болды [2, 17 б.]. 

1992-1993 жылдары қолданыстағы сайлау жүйесі саяси-билік жүйесінде қалыптасқан жаңа қоғамдық 
қатынастарға сəйкес келмеді жəне маңызды қайта ұйымдастыруды қажет етеді. Сайлау жүйесі ретінде 
білдірілетін билік элитасын қалыптастырудың жаңа тетігі талап етілді.  

1990-1992 жылдардағы сайлау жүйесін реформалаудың бірінші кезеңі 1993 жылғы 28 қаңтарда 12-
шақырылған ҚР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының алғашқы Конституциясының 
күшіне енуінен басталды. Алдыңғы сайлау жүйесі арнайы сайлау заңын қабылдағанға дейін қолданыста 
болуына қарамастан, оны өзгертуге алға қадам жасалды.  
Жаңа Конституция өкілеттіліктің жүйесі мен қағидаттарын толығымен өзгертті. ҚР Конституциясы-

ның 14-бабына сəйкес республика азаматтары тікелей жəне өздерінің өкілдері арқылы «мемлекеттік істер-
ді басқаруға, заңдарды жəне мемлекеттік жəне жергілікті маңызы бар заңдар мен шешімдерді талқылау 
мен қабылдауға қатысу» құқығын алды.  
Осыған байланысты, Жоғарғы Кеңес жəне жергілікті өкілді органдардың депутаттарының дерлік 

барлығын тікелей халық сайлауы тиіс болды. Қандай да бір кооптация (сайлаусыз) мүмкіндігі көзделген 
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жоқ. ҚР Конституциясының «Сайлау» деген 18-тарауында сайлау құқығының негізгі қағидаттарын 
бекітті: жалпыға бірдей, теңдік, төте сайлау сипаты жəне жасырын дауыс беру. 
Сайлау жүйесін реформалаудың екінші кезеңі 12-шақырылған ҚР Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 9 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін 
қабылдауымен басталды.  
Сайлау туралы Кодекске сəйкес Қазақстанда мажоритарлық сайлау жүйесі енгізілді, бұл ретте сол 

жəне бір жағдайда қолданылатын өзінің белгілі екі түрінде: 
- абсолюттік көпшілік жүйесі ҚР Президентін сайлауда қолданылды; 
- қатыстық көпшілік жүйесі Жоғарғы Кеңес жəне жергілікті өкілді органдар депутаттарын сайлауға 

қолданылды. 
1993 жылы Қазақстандағы жаңа сайлау жүйесінің маңызды ерекшелігі кандидаттарды ұсыну тəртібі-

нің елеулі өзгергенінде болды. Енді ұсыну құқығын сайлау ұжымдары емес, ал өзін-өзі ұсыну арқылы 
азаматтардың өздері иеленді. Аталған құқық сондай-ақ қоғамдық бірлестіктеде де сақталды. Сонымен 
қатар Жоғарғы Кеңес депутаттығына кандидаттардың мемлекеттік тізімі енгізілді. Осындай кандидаттар-
ды ұсыну құқығы ҚР Президентінде болды. Мемлекеттік тізім бойынша сайланатын депутаттардың саны 
42-ні құрады. Мемлекеттік тізім бойынша сайлаудың кооптациядан айырмашылығы бұл шындығында 
балама негіздегі жəне қатыстық көпшілік жүйесі бойынша сайлау болды.  
Сайлау жүйесінің маңызды өзгеруі сайлау кепілін енгізу болды: 
а) Президенттікке жəне Вице-президенттікке кандидаттар үшін – 10 айлық жалақы (айлықақы) 

мөлшерінде; 
б) Жоғарғы Кеңес депутаттығына кандидаттар үшін – 5 жалақы (айлықақы) мөлшерінде; тұрақты 

жалақысы жоқтар үшін – заңнамада белгіленген ең аз жалақының бес еселенген мөлшерінде. 
Сайлауды қаржыландыру бұрынғысынша мемлекеттің құзыретінде болды, бұл кандидаттарға сайлау 

алдындағы науқан барысында тең жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс еді. Сайлауды мемлекеттік емес 
қаржыландыруға тыйым салынды, сайлау комиссиялары сайлау науқанын өткізуге бөлінген республика-
лық бюджет қаражатын кандидаттардың жұмсауын бақылауы мүмкін.  
Сайлау жүйесінің кемшілігі дауыс беру мен оның қорытындыларын шығару рəсімін қоғамдық 

бақылау қағидатынан бас тарту болды. Сайлау туралы кодексте сайлау процесіне байқаушылардың 
қатысуы туралы мүлдем сөз болған жоқ. Осылайша, сайлау жүйесін реформалау тек кейбір дəрежеде ғана 
оны неғұрлым ілгері етіп, халықаралық стандарттарға жақындатты.  
Нəтижесінде, 1994 жылғы парламенттік сайлау ҚР Конституциясы мен Сайлау туралы кодексті көпте-

ген бұзушылықтармен өтті, бұл алдын ала олардың нəтижелерінің объективсіз болуын шешті.  
1995 жылғы 30 тамызда саяси-институционалдық жүйенің өзгеруіне əкеп соқтырған жəне сайлау 

жүйесі мен сайлау заңнамасын қайта ұйымдастыруға ұйымдасқан түрде əкелген Қазақстан Республикасы-
ның Констиуциясы қабылданды.  
Сол уақыттың сайлау жүйесі туралы толық түсінік беретін сайлау жүйесі, ең алдымен, 1995 жылғы 28 

қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» конституциялық заң күші бар ҚР Прези-
денті Жарлығымен ұсынылды. Аталған Жарлыққа сəйкес кандидаттардың барлық санаттары үшін, қатыс-
тық көпшілік негізінде сайланатын жергілікті өзін-өзі басқару органдарына кандидаттарды қоспағанда, 
абсолютті көпшіліктің екі турлық мажоритарлық жүйесі белгіленді. 
Кейбір сарапшылардың пікірі бойынша екі турлық дауыс беру жүйесін енгізу Қазақстан үшін алдыңғы 

сайлау жүйесімен салыстыру үшін алға жасаған қадам болды, себебі ол дауыс беру нəтижелерін неғұр-
лым объективті бағалауға мүмкіндік береді [3, 124-130 б.]. Ұқсас пікір барлық деңгейдегі өкілді органдар-
ға сайлау кезінде бұдан бұрын қолданылған қатыстық көпшілік қағидаты, жеңіске жету үшін өзінің 
қарсыласынан бір дауыс артық жинау жеткілікті болғанда, күштердің шынайы бөлінуін көрсеткен жоқ.  
Жаңа сайлау заңнамасының оң сəттерінің бірі Мəжіліс депутаттығына кандидаттар үшін өздерін қол-

дап қол жинау қажеттілігін алып тастау болды. Бұл жағдай өткен шақырылымдағы депутаттар үшін жаңа 
парламенттегі орындар санын кедергісіз кеңейтуге мүмкіндік берді, мұны 1995 жылғы сайлау растады.  
Сайлау туралы жарлықтың кемшіліктеріне мынадай сəттерді жатқызған жөн: 
а) байқаушылардың болу жəне сайлау процесіне қатысу фактісі онда (жарлықта) көзделгенімен, 

байқаушылардың қоғамдық бірлестіктерден, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан белгілі бір 
нақты құқықтық мəртебесінің болмауы; 
б) сайлау учаскелерінде дауыс беру рəсімін бұзушылықтарға кедергі келтіру тетігін болдырмау; 
в) байқаушылар мен кандидаттардың өкілдері тарапынан дауыс беру қорытындыларын шығару кезін-

де дауыстарды санау үшін бақылау тетігінің болмауы. 
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1995 жылы өткен парламенттік сайлау сайлау процесінің жетілмегенін көрсетті. Осыған байланысты, 
оны жалпыға бірдей демократиялық жəне құқықтық нормалар мен қағидаттарға сəйкес келтіру мақсатын-
да қолданыстағы сайлау туралы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туындады.  

1998 жылы республиканың Конституциясына сайлауды өткізу барысын маңызды өзгерткен түзе-
тулер енгізілді. Облыстардан, республикалық маңызы бар қала мен республиканың астанасынан 
төмен тұрған əкімшілік-аумақтық бірліктердің əкімдерін тағайындау ғана емес, сонымен қатар олар-
ды сайлау мүмкіндігін анықтайтын ереже неғұрлым перспективті болып көрінді. Оларға ауылдардың 
(селолардың), ауылдық (селолық) округтердің, кенттердің, аудандық жəне облыстық маңызы бар 
қалалардың əкімдері жатады.  
ҚР Конституциясына енгізілген басқа да өзгерістер мен толықтырулар парламенттің қос палатасына 

қатысты болды, олар, жалпы алғанда, сайлауға жеке адамдар мен қоғамдық бірлестіктердің қатысу 
мүмкіндігін кеңейтті. Олардың ішінде енгізілген партиялық тізімдер бойынша дауыс беруді, сондай-ақ, 
«бiр мандатты аумақтық сайлау округi бойынша тиiсiнше облыстың, республикалық маңызы бар қала 
мен республика астанасының барлық өкiлдi органдары депутаттарының бiрлескен отырысында дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың немесе таңдаушылардың 50 процентiнен астамының дауысын алған 
кандидат сайланды деп есептеледi.» дегенді атап өтуге болады.  
Мажоритарлық жəне пропорционалдық жүйелердің элементтерін байланыстыратын аралас сайлау 

жүйесін енгізу маңызды өзгеріс болып табылды. Қақзақстанда 1998 жылғы күзге дейін қолданылған 
өкілдіктің партиялық тізімдер бойынша дауыс берусіз мажоритарлық жүйесі күшті саяси партиялар 
құруға ықпал еткен жоқ.  
ҚР Конституциясына екі рет 1999 жылғы 6 сəуір мен 28 маусымда енгізілген, «Қазақстан Республика-

сындағы сайлау туралы» конституциялық заң күші бар ҚР Президентінің Жарлығына сайлау процесінің 
демократиялығын кеңейтуге бағытталған түзетулер енгізілді. Ең алдымен, сайлауды ұйымдастыру мен 
өткізу мəселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық акті мəртебесін конституциялық заң күші бар 
Президент жарлығын тікелей конституциялық заңға өзгерту туралы сөз болады. Сөзсіз, мұндай шара 
сайлау институтының саяси-құқықтық мəртебесін, сонымен қатар оның қоғамның қоғамдық-саяси 
өміріндегі маңыздылығын арттырады.  
ҚР Конституциясына жəне сайлау туралы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар ел парламентінің 

кезекті сайлауына жеке жəне партиялық қатысу дəрежесін кеңейтуге мүмкіндік береді. Қолданыстағы 
сайлау жүйесі сайлау процесінің негізгі қатысушыларына əр түрлі сайлау технологияларын пайдалануға 
мүмкіндік берді, бұл 1999 жылғы Мəжіліске сайлау барысында көрсетілді. 
Тұтастай алғанда, 1998-2002 жж. сайлау процесінің қағидалары едəуір өзгерді. Сайлау жүйесін транс-

формациялаудың аталған кезеңінің ерекшелігі болған жаңа енгізілімдер: Парламенттің төменгі палатасы-
ның депутаттық корпусын құру қағидатын өзгерткен, Мəжіліске сайлаудың аралас мажоритарлық-
пропорционалдық жүйесіне көшу; сайлау қорларын аралас негізде (жеке меншік жəне бюджеттен) құру 
практикасының басталуы; халықаралық байқаушылардың дауыс берудің үлкен ашықтығын жəне оның 
нəтижелерінің заңдлығын қамтамасыз ететін сайлау процесіне қатысуы [4, 139 б.].  
Осы кезеңде маңызды электораттық науқандар өткізілді – 1999 жылғы Президенттік сайлау, 1999 

жылғы Мəжіліске сайлау, 1999 жəне 2002 жж. Сенатқа сайлау. Аталған кезеңдегі сайлау жүйесінің эволю-
циясы ретінде сайлау заңнамасының мазмұны мен электораттық механизмді одан əрі трансформациялау 
қажеттілігіне негізделетін саяси процестердің арасындағы қарама-қайшылықтардың өсуі болды.  

2004-2007 жылдары сайлау заңнамасын кейбір либерализациялау жағына қарай қозғалыстар бола 
бастады, бұған ішкі даму (саяси реформалаудың экономикалық дамудан артта қалуы, оппозиция тарапы-
нан көну талабы) факторлары, сондай-ақ осы саладағы сырқы қысым факторларын күшейту түріндегі 
халықаралық құқықтық стандарттарға неғұрлым сəйкес келу қажеттілігі себепші болды.  
Қолданыстағы сайлау жүйесінің түйінді негіздерін қозғамай, осы кезеңдегі өзгерістер, негізінен сайлау 

процесіне қатысушылардың электораттық құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге, дауыс беру мен да-
уыстарды санау тетігін жетілдіруге бағытталды. Бұл орайда 2004 жылы сəуірде қабылданған «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Заңға түзетулердің едəуір маңызды мəні болды [5]. Қарастырылып 
отырған кезеңдегі сайлау заңнамасына енгізілген демократиялық сипаттағы жаңғыртулар қатарына: 
баламасыз сайлауды жою; саяси партиялардың ұсынуы бойынша мəслихаттардың сайлау комиссиясын 
құрудың жаңа қағидатын бекітуі; сайлаушыларды есепке алу жəне азаматтарды тұрғылықты жері бойын-
ша тіркеуге негізделген олардың тізімдерін құру қағидатын енгізуді жатқызуға болады.  
Үгіттеу қағидаларын реттеу неғұрлым анық сипатқа ие болды, бұл атап айтқанда, сайлаушыларды 

жасырын сатып алу мүмкіндіктерін жəне сайлау процесіне шетелдік адамдар мен ұйымдардың тарапынан 
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болатын араласушылықты шектеуден көрінді. Сайлау күресіндегі кандидаттардың үгіттік мүмкіндіктерін 
теңестіруге қатысты анық қадамдар жасалды (заңмен кепілдік берілген БАҚ-қа тең қолжеткізілім, сенім 
білдірілген адамдар санын шектеу жəне басқ.). 
Бұдан басқа, қоғамдық пікірдің қысымымен жəне Демократиялық институттар мен адам құқықтары 

жөніндегі бюроның ЕҚЫҰ (ДИАҚБ) ұсынымдары бойынша сайлау заңнамасынан сайлау науқандары 
уақытындағы азаматтардың конституциялық құқықтарын шектейтін кейбір ережелер алып тасталды. Осы 
кезеңге тəн ерекшелік электрондық дауыс беру практикасын, теледебаттарды жəне аудандық əкімдерді 
экперименттік сайлауды енгізу болды. 
Кезеңнің қорытынды нəтижесі сайлау жүйесінің функционалдық параметрлерін маңызды жақсарту, 

оның сайлау заңнамасының жалпыға бірдей халықаралық стандарттарға жақындауы болды.  
Конституциялық реформалаудан туындаған сайлау жүйесіндегі сапалы жаңа өзгерістер 2007 жылы 

болды. Барлық сайлау жүйесін маңызды трансформациялауға негізделген қағидатты жаңалықтар ретінде 
бірыңғай сайлау округін құруды көздейтін партиялық тізімдер негізінде Парламенттің төменгі палатасы-
на сайлауға көшу, ОСК құру кезінде Парламенттің құқықтарын кеңейту əкімдердің сайланбалылығы 
жөніндегі экспериментті жою, сайланбалы адамдар үшін (Сенатты қоспағанда) электораттық кезеңнің 
мерзімдерін реттеу болды. Қазақстан халықтары Ассамблеясының жоғары заңнамалық органы депутат-
тық корпусының бөлігін сайлау Қазақстандық сайлау жүйесіне айрықша ерекшелік берді.  

2004-2014 жылдардағы кезеңнің маңызды электораттық науқандары – 2004, 2007 и 2012 жж. Мəжіліс-
ке сайлау, 2005, 2008 и 2014 жж. Сенатқа сайлау, 2005 жəне 2011 жж. Президенттік сайлау, 2006 жəне 
2013 жж. аудандық əкімдерді сайлау.  
Қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі мынадай сипаттарға ие: 
� �йымдастыру саласында: 
• сайлау комиссияларының төрт деңгейлі жүйесі (ОСК – облыстық сайлау комиссиялары жəне Астана 

жəне Алматы ққ. қалалық сайлау – айдандық сайлау комиссиялары – учаскелік сайлау комиссиялары); 
• жалпы аумақтық қамту; 
• дауыс берудің əр түрлі типтерін қосу (қағаз бюллетен мен электрондық); 
• ОСК мүшелерін үйлесімді тағайындау (үштен екісі - парламентпен, үштен бірі – Президентпен); 
• үшінші-төртінші деңгейдегі сайлау комиссияларын құру кезінде саяси қайталап таныстыру; 
• сайлау округтерін құру кезіндегі ОСК-ның жеке дара құзыреті; 
• жергілікті атқарушы органдардың сайлаушылар тізімдерін құру. 
� Конституциялы�-���ы�ты� салада: 
• тиісті сайлау заңнамасының, оның ішінде ОСК жəне оның құрылымдық бөлімшелерінің, сайлауды 

қамтамасыз етуге тартылатын басқа да мемлекеттік органдардың айқын нормативтік-құқықтық базасы-
ның, сондай-ақ электораттық процеске қатысушылардың болуы; 

• жалпыға бірдей сайлау құқығы; 
• тең жəне жасырын сайлау қағидаттары; 
• сайлау құқығының əр түрлі типтерін қолдану (Президент сайлауы жəне Мəжіліске сайлаудағы 

сайлау құқығы, жанама – Сенатқа сайлауда); 
• сайлау органдарын құрудың əр түрлі қағидаттарын қолданумен (пропорционалды жүйе – Мəжіліске 

сайлау кезінде, мажоритарлық – Сенатқа жəне мəслихаттарға сайлау кезінде, ҚХА-дан Парламент 
депутаттарын сайлау кезінде квоталандыру); 

• сайлаудың міндетті баламалылығы; 
• заңмен белгіленген сайлаудың кезеңділігі. 
� Функционалды� салада: 
• сайлау процесін ұйымдастырудың ерекше құқығы, сайлау заңнамасы нормаларының сақталуын 

бақылау, тиісті деңгейдегі сайлау комиссияларының дауыстарды санауы жəне сайлау нəтижелерін 
айқындауы; 

• сайлау комиссиялары мүшелерінің кəсіптілігіне қойылатын талаптар; 
• мандаттарды бөлу тетігінің айқындылығы; 
• сайлау процесінің қатыстық реттілігі жəне транспаренттілігі; 
• сайлау комиссияларының қатыстық тəуелсіздігі; 
• сайлау процесінің тəуелсіз ішкі жəне сыртқы аудиті жүйесінің болуы. 
Қазақстанның сайлау жүйесінің о� сипаттамаларына мыналарды жатқызуға болады: 
• дамудың сабақтастығы; 
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• сайлау процесінің негізгі демократиялық нормаларына формальдық сəйкестік (сайлау құқықтарының 
теңдігі, жасырын дауыс беру, сайлаудың бəсекелілігі жəне т.б.); 

• тұрғындар мүдделерінің көрнекілігі; 
• тұрғындардың сайлау процесіндегі сайлау құқықтарын іске асыру мүмкіндігінің жоғары дəрежесі; 
• сайлау комиссиялары жұмысының жариялылығы; 
• олардың объективтілігіне күмəнданған жағдайда, сайлау нəтижелеріне сотпен наразылық мүмкіндігі; 
• қағаз бюллетеньдермен дауыс беру нəтижелерін тексеру мүмкіндігі; 
• жалпы демократиялық сайлау стандарттарына сəйкестігі. 
Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасы сайлау жүйесінің эволюциясын талдау сайлау процесін 

демократияландырудағы белгілі бір қолжеткізілімдерді атап өтуге мүмкіндік береді. Бұл ретте, сайлау 
жүйесінің негізгі қағидаттары бəсекелестік пен баламалыққа негізделгенін атап өткен маңызды. 
ҚР сайлау жүйесін трансформациялаудың сипаты мен бағыттарын айқындайтын негізгі факторы саяси 

жүйенің түрін немесе оның құрылымдық элементтерінің балансын өзгерту болып табылады. Жаһандан-
дыру жағдайларында Қазақстанның сайлау жүйесінің қалыптасу процесіне сондай-ақ, бұл ретте геосаяси 
жəне те геоэкономикалық сипаттағы сыртқы факторлар белгілі бір ықпал етеді.  
Қазақстандық сайлау заңнамасы қалыптасу сатысында болып отыр, өмірдің өзі оған өзгерістер енгізуді 

талап етуде. Конституция мен сайлау туралы заңға енгізілетін барлық жаңалықтардың басты бағыты 
демократияландыру жəне мемлекеттік басқару тетігін қалыптастыру міндетіне бейімделу болу тиіс. Бұған 
саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің едəуір кең қатысуы, саяси құқықтар мен бостандықтарды 
кеңейту, отандық жəне халықаралық тəуелсіз сарапшыларды тарту, сондай-ақ барлық көзделген рəсімдер-
ді сақтауға көп көңіл бөлу арқылы қол жеткізуге болады.  
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Резюме 

В статье дан анализ этапов реформирования избирательной системы в Республике Казахстан, начиная с выборов 
в Верховный Совет Казахской ССР двенатцатого созыва до настоящего времени.  

В заключении работы подчеркивается необходимость постоянной работы над демократизацией и адаптацией 
выборного законодательства в практике проведения и организации выборов в стране.  

Ключевые слова: избирательная система, выборы, выборное законодательство, трансформация 
 

Summary 
The article analyzes stages of the electoral system reformation in Kazakhstan since election of 12th convocation of 

Supreme Council of Kazakh SSR till date. 
The article concludes that there is necessity of permanent democratization and adaptation of election legislation to the 

practice of elections organization in the state. 
Key words: electoral system, elections, election legislation, transformation 
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ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
ƏӨЖ: 94(574).  
 

«ТҮРКІСТАН ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМЫНЫҢ» ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ТАБИҒАТ БАЙЛЫҚТАРЫН 
ЗЕРТТЕУДЕГІ ҚЫЗМЕТІ (ХХ ғ. 20-жж.) 

 

Ж.Қ. Белгібай – М.Gуезов атындағы О
МУ-ды� доценті, 
аза;стан, Шымкент ;. 
 
Аталған мақалада «Түркістан ғылыми қоғамының» Орталық Азия табиғат байлықтарын зерттеудегі қызметі 

сарапталған. ХХ ғ.20-жж. кеңестік билік тарапынан аймақтың өндіргіш күштерін дамыту үшін Түркістанның табиғи 
шикізат көздерін ғылыми тұрғыда кешенді зерттеу жəне оны өндірістік негізде игерудегі мақсаты мен міндеттері 
нақтыланған. Автор аталған мəселені зерттеуде мұрағаттық деректермен қатар басқа да зерттеушілердің ғылыми-
салыстырмалық жұмыстары негізінде қарастырған. Зерттей келе, автор өлкенің жер жағдайын, табиғи ресурстарын 
зерттеуге ғылымның əртүрлі салаларынан көптеген ғалымдар мен зерттеушілердің келуі ғылыми потенциалдың 
артуына, ал бүкілресейлік ғылыми мекемелердің Орта Азиялық филиалдарының ашылуы, орталық ғылыми қоғамдар 
бөлімдерінің жұмыс жүргізуі іргелі жəне қолданбалы ғылым салаларының дамуына ықпал еткен, сондай-ақ, орыс 
ғалымдарының басым бөлігі ғылымға адалдықтың үлгісін көрсетіп іргелі зерттеулер жүргізген деп қорытынды 
жасаған. «Түркістан ғылыми қоғамы» Орталық Азия республикалары мен Қазақстанның табиғи байлығын жан-
жақты зерттеп игерудегі жұмысы, сондай-ақ, ресейлік ғалымдардың Түркістан өлкесінің мəдениеті мен тарихын, тілі 
мен салт-дəстүрлерін, жергілікті тұрғындардың əлеуметтік-экономикалық өмірін зерттеуде қосқан үлесімен қатар 
ұлттық интеллигенция өкілдерінің де тартылғандығы жөнінде деректер келтірілген.  

Тірек сөздер: Түркістан Республикасы, Орталық Азия, Ташкент, табиғи ресурстар, Түркістан университеті  
 
Қазан төңкерісінен кейін Ташкент қаласында ғылымның дамуымен қатар ұлт зиялыларының қалыпта-

суы социалистік бағытқа қарай күрт бұрылыс жасады. Өлкеде кеңестік биліктің орнауы алғашқы əлеумет-
тік-экономикалық міндеттермен қатар аймақтың өндіргіш күштерін дамыту үшін Түркістанның табиғи 
шикізат көздерін ғылыми тұрғыда кешенді зерттеу жəне оны өндірістік негізде игеру міндеттерін күн 
тəртібіне қойды. Осы міндеттерді іске асыру мақсатына жұмылдырылған ғылыми зерттеу орталықтары 
Орталық Азияның ірі ғылыми, мəдени жəне саяси орталығы Ташкент қаласында көптеп ашыла бастады. 
Түркістанда ашылған Мемлекеттік университетке осындай ғылыми зерттеу жүмыстарын ұйымдастыруда 
үлкен міндеттер жүктелді. Осындай міндеттер Түркістан Университеті құрылуы – оның Орталық Азияда 
табиғат байлықтарын зерттеуді ұйымдастырушы орталық екендігін университет ректоры Н.А. Димо мен 
А.В. Луначарский қол қойған құжатта «Түркістан Университеті Орта Азиядағы ғылыми зерттеулер 
орталығы болуына ықпал жасау үшін қосымша мекемелерді ұйымдастыру қажет» – деп атап көрсетті. 
Өкіметтің белгілеген осындай міндеттеріне сай 1919 жылы 26 маусымда Мəскеуде профессор Н.Г. 

Александровтың ұсынысы бойынша оқу орнының педагогикалық жеке құрамының жалпы жиналысы 
«Түркістан ғылыми қоғамының» жарғысын жасап ұсынды. Осы жарғыға сəйкес университет ректоры 
Н.А. Димоның басшылығымен құрамында И.Г. Александров, Л.С. Берг, Г.К. Ризенкампф, В.В. Страгонов 
сияқты танымал мамандардан құралған ұйымдастыру комиссиясы сайланды. 

«Түркістан ғылыми қоғамының» мақсаты – Түркістанды жан-жақты зерттеу, яғни ғылымның дамуына 
ықпал жасау болды. 1919 ж. 9 тамызда ұйымдастыру жиналысы қоғам Кеңесін сайлады. Оның басшысы 
болып ірі географ жəне зоолог Л.С. Берг сайланды [1,120 б.]. Аталған қоғам Түркістан Республикасына 
ғалымдардың шоғырлануыматериалдық-техникалық базаның қалыптасуына жəне өлкедезерттеу жұмыс-
тарын жүргізу үшін мүмкіндік туғызды. Қазан төңкерісінен кейін Орталық Азияда ашылған ірі ғылыми 
қоғамның бірі ретінде қызмет міндеттеріне сəйкес əр түрлі ғылым салалары мамандарын біріктірді. Ал-
ғашқы кезде қоғамның құрылымы биологиялық, геологиялық жəне физика-математикалық бөлімдерден 
тұрды жəне ұйымдастыру жұмыстарының нəтижесінде 1922 ж. басында қоғамның 84 мүшесі болды [2]. 
Түркістанда жүргізілетін ғылыми жұмыстарға басшылық жасаған алғашқы кеңестік мекеме ТАКСР 

ХАК-ның жанындағы ғылыми бөлім болатын. Бұл ғылыми бөлімнің құрамына республикадағы ғылыми 
мекемелермен бірге жоғарғы оқу орындары да енуі тиіс еді. Комиссариаттың ғылым бөлімінің қызметі 
Түркістан университетінің жұмысына Мəскеуден жіберілген коммунист Ш.М. Довойлацкийдің басшылы-
ғымен партиялық ықпал жасады [3, 5-20 б.]. Ғылым бөлімі ұлттық комиссиялар құру қажеттілігін ұсын-
ды. Бұл көзқарасты ұсынушы Н.А. Иомудский болғандығы соңғы деректерден белгілі болып отыр [4]. 
Ғылым бөлімінің 1921 ж. 17 сəуірде үкіметке жолдаған «Ескертпе баяндамасында» ұлттық ғылыми 

комиссиялардың мынадай қызметтерін атап көрсетті: 
1. Əр ұлт үшін өз ана тілінде оқулықтар мен оқуға арналған кітаптар, өз ақындары мен жазушылары-

ның шығармаларын жинақтау, халық шығармашалығының үлгілерін шығару; 
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2. Еуропалық жəне əлемдік мəдениеттің ең үздік жетістіктерін ана тіліне аударып жариялау; 
3. Жариялануға дайындалған барлық ғылыми еңбектерді рецензиялау жəне олардың сапасын бақылау 

белгіленді. Əрине мұндай ұсыныс назарға алынып осы жылдың 24 сəуірінде ТАКСР ХКК-нің төрағасы 
Қ.Атабаевтың тікелей нұсқауымен Н.А. Иомудскийдің жобасы қарастырылып қолдау көрсетілді [2]. Нə-
тижесінде 1921 жылы Түркістан Республикасы халық ағарту комиссарының шешімімен Н.А. Иомудский 
ұсынған қағидаларға негізделіп ұлттық ғылыми кеңес құрылды. Ғылыми кеңес Түркістандағы ең көпсан-
ды болып саналған үш ұлттың ғылыми комиссия алқасынан (өзбек, қазақ, түркімен) жəне салалар бойын-
ша үш арнайы ғылыми комиссиядан (ғылыми-педагогикалық,театр-көркемдік жəне музыкалы (сазды) 
этнографиялық) құралған ғылыми Кеңес міндеттеріне барлық мекемелер мен қоғамдардың ғылыми-
зерттеу жұмыстарын біріктіру, жергілікті тұрғындардың зиялыларын ғылыми жұмыстарға тарту, дайын-
далатын оқу жəне педагогикалық əдебиеттердің сапасына, баспа қызметінің жоспарының орындалуына 
бақылау жасау; жоғарғы жəне орта мектептердің теориялық жəне əдістемелік мəселелерін шешу; өлкета-
ну, этнография, фольклор, тіл, саз өнері, жергілікті тілде оқу əдебиеттерін жасау саласында жеке зертеу 
жұмыстарын жүргізу сияқты міндеттер бекітілді. Ал, 1922 ж. 6 шілдеде осы ғылыми кеңес республикада-
ғы барлық ғылыми зерттеу жұмыстарын басқаратын, мемлекеттік ғылыми кеңесі болып қайта құрылды. 
Мұндай жұмыстарды ұйымдастыруға Мəскеуден арнайы жіберілген профессорлар С.Д. Поливанов пен 
А.Э. Шмидт сияқты танымал ғалымдар шақырылды. Ташкент қаласына шоғырланған ғылыми кадрларды 
халық шаруашылығының мүддесіне сай жан-жақты жəне ұтымды пайдалану үшін 1922 ж. 12 ақпанда 
Түркістан Республикасы үкіметі ғалымдардың тұрмысын жақсарту туралы арнайы шешім қабылдады. 
Осыған сай Халық ағарту комиссариаты Туркубу (Ғалымдардың тұрмысын жақсарту жөніндегі Түркістан 
комиссиясы) құру туралы қаулы қабылданады[2]. Аталған комиссияның басшысы болып профессор   
Д.А. Димо тағайындалды. Туркубу өз қызметін өлкедегі ғылыми күштерді тіркеуге алудан бастады. 

20-жылдары Орталық Азияда КСРО Ғылым Академиясы ғалымдарының қатысуымен ондаған салалық 
жəне ғылымикешенді экспедициялар құрылып, геологиялық, ботаникалық, зоологиялық бағыттарда 
кешенді зерттеу жұмыстары жүргізілді. Экспедициялардың мақсаты Орталық Азия республикалары мен 
Қазақстанның табиғи байлығын жан-жақты зерттеуді жəне игеруді, аймақтардың өндіріс күштерін 
дамытуды мақсат етті. 
БОАК Түркістандағы өкілі С.Апин Орталыққа жолдаған есебінде осы мəселеге қатысты былай деп 

мəлімдеді: «Природные ресурсы Туркестана весьма велики и разнообразны и могут удовлетворять почти 
всем запросам и нуждам культурной жизни. Там твердое и жидкое минеральное и саксуальное топливо, 
там же на месте неисчерпаемые источники разнообразного сырья, начиная от хлопка, нефти, медной и 
железной руды, золотых и серебряных залежей и кончая серой, поташом, растительными красками, 
щелком и сахарным сырьем. Перед трудящимся Туркестана и центральной России огромные и блестящие 
перспективы, нужны только честные работники, нужны зания, машины и другие орудия производства. 
Рабочей силы из широких туземных масс сколько угодно, а знания должны дать те умственные силы, те 
специальности, которые мы унаследовали от старого режима и которые остались в советской стране», 
«существующая в Туркестане горная и вся другая промышленность нуждается во всем, всевозможную 
технику и научные силы как можно скорее надлежить направлять туда» [5,177 б.]. 
Түркістан өлкесіне отарлық билік орнағаннан соң өлкенің жер асты жəне жер үсті табиғи байлықтарын 

игеру қажеттігі ғылыми-зерттеу жұмыстарын шұғыл жүргізуді талап етті. Соған сəйкес Ресейдің Орталы-
ғынан өлкенің жер жағдайын, табиғи ресурстарын зерттеуге ғылымның əртүрлі салаларынан көптеген 
ғалымдар мен зерттеушілер жиілеп келе бастады. Өлкедегі ғылыми потенциалдың артуы Ташкент 
қаласында Бүкілресейлік ғылыми мекемелердің Орта Азиялық филиалдарын ашып, орталық ғылыми 
қоғамдар бөлімдерінің жұмысжүргізуіне ықпал етті. Сондай-ақ,Түркістан өлкесінің мəдениеті мен 
тарихын, тілі мен салт-дəстүрлерін, жергілікті тұрғындардың əлеуметтік-экономикалық өмірін зерттеуде 
қолға алынып ұлттық интеллигенция өкілдері де тартылды. 
Орыс ғалымдарының бəрі бірдей отарлық биліктің тонаушылыққа негізделген ашкөз саясатына қолдау 

білдірген емес. Олардың көпшілігі ғылымға адалдықтың үлгісін көрсетіп, патша үкіметі тарапынан бөлін-
ген аз қаржысына жəне отарлық биліктің немқұрайдылығына қарамастан іргелі зерттеулер жүргізді. 
Осыған байланысты Өзбек КСР Ғылым академиясының мүшесі Т.Н. Кары-Ниязов былай деп жазды: 
«Читая описание путешествии русских исследователей Туркестана, поражаешься упорству, терпению и 
самоотверженности этих ученых, преодолевавших зачастую невероятные по своей трудности препят-
ствия. Только благодаря замечательному энтузиазму многих благородных тружеников науки могла быть 
проделена громадная работа, положившая начало географическому, зоологическому, ботоническому, 
почвенному и геологическому изучению Туркестана» [6,159 б.]. 
Ташкентке келіп орныққан Ресейдің Орталық Ғылыми мекемелері мен қоғамдары жоғарыда атал-

ған табиғи байлықтарды игеру бағытына басымдық беріп іргелі жəне қолданбалы ғылым салаларын 
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дамытуға күш салды. Ал, қазақ зиялыларының алдында алғашқы кезекте оқу-білім саласындағы мін-
деттерді шешу мəселесі тұрды. Осы бағытта құрылған ғылыми ағартушылық «Талап» қоғамы аталған 
міндеттерді қолға алды. 
Алайда ғылымды дамыту мəселелері партиялық басшылықсыз іске асуы мүмкін емес еді. Өлкеде жеке 

дара билікке ие болған партиялық билік тарапынан бұл бағыттағы жұмыстарға тікелей бақылау мен 
қадағалау орнатылды. Түркістандағы саяси ахуал кеңес өкіметінің алғашқы жылдары саяси-əлеуметтік, 
экономикалық жəне ең бастысы ұлттық мазмұнымен өте күрделі сипат алғаны белгілі жергілікті жердегі 
түрлі саяси ағымдар мен əлеуметтік топтардың ұстанған позицияларының əрқилы болуы большевиктер-
дің саясатының бірден іске асып кетуіне елеулі қолбайлау болды. Əсіресе, ұлттық элита өкілдерінің 
ұлттық мүдде мəселесі төңірегінде табанды талаптар қоюы кеңестік билікті едəуір алаңдатты. БОАК-тың 
Түркістандағы өкілетті өкілі осы мəселелерге талдау жасап, Түркістандағы кеңестік мекемелердің қызметі 
жөнінде орталыққа жолдаған есебінде былай дейді: «Советская власть была только в городах и в после 
железной дороги и то образом в виде плохой карикатуры и зачастую контрреволюционных гнезд, при чем 
деревня, кишлаки и аулы стонали от безвластия, произвола, официального ограбления, будто бы в пользу 
Советской власти» [5, 175-176 б.]. Бұл тұжырымнан билік өкілінің қалыптасқан нақты жағдайды саяси 
талаптарға сай бағалап отырғандығы оның көзге ұрып тұрғанын көреміз. Өлкедегі қайта құрулардың алға 
баспай отыру себептерін кеңестік билікке деген қарсылықтан іздестіру сол кезеңге тəн партиялық тəсіл 
болатын. Солай дегенмен де билік өкілі жергілікті халықтың көңіл-күйін тап басып таныған тұжырымдар 
да айтады: «Местное туземное население и доказало достаточную подготовительность, умелость и 
желание служить общему делу, что невольно толкало мусульман на мысль, что им совершенно не доверя-
ют и что европейское население как привыкшее, желает по прежнему властвовать над коренным населе-
нием, что и на самом деле было как в центре, так и на местах» [5, 175-176 б.]. Бұл тұжырым Түркістанда-
ғы жергілікті халықтың арасынан шыққан зиялы қауымның күнделікті практикада кездестіріп отырған 
қоғамдық ақиқаты еді. Осындай күрделі саяси жағдайда қызмет еткен қазақ зиялылары биліктің озбырлы-
ғымен бетпе-бет келе отырып, ұлт мүддесіне қызмет жасау үшін өздеріне жүктелген тарихи миссияны 
атқаруға қолдарынан келгенше қызмет жасады. 
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Резюме 
В данной статье анализируется деятельность «Туркестанского научного общества» в исследовании природных 

ресурсов Центральной Азии. В 20-е годы ХХ столетия властью советов были намечены цели и задачи освоения 
природного сырья Туркестана на основе комплексных научных исследовании. Автор для исследования названной 
проблемы наряду с архивными источниками использует другие научно-сравнительные работы. В своей статье автор 
ссылается на архивные документы, а также дает широкий анализ научным работам исследователей, тем самым 
подчеркивал роль исследователей разных сфер науки и их роль в открытии научных учреждений и филиалов в 
Центральной Азии. В статье также рассматривается неоценимый вклад российских ученых в науку, которая не 
только исследовала природные ресурсы, изучила язык и традиции, социально-экономическую жизнь местных 
жителей Туркестанского края, культуру, но была привлечена казахская национальная интеллигенция.  

Ключевые слова: Туркестанская Республика, Центральная Азия, Ташкент, природные ресурсы, Туркестанский 
университет 

 
Summary 

The activity of Turkestan scientific society in Central Asia natural resources research is considering in given article. The 
tasks and goals of Turkestan natural raw development on the base of complex scientific researches in 20th of the ХХ century 
were projected by the soviet power. The author uses other scientific - comparative works together with archive sources to 
research the given problem. In the article the author refers on archive documents as well as gives a wide analyses to scientific 
works of researches thereby underlining the role of researches of different spheres and their role in opening of scientific 
institutions and branches in Central Asia. The invaluable contribution of Russian scientists to science which both researched 
natural resources, studied language and traditions, culture, social-economical life of local people of Turkestan area and 
involved Kazakh national intellectuals was considered in article.  

Key words: Turkestan Republic, Central Asia, Tashkent, natural resources, Turkestan University 
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ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС КЕЗІНДЕГІ КЕҢЕС-ТҮРІК 
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Түркия Бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілісінен сабақ ала отырып, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өте 

ұтқыр саясат ұстауға əрекет жасады. Мемлекет басшысы мен оның дипломатиясы елдің барлық шекараларында 
жүргізіліп жатқан əскери қимылдарға қарамастан елдің тұтастығын сақтай білді. Түркияның сыртқы саясатының ең 
басты жетістігі де осы болатын.  

Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі кеңес-түрік қатынастары көптеген ғалымдардың зерттеу обьектісіне айнал-
ды. Мақалада Кеңес үкіметі кезіндегі жəне 1991 жылдан кейінгі кеңес-түрік қатынастарын зерттеген ТМД тарихшы-
ларының еңбектеріне талдау жасалған.  

Кеңестік тарих ғылымы коммунистік партия мен мемлекеттің идеологиясы ықпалында болып, өздерінің бағала-
ры мен ойларында партия басшыларының еңбектеріне бағдар алды. Тарихи зерттеулер ереже бойынша басылымға 
рұхсат етілген деректер мен материалдарға негізделді. Ал бүгінгі таңда екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі кеңес-
түрік қатынастарын зерттеуге жаңа бағытта қарау қажеттілігі туындап отыр. 

Тірек сөздер: Екінші дүние жүзілік соғыс, Түркия, КСРО, қатынастар  
 
ХХ ғасырдың өте маңызды қасіретті оқиғаларының бірі болып табылатын екінші дүниежүзілік соғыс-

тың дипломатиялық тарихы көптеген отандық жəне шетелдік тарихшылардың зерттеу обьектісі болып 
табылады. Осы кезеңнің халықаралық қатынастар жүйесіндегі кеңес-түрік қатынастарының дамуы 
ерекше қызығушылық тудыратыны белгілі. Ұлы əлемдік державалардың бірі ретінде КСРО-ның сыртқы 
саясаты көп жағдайда тарих барысын айқындағаны күмəнсіз. Сонымен бірге Түркия да маңызды елдердің 
бірі болды. Шығыс пен Батыс қиылысындағы қолайлы географиялық орналасуы, сонымен бірге Басфор 
мен Дарданелл бұғаздарына бақылау орнату мəселесінде жəне Жерорта теңізінен Қара теңізге кемелерді 
өткізу мəселесінде шешуші роль атқаруы Түркияны ғасырлар бойы ұлы державалар арсындағы кескілес-
кен дипломатиялық күрес пен соғыстардың обьектісіне айналдырды. Екінші дүниежүзілік соғыс қарса-
ңында Түркия тағы да Англия, Франция, Германия жəне Италия мүдделерінің түйіскен аймағына айнал-
ды. Түркияның маңызды стратегиялық жағдайы жəне түрік үкіметінің саяси жағдайға ықпал етуге 
ұмтылуы бұл мемлекеттердің оған қатынасында белсенді саясат ұстануына жағдай жасады.Түркияның 
Кеңес Одағымен көршілік жағдайы олардың қарым-қатынасына екі мемлекеттің де қауіпсіздігі тұрғысы-
нан қарағанда үлкен маңызға ие болды. Əсіресе, Қара теңіз бұғаздары аймағындағы қауіпсіздік мəселеле-
рін екі ел өкілдері бірнеше рет талқылады. Өз кезегінде қарастырылып отырған кезеңде кеңес-түрік 
қатынастарында бетбұрыс кезең болды. Бұрынғы Түркия Республикасының қалыптасу кезеңінде қол 
жеткізген достық байланыстарына салқындық түсе бастады.  
Кеңестік тарих ғылымы коммунистік партия мен мемлекеттің идеологиясы ықпалында болды жəне 

өздерінің бағалары мен ойларында партиялық көсемдердің еңбектеріне бағдар алды. Тарихи зерттеулер 
ереже бойынша басылымға рұхсат етілген деректер мен материалдарға негізделді. Сондықтан да кеңес-
түрік қатынастарының көптеген аспектілері ғылыми зерттеу обьектісі бола алмады. Бүгінгі таңда екінші 
дүниежүзілік соғыс кезіндегі кеңес-түрік қатынастарын зерттеуге жаңа бағытта қарау қажеттілігі туындап 
отыр. Соңғы жылдары бұған мүмкіншілік те пайда болды.  
Екінші дүние жүзілік соғыстың қарсаңындағы жəне оның бастапқы кезеңіндегі кеңес-түрік қатынаста-

ры проблемасы соғыс аяқталғаннан кейінгі алғашқы жылдарда-ақ ғылыми зерттеудің тақырыбына айнал-
ды. Сол кезеңде халықаралық қатынастар тарихының зерттелуіне ықпалын тигізген «қырғи қабақ 
соғысы» да кеңестік тарихнамада өз таңбасын қалдырып, өз шектеулерін енгізді. Түркияның екінші дүние 
жүзілік соғыс уақытындағы саясатына зерттеу жүргізілген еңбектердің бірі А.Ф. Миллердің «Очерки 
новейшей истории Турции» жəне «Краткая история Турции» [1] деп аталатын екі монографиясы болды 
[2]. Автордың өзі сол кезеңде Түркияның жаңа тарихын зерттеуге арналған дерек көздері тапшы əрі бір-
біріне қарама-қайшы болғандығын, себебі тіпті түрік тілінде де парламенттік есептер, саяси қайраткерлер 
мен қоғам қайраткерлерінің өмірбаяндары, оқиғалар хроникасы əлі де болса жарияланбағандығын атап 
көрсетеді. Жарық көретін мəселелер шеңберінің шектеулілігі ең алдымен А.Ф. Миллердің жеткіліксіз 
хабардар болуымен емес, Кеңес Одағының сол кездегі сыртқы саясатының барлық аспектілері жайлы 
ашықтан-ашық жаза беруге болмайтындығын ұғынумен байланысты екендігі анық. Зерттеушінің КСРО 
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сыртқы істер халық комиссары В.М. Молотовтың кеңес үкіметінің сыртқы саясаты жөніндегі ресми 
баяндамалары, 1948 жылы Кеңестік ақпараттық бюро жариялаған «Фальсификаторы истории» деп атала-
тын тарихи анықтама секілді деректерді ғана пайдалануға мүмкіндігі болды. Автордың қолданған шетел-
дік дерек көздерінен, 1948 жылы Мəскеуде басылып шығарылған қолға түскен германдық құжаттарды, 
түрік жəне герман баспасөзінің арнайы іріктелініп алынған материалдарын, түріктің статистикалық 
жылнамаларын атап көрсетуге болады.  
Көптеген деректердің қол жетімсіздігі Миллердің еңбегінде біршама олқылықтардың пайда болуына 

алып келді. Мəселен, кеңес-түрік келіссөздерінің алғашқы кезеңі жөнінде айтылмайды. Түркияның Кеңес 
Одағымен қатынастарының дамуы үстірт баяндалған, есесіне Екінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы 
Түркияның Германиямен саяси жəне экономикалық байланыстарының нығаюы егжей-тегжейлі сипаттал-
ған. Алайда, Түркияның ұстанымына кеңес-герман қатынастары қалайша ықпал еткендігі жөнінде ештеңе 
айтылмайды. Бұдан басқа, аталмыш еңбектер кеңес-түрік қатынастарына емес, жалпылама Түркия 
тарихына арналған.  
Н.М. Лавровтың Молотовтың сөйлеген сөздеріне, "Фальсификаторы истории" тарихи анықтамасына 

негізделген кітапшаларында кеңестік басшылықтың ресми көзқарасы келтіріліп, Түркияның Екінші дүние 
жүзілік соғыстың бірінші кезеңінде ұстанған көзқарасы «кеңестерге қарсы бағытталған» делінген [3]. 
Лавровтың сөздері бойынша, «Исмет Иненю Түрік Республикасының басшысы лауазымына ішкі жəне 
сыртқы қарама-қайшылықтардың шиеленісе түскен жағдайында отырды. Елдің компартия бастаған 
демократиялық күштері Түркиядағы гитлерлік экспансияның мəнін əшкерелей отырып, КСРО-мен 
жақындасуды, фашистік Германиямен қатынастарды үзуді, халықтың маңызды мүдделерін қанағаттанды-
руды, керітартпа пиғылдағы күштермен күресуді талап етті. Алайда Екінші дүние жүзілік соғыстың 
қарсаңында Түркияда нəсілшілдікті, пантүркизмді, панисламизмді насихаттау етек алды. Кеңес Одағына 
дұшпандық ниеттегі Кязим Карабекир, Джахид Ялчин секілді керітартпа тұлғалар жауапты мемлекеттік 
лауазымдарға тағайындалды» [4].  
А.Ф. Миллердің Н.М. Лавровтың еңбектерінде Түркияның жалтаруы, оның, түрік басшылығына 

қандай да бір кезеңдерде күшті болып көрінген мемлекеттер тобын қолдауға бағытталған саясатты 
ұстануы туралы тезистер болды [5]. Кеңес тарихшылары Кеңес Одағының 1939 ж. келіссөздерде ұсынған 
ұсыныстарын екі елдің мүдделерінен туындаған ұсыныстар ретінде сипаттады, себебі бұл ұсыныстар 
Қара теңіз жақтан болуы ықтимал шабуылдардан Кеңес Одағын сақтандыру кепілін ғана емес, сонымен 
бірге Түркияның егемендігіне де кепілдік берді. Олардың пікірлері бойынша Түркия ағылшын-француз 
дипломатиясының басшылығымен əрекет ете отырып, Мəскеуге бір жақты міндеттемелерді таңуға 
тырысып бақты. Сондықтан келіссөздердің үзілуіне «Кеңес үкіметінің достық ұсыныстарын» қабылдамай 
тастаған Түркияның басшылары кінəлі деп танылды, «себебі олардың міндеті өз елдерінің ұлттық мүдде-
лерін қамтамасыз ету емес, КСРО-на қарсы соғысты ұйымдастыру болды» [6]. «КСРО бейбітшілікті 
сақтап қалу үшін барлық амалдарды жасаған екінші дүние жүзілік соғыстың қарсаңында батыс держава-
лары кеңес-түрік достық қатынастарын бұзуға ұмтылды.  

1939 жылдың көктемінде Англияның, Францияның жəне КСРО-ның арасында Мəскеуде болған келіс-
сөздердің қарсаңында жəне оның барысында Англия мен Франция Түркиямен өзара көмек пактісін 
жасасу жөнінде құпия келіссөздер жүргізді» [7]. Лавровтың ағылшын-француз-түрік келіссөздерінің 
құпиялылығы жөніндегі тұжырымдамалары негізсіз, себебі Түркияның өкілдері бұл келіссөздер жайында 
Мəскеуге хабарлап отырған, бұл бірнеше рет талқыланған.  

1962 жылы жарияланған А.М. Шамсутдиновтың «Турецкая республика. Краткий очерк истории. 1923-
1961» атты еңбегінде Түркияның қазіргі заманғы тарихының негізгі кезеңдері жарық көрген [8]. 
Шамсутдиновтың кітапшасында Түркияның экономикалық өмірінде Германияның белсенділігінің арта 
түсуі, сондай-ақ гитлерлік барлау жүйесінің қалыптасуы атап көрсетіледі. Автор түрік басшылығын 1939 
ж. қазан айында Мəскеудегі келіссөздерде кеңестік тарап ұсынған өзара көмек туралы келісім-шарт 
жобасына қол қоюдан бас тартқаны үшін (бұл достық қарым-қатынастарды нығайтуға деген құлықсыз-
дық ретінде түсіндірілді) айыптайды. Түріктің сыртқы істер министрі ұсынған жоба Англия мен 
Францияның КСРО-ны Германиямен соғысқа тарту əрекеті ретінде бағаланды [9].  
Түркияның сыртқы жəне ішкі саясаты проблемаларын одан əрі қарай зерттеудің нəтижесі «Новейшая 

история Турции» монографиясы болды [10]. Мұнда Түрік мемлекетінің 1917-1967 жж. аралығындағы 
ішкі жəне сыртқы саясатына егжей-тегжейлі шолу жасалған. Түркияның осы кезеңдеріне арналған тарау-
лардың авторлары Р.П. Корниенко мен П.П. Моисеев КСРО Қазан төңкерісі мемлекеттік Орталық мұра-
ғатының құжаттарын, сондай ақ шетелдік дереккөздердің материалдарын – ағылшындық дипломатиялық 
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құжаттарды, Стамбулда басылып шыққан Түркия президенті И. Иненюдің сөйлеген сөздерін пайдаланды. 
Көбіне Корниенко мен Моисеев "История международных отношений и внешней политики Советского 
Союза" атты ресми басылымда берілген мəліметтер мен бағаларға сүйенді. Сондай-ақ А.Ш. Эсмер,      
Э.Л. Карал, М.К Су секілді кейбір түрік тарихшыларының еңбектері іріктеліне отырып пайдаланылды.  
Кеңес-түрік қатынастарының Екінші дүние жүзілік соғысының қарсаңындағы жəне басындағы кезеңін 

қоса алғандағы тарихына арналған алғашқы еңбек И.Ф Черниковтың "В интересах мира и добрососед-
ства" атты монографиясы болды [11]. Автор сол кезеңде Кеңес Одағында жарияланған құжаттарды, 
сондай-ақ американдық дипломатиялық құжаттарды, мерзімдік басылымдарды пайдаланды. Алайда, 
Черников келтірген көптеген қорытындылар мен пайымдаулар "История дипломатии", "История второй 
мировой войны" секілді монографиялардан алынған, сондай-ақ «Правда» газетінде басылып шыққан, 
айқын үгіт-насихат бағытына ие, оқиғаларды шынайы қалпында жеткізе бермейтін мақалаларға негіздел-
ген. Осыған байланысты автордың көптеген қорытындылары қайта қарауды қажет етеді. Əсіресе, ғылыми 
айналымға қайта енгізілген құжаттардың талдауларына сүйене отырып, кеңес үкіметінің Түркиямен 
жүргізген келіссөздеріндегі ұстанымдарын жаңаша бағалау қажет. Осыған орай, КСРО мен Түркия 
арасындағы өзара көмек туралы келісім-шартты жасау туралы мəселені талқылау кезінде, шабуыл жасас-
пау туралы кеңес-герман пактісінің бұл жерде қандай рөл атқарғандығын ескеру керек. И.Ф. Черников 
өзінің еңбегінде Англия мен Францияның антикеңестік жоспарларында Түркияға қандай рөл ажыратыл-
ғандығана егжей-тегжейлі тоқталған. Автордың тарапынан Түркияның Кеңес Одағына қарсы соғысқа 
қатысу ниетінің болмағандығын білдіретін куəліктер келтірілсе де, бұл жайтқа айтарлықтай назар 
аударылмайды.  

P.C. Корхмазянның "Внешняя политика Турции в годы второй мировой войны" атты мақаласында 
Түркияның сыртқы саяси бағытының ерекшеліктері «сақтық, пайдакүнемдік, түріктің билеуші топтары-
ның антикеңестік көңіл күйі жағдайында тепе-теңдікті сақтау саясаты» [12]. Корхмазян балкан (əсіресе 
Болгариямен арадағы қарым-қатынас) жəне таяу шығыс (ағылшын-ирак қарулы жанжалы) факторлары-
ның Түркияның сыртқы саясатына ықпалын атап көрсетеді.  
Кеңес-түрік қатынастары проблемасын одан əрі қарай зерттеудің нəтижесі 1981 ж. шыққан "СССР и 

Турция, 1917-1979" атты ұжымдық монография болды. Бұл еңбектің авторлары екі ел қарым-қатынаста-
рының тарихын зерттеуде орын алған олқылықтардың орнын толтыруға жəне Кеңес Одағы мен Түркия 
арасындағы саяси, сауда, мəдени жəне ғылыми қатынастардың талдауын ұсынуға тырысқан. Осы зерттеу-
дің құжаттық базасын сол уақытта шыққан КСРО сыртқы саясатының 1917-1939 жж. аралығын қамтитын 
ресми құжаттарының томдары, сондай-ақ Кеңес Одағында Германияның сыртқы істер министрлігінің 
мұрағаттарынан алынып жарияланған құжаттар құрады. Кеңестік сыртқы саяси құжаттардың жарияла-
нуы шектеулі сипатта болуына жəне Екінші дүние жүзілік соғыс басталғаннан кейінгі кезеңге қатысты 
материалдардың қамтылмауына байланысты «СССР и Турция» монографиясында кеңес-түрік келіссөзде-
рінің екінші кезеңі жеткілікті талданбаған, кеңес үкіметінің 1940 ж. қараша айында, кеңес-түрік қатынас-
тарының ахуалына əсер еткен, Болгариямен өзара көмек шартын жасау əрекеті туралы айтылмайды.   
П.П. Моисеев 1940 жылдың соңында Түркияның сыртқы саяси бағытындағы өзгерістерді Германиямен 
жасалған шарттың пайдасына қарай шешеді. Алайда, түрік үкіметі тарапынан Кеңес Одағын Қара теңіз 
бен Балкан аймағындағы өзара міндеттемелер жайындағы мəселелер бойынша келіссөздерге итермелеу 
əрекеттерінің жасалуы секілді кеңес-түрік қатынастарындағы осындай маңызды сəттер көрсетілмеген.  
Кеңес-түрік қатынастарына П.П. Севостьяновтың "Перед великим испытанием: Внешняя политика 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Сентябрь 1939 г. - июнь 1941 г." атты монографиясының 
жеке тарауы арналған. КСРО-ның сыртқы саясаты Мұрағатынан алынған құжаттардың талдауына сүйене 
отырып, П.П. Севостьянов 1939 жылғы кеңес-түрік келіссөздеріне егжей-тегжейлі тоқталады. Автор 
КСРО ССМ-ның құжаттарына қол жеткізе отырып, сонда да болса бұдан бұрын баяндалған ресми көзқа-
расты білдіретін құжаттарды ғана қосқан.  
Ресейлік ғалымдар Түркияның 1939 жылы 19 қазанда Ұлыбританиямен жəне Франциямен келісім-

шартқа қол қоюын бір жақты əрі теріс бағалады. Кеңес тарихшылары достық пен шабуыл жасаспау 
жөніндегі герман-түрік шартын одан сайын өткір сынға алды. Бұл жерде олар (кеңес ғалымдары) Түркия, 
Германиямен келісімді жасаса отырып, сонымен бірге 1929 жылы кеңес-түрік хаттамасын бұза отырып 
бұл жөнінде Кеңес Одағы үкіметін хабарландырмағандығына көңіл бөледі. (Бұл жерде Германия Түркия-
ның онымен келіссөздер жүргізетіндігі жөнінде Кеңес Одағын бұл туралы хабарландыратындай елдердің 
қатарында болмағандығын атап өтуіміз керек). Бұдан өзге, барлық авторлар Түркия фашистік Германия-
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ға, гитлершіл əскерлер КСРО-ға баса көктеп кіруге дайын тұрған сəтте елеулі дəрежеде қолдау көрсеткен-
дігіне баса назар аударады [13]. 
Кеңестік тарихнамаға болгар тарихшысы Людмила Живкованың Екінші дүние жүзілік соғыс қарса-

ңындағы ағылшын-түрік қатынастарының дамуын бейнелейтін монографиясы да келіп қосылады [14]. 
Бұл еңбекте бұдан бұрын жарияланған дипломатиялық құжаттар мен Англияның мемлекеттік мұрағаты-
ның қол жетімді болған материалдары, сондай-ақ болгар мұрағаттарында сақталған материалдар кеңінен 
қолданылған. Бұдан басқа Живкова түрік баспасөзі мен тарихнамасын талдауға көңіл бөледі. Оның 
еңбегінде екі ел дипломатиясының əрекеттеріне түрткі болған себептер, ағылшын-түрік қатынастарының 
қарастырылып отырған сол уақыттардағы даму кезеңдері сипатталады. Бұл қатынастар автор тарапынан 
халықаралық жағдайдың өзгеруімен, өзге елдердің, əсіресе Кеңес Одағының саясатымен өзара байланы-
сында көрсетілген. Л.Живкова ағылшындық «кепілдік беру саясатының» ерекшеліктерін мұқият зерттей-
ді, Англияның, Францияның жəне Түркияның арасындағы өзара көмек туралы келісімнің жасалуына алғы 
шарт болған, осы үш елдің арасындағы күрделі əрі ұзаққа созылған келіссөздердің барысын тыңғылықты 
баяндайды. Бұған қоса Германияның Түркияның сыртқы саясатта жасаған қадамдарына орай жасаған 
əрекеттері де қарастырылады, гитлершіл дипломатияның Түркияның Англиямен жəне Франциямен 
жақындасуына кедергі келтіруге, сондай-ақ кеңес-түрік келісімінің қол қойылуына жол бермеуге бағыт-
талған əрекеттері баяндалған.  
Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы жəне соның барысындағы Балкан мен Таяу Шығыстағы ха-

лықаралық қатынастар тарихын зерттеуге үлкен үлес қосқан Уральск мемлекеттік университетінің ғалым-
дары И.Н. Чемпалов, А.Г. Чевтаев, В.А. Кузьмин, В.Н. Грак, В.Н. Земцов, В.А.Бабинцев, П.К. Тарасов 
жəне т.б. болды. Олардың, 1960-шы жылдар мен 1990-шы жылдар басында шығып тұрған "Политика 
великих держав на Балканах и Ближнем Востоке", "Международные отношения на Балканах и Ближнем 
Востоке" атты жинақтарда жарияланған еңбектері КСРО-ның, Ұлыбританияның, Францияның, Германия-
ның, Италияның, осы аймақтағы шағын елдердің Екінші дүние жүзілік соғыс қарсаңындағы жəне оның 
барысындағы саясатының əртүрлі аспектілеріне арналған. Ағылшындық, француздық, немістік, итальян-
дық, болгарлық, югославтың, поляктың, венгрлік мұрағаттық жəне жарияланған құжаттар, дипломаттар 
мен саяси қайраткерлердің естеліктері негізінде жазылған бұл мақалалар елеулі қызығушылықтарды 
туғызатын ауқымды шынайы материалдардан тұрады. Алайда осы аталмыш авторлар үшін ғылыми 
айналымға тек 1990-шы жылдары ғана енгізілген бірқатар маңызды құжаттар қол жетімсіз болды. Осы 
құжаттардың жариялануы халықаралық қатынастар тарихының кейбір проблемаларына жаңаша көзқа-
распен қарауға мүмкіндік береді.  

1990-шы жылдары отандық тарихшылардың еңбектерінде Түркияның да, Кеңестер Одағының да 
сыртқы саясатын бағалауда біршама өзгерістер байқала бастайды. Кеңес-түрік қатынастары проблемасы 
қозғалатын зерттеулердің бірі Б.М. Поцхверияның еңбегі болып табылады [15]. Автор Түркияның 
Англиямен жəне Франциямен қарым-қатынасы проблемаларына егжей-тегжейлі тоқталады, 1939 жылғы 
ағылшын-француз-түрік одақтастық келісімінің жасалу барысын сипаттайды. Кеңес-түрік қатынастарына 
келетін болсақ, мұнда Түркияның Кеңес Одағымен ұлт-азаттық күрес пен елді Мүстафа Кемаль Ататүрік 
басқарған республиканың алғашқы он жылдығы кезеңіндегі байланыстарының дамуына басты назар 
аударылады. Екінші дүние жүзілік соғыстың тікелей басталар алдындағы кеңес-түрік қатынастары 
монографияда қысқаша баяндалған. Б.М. Поцхверия да өзінен бұрынғылар пайдаланған дерек көздеріне 
сүйенеді, алайда сонымен бірге түрік тарихшыларының еңбектерін кеңінен пайдаланған. Ресейлік тарих-
наманың жаңаша көзқарастары Түркияның сыртқы саяси іс-əрекеттерінің бағалануында байқалды. Əсіре-
се кеңестік кезең тарихшылары айыптаған жалтару саясаты олардың тарапынан барлық елдермен тату 
көршілік қатынастарын дамыту əрекеті ретінде түсіндіріледі. Егер де бұрынырақ кеңестік тарихнамада 
Түркияның ағылшын-француз блогына қосылуы ұлттық мүдделерге қарама-қайшы əрекет ретінде сынға 
алынған болса, Б.М. Поцхверия Батыспен достық қатынастардың дамуы елдің жаңару саясатына септігін 
тигізді деген пікірді айтады.  

1939 ж. өткен кеңес-түрік келіссөздері мен екі жақ қарым-қатынастарының дамуына қысқаша шолу 
«Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия)» атты ұжымдық зерттеуінде жасалған. Бұл еңбек-
те 1939 ж. Түркияның сыртқы саясаты басқыншылыққа қарсы ортақ майданға қатысу əрекеті ретінде 
бағаланады, бұл майдан ағылшын-француз-кеңес келіссөздерінің нəтижесінде құрылуы жəне өзара көмек 
туралы кеңес-түрік келісімімен толықтырылу мүмкін еді. Алайда, авторлардың берген бағасы бойынша, 
кеңес-герман келісімінің жасалуы кеңес-түрік келіссөздерінің үзілуін алдын-ала анықтап берді. Келіссөз-
дердің нəтижесіз болуының себептері ретінде кеңес басшыларының Англия мен Франция саясатына 
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деген сенімсіздігі (Түркияның бұл екеуімен одақтастық қатынастары болған), кеңестік тараптың бұғаздар-
ға қатысты ұсыныстары мен өзіне қосымша міндеттемелерді алуға деген ниетінің болмауы аталады. 
Келіссөздердің үзілуіне əсер еткен жағдай ретінде, кеңес басшыларының белгілі бір дəрежеде Германи-
яның мүдделерін есепке алғандығы аталып өтіледі. Алайда осы еңбек авторларының негізгі мақсаты 
Бұғаздар туралы мəселені зерттеу болды [16]. 
Түркияның сыртқы саясатына арналған соңғы жылдары жарияланған кейбір еңбектерде кеңестік та-

рихнама шеңберіндегі көзқарастар мен бағалар сақталуда. Мəселен, əйгілі ресейлік түрколог Д.Е. Еремеев 
өзінің жаңа еңбегінде, 1990-шы жылдары жарияланған құжаттардың мазмұнын елеместен, көбіне кеңес-
тік кезеңде жасалған қорытындыларды қайталайды [17]. А.Б. Широкораның еңбегіндегі 1939-1941 жж. 
кезеңдерге арналған бір жарым беттік мəтінді проблеманың зерттелуі ретінде атап көрсету қиын.  
Соңғы 10-15 жылдың ішінде шыққан Кеңес Одағының сыртқы саясаты мен Екінші дүние жүзілік 

соғыстың дипломатиялық тарихына арналған көптеген еңбектерде Сталинның саясаты, оның стратегиясы 
мен жалпылама ниеттері, 1939 ж. 23 тамызда кеңес-герман келісіміне қол қойылуының себептері, КСРО 
мен Германия арасындағы катынастардың мəні, ағылшын-орыс қатынастарының эволюциясы секілді 
мəселелер бойынша ресейлік зерттеушілердің көзқарастары мен берген бағалары əр алуан болып келеді. 
(Л.A. Безыменский, З.С. Белоусова, В.К. Волков, Д.А. Волкогонов, Л.И. Гинцберг, E.H. Кульков,          
P.A. Медведев, М.И. Мельтюхов, А.Н. Мерцалов, М.М. Наринский, A.C. Орлов, Л.В. Поздеева,            
O.A. Ржешевский, Г.Л. Розанов, М.И. Семиряга, В.Я. Сиполс, С.З. Случ, В.В. Соколов, И.А. Челышев, 
А.О. Чубарьян жəне т.б.). Бұл жерде кейбір зерттеушілер 1939-1941 жж. кеңес-түрік қатынастарының 
жекелеген аспектілерін қарастырады, алайда олар бұл аспектілерді халықаралық қатынастар тарихының 
өзге проблемаларының мəнмəтінінде ғана жəне қысқаша түрде ғана қарастырады. Талас тудыратын өткір 
мəселелердің бірі, мəселен, Молотовтың Берлинде жүргізген келіссөздерінің мəні болып табылады. 
Мəселен, Л.Безыменский Сталин Молотовқа Түркияны Болгария мен Кеңес Одағы арасында бөліске 
салудың болашағын талқылау өкілеттігін берген деп есептейді [18]. И.Бунич, кəсіби тарихшыға қарағанда 
əдебиетшіге жақынырақ, Сталинның Еуропаны басып алу жоспарын дайындауы туралы тұжырымдаманы 
қолдай отырып, Сталин Югославияның, Грекия мен Түркияның шекараларына жəне бұғаздарға Болгария-
ны басып алу арқылы шыққысы келгендігі жəне осы мақсатпен оған 1940 ж. достық пен өзара көмек 
туралы келісімді жасау ұсынылғандығы жөнінде жазады [19]. В.Молодяков, Гитлер іс жүзінде Мəскеуге 
саяси одақты ұсынған, жəне де Молотов Берлинге осы ұсыныстың нақты шарттарын талқылау мақсаты-
мен барған деп есептей отырып, Сталинның Майскийге, ал сол арқылы ағылшындарға жалған ақпарат 
бере отырып, Түркияға қатысты ниетін жасыруға тырысқандығына назар аудартады [20]. 
М.И. Мельтюховтың Кеңес Одағының Балкан үшін жүргізген күресінің шеңберінде қарастыратын 

КСРО-ның Түркиямен арадағы ықтимал келісімді оған Болгарияны тарту арқылы кеңейту əрекеті көңіл 
қоюға лайық болып табылады [21].  
Міне осылайша ресейлік тарихнамаға шолу жасай отырып, мынадай қорытындыларға келуге болады: 

КСРО мен Түркияның сыртқы саясаты жөніндегі еңбектер қаншама көп болса да, мақсаты 1939-1941 жж. 
кеңес-түрік қатынастарын зерделеу болып табылатын арнайы зерттеулер күні бүгінге дейін болмаған. 
Белгілі бір назар тек 1939 жылы кеңес-түрік келіссөздеріне ғана аударылады, ал ХХ ғасыр соңында – ХХІ 
ғасыр басында шығарылғын еңбектерде Молотовтың 1940 жылдың қарашасында Берлинде жүргізген 
келіссөздеріндегі Түркия туралы мəселе қозғалады. Кеңес-түрік қатынастарының басқа кезеңдері, əсіресе, 
1940 жылдың желтоқсан айы мен 1941 жылдың маусым айы аралығындағы кезең едəуір мөлшерде аз 
қамтылған.  
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Резюме 
В годы второй мировой войны Турция проводила предельно выверенную и осторожную политику, которая 

позволила вынести надлежащие уроки из поражения в Первой мировой войне. Руководство государства сумело без 
потерь провести страну через огненное кольцо военных действий по всему периметру границ. Это и явилось 
успехом внешней политикой Турции. 

Советско-турецкие отношения во время Второй мировой войны стали объектом исследования многочисленных 
историков. В статье анализируются труды историков советского и современного периода, исследовавших советско-
турецкие отношения 1939-1941 гг. 

Советская историческая наука находилась под сильнейшим влиянием идеологической линии коммунистической 
партии и государства и в своих оценках и суждениях ориентировалась, прежде всего, на установки, задаваемые 
сверху партийными вождями. Исторические исследования основывались, как правило, на анализе разрешенных к 
печати и использованию источников и материалов. На сегодняшний день ощущается необходимость нового подхода 
к изучению советско-турецких отношений указанного периода. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Турция, СССР, отношения 
 

Summary 
After the defeat of the First World War, Turkey having received proper lessons, tried to carry out a very cautious policy 

during the Second World War. The head of the country and his diplomacy have managed to keep unity of the country despite 
the ongoing military operations all around the borders. And it was a major success of Turkish foreign policy. 

During the Second World War, the Soviet-Turkish relations have become object of investigation for many historians. The 
article analyzes the works of CIS historians who have researched the Soviet-Turkish relations in 1939-1941 during the Soviet 
Union and after 1991. Soviet historical science being under the influence the Communist Party and the state ideology, focused 
on the works of the party leaders on its intentions and estimates. Historical researches were based according to the rule settled 
on the materials and information that allowed for printing. But now there originated the need to look the researches of Soviet-
Turkish relations during the Second World War with novelty.  

Key words: Second world war, Turkey, Union of soviet republics, relations 
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ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

 
УДК 37.016:94 (574):004 
 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА 
 

А.М. Абдилдабекова, Э.Д. Телеуова – КазНУ им. аль-Фараби, кандидаты исторических наук, доценты 
 
Статья посвящена одной из важнейших задач в воспитании молодого поколения нашей страны – воспитанию 

патриотизма. Система школьного и вузовского исторического образования, прежде всего учебники по истории и 
сформированное историческое сознание преподавателей являются мощным фактором, влияющим на формирование 
патриотизма у современнной казахстанской молодёжи. При формировании патриотизма у студенческой молодежи, 
необходимо обращать внимание на то, что казахам и представителям других народов, проживающим на территории 
нашей страны, несмотря на все тяготы и невзгоды в различные исторические периоды, удалось сохранить свою 
культурную самобытность. Знание отечественной истории способствует расширению мировоззренческого кругозо-
ра, формированию активной гражданской позиции и национального исторического сознания.  

Ключевые слова: воспитание, историзм, культура, патриотизм, сознание  
 
Патриотизм является неотъемлемой частьюнравственной жизни человека и компонентом обществен-

ного сознания, что в свою очередь неразрывно с отечественной исторической наукой, имеющей глубокие 
традиции. В последние годы подчеркивается, что одна из актуальных задач воспитания молодого поколе-
ния выражена в формировании патриотизма. Этому способствует разработка специальной программы 
исторических исследований под названием «Народ в потоке истории», и приоритетным направлением 
этой программы является расширение горизонтов национальной истории, формирование нового истори-
ческого мировоззрения нации. Реализация данной программы вносит большой вклад в формирование 
национального исторического сознания молодежи. В послании Президента Республики Казахстан 
«Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства», были сказано, что 
государство делает все для того, чтобы открыть перед молодежью новые возможности. «Объявленный 
мной сегодня новый политический и экономический курс нацелен на то, чтобы дать вам лучшее образо-
вание, а значит, еще более достойное будущее. Я полагаюсь на вас - новое поколение казахстанцев. Вы 
должны стать двигателем нового курса» [1]. При этом обращено внимание, на то, что мир переживает 
сейчас острый мировоззренческий и ценностный кризис. В прошлом общество представляло собой 
чрезвычайно пеструю, разнородную мозаику, составленную из изолированных социальных единиц, 
начиная от орд, племен, царств, империй и кончая еще относительно недавно наиболее широко распро-
страненной формой – национальным государством. Каждое из этих политических образований имело 
независимую и самодостаточную экономику, собственную культуру, сохранявшую свою уникальную 
идентичность, которая не пересекалась и была несоизмерима с остальными. Современное общество 
являет собой совершенно иную картину. Местные культурные традиции размываются, и, похоже, массо-
вая потребительская культура западного типа становится «универсальной», распространяясь по всем 
странам и континентам. «Нам принципиально важно не втягиваться в этот мировоззренческий дискурс, 
оберегая наши проверенные годами ценности. На собственном опыте мы знаем, как то, что называли 
нашей ахиллесовой пятой - многоэтничность и поликонфессиональность, мы обратили в свое преимуще-
ство. Мы должны научиться жить в сосуществовании культур и религий. Мы должны быть привержены 
диалогу культур и цивилизаций» [1]. 
При формировании патриотизма у студенческой молодежи, необходимо обращать внимание на то, что 

казахам и представителям других народов, проживающим на территории нашей страны, несмотря на все 
тяготы и невзгоды имперского периода, революционных потрясений и тоталитаризма, удалось сохранить 
свою культурную самобытность. 
Мы должны объективно изучать процессы формирования полиэтничности страны. История 

Казахстана – это наша общая история. Мы должны четко понимать, что история Казахстана в ХХ веке – 
это во многом история столкновения национального и тоталитарного. Такая постановка задачи объектив-
но концентрирует внимание на вопросах изучения национальной истории. «Мы - многонациональное 
общество. И в вопросе межнациональных отношений не должно быть никаких двойных стандартов. Все 
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должны быть равны в государстве. Не должно быть хороших или плохих по этническим или другим 
признакам» [1]. 
Таким образом, время ставит перед исторической наукой совершенно новые требования, которые 

имеют большое значение для решения новых задач формирования исторического сознания и патриотизма 
у студенческой молодежи. Задача историка состоит в том, чтобы объективно показать этапы националь-
ной истории, с учетом того, что современная история вышла за свои узкодисциплинарные рамки и стала 
междисциплинарной наукой. Исторические исследования интегрировали в себя методы многих смежных 
научных дисциплин – социологии и социальной психологии, экономики, социальной географии, этногра-
фии, антропологии, культурологии, истории права и других. Современное казахстанское общество объек-
тивно требует воспитания сознательного гражданина, активно участвующего в процессе дальнейшего 
укрепления и развития нашего государства. В этих условиях с большой остротой встает вопрос о форми-
ровании патриотизма на научной основе, которая может быть достигнута при помощи собственно знаний 
истории, образующих в своей совокупности определенную систему представлений о прошлом, о его 
органической связи с настоящим и возможных тенденциях развития общества в будущем. Такие знания 
приобретаются в процессе систематического изучения истории. 
Впервые систематические знания об историческом процессе приобретаются на уроках истории в 

школе, и для большинства людей знакомство с историей заканчивается после окончания среднего учебно-
го заведения. Представления молодежи об истории на основе школьного образования предстает как набор 
дат, имен, событий, зачастую бессвязных, не определённых в пространстве и времени, тем более что 
знание факта - еще не научное знание; требуется его осмысление, анализ, оценка, благодаря чему факты 
включаются в целостную концепцию исторического процесса.  
Студенческие годы - это время первых самостоятельных решений, время расширения мировоззренче-

ского кругозора, время формирования активной гражданской позиции и формирования национального 
исторического сознания. Формирование этих категорий понимается как проявление личностью качеств 
патриотизма, ответственности, высокой нравственности, принятие и следование общепринятым нормам и 
требованиям законодательства, использование своих прав и свобод на благо страны. «Без уверенности в 
будущем нельзя построить полноценное государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и гражда-
нина совпадали по всем основным направлениям. Это и есть главная задача государства» [1]. Это 
предъявляет особые требования к преподаванию истории высшем учебном заведении, ведь изучение 
истории предполагает анализ определенного круга источников: письменных, вещественных (от памятни-
ков археологии до современных машин и предметов бытового обихода), этнографических, лингвистиче-
ских, устных, фотодокументов, киноматериалов. Все эти источники подчас содержат противоречивую 
информацию. Задачей старшего поколения, становится необходимость объективной оценки, сведений, 
содержащих разную трактовку. Патриотическое воспитание молодежи является важнейшим направлени-
ем развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе. Рост патриотического и национального сознания обеспечивает тесную взаимосвязь высше-
го профессионального образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в 
стране и мире. 
Под историческим сознанием в науке понимается система знаний, совокупность представлений, 

взглядов, традиций, обрядов, обычаев, идей, концепций, посредством которых у индивидов, социальных 
групп, народов, формируется представление о своем происхождении, важнейших событиях в своей 
истории, о соотношении своей истории с историей других общностей людей и всего человеческого 
сообщества. Следовательно, историческое сознание - это оценка прошлого во всем его многообразии, 
характерном как для общества в целом, так и для различных социально-демографических, социально-
профессиональных и этносоциальных групп, а также отдельных людей. Молодое поколение, осмысливая 
свое прошлое, может воспроизвести его в пространстве и времени во всех его трех состояниях - прошлом, 
настоящем и будущем, способствуя тем самым связи времен и поколений, осознанию человеком его 
принадлежности к определенной общности людей - народу или нации.  
Историческое сознание формирует патриотизм, который понимается как один из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей нашего общества, который является важнейшим духовным состоянием лично-
сти, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной деятельности по самореали-
зации на благо Отечества. Патриотизм проявляется любовью к своей стране, сопричастности к ее 
истории, культуре, достижениям. Фундаментом казахстанского патриотизма является равноправие всех 
граждан и их общая ответственность за будущее страны. Патриотизм составляет духовно-нравственную 
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основу личности, которая формирует ее гражданскую позицию и потребность в достойном служении 
Родине, обладание высокой нравственностью и способность активно защищать интересы страны. При 
этом надо обратить внимание на разноуровневую включенность в воспитание молодых людей таких 
факторов как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этнокультурная среда, регион проживания с 
его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями, общества в целом. 
Мы наблюдаем постоянный рост интереса со стороны общества к историческому прошлому нашего 

государства. К сожалению, не всегда каналами поступления информации является выверенное научное 
знание. Профессиональное историческое сообщество должно задуматься о формах популяризации 
истории среди населения и в этой связи изменить концепцию подготовки студентов, изучающих историю. 
Для выполнения вышестоящих задач мы сегодня должны подумать об объединении усилий ученых-
историков и преподавателей истории. Сегодня политика нашего государства направлена на экономиче-
ское, политическое, культурное процветание нашей страны. Задача преподавателей заключается в том, 
что бы их деятельность способствовала формированию у студенческой молодежи чувства патриотизма. 
Воспитание патриотизма является чуть ли не самой актуальной в наше время. Молодежь, получившая 
знания об историческом прошлом своей страны, о трудностях, выпавших на долю старшего поколения, в 
последующем направят свою деятельность на ее процветание.  
Историческая память непосредственно формирует патриотизм, который мы понимаем, как любовь и 

преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите. На лично-
стном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающая-
ся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. На этом уровне исторического созна-
ния, предпринимаются попытки объяснить человеческое прошлое во всей его противоречивости и 
сложности, как на конкретно-историческом, так и на теоретическом уровнях. Формирование историче-
ского сознания на теоретическом уровне помогает мыслить историческими категориями, видеть 
общество в диалектическом развитии, в изменении, осмысливать исторический процесс в динамике, в 
хронологической взаимосвязи времен. Носителем этого уровня исторического сознания является истори-
ческая наука. Обладая систематизированными научными знаниями истории общества, историческая 
наука может определить ведущие тенденции общественного развития, сформулировать некоторые 
прогнозы. 
Таким образом, историческое знание как элемент общественного сознания, составляющего духовную 

сторону исторического процесса, нужно воспринимать системно, во всех его ступенях и уровнях, так как 
без системного подхода представление об историческом сознании будет неполным. 

 
1 Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года 
//www.Strategy2050.kz. 

 
Түйіндеме 

Мақала қазіргі таңдағы өте маңызды тақырып болып отырған жастар арасындағы отансүйгіштікте тəрбиелеу 
мəселесіне арналады. Қазақстандық жастар арасында осы қызметті мектеп қабырғасында жəне ЖОО-да тарих 
пəнінің оқулықтары мен осы пəннің оқытушылары тарихи сананы қалыптастыру арқылы отансүйгіштікке тəрбие-
леудің басты діңгегі болып табылады. Тұлғалық қабілетті зияткерлік қоғамды қалыптастыруда адами құндылықтарға 
негізделген, сонымен қатар дəстүр мен даралықты мойындаған ел ретінде танылу өте маңызды. Позитивті тарихпен 
қатар, ұлттық тарихымыздағы қилы кезеңдерге сыни қарап, оны ұмытпауға жəне қайталануына тосқауыл қоя білетін 
жастарды қоғамда басым болуына үлес қосу қажет. Мақалада азаматтық ұстанымы бар қоғамның толық мүшесін 
тəрбиелеудегі ұлт тарихының алатын орнына ерекше баға берілген.  

Тірек сөздер: тəрбие, тарихилық, мəдениет, патриотизм, сана 
 

Summary 
Article is devoted to one of the major task in education of young generation of our country – to patriotism education. The 

system of school and high school with historical education, first of all textbooks of history and the creation of historical 
consciousness of teachers are the powerful factors which influencing on formation of patriotism at modern Kazakhstan’s 
youth. When patriotism forming at student's youth, it is necessary to pay attention that to Kazakhs and the representatives of 
other people living in the territory of our country, despite all burdens and adversities during various historical periods, it was 
succeeded to keep the cultural originality. The knowledge of national history promotes expansion of a world outlook, 
formation of an active civic stand and national historical consciousness. 

Keywords: education, historicism, culture, patriotism, consciousness 
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АРХЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ЭТНОЛОГИЯ 
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

 
ƏӨЖ 574(238) 
 

«АЙМАН-ШОЛПАН» ЖЫРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ТҰРМЫС-САЛТ КӨРІНІСТЕРІ 
 

К.М. Төлеубаева – т.ғ.д., Абай атындағы 
аз�ПУ 
 
Мақалада автор «Айман-Шолпан» жырындағы этнографиялық деректер мен сюжеттерді, ХІХ ғасырдың екінші 

жартысындағы эпикалық дəстүрлердің, əдет-ғұрыптардың, салт-санасы туралы деректер қарастырған. Сонымен 
бірге бұл деректердің қазақ этнографиясы мен фольклорлық жанр жырларының өзара байланысы мен арақатынасын 
зерттеуде өте құнды дерек көзі болып табылатындығына назар аударылады. 

Бүгінгі таңда қазақ фольклоры мен этнографиясы арасындағы этнографиялық деректер бірлігін табуға, олардың 
дамуын жəне арақатынасын талдауға мол мүмкіндіктер береді. Қазақ халқының лиро-эпостық жырларын фольклор 
түрінде мəдени мұраларды тарихи дерек əрі олардың этнографиялық негізі ретінде зерттеп көрсетудің маңызы артып 
отырғандығы атап көрсетілген.  

Тірек сөздер: этнография, эпика, дəстүр, салт, фольклор, жанр, дерек,тарих 
 

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» жырлары ғашықтық жырлар тобына 
жатады, бірақ өзара бірлігімен қатар, айырмашылықтары да бар. Тақырыбына мазмұны, оқиға дамуы, 
этнографиялық қырлары дəл келетін «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры мен «Қыз Жібек». Ал «Айман-
Шолпан» жыры өзінің жанры жағынан лиро-эпостан гөрі тарихи поэмаға жақын. Өйткені жырдағы басты 
қаһармандары болған адамдар, оқиғалары да, көтерген əлеуметтік жəне тарихи мəселелердің мəнділігі де 
тарихи шындық деуге сияды. Əлеуметтік жəне тарихи құбылыстар мен адам мінездері қазақ халқының 
тарихындағы белгілі дəуірдің нақтылы тарихи, этнографиялық болмыс көріністерін елестеді. Жыр ХІХ 
ғасырдың бас кезіндегі қазақ өмірінің шындығына арналған. Жырдағы оқиға дамитын жер, ел аттары 
негізгі кейіпкерлердің ішінен тарихта болған адамдардың есімдері көрсетілген. 
Мұрағат материалдары мен тарихи деректерге қарағанда жырдың ел арасынан жазып алынған нұсқасы 

1896 жылы Қазан қаласында басылып шыққан. Ақынның аты-жөні мəлім емес. Жырдың мазмұны 1901 
жылы “Торғай газетінде” (№17) басылған. 1902 жылы “Торғай облыстық ведомствосы” (№ 62) жырды 
қазақ тілінде жариялаған. Бұлардың бəрі 1896 жылғы басылғанын қайталады. Қазір бізге мəлім “Айман-
Шолпан” жырының жалғыз ғана нұсқасы бар. Оның өзі төңкерістен бұрын бес рет Қазанда (1896, 1898, 
1901, 1906, 1910 жылдары) басылып шыққан. Кейін осы нұсқа сол қалпында кеңес жырларында да сан 
рет басылған [1]. 
Жырдың оқиғасы ХІХ ғасырдың 70-жылдарындағы қазақ елінің тұрмысындағы, əлеуметтік-қоғамдық 

өміріндегі, салт-дəстүріндегі, əдет-ғұрпындағы, сана-сезіміндегі болған жаңалықтарды, өзгерістерді су-
реттеу идеясынан туған. Мұның өзалдына бірнеше əлеуметтік-саяси себептері бар. Біріншіден, Қазақстан-
ның Ресейге қосылуы ХІХ ғасырдың 70 жылдарында аяқталды. Алдымен Ресей мемлекетіне Кіші жүз 
(1730 ж.), содан кейін Орта жүз (1740 ж.), Орта жүзден кейін Ұлы жүз (1819 ж.) қосылды. Тарихи өзгеріс-
тердің нəтижесінде қазақ елінің тұрмыс тіршілігіне, қоғамдық өміріне ел басқару, ел билеу істері сияқты 
өзгерістер енді. Екіншіден, патша өкіметі 1822 жылы Орта жүз қазақтары жайында арнаулы устав шығар-
ды. Устав хандық жолымен ел билеу тəртібін өзгертті. Орта жүз округтерге бөлінді. Округтерді болыстар 
басқарды. Үшіншіден, 1865 жылы патша өкіметі арнаулы комиссия құрды. Комиссия қазақ елін билеу, 
басқару жайында “Уақытша жоба” жасауды тапсырды. Арнаулы комиссия жасаған жоба үш жылдан 
кейін 1868 жылы 21-қазан айында қабылданды. “Уақытша жоба” бойынша қазақ елі облыстарға бөлінді. 
Əрбір облыс генерал-губернаторға бағынды. Мəселен, Орал мен Торғай облысы Орынбор генерал-губер-
наторына, Ақмола мен Семей Батыс-Сібір генерал-губернаторына бағынды. Облыстар уездерге бөлінді. 
Уезд бастықтары болып патша өкіметінің офицерлері, ал олардың көмекшісіне қазақ байлары тағайын-
далды. Уездер болысқа, болыстар ауылға бөлінді. Болыстар да, ауылды билейтін старшиналар да сайлау 
арқылы белгіленді. Сайлауға қатысатын да, сайланатын да қазақ байлары болды. Осылардың негізінде 
ХІХ ғасырдың 70-жылдарында ел басқару саласында ескі тəртіп жойылады, оның орнына “жоғарыдан 
тағайындау” тəртібі қолданылды [2]. Төртіншіден, “жоғарыдан тағайындау”, “ сайлау” тəртібі ел арасы-
ның ала ауыздығын, талас-тартысын күшейте түседі, елді жікке бөлу, араздастырып атастыру көбейеді.  
Міне, осы себептер ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ елінің тұрмыс-тіршілігінде, əлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық өмірінде болған өзгерістер мен жаңалықтарды суреттеу идеясына байланысты 
болды. Жырдағы осы əлеуметтік-саяси, тарихи жəне этнографиялық болмыс көрінісітері – қазақ ауылын-
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дағы əлеуметтік қарым-қатынастардың қоғам өміріне, тұрмыс-салтқа енген өзгеріс, көне мен жаңаның 
арасындағы тартыс, жаңалықтарды суреттеу идеясынан туған оқиғалар мен құбылыстар “Айман-
Шолпан” жырында көрініс тапты. Осыған орай жырдың кейіпкерлері өздерінің мақсат-мүдделеріне, көз-
қарастарына қарай екі топқа бөлінеді. Біріншісі – ескілік өмірді, бұрынғы көне салтты жақтайтындар. Ол 
əлеумет сахнасынан кетіп бара жатқан феодалдық құрылыстың өкілдері Көтібар мен Маман. Екіншісі – 
туып келе жатқан капиталистік қарым-қатынасты, қоғам өмірінде соған негізделген жаңалықты жақтау-
шы жастар: Айман, Арыстан, Əлібек, Шолпан. Бұлар жаңа заманда туған жаңа кейіпкерлер болып 
табылады.  
М.Ғабдуллин: “Айман-Шолпан” реформа дəуірінен кейінгі кезде қазақ қоғамына енген жаңалық, 

өзгерістерді шындық тұрғыдан бейнелеген халықтық жыр. Бұл жыр жаңа жағдайға байланысты қоғам 
өмірінен орын алған талас-тартысты, ескінің жеңіліп, жаңаның жеңетіндігін бейнелейді, əлеуметтік 
сахнасынан ығыстырылып бара жатқан ескілікті қолдаушы адамдарға жаңа заманның жаңа адамдарын, 
жастарды қарсы қоя отырып, соңғыларын ардақтай жырлайды, үлгі етеді” [3], - деп көрсетті. 
М.Əуезов “Көркемдік жағынан қазақ эпосының үздік үлгілері саналатын “Қозы Көрпеш – Баян сұлу”, 

немесе “Қыз Жібек” жырындай болмағанымен, “Айман-Шолпан” халық арасына ең көп таралған дастан-
дардың бірі” [4], - деп атады. 

«Айман-Шолпан» жырының «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жəне «Қыз Жібек» жырларынан айырмашы-
лықтары бар. Біріншіден – жырдың эпикалық дəстүр ауқымындағы өзіндік жаңа тұлғасы, тың ерекшелік-
тері. Екіншіден, жырдың сырт өрнегі мен кейбір сарындары ескі эпостан ауысқанымен, ішкі құрылысы 
мен бағыты, əсіресе, адам мінезін даралауы, жаңа жанр – поэманың нышанын танытады, жырды жазба 
əдебиет туындыларына жақындатады. Үшіншіден, кейіпкерлердің кейбіреулері ХІХ ғасырда өмір кешкен 
тарихи адамдар. Көтібар, Арыстан есімдері де, олардың мекені, өскен ортасы мен дəуірі, іс-əрекеттері 
этнографиялық болмыс пен көріністерді бейнелейді. Төртіншіден, “Айман-Шолпан” жыры əлеуметтік 
өмірдің нақтылы қайшылықтары мен бостандық үшін күресін бейнелейтін ғашықтық, тұрмыс жыры, 
жырдың жақсылығы мен жаңалығы осында. Бесіншіден, жыр - өткен дəуірдің əлеуметтік, тұрмыстық-
салттық суреттерін, адам тағдырларын тамаша сипаттаған ескерткіш. Алтыншыдан, адам бейнесінің 
ақиқаты объективтік өмір мен мінездің даму растығына негізделуінде. «айман-Шолпан» жырының 
тарихи ерекшеліктері сан алуан. Бірінші ерекшелігі – ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Көтібар мен 
Арыстанның өмір сүруі. Тарихи мəліметтерге қарағанда Көтібар, есет, есеттің ұлы Бекет хан тұқымдары-
мен көп шайқасқан адамдар. 1809 жылы Қаратай сұлтан Жантөрені өлтіргенде, оның көмекшілері осы 
шекті руының батырлары болған. Жантөренің баласы Арыстанды өлтіруші Бекет, Көтібар мен есеттің 
əртүрлі жорықтары мен батыл қимылдары тарихта мəлім. Демек, жыр сол шабуылды күндердің бір 
көрінісі. 
Екінші ерекшелігі – жырда əртүрлі өмір құбылыстарының өз қалпында суреттелуі, шындықтың 

шеңберінен шығып кететін іс-əрекеттер кездеспейді. Жырда кейбір өмір құбылыстарын өте əсірелей 
суреттеу жоқтың қасы. 
Үшінші ерекшелігі – басқа лиро-эпостардай бұл жырда мадақталынатын сұлулық, ғашықтық емес, 

керісінше, оқиғаның негізгі қазығы – Айманның бойындағы ақылдылық, қиыншылықтан жол тауып келе 
алатын тапқырлығы, алысты болжайтын қырағылығы, шеберлігі, бүкіл елдің мəселенің тізгінін өз қолына 
алып, қиыншылық кезеңдерден сүрінбей шығуы. 
Төртінші ерекшелігі – жырдың тақырыбы да, оқиғасы да тарихи жырларға жақын болғанмен де, 

халықтың тұрмыс-салтын жəне оның этнографиялық көріністерін суреттеу жағынан лиро-эпостармен 
туыстас жəне өмір құбылысын суреттеудегі əдісі де осыны дəлелдейді. 
Сонымен, лиро-эпостар қазақ халқының өткен замандардағы талантты ақындарының жасап кеткен 

құнды мұраларының бірі. 
«Айман-Шолпан» жырынан туындайтын мол өмірлік материалдың, этнографиялық деректі оқиғалар-

дың алатын орнымен, атқаратын қызметімен де, этнографиялық болмыс көріністерімен де тығыз байла-
нысты. Енді «Айман-Шолпан» жырындағы этнографиялық сюжеттердің, көріністердің кейбіріне назар 
аударып, этнографиялық талдау жасап көрейік. 

«Айман-Шолпан» жырына талдау берместен бұрын оның этнографиялық болмысымен қысқаша 
таныса кетелік.  
Бірінші этнографиялық дерек. Кіші жүз ішінде Шөмекейдің өлген бір кісісіне үлкен ас беріледі. Оған 

таманың бай адамы Маман сəн-салтанатымен, өңшең нарға артқан тоғыз саба қымызымен келеді. 
Шөмекейліктер Маманбайды құрметпен қарсы алып, алтындаған ақ үйге енгізеді. Бұл асқа қант-шай алып 
жəне тоғыз нарға тоқаш артып шектінің батыры Көтібар да келеді. Оның жадағай үйге көңілі толмайды 
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да, Маман бай отырған үйді бер деп шіренеді. Көтібарға жауапты өзің бер деп Маман байға барады. 
Маман бай Көтібардың кедейлігін жəне өзінің байлығын айтады: «Еліңді шауып аламын!» - дейді. 
Көтібар өзінің інісі Арыстанның: «Арындама» - деген ақылына құлақ салады. 
Екінші этнографиялық дерек. Аста ат шабысы болады. Бəйгіден Көтібардың күрең аты озып келеді. 

Бұған масаттанған Көтібар, Маманға алғашқы айтқан сөзін қайталайды да: «Еліңді шауып алам!...» деп 
аттанып кетеді. Көтібар айтқан сөзіне жетіп, жеті жүз жігіт алып Үрпекбас деген жерде отырған Маманды 
шауып алады. Маманның айман, Шолпан атты екі қызын жайдақ нарға мінгізіп əкетеді. Жолшыбай айман 
өзіне Көтібардан бір жорға сұрап алады да, оны Шолпанға береді. Екінші тұлпарды Арыстаннан алады. 
Айман Көтібардың жігіттерінен: «Шолпан екеуіміздің бірімзді елге қайтарыңыздар», - деп өтінеді. Бұған 
Көтібар үндемейді, Арыстан келісім білдіреді. Шолпанды еліне қайырады. Оны Арыстан бастаған жігіт-
тер еліне шы,арып салады. Айман еліне қайтып бара жатқан Шолпан арқылы өзінің атастырған күйеуі 
Əлібекке сəлем жолдайды: «Алпыс күннен қалмай, келіп жетсін», - дейді. 
Үшінші этнографиялық дерек. Көтібар еліне келеді. Оның Теңге деген тоқалы бар екен. Оны жігіттер 

əзіл араластырып ашуландырып: «Сені Айманның көрімдігіне береміз», - дейді. Бұған намыстанған теңге 
айманмен қақтығысады. Айманның алдынан ешбір адамды шығармаймын деп үйіне қайтады. Айманды 
қарсы алған адам болмайды. Айман Арыстанның аулына барып түседі.  
Төртінші этнографиялық дерек. Айман Көтібардың ұлы Есетпен танысып, оны бауырына тартады, 

балаға жақсы киім-кешек тігіп береді. Айман Есетке ақыл үйретеді: «Əкеңе бар, киімдеріңе байғазы сұра. 
Алпыс күнге дейін айманға үйленбе, берер байғазың осы болсын де», - дейді. Есеттің тілегін Көтібар 
орындамайды, сонда бұған Арыстан араласып баланың тілегін қабылдаттырады. Айман Есеттен Көтібар-
дың кіші күрең тұлпарында екенін біледі, айламен тұлпарды қолына түсіреді. 
Соңғы этнографиялық дерек Əлібекке байланыст іс-əрекеттер. Ол бір мың төрт жігіт алып келеді. 

Əлібектің алдынан күрең тұлпармен Айман шығады. Əлібек Айманды танымай қалып найза салады. 
Айман өзін танытады. Əлібек өзі алып келген жігіттердің күшімен Шекті елін шабуылдайды. Бірақ 
арашашы айман болады, ол екі жақты татуластырады. Ал Көтібар өкіл ата болып, Айманды Əлібекпен 
аттандырады. Шолпанды Айман Арыстанға қосады. Екі жақтың шабуылға түскен малы қайтарылады, ел 
арасында татулық орнайды. «Айман-Шолпан» жыры осы этнографиялық деректермен аяқталады [5]. 

«Айман-Шолпан» жырында əлеуметтік-тұрмыс көріністерінен жəне этнографиялық болмыстың 
қырларынан хабар беретін эпикалық дəстүрлер, салт-жоралар мол. Тұрмыстық салт-дəстүрлер мен жол-
жоралардың этнографиялық болмысына байланысты этнографиялық сюжетке назар аударайық. 
Бірінші этнографиялық дерекке сəйкес келетін этнографиялық сюжеттер мыналар. 
Маманды рулы елге ;ылған баға, 
Маман бай мал біткенге ;ылған тоба, 
«Сəнімен бHлжиынға барамын», - деп, 
Арттырды тоғыз нарға тоғыз саба. 
Маманға с9зді� затын білгізеді, 
Шектіні 
ара таудан келгізеді. 
Маманға лайы;ты осы орын деп, 
Маманды алтынды Jйге кіргізеді. 

оймапты К9тібарға Jйін са;тап, 
СHрап тHр ер К9тібар Jйін жо;тап. 
Саба жетер жер емес, жері шалғай, 
Gкелді ;ант пен шайын тоғана;тай. 
К9тібар 9зге ж9нге к9нбей отыр, 
С9зіне жHртты� айт;ан ермей отыр. 
«Маған берсе� Маманны� Jйін бер», - деп, 
Жадағай киіз Jйге кірмей отыр. 
Мен саған с9з айтамын ж9німенен, 
Gділ ;ылып айтпаймын, шыныменен. 
Маған берсе� Маманны� Jйін əпер, 
Кіремін жолға ;арап ізімменен [6]. 
Бұдан кейін ас берген Алшын-Жаппас Шөмекейлер бəрі жиылып Маман байға келіп (үш жүз кісі 

Шекті) «өзің бар Көтібарға сөйлес, Көтібар жадағай, киіз үйге кірмей отыр, сіздің үй оған епті келіп отыр, 
кірген үйіңді бермейсің бе, өзге үйге өзің барып кірмейсің бе», - дейді. Маман шөмекейлерге «үй таңдап 
біздің елден не қылады, су артқан Қаратаудан қума кедей, аузына ақ тимеген қу кедейдің алтыннан 
бақтырулы үйі бар ма, астында қамыс үйдің жатқан кедей, біздің елден үй таңдап не қылады», - дейді. 
Бұл этнографиялық сюжеттер қазақ қоғамының таптық-əлеуметтік жіктелісінен мəлімет береді. Маман 

мен Көтібардың үйге таласып қақтығысуынан олардың өздері үстемдік етіп, əкімдік жүргізген заманы сол 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(41), 2014 ж. 

103 

қалпында деп түсінушілігі көрінеді жəне ол заманның өтіп бара жатқандығын, қоғамдық қарым-қатынас-
тардың өзгере бастағанын мойындамаушылықты аңғартады. 
Екінші этнографиялық дерек – қазақтың əдет-ғұрпы бойынша өлген кісінің жылына арнап ас беру 

салты. Ас беру түрлі ұлттық этнографиялық іс-əрекеттермен ұштасады. Аста ат шабысы болады. Ас 
берген шөмекейлер бəйгіге үш жүз атты айдап шығады. Көтібар да бəйгіге күрең атын қосады, Маман үш 
көк мойын қосады. Бəйгіден Көтібардың күрең аты озып келеді. 
Жырда мынандай этнографиялық жолдар бар (Көтібардың Маманға айтқаны):  
Ат ;со;ан, Маман батыр ;асыма кел, 
ЖJйрігін кJре� атты� к9зі�мен к9р. 
Терлетіп кJре� атты не ;ыласы�, 
Бəйгемді кесірі жо;, шаптырмай бер. 
Ат ;ос;ан шілде ысты; туған нағыз. 
К9тібар бHл шектіден туған нағыз.  
Бəйгеге Jш жJз атты айдап еді. 
КJре�і К9тібарды� келді жалғыз. 
ЖJз жамбы бəйге басын батыр алды, 
КJре� ат топтан жеке кетіп ;алды. 
«БHл бағы ;у кедейді� асты ма», - деп, 
Ішінен Маман батыр ;айғыланды [7]. 
Қазақтардың ас беру ғұрпына байланысты ұйымдастырылған ат шабысы, бəйгеге ат қосу, озып шығу, 

сыйлық алу салтанаты да этнодемогарфиялық болмыс шындығынан дерек береді. 
Жырдың мазмұнынан туындайтын этнографиялық болмыс жəне оның этнографиялық көріністерінің 

бірі – Көтібардың қалың қол жиып, Маманды шауып алуы, оның екі қызын (Айман мен Шолпан) жайдақ 
нарға мінгізіп əкетуі, Айманды тоқалдыққа аламын деуі. Жырда бұл этнографиялық деректерден беретін 
мынандай жолдар (сюжеттер) бар: 

Маман бай, мынау істі к9зі� к9рсін, 
ТHра тHр, мынау топта атым келсін, 
Алмасам то;алды;;а Айманы�ды, 
К9тібар мені� атым жерге кірсін! 
Аула;;а жеті жJз ;ол жJргізбесем, 
Шектіні та� сəріден тигізбесем, 
К9тібар мені� атым жерге кірсін, 
Айманды жайда; нарға мінгізбесем. 
Маманды к9рген жерден тауып алды, 

асында ауылыны� тауы бар-ды. 
Тау тJбінде тіктіріп алтын туды, 
Маманды Oрпек бастан шауып алды [8]. 
Фольклорлық материалдың деректерінде Көтібарды жеңу жайын қарастырған Айман мақсатына жету 

үшін Теңгені пайдаланатын, Көтібарға қарсы Теңгені салатын жерлері бар. Теңгемен кездескенде оның 
намысына тиетін этнографиялық сюжет бар. 

Базарда Те�ге болса�, пHл боларсы�, 

олы�а ;Hры; алса�, ;Hл боларсы�. 
Батырды� айт;ан с9зі рас болса, 

олыма су ;Hятын кJ� боларсы� [9]. 
Жырдағы этнографиялық деректердің бірі – Айманның Көтібардың ұлы Есетпен танысуы, балаға 

киім-кешек тігіп берді, əкесінен байғазы сұратуы. Байғазының мақсаты: алпыс күнге дейін Айманға 
үйленбе, берер байғазың осы болсын. Есеттің əкесі Көтібардан байғазы сұрауы туралы этнографиялық 
сюжеттерден үзінділер келтірейік. 

Gке� айтар: 
Gй балам, байғазы деп келді� маған, 
Билігін бHл Шектіні� бердім саған. 
Не болмаса, тағымды берейін дер, 
Мен бір жауап айтайын енді саған. 
Тағы�ды билігі�ді алмаймын де,  
Бермесе� де бекерге ;алмаймын де. 
Маған берсе� Айманға алпыс 
КJнге неке ;има, 
МHнан бас;а тілекті алмаймын де. 
(БHл мəтін Айманны� Есетке а;ыл Jйретуі). 
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Бала келді К9тібар əкесіне, 
Арыстан арты; туған жəкесіне. 
Байғазы деп келгенде Есет бала, 
К9тібар бHл ;Hлы;ты білмесін бе. 
Есеттің тілегін Көтібар орындамайды.Сонда Арыстан Көтібардан «Баланың қалағанын беріңіз, 

баланың бір сағының садағасы», - дейді. Көтібар Арыстанның айтқан сөзін орындайды.  
Бала кетті жJгіріп Айман ;ызға 
Артынан ;арамады б9тен с9зге. 
Тілеп алдым, Айеке-ау, алпыс кJнді, 
Еш нəрсе алғаным жо; мHнан 9зге [10]. 
Зерттеудің барысында «Айман-Шолпан» жырындағы болмыстан туындайтын этнографиялық дерек-

тер мен сюжеттерде көрсетілген қазақтың ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы эпикалық дəстүрлердің, 
əдет-ғұрыптардың, салт-санасының кейбірін қарастырдық. Қазақ этнографиясы мен фольклорлық жанр 
жырларының өзара байланысы мен арақатынасын зерттеуде бұлар өте құнды дерек көзі болып табылады. 
Қазақ фольклоры мен этнографиясы арасындағы мазмұн, түр, стиль, болмыс, ғұрыптық дəстүр 

этнографиялық деректер бірлігін табуға, сонымен қатар, лиро-эпос жырларынан туындайтын ішкі логика-
лық байланыстарын, өзара ықпал əсерін, даму жолдарын, байланыс жəне арақатынас белгілерін талдауға 
мүмкіндік береді. Яғни, лиро-эпос жырларын фольклор жанры түрінде басшылыққа алу, бұл мəдени 
мұраларды тарихи дерек жəне олардың этнографиялық негізінің қайнар көзі ретінде зерттеп көрсетудің 
маңызы бүгінгі таңда артып отыр.  
Сөйтіп, біз «Айман-Шолпан» жырының əлеуметтік-тарихи алғы шарттарын, жырдағы қазақтардың 

тұрмыстық-салттық ерекшеліктерінің көрініс табуын көрсеттік. Себебі, лиро-эпос жырларындағы заттық 
жəне рухани мəдениет, əлеуметтік-экономикалық мəселелер тарихи фактілер мен этнографиялық сюжет-
терге негізделіп суреттелген. 
Лиро-эпос жырларының этнографиялық негізі, ғұрыптық дəстүрлері, этнографиялық болмысы сол 

дəуірдің шындығымен, адамдардың əдет-ғұрыптарымен, салт-дəстүрлерімен, дүниетанымымен тығыз 
байланыста ашылатындығын байқаймыз. Демек, бұлардың барлығы, атап айтқанда, халық тарихы мен 
қазақ этнографиясы лиро-эпос жырларының этнографиялық негізі, қайнар көзі болып табылатындығын 
атап көрсетеміз.  
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Резюме 
В статье автор рассматривает этнографические факты казахского жыра «Айман-Шолпан, также расскрывает 

сюжеты эпических традиций второй половины ХІХ века, обращает внимание на взаимную связь жанра, на его 
соотношение как очень ценного источника. 

На сегодняшний день традиции, обычаи и обряды казахского народа, также этнография и казахский фольклор 
составляет казахское этнографическое единство. Поэма «Айман-Шолпан является очень ценным культурным 
наследием казахского народа.  

Ключевые слова: этнография, эпика, традиция, обычай, фольклор, жанр, факт, история 
 

Summary 
In the article an author examines ethnographic facts Kazakh poem «Aiman-Sholpan», also translated plots of etical 

traditions of the second half of ХІХ century, pays attention to interconnection of genre, on his correlation as a very valuable 
source. 

To date traditions, customs and ceremonies of the Kazakh people, also ethnography and Kazakh folklore make Kazakh 
ethnographic unity. Poem «Aiman-Sholpan», is very valuable cultural heritage of the Kazakh people.  

Keywords: ethnography, эпика, tradition, custom, folklore, genre, fact, history. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ТАЗЫ И КИРГИЗСКОЙ БОРЗОЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕРИОДИКИ ХIХ - ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВВ. 

 
З.Д. Шаймарданова – д.и.н., отдел науки, КазУМОиМЯ имени Абылай хана 

 
Статьи по этнографии и истории Казахстана и Центральной Азии с описанием животных и собак, в частности 

тазы, свидетельствуют о высокой научно-публицистической информативности французской прессы, имеющими 
разную читательскую аудиторию. Формируя, таким образом, экономический и неповторимый социально-культур-
ный облик казахской степи.  

Ключевые слова: казахская степь, тазы, киргизы 
 
«Тазы - как национальное достояние» - под таким названием 20 октября 2013 г. в Павлодарской облас-

ти прошли соревнования этой ценной породы собак, в которых приняли участие 150 человек со своими 
питомцами из Казахстана и других стран. В настоящее время в Казахстане насчитывается около 2 тыс. 
чистокровных тазы.  
Небезынтересно знать, что две тазы в 1885 г. были привезены во Францию. Эти факты мы узнаем из 

уникальной статьи известного французского исследователя Гийома Капю «Киргизская борзая и горная 
тазы», насыщенная этнографическими данными [1]. «Мы смогли привести из Центральной Азии пару 
таких тазы, один из которых самец, черного окраса из долины Янус в Кохистане. Они перенесли длитель-
ное шести-недельное путешествие от Бухары и Усть-Юрта, где в ноябре и декабре месяце температура 
достигала - 26 градусов по Цельсию. Эта порода сейчас акклиматизировались во Франции, горная тазы 
адаптировалась к нашему мягкому климату (напомним, что коровы и овцы долины Янус и долины 
Самарканда не охранялись этой породой собак). Тазы даже потерял свой бег «мусульманской» собаки и 
ведет себя в соответствии с нравами и характерами его братьев в Европе. Онa сталa чувствительна к лас-
кам, мстительным, верным и привязанным, вспыльчивым, послушным, стал хорошей сторожевой соба-
кой, агрессивной и смелой. Особенные свойства тазы обеспечили факт акклиматизации новой породы».  
Капю Г. (1857-1931) – французский исследователь-путешественник Центральной Азии и Индокитая. 

Его первая поездка в Азию состоялась в 1880 г. в сопровождении Г.Бонвало, посетившие Западную 
Сибирь и Русский Туркестана, озеро Балхаш. В 1887 году состоялась вторая миссия в Туркестан, вместе с 
Бонвало и Пиппином, о чем писали французские газеты, т.к. эти путешествия имели стратегическое 
значение для Франции. Капю собрал новые данные по этнографии, геологии, флоре и фауне, особенно в 
Азии. На этих поездок, он опубликовал две книги «A travers le royaume de Tamerlan» (Hennuyer, 1892) и 
«Le toit du monde: Pamir (Hachette, 1890). Г.Капю был вице-президентом Географического торгового 
общества Парижа, член Совета Французского Альянса, Академии колониальных наук, Ассоциации 
научных колониальных исследований. Настойчивый и пытливый исследователь, он был прямолинеен и 
скромен [2, p. 439].  
Идентифицировать статью Г.Капю о тазы помогла маленькая заметка в ведущей французской газете 

«Le Temps», опубликованная в номере от 15 ноября 1885 г. Заметка информирует о том, что в периодиче-
ском издании «Живописная газета» опубликована статья Г.Капю «Киргизские борзые и горные тазы» [3]. 
Под киргизскими борзыми автор, видимо, описывает тайганов.  
Исследования этнографии осуществляется на фоне изучения и описания животного мира каждого 

этноса, так как окружающий животный и растительный мир это способ бытия объединенных в этнос 
людей, и существенная часть этнической культуры номадов. 
Г.Капю пишет: «Киргизская борзая - животное равнин. Только на равнине ее быстрый бег на полной 

скорости не встречает никаких препятствий, ее глаз, привыкший следить за дичью, не теряя ее из виду на 
значительном расстоянии, ловкость ее частей тела приходит на помощь к несовершенству ее обоняния. 
Длина передних лап и особенно задних (главным образом, бедра), расстояние между передними и задни-
ми лапами, прочность и эластичность сухожилий, амплитуда дыхания грудной клетки отличают строение 
киргизской борзой от всех других пород собак. Изящество ее талии и стройность ее членов, продолгова-
тость ее морды, изящные, осторожные и волновые движения при ходьбе дают представление о ее быстро-
те и неуловимости. Говорят, что этот собачий скакун создан для наименьшего сопротивления воздуху, так 
как его тело устремлено вперед, и он рассекает его как стрела, самоудлиняется, перегоняет своих врагов 
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быстрым перемещением с одного места на другое. Борзая – одна из всех чистокровных собак, которые 
больше всего приближена к типу животных-скакунов. Во время бега кажется, что ее длинное тело еще 
больше вытягивается, но голова остается поднятой, а брюхо прижато к земле».  
Географический универсальный словарь, в котором размещались последние географические новости, 

сравнивает благородный бег тазы с бегом скаковой лошади [4].  
Исследователь описывает окрас тазы: «Киргизская тазы обычно палевого цвета, редко серого, черного 

или белого. Черная тазы является самой ценной. Борзая женского рода ниже, чем самец. Это домашнее 
животное степи, живущие в стране с экстремальными погодными условиями, она вынослива как верблюд 
или киргизская лошадь. Летом тело покрыто короткими волосами, «брюки» мало выражены, зимой 
количество меха увеличивается, растет и утолщается, волоски появляются между пальцами лап, тазы 
меняет одеяние то такой степени, что ее можно принять за другое животное. Здесь скрыта специальная 
адаптация к климатическим условиям, адаптация, разделяемая другими животными степи». 
По сравнению с европейскими охотничьими собаками киргизская борзая, по мнению автора, имеет 

ряд преимуществ. Именно скорость является отличительной характеристикой, а такие характеристики как 
чуткость обоняния не свойственны для этой породы собак, силу которой можно сравнить со львом.  
Грациозная казахская собака тазы имеет тонкую и гибкую шею, блестящие темные глаза, поджарое 

брюхо, сжатую с боков грудь, прямую спину и мускулистые ноги. Они великолепные охотники. А вот как 
описывает тазы Г.Капю: «За элегантность форм тазы претендует на уникальность. Его рост меньше 
киргизской борзой, но грудь шире, кости более крепкие. Череп меньше, ее тело покрыто длинными 
шелковистыми волосами, как у спаниеля. Эти волосы покрывают и передние лапы, и, особенно, задние, 
создавая подобие оригинальных брюк. Если добавить к этому портрету и уши, которые являются длинны-
ми, опущенными и покрытыми длинными прядями шелковистых волос, которые во время гонки как бы 
плывут, на первый взгляд тазы покажется спаниелем».  
И он выделяет одну характерную особенность тазы - абсолютно чистота. «Тазы пользуются у киргиз-

ских мусульман особыми привилегиями, даже занимают особое место по привязанности. Несмотря на 
законы и традиции мусульман, по которым считается, что собака - нечистое животное, недостойное 
человеческого общества, киргизы допускают тазы в свои кибитки и жилища, кормят почто со «стола», 
защищают их, гордятся своим обладанием ими и тренируют их для охоты. Обращение, которое человек 
проявляет к животным и которого он сделал своим товарищем, это следствие большого влияния на харак-
тер и качество этих борзых, здесь следовало бы провести отдельное исследование, мы только констатиру-
ем, что тазы мягче, менее энергична и более чувствительна к ласкам, популярная собака киргизских и 
туркменских аулов». Эта разновидность борзых была очень популярна у персов.  
Вместе с тем она несколько труслива, поэтому не является сторожевой собакой. Известно, что собаки 

прошли долгий путь доместикации. По-видимому, это оказались недостатки дрессировки, но, полагает 
автор, у тазы под действием мягкой и разумной дрессировки могут быть развиты сторожевые навыки.  

«Киргизы используют тазы для охоты. Она охотится на степного зайца, сайгака и, реже, кабана. 
Охотник едет верхом на лошади, рядом следует его собака и привязанная дичь. Но киргиз меньше 
охотиться с тазы, чем с соколом или ястребом. Это его любимый вид спорта, однако, после байги или 
других скачек, где проявляются все качества сына степей.  
Тазы распространена среди оседлых и кочевых туркоманов берегов Аму-Дарьи, где она также ценима. 

Тип тазы, который отличается от киргизской тазы только особенностями анатомии, это горная тазы 
Кохистана, которая представлена на рисунке. Горная тазы имеет более сильные кисти, чем ее равнинный 
брат, голова более массивная, мускулатура более мощная, бедренная часть достигает своей наибольшей 
длины у собак. Грудная клетка также особая».  
В книге «A travers le Rayaume de Tamerlan (Asie centralе)» автор также описывает тазы по имени 

Узун [5, p. 125].  
Жилище казахов – юрта – привлекала внимание исследователя, которую он сравнивает с норой, вокруг 

которой происходит постоянное движение. Юрты, окруженные верблюдами, лошадьми, собаками и 
коровами. Местные жители рассказывали ему, что ежегодная линька ярко выражена у тазы.  
Французский журнал «Антропология» писал, что подвид борзой – тазы – охотники использовали для 

охоты на львов [6, p. 58].  
Французская периодика публиковала материалы и о киргизских лошадях, связанных с народными 

традициями и обычаями.  
«Им (киргизам – З.Д.Ш.) нравятся лошадиные бега, и сочетаются в браке на скачках. Вот как обычно 
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это происходит: девушка, которую страстно желает молодой человек, выбирает самую быструю лошадь, 
которую она только может найти, и скачет галопом. Её возлюбленный следует за ней, пытаясь ухватить за 
талию. В этот момент она старается помешать ему. Девушка препятствует его действиям ударами кнута. 
Если он терпит неудачу, то с позором возвращается в лагерь и становится мишенью для насмешек в 
своем племени. Если же он сумел схватить красавицу за талию, то она немедленно уезжает с ним. Это и 
есть вся церемония. Обычно ему нужно заплатить родителям девушки», - так описал народный обычай 
қыз-күү полковник Фредерик Барнаби или Фред, автор книги «Хива, путешествие и приключения в 
Центральной Азии» [7, p. 312]. Книга стала бестселлером. Фред Барнаби, один из самых эксцентричных 
людей в Королевской конной гвардии (Англия), отправился в Хиву, когда в мирное время жизнь стала 
слишком скучной.  
Этнографический материал о тазы и киргизской борзой, и других животных, опубликованный на 

страницах французской прессы как одного из видов письменных источников, значительно расширяет 
исследовательские границы исторической науки, дает основание для разработки новых исследователь-
ских сюжетов казахстанской исторической науки. Научно-информационный потенциал зарубежной 
периодики, отражающей историю и этнографию Казахстана, далеко не исчерпан.  
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Түйіндеме 
Мақала авторы Қазақстан мен Орталық Азияның этнографиясы жəне тарихы, осы елдердің хайуанаттар 

əлемі, соның ішінде қазақ тазысы жөніндегі мақалалардың əртүрлі оқырмандары бар француз басылым бетте-
рінде жариялануы – бұл елдің жоғарғы дəрежедегі ғылыми-ақпараттылығын дəлелдейтінін бірқатар ғалымдар 
пікірлерімен келтіреді. Бұл қазақ даласының экономикалық жəне қайталанбас əлеуметтік-мəдени бейнесін құра-
ды жəне Қазақстанның тарихы мен этнографиясын бейнелейтін мəселелер шетел ғалымдарын əлі де толғанды-
ратынына көз жеткізуге болады. 

Тірек сөздер: тазы, қырғыздар, қазақ даласы 
 

Summary 
Articles on the ethnography and history of Kazakhstan and Central Asia with the description of animals dogs, tazy in 

particular, describes the high scientific and journalistic descriptiveness of the French press, which had a different readership 
audience. Thus formed an economic and unique social and cultural face of the Kazakh auls Kazakhstan and Central Asia 
ethnography and history, country the world, including Kazakh hound direction the article different reader I eat a frenchman 
edition conscience published it country supreme degree I ground a row scientist opinion I compel to come. This Kazakh street 
economic and I recur sociocultural character I create and history and ethnography Kazakhstan I represent question foreign 
country/pl scientist still I compel to be thoughtful. 

Keywords: Kazakh steppe, tazy, Kirghiz 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР 
ПЕРСОНАЛИИ 

 
УДК 316.2(574) 
 

А.БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ БІЛІМДІ ƏЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ 
ЖЕТІЛДІРУДЕГІ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТІ 

 
М.Дакенов – Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� профессоры, т.ғ.к. 

 
А.Байтұрсынов мектептерді қазақ еліндегі білім берудің негізгі институты ретінде қарастырып оны дамытудың 

басты факторы ретінде айқындады, оның проблемаларын, оқытудың тиімді жолдарын белгіледі.Ол өз еңбектерінде 
бастауыш мектептерді қазақ даласындағы білім берудің алғашқы иниситуттары ретінде зерттеген. Оларды зерттеуге 
бірнеше объективтік себептер яғни қазақ халқының əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өмірі зор ықпал етті. 
А.Байтұрсынов патша үкіметінен бұл оқу орнындағы оқу мерзімін бес жылға созуды талап етті. Қазақ даласындағы 
білім өмірмен, практикамен байланысуы тиіс деп есептеген ол оқу үрдісін соған қарай бүру қажет деген тұжырым 
жасайды. Патша үкіметінен шын мəніндегі ұстаздармен қазақ мектептерін қамтамасыз етуді талап етті. Олардың 
білім деңгейін арттыруды оқу процесін дамытудың маңызды факторлары деп қарады. А.Байтұрсынов мектептердің 
ұтымды жұмыс істеуін қаржыландыру мəселесімен байланыстырады. 

Тірек сөздер: білімділік, мұғалім, бастауыш мектеп, əдістемелік, патша үкіметі, қаржыландыру 
 
Қазақ жерінің топрағында дүниеге келген, көптеген ойшылдарды білім беру мəселесі толғандырып, 

оны өз зерттеулерінің маңызды объектісі деп алған, соның ішінде олар білімді əлеуметтік институт 
ретінде ғылыми тұрғыда қарастырған орасан мол мұра қалдырған. Олардың озық идеялары еліміздің 
бүгінгі білім беру саласындағы өзекті мəселелерімен ұштасып жатқанында байқау қиын емес. Қазақ 
ойшылдары жас ұрпақтың тұлға болып қалыптасуын, əлеуметтенуін, өмірге дайындауын, социумдағы 
мəртебесін айқындауын, өз қоғамын дамытуға ат салысуын олардың білімділігімен байланыстырады. 
Осы орайда, əлемнің екінші ұстазы Əбу-Насыр əл-Фараби алғашқылардың бірі болып, білімділік катего-
риясының мəнін ашуы аса құнды болды. Оның пікірі бойынша «Білімді болу деген сөз белгісіз нəрсені 
ашу қабілетіне ие болу деген сөз... білімді адам көп нəрсені біледі жəне қабілеті, дарыны арқылы басқа 
белгісіз нəрселерді өз бетінше аша алатын» [1] тұлға.  
Білімнің нəрін сеуіп, жас ұрпақты білімділікке баулуда мұғалімнің рөлі ерекше. Қазақ халқының ұлы 

ағартушысы Ы.Алтынсарин мұғалімнің көп функцианалды қызметін жоғары бағалай отырып, оның 
педагогикалық біліміне ерекше маңыз берген. Ы.Алтынсарин «Мұғалім баланы тəрбиелеуші, оның 
қамқоршысы, егер бала бір нəрсені білмей қалса, ол бала кінəлі емес, оған түсіндіре алмаған ұстаздың өзі. 
Ұстаз балаға сабыр мен салмақты қысқа сөйлеу керек, ол əрбір пəнді түсіндіргенде ықыласымен, қарапай-
ым тілмен түсіндіргені дұрыс» деп түйіндейді.  
Кеменгер Абайдың шығармаларында тұлғаны қалыптастыруда жүретін əлеуметтендіру үдерісі көпте-

ген құндылықтарды, ұғымдарды, күтілістерді ойластыратынын, солардың негізінде адамдардың күнделік-
ті өмірі қалыптасатынын зерделеп саралайды. Абай білімгеосы үдерістің бір бөлігі ретінде қарап, оқып 
үйренуге халқын, соның ішінде жастарды барынша шақырған еді. Ұлы Абайдың: 

Пайда ойлама, ар ойла,  
Талап ;ыл арты; білуге,  
Арты; білім кітапта  
Ерінбей о;ып к9руге [2] - деп үндеуі əлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ.  
А.Байтұрсынов өз еңбектерінде қазақ даласындағы білім берудің алғашқы иниситуттары ретінде 

зерттеуді бастауыш мектептерден бастаған. Оларды зерттеуге бірнеше объективтік себептер яғни қазақ 
халқының əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өмірі зор ықпал етті. Сол тұста осы жəне т.б. қазақ 
балаларын оқытатын мектептер үшін, оқулықтар мен оқу-əдістемелік құралдарды жасау жөнінде мəселе 
туындады. Сонымен қатар білімнің мазмұны мен оқытудың əдістері өзекті мəселе ретінде ерекше орын 
алды. Бұл мəселелер өздерінің шешімін А. Байтұрсыновтың ғылыми еңбектерінен көрініс тапты.  
Ол ізденісті мектеп жүйесінен, мектептегі шəкірттердің қандай пəндерді оқитындарынан бастап, 

олардағы білім мазмұнының деңгейін саралады,сол пəндерден алынған білімнің өмірде қаншалықты 
пайдасы бар екенін анықтадыжəне оларды жетілділудің жолдарын қарастырды.  
А.Байтұрсыновтың пікірінше, бастауыш мектептерінде оқу тек қазақ тілінде жүріп, мына пəндерден 

оқушылар дəріс алып, үйренуі тиіс болды: оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, жағрафия, шаруа 
кəсіп, жаралыс жайы. Бастауыш мектептің ең басты мақсаты балаларға қазақша толық хат танитындай 
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етіп білім беру жəне олардан алған білім əрі қарай жалғастырамын деген шəкірттер үшін негіз боларлық-
тай тиянақты білім көзіне айналуы қажет. Екі жылдық бастауыш мектептегі білімнің қазақ балаларына 
жеткіліксіз деп тапқан А.Байтұрсынов патша үкіметінен бұл оқу орнындағы оқу мерзімін бес жылға 
созуды талап етті. Оның алғашқы үш жылында шəкірттер кілең қазақша оқиды, ал соңғы екі жылында 
таза орыс тілінде оқитын болады. Ұлт ұстазының соңғы ұсынысын, біздің пікірімізше, ел ішіне капита-
листік қатынастардың ене бастауымен, сауда-саттықтың өрістеуімен түсіндіруге болады. 1913 жылы 
«Қазақ» газетінде жариялаған «Оқу жайы» атты мақаласында ғылым жəне білім салалары дамыған елдер-
мен оқу-білімсіз, ғылымы артта қалған елдердің алға басу мүмкіндігін зерделей келіп, «Оқусыз халық 
қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның бар байлығы өнерлі халықтардың қолына көшпекші. 
Мұның себебі бұл заманда не нəрсе болмасын машинаға айналды» деп, білімнің қоғамда атқарып отырған 
рөлін ашып, қазақ даласындағы білім өмірмен, практикамен байланысуы тиіс деп есептеген ол оқу үрдісін 
соған қарай бүру қажет деген тұжырым жасайды. Мектептерді білім беру ордасы ретінде қарастырғанда 
А.Байтурсынов білім сапасының оқу орындарының материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етілуі 
деңгейімен үштастыра қарастырып,материалдық-техникалық қүралдарға ерекше маңыздылық береді. 
А.Байтұрсынов қазақ арасында мектептер санынын тым аз екенін, оларда оқитын қазақ балаларының 
санының аздығын, оқулықтар мен оқу құралдарын жасауды, олармен шəкірттерді толық қамтамасыз 
етуді, оқу бағдарламаларын əзірлеудің керектігін анықтайды. Ол былай деп жазды: «Қазақ тілінде оқыту 
əлі де белгілі бір тəртіпке келтірілген жоқ, кемшіліктер өте көп. Қазақ тіліндегі оқулықтар енді ғана шыға 
бастады. Оқытудың бағдарламасы жоқ, тұрақты оқу мерзімі белгіленбеген, арнайы салынған мектептер 
жоқ...». Кемшіліктерді көрсетумен қатар, сол кемшіліктерді жоюда, оқу ісін дұрыс жолға қоюда аянбай 
қажырлы еңбек етті. Олар мектеп ғимараттарын салуға халықты жұмылдырды, оқулықтар мен оқу құрал-
дарын жазды. Мысалы: А.Байтұрсынов қазақтың тұңғыш əліппесі «Оқу құралын» жазып Орынбор 
қаласында жарыққа шығарды. Шəкірттердің мектепке келгенде алғашқы қолына алар оқулығы «Əліппе» 
болғандықтан А.Байтұрсынов бұл оқулықтың мазмұнына қатаң талаптар қойған. Əліппені тілдің негізгі 
дыбыстарына арналған таңбалардың жинағы ретінде айқындай келіп, таңбалардың тіл дыбыстарына мол 
жетуін, орнаған дыбысқа дəл келуін, оқуға, жазуға жеңіл болуын, үйретуге оңай болуын, заманының өнер 
құралдарына қолайлы болуын оқулықтың басты жетістігі деп санаған.  
Өйткені, А.Байтұрсыновтың пікірінше, мұндай оқулықпен оқыған балалар оқу барысында қиналмай-

ды, оқудан тауы шағылмайды, көңілі қайтып, мұқалмайды; оқуға ықыластанып, оқыған сайын қызығады. 
Мұғалімнің де жігері құм болмай, ісі алға басады, оқытуға көңілі артып шабыттанады. Ақаң оқулықтар 
мен оқу құралдарының жазылу деңгейінің балалар мен мұғалімдер психологиясына қалай əсер ететінінде 
анықтайды. Жақсы оқулықтардың жазылуына, басып шығарылуына үкімет мүдделі болуы керек деген 
ойыда байқалады.  
Қазақ жеткіншектерін медресе бітіргендер немесе сонда оқып жүрген шəкірттер оқытты, олардың 

білім деңгейінің заман талабына сай еместігін ескеріп, патша үкіметінен шын мəніндегі ұстаздармен қазақ 
мектептерін қамтамасыз етуді талап ете бастады.Сонымен қатар оқушылардың білім сапасы, тиянақты 
білім алуы мұғалімнің оқу пəнін меңгерген білім деңгейінде, оның өз қызметіне берілгендігінде, психоло-
гияны жетік білуінде деп санаған А.Байтұрсынов кəсіби мұғалімдерді дайындауды, мұғалімдердің қоғам-
дағы рөлін көтеруді, олардың білім деңгейін арттыруды оқу процесін дамытудың маңызды факторлары 
деп қарады. Сондықтан да, оны А.Байтұрсынов «Қазақ» газетінің 1914 жылғы 62-санында «Мектеп керек-
тері» деген мақаласында: «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һəм сондай болмақ-
шы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек 
білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең əуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан 
хабардар оқыта білетін мұғалім» - деп атап көрсетті. 
Мұғалімдерді оқытудың озық əдістерімен қаруланудыруды өз міндеті санаған А.Байтұрсынов 

француз, неміс, орыс авторларының əдістемелік теорияларын зерделеп, оларды сабақ барысында қолдану 
аясын бағамдайды, материалдарды жеткізу əдістерін талдайды, қазақ мектептері үшін керектілерін 
тандайды. Ғалым соңғының қатарына тұтас сөз əдісін, дыбысты əдісті, сауаттау (жазуға үйрету əдістері-
нің шумағы) əдісін, жалқылау əдісін (айырыңқы) жалқылаулы – жалпылау əдісін, шағын сөз əдісін, 
америка əдісін жатқызады. Бұлардың білімді, тиянақты етудегі маңыздылығын атап көрсетеді. Ұстаздық 
практикасы барысында өзі жасаған тиімді оқыту əдістерінде мұғалімдерге ұсынады жəне оқытудың 
көптеген əдістерін білуін, меңгерудің қажеттігін ескертеді, өйткені «... əр əдіс өз орында жақсы... бұл не 
деген сөз? Əдіс – керекшіліктен шығатын нəрсе. Əдістің жақсы – жаман болмағы жұмсалатын орнының 
керек қалауына қарай» [3] болады. А.Байтұрсынов тілді оқыту əдістемесі бойынша тұңғыш ғылыми 
еңбектер жазып, жарыққа шығарды. Олардың қатарында: «Баяншы (қазақ мұғалімдері үшін. Қазан 1920); 
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«Тіл жұмсар» (сөйлеу, оқу, жазу тілін жұмыс тəжірибесі арқылы танытатын 1-кітап, Қызылорда, 1928); 
«Қай əдіс жақсы; (жалқылау (айырыңқы) əдіс»; «Жалқылаулы – жалпылау əдіс»; «Дыбыстарды жіктеу» 
еңбектері бар.  
Əлемдік деңгейдегі жетік əдістеме теорияларын, практикалық тəжірибелерін ұлт ұстазы əліппе басқа 

да оқулықтар жазған да аса ұтымды пайдалана білген. Дидактиканың жеңілден ауырға жəне т.б. қағидала-
ры қазақ мектептеріне жаңа бағыттағы оқулықтар жазуға, оларды басып шығаруға мүмкіндік берді.  
А.Байтұрсынов қазақ халқын əлеуметтік тапқа бөлмей, біртұтас ұлт ретінде қарағандықтан,патша 

үкіметінің халықтарды сословияға жіктеу саясатын жəне соған сəйкес білім беру жүйесін құруын сынады, 
өйткені одан қазақ халқының ұлттық бірлігіне іріткі салатын қауіпті саясатты көрді. Осыдан шыға 
отырып қазақ балаларын əлеуметтік белгілеріне қарамай ұлт болашағы ретінде оқытуды жөн санап, 
олардың бастауыш білім алуын аса қажет деп есептеді. Революция қарсаңындағы қазақ даласына еніп 
келе жатқан үлкен жаңалықтың, жаңа қоғамның қоятын талаптарын болжамдаған ғалым «Ескі діни 
жолдың (қадим оқуы) оқуын сөз қылмайық. Ол бүгін бар, ертең жоқ. Дүние тегеріші кері айналмайды. 
Қазақтың өмірі орыс халқымен тығыз байланысты» деп, келешекке көрегендікпен қарап, «Орысша оқу 
орыс қол астында тұрған жұртқа керек. Жаңа жолдың көшбасшысы жаңа оқып шыққан жас мұғалімдер-
дің қолында. Бұлардың күштері тың, білімдері соны, пікірлері жаңа, ниеті – жұртына қызмет ету...» екенін 
атап көрсетеді. Қысқасы, қазақ арасына білім нұрын жаюға нағыз қолайлы адамдар деп ауыл мұғалімдері-
не зор баға берді. А.Байтұрсыновтың мұғалімдер туралы бұл ой-пікірі өзінің ұстазы Ы.Алтынсариннің 
«Мұғалім бəрінен де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» деген ойымен, немесе орыстың ұлы 
педагогы К.Д. Ушинскийдің «Мұғалім – зор тұлға, ол күннің құдіретті сəулесі сияқты» деген тұжырымда-
рымен астасып жатқанын байқаймыз.  
Өзінің педагогикалық-психологиялық шығармаларында А.Байтұрсынов балалардың бойындағы 

ерекшелікті қасиеттеріне, соның ішінде қызығушылық, ес, талап, дағды, байқағыштық, ықылас, жігер 
сияқты қасиеттеріне үлкен мəн беріп, шəкірттердің білімді игеруін осы қасиеттердің дамуымен байланыс-
тырады. Ол «Баяншы» атты еңбегінің кіріспе бөлімінде мұғалім шəкірттердің оқуға деген қызығушылы-
ғын, талабын, жігерін арттырып, еліктіріп отыруы керек, соның негізінде балалардың еске сақтауын 
жаттықтыруы тиіс деген тұжырым жасайды. А.Байтұрсынов педагогика ғылымында қолданылатын 
қазақша ұғымдарды қалыптастыруда үлес қосқан ғалым жəне олардың мəн-мазмұнын терең ашып берді. 
Мысалы, оның пікірі бойынша біздер «ес ұғымының арқасында, дүниедегі нəрселердің бəрін, затын, 
сырын, сипатын, мүддесін, мұратын танимыз».  
А.Байтұрсынов мектептердің ұтымды жұмыс істеуін қаржыландыру мəселесімен байланыстырады. 

Патша үкіметі қазақ даласындағы орыс школдарына қаржыны көбірек бөлсе, қазақтың ауылдық мектеп-
теріне болар-болмас қаржы бөлінетінін əшкерелейді жəне ауылдық мектептер негізінен халықтың есебі-
нен күн көретін оқу орнына айналдыру тенденциясын сынға алады, сонымен қатар оны балаларды 
жаппай оқуға тартуда кедергі келтіріп отырған маңызды фактордың бірі деп санайды. Қаржыландырудың 
мұндай көздері қазақ мектептерінің толық қанды жұмыс істеуіне жеткіліксіз болды. Жан басына шаққан-
да бастауыш мектепке кететін шығын Торғай облысында – 19,5 тиынды құрайды, Орал облысында – 16,2, 
Ақмола облысында – 11,3, Семей облысында – 7 тиынды құрайды. Ал Европалық Ресейде бұл көрсеткіш 
орта есеппен 36,1 тиыннан: Кавказда – 32, Сібірде – 21,4 тиыннан келді. Мемлекеттік бастауыш білімге 
шығарған шығыны халықтың шығарған қаржысынан 4-5 есе кем болды. Қаржы тапшылығын шешудің 
бір амалы ретінде үкіметке қазақ жерінде Земстволар ұйымдастыруды жəне олардың қаражатын пайдала-
ну идеясын ұсынды. Бұл идеяның тиімділігін көрген қазақ зиялылары А.Байтұрсыновтың ұсынысын 
қолдау танытты. Мысалы, М.Дулатов «Қазақ» газетінде жариялаған өзінің «Земство не нəрсе?» деген 
мақаласында земство ашуды өркениетті елдердің білім беруді жақсартудың оң тəжірибесі ретінде 
бағалайды. Қазақ зиялылары халықтың бəрі бастауыш білім алуы керек деген идея тастағанымен қазақ-
тың бəрінің балаларын оқуға беретіндей мүмкіндігі жоқ еді. Сондықтан А.Байтұрсынов, М.Дулатов қазақ 
балаларын оқуға көптеп тарту үшін, олар оқитын мектептер ашу үшін халық ішінде етек алған той-думан-
ды азайтып, оған жұмсалатын қаржыны оқу ісіне жұмсау идеясын ұсынады. Сонымен қатар қазақ балала-
рының, жалпы халықтың көмегімен оқу қаражатына мұқтаж оқушыларға жəрдем беретін ақшалай қаржы 
қорын құру қажет деген ой тастайды. Мұндай қор құрудың заңға сəйкестігін, механизмдерін, атқаратын 
жұмыстарын атап көрсетеді. Оның аса пайдалы екендігін фактімен дəлелдейді. Оған мысал ретінде 
Орынборда ашылған қордың бір жыл ішінде тындырған істерін келтіреді. Олардың пікірінше ұрпақтың 
қамы үшін, халықтың болашағы үшін жасалатын мұндай қажетті істердің басы-қасында «ел ішіндегі 
молдалар, болыс, билер, мырзалар, ел ағасы ақсақалдар» жүруі тиіс.  
Сайып келгенде, А.Байтұрсынов мектептерді қазақ еліндегі білім берудің негізгі институты ретінде 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(41), 2014 ж. 

111 

қарастырылып оны дамытудың басты факторларын айқындады, оның проблемаларын, оқытудың тиімді 
жолдарын айқындады. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются концепции А.Байтурсынова по совершенствованию социального института – 

образования. Кроме того, на основе анализа его трудов определены факторы и пути высшее названного процесса. 
Указаны основные направления деятельности великого просветителя в этом вопросе и подчеркнуто его значение. 

Ключевые слова: образованность, учитель, начальная школа, методические, царское правительство, 
финансирование 

 
Summary 

This article touches upon on A.Baytursynov’s conceptions on improvements of social institute-education. In this article on 
the basis of the analysis of his works the factors and the way of these processes were determined. Main directions of the great 
education activity was showed. n this article conceptions are examined on perfection of social institute are educations. In 
addition, on the basis of analysis of his labours factors and ways are certain higher the adopted process. Basic directions of 
activity of great enlightener are indicated in this question and his value is underline. 

Keywords: form, teacher, initial school, methodical, tsar's government, financing 
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Санжар Асфендияров тарих ғылымының қалыптасуы жəне дамытуына зор үлесін қосты. Қазақ ғылымының 

қалыптасу үдерісі ХХ ғасырдың еншісіне тиесілі екендігі бəрімізге аян. Саналы ғұмырының едəуір бөлігін қазақ 
тарихын қалыптастыруға, жүйелеуге, зерделеуге арнаған ғалым өзінен кейін қалыптасқан көптеген зерттеушілерге 
ақ жол ашып кетті. С.Ж. Асфендияровтың тарихи еңбектерінде негізінен кеңестік идеологияның нышандары айқын 
көрініс беріп отырды. Сондықтан ғылыми зерттеулерінде субъективті факторлар мен партиялық принциптер қазақ 
тарихының объективті жазылуына мейлінше кедергі болды. С.Ж. Асфендияров тек қана тарих ғылымымен айналыс-
пай, медицина саласында да көптеген ғылыми жəне практикалық жетістіктерге жетті. ХХ ғасырда қазақ тарихын 
алғаш ғылыми жүйеге түсірген ғалым Санжар Асфендияров екендігі баршаға мəлім.  

Тірек сөздер: тарих ғылымы, қалыптасу, дамыту, зерделеу, жүйе, ғалым, үлес 
 
Қазақ ғылымының қалыптасуы мен дамытуына елеулі үлесін қосқан, ұлы ғұлама ғалым - Санжар 

Асфендияровтың 125 жасқа толуына арналады. Қазақстанның тарих ғылымының қалыптасу үдерісін 
қарастырғанда, Шоқан Уəлиханов, Əлкей Марғұлан, Ермұқан Бекмаханов сынды ғалымдармен қатар, 
Санжар Асфендияровтың елеулі еңбегін айта кеткеніміз абзал. Əсіресе Санжар Асфендияровтың Кеңестік 
Қазақстан кезеңіндегі алғашқы марксист тарихшы ретіндегі орны тарихи зерделеуден өтуі тиіс. 
Санжар Асфендияров 1889 жылы Ташкентте өмірге келді. Оның саяси қызметке араласуы Кеңес 

үкіметінің орнауымен тұспа-тұс болғандықтан, Санжар Асфендияров кеңестік жүйеде жүріп əртүрлі 
саяси қызметтер атқарды [1, 61 бет.]. Сондықтан да қайраткердің ғылыми мұрасы сол кезеңнің идеология-
сы шеңберінде жазылған. Алайда бұл мақалада тұлғаның ғылыми тұжырымдары мен көзқарастарына 
қазіргі кезең тұрғысынан баға беруден аулақпыз. Осы шағын ғылыми жұмыста Санжар Асфендияровтың 
Қазақстанның тарих ғылымындағы еңбектеріне тарихи шолу жасау мақсаты көзделді. 
С.Асфендияровтың тарихи еңбектерінде негізінен кеңестік идеологияның нышандары айқын көрініс 

беріп отырды. Сондықтан ғылыми зерттеулерінде субъективті факторлар мен партиялық принциптер 
қазақ тарихының объективті жазылуына мейлінше кедергі болды.  

30-жылдарда тарих ғылымының алдында Сталин қазан революциясының заңды, объективті əлемдік 
құбылыс екенін дəлелдеу мақсатын қойды. Қазақ тарихын маркстік-лениндік тұрғымен жазу міндеті С. 
Асфендияровқа жүктелді. Неліктен осындай мақсат қойылды? Бұл маңызды сұрақ. Өйткені маркстік ма-
териалистік тарихи концепция «қоғамдық экономикалық формациялар тізбегі» ретінде «жалпы адамзат-
тық біртұтас тарих» теориясын енгізіп, бүкіл əлемде социалистік (коммунистік) қоғамның əлеуметтік ре-
волюция арқылы жеңіске жететіндігін жариялады. Қазақстан да осы жолдан өтуі тиіс болды [2, 23-24 б.]. 
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С.Ж. Асфендияровтың саяси жəне шығармашылық кемелденуіне 1921-1922 жəне 1925-1928 жылдары 
Мəскеуде қызмет атқаруы зор ықпал етті. 1927 жылы С.Асфендияров біржолата ғылыми жұмысқа 
ауысып, РСФСР Орталық Атқару Комитеті жанындағы Н.Н. Нариманов атындағы Шығыстану институ-
тының директоры болып тағайындалды. Бұл РСФСР Орталық Атқару Комитетіне қарайтын сол кездегі 
11 ғылыми жəне жоғары оқу орындарының бірі еді. Осыдан кейін ол көп ұзамай Москва мемлекеттік 
университетінің Шығыс тарихы бойынша профессоры атағына ие болды [4, 217-218 б.]. 
С.Асфендиаров ХХ ғасырдың 30-шы жылдары КСРО Ғылым академиясының Қазақстандық базасы-

ның іргетасын қалаған ұйымдастырушылардың жəне алғашқы жетекшілерінің қатарында болды. 
С.Асфендиаров 1932 жылы мамырда А.Н. Самойлович, Б.А. Келлер, О.Э. Брицке сынды академиктермен, 
М.Н. Төлепов, Г.Барышников сынды профессорлармен бірге Казақстандық базаның төралқа құрамына 
енді. Қоғамдық ғылымдар бөлімі хатшысының қызметін атқарған С.Асфендиаров ғалымдардың назарын 
тарих ғылымының өзекті мəселелерін, мəдениет ескерткіштерін, өлкені мекен еткен халықтардың бай 
əдеби мұрасын зерттеп тануға аударуға ұмтылды. Базаның тегіс жерде пайда болуына қарамастан, С. 
Асфендиаров сынды ғалым-қайраткерлердің аянбай еңбек етуінің арқасында Қазақстандық база уақыт 
өте келе нағыз ғылыми-ұйымдастырушылық орталыққа айналады.  
ХХ ғасырдың тарихында қазақ ғылымын дамытуда айрықша зор мəнге ие болған Қазақстанды зерттеу 

қоғамы Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылуына негізгі бастама болды. Осы Қазақстанды зерттеу 
қоғамының жұмысына белсенді атсалысқандардың бірі, Кеңестік Қазақстандағы мəдениет пен тарих 
ғылымында өзіндік орны бар Санжар Жафарұлы Асфендияров болды [3]. 

1933 жылы С.Асфендияров КСРО Ғылым академиясы төралқаның өтінішімен Қазақ филиалының 
тарихи-археографикалық комиссиясының жетекшісі болып, артынан Қазақ АКСР Халық ағарту халық 
комиссарының орынбасары болып тағайындалып, Қазақстанның университет, кітапхана жəне ғылым 
басқармасын басқарады. 
Санжар Асфендияров 1933 жылы 2 тамызда Алматы қаласында өткен ғылыми қызметкерлердің 

жиналысында өткен сөйлеген сөзінде ғылыми кадрлар даярлау мəселесіне тоқтала келіп: «Күн тəртібінде 
ұлттық мəдениеттің ғылыми-зерттеу институтын құру жөнінде де мəселе туып тұр. Ұлттық мəдениетіміз-
дің қорындағы мақал-мəтелдер сияқты ауыз əдебиетінің құнды қазыналары жыл санап ізсіз жоғалып, 
құрып бара жатқаны жөнінде өткен жылы Исаев жолдас айтып еді. Бүгінде халық шығармашылығының 
сол ескерткіштерін сақтап қалу ешкімді де ойлантпай, алаңдатпай отырғаны қиналтады. Мұның бəрі із-
түзсіз жоғалып кетуі мүмкін ғой. Ал келер ұрпаққа тарихи мол мұра қалдыру – біздің парызымыз» [4, 223 
б.] - деп мəдени мұра мəселесіне айрықша көңіл бөледі. 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстан тарихын зерттеуде ілгерілеу байқалды. Дегенмен де, 

зерттеушілердің еңбектері жаңа жəне академик Р.Б. Сүлейменов тілімен айтқанда, ең жаңа дəуірдің 
күрделі де, зəру мəселелеріне ғана арналды. Ал С.Ж. Асфендияровтың зерттеу еңбектері болса қазақ 
тарихын ежелгі дүниеден бері қарай мүмкіндігінше тұтастай алып зерттеді. 

1933 жылы «Большевик Казахстана» атты журналда Қазақстан тарихын тұтастай алып зерттеу жөнін-
дегі мақсатын ғалым, «Қазақтар тарихының кейбір негізгі мəселелері» деген мақаласында былай деп 
жазды: «Біз мəселені тұтасынан тұңғыш рет қойып отырмыз, қазақтардың тарихын құрауға біз тұңғыш 
рет кірісіп отырмыз» [5, 254 б.]. 
Шығыстағы революциялық жəне ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихын зерттеуге назар аударған 

С.Асфендияров бұл мəселе бойынша өз пікірлерімен 1932 жылы Алматы қаласында жарық көрген 
«Шығыстағы ұлттық-революциялық қозғалыстардың тарихы» атты еңбегінде өзінің тұжырымдарын 
ортаға салады. 

1935 жылы профессор С.Асфендияров П.А. Кунтемен біріге отырып, кеңестік деректануда алғаш рет 
«Материалдар мен деректердегі Қазақстанның өткені» құжаттар жинағының бірінші томын, бір жылдан 
соң екінші томын жарыққа шығарады. Жинақта көне жəне орта ғасырлық авторлардың, саяхатшылардың, 
тарихшылардың шығармаларынан үзінділер келтіріледі. Шын мəнісін алғанда тұнғыш рет ғылыми 
айналымға енген көптеген шығыс жəне орыс нарративтері кірген бұл уникалды деректер жинағының 
жарыққа шығуы республиканың ғылыми өмірінде айтарлықтай орын алған оқиға болды [6]. 
Осы жинақтан кейін 1935 жылы С.Асфендияровтың «Қазақ тарихының очерктері» атты мектепке 

арналған оқулығы баспадан жарық көрді. Автор оқулықта қазақ тарихын марксистік-лениндік конценция, 
тап күресі тұрғысында жазады. Мəселен, осы еңбектегі кезеңдеу мəселесінде автор қазақ тарихын 3 дəуір-
ге бөледі: 1) Хандық кезең, 2) Бодандық заманы, 3) Кеңес дəуірі. Бұл еңбекте қазақ тарихының көне 
заманы есепке алынбай, хронологиялық ауқымы шектеледі. Сонымен қатар, қазақ тарихының шынайы 
бастауы ретінде кеңестік кезеңді қарастыруы да саяси жүйенің ықпалымен жазылғанын аңғартып тұр [7]. 
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Профессор С.Асфендияров зерттеулерінің негізгі арқауы – қазақтың XIX ғасырдың екінші жартысы 
мен XX ғасыр басында отаршыл империялық орыс үкіметінің зорлық-зомбылық қанауы мен езгісіне 
түcкен өмірі саяси-экономикалық, əлеуметтік жағдайынан туындаған зардабы. Иə, бұл қазақтар тарихы-
ның отарлық кезеңі болатын. Автор «Қазақстан тарихының» екінші бөлімін «Қазақстан – Россия 
империялизмінің отары» деп атады. Осы еңбектен үзінді келтірейік: «Российской капитализм.., вырос на 
крови миллионов трудящихся, его история» вписано в летопись человечества пламеняющим языком меча 
и огня». Тағы да бір үзінді: «...завоевание царизмом Казахстана, а затем и Средней Азии сопровождалось 
насилиями и жестокостью, не уступающим тем, которые так мастерски изобразил К.Маркс [8, с. 127.]. 
Санжар Асфендияровтың 1935 жылы жылы жарық көркем шығармасы – «Шатер мира» повесі. Бұл 

шығармада Түркістан өлкесі тарихының аса күрделі кезеңі 1907-1921 жылдар оқиғалары баяндалады. Бұл 
шығарма С.Ж. Асфендияровтың бүркеншік есімі – С.Джафаров болып берілген. 
Ғалым Х.Əбжановтың айтуынша, шығарманың авторы Санжар Асфендияров деуге бірнеше негіз-

дер бар. 
Біріншіден, ғалымның басқа еңбектерінде айтылған ойлар, қорытындылар мен пікірлер повесте қайта-

ланады.  
Екіншіден, повестің бас кейіпкері Аға-Аббастың прототипі – Санжар Жағыпарұлының өзі. Аға-Аббас-

тың 1917-1921 жылдар аясындағы өмірі, қызметі мен өсуі – С.Асфендияровтың жүріп өткен жолы, өмір 
белестері. 
Үшіншіден, Тұрар Рысқұловтың жазғандары. «Казахстанская правда» газетінде 1936 жылы жарық 

көрген мақаласында Т.Рысқұлов «Шатер мира» повесін С.Джафаров деген емес, С.Ж. Асфендияров 
жазды деп ашық көрсетіпті [4, 218-219 б.].  
Сол кезеңдегі идеологиялық қыспаққа қарамастан, патша үкіметінің қазақ жерін отарлау саясатын 

ашық əшкерелеп жазған еңбегі «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» атты монография-
сы болды.  
Ғылыми еңбек патшалық отарлау саясатының қазақ халқыны бағытталған əрекеттеріне тоқта-

лып, əлеуметтік-экономикалық жəне ұлттық мүдделерден туындаған көтерілістің себептерін ашу-
ға көмектеседі [9]. 
Санжар Асфендияров ғылыми-зерттеу жұмыстарымен қатар педагогикалық қызметті ілгерілету 

тұрғысында бірталай жұмыстар атқарды. Мəселен, 1934 жылы Қазақ АКСР Халық Комиссариатының 
алқа мəжілісінде профессор С.Асфендияровтың жалпы білім беретін қазақ орта мектептерінің 6-7 сынып-
тарына арнап түңғыш рент құрастырған Қазақ тарихын оқыту бағдарламасын талқылап бекітеді. Бағдар-
ламадағы материалдарды өтуге 24 сағат бөлініп, оны профессор С.Асфендияровтың оқу құралымен 
оқытылу көзделген болатын.  
Оқулық 1935 жылы 105 бет көлемде Қазақ мемлекеттік баспасынан 27 мың таралыммен жарық көріп, 

келесі 1936 жылы оған он мың дана тапсырыс берілген [5, 254-255 б.].  
Санжар Асфендияров 1937 жылы 22 тамызда «халық жауы» ретінде тұтқындалды. Оған себеп, 1937 

жылғы 29 қыркүйекте “Казахстанская правда” газеті “Жапон шпионы тарихшы рөлінде” деген тақырып-
пен Қазақ марксизм-ленинизм институты студенттерінің хатын жариялады. Онда Қазақстан тарихын жан-
жақты қарастырып, ғылыми еңбектер жазып жүрген профессорды “жапон шпионы” деп айыптады.Арада 
6 айт өткен соң 1938 жылы 11 пункттен тұратын айыптау қорытындысымен ату жазасына кесілді. Тағыл-
ған айыптар мазмұны негізінен Кеңес Одағына жаулық көзқараста болды, 1929-30 жылдары Қазақстанда 
Кеңес үкіметіне қарсы көтерілістерді ұйымдастырушылардың бірі болды, Алматы ЖОО студенттер мен 
оқытушыларды ұйымға тарту жұмыстарын жүргізді, 1920 жылдан бастап Англия, Жапония жəне 
Германия пайдасына тыңшылық жұмыстар жүргізді деген сипатта болды [4, 220-221 б.]. Əрине бұл 
айыптаулар қайраткердің көзін жоюға жетілікті болатын. 
Қазақ ғылымының қалыптасу үдерісі ХХ ғасырдың еншісіне тиесілі. ХІХ ғасырдың екінші жартысын-

дағы қазақ ағартушысы Шоқан Уəлихановты айтпағанда, ХХ ғасырда қазақ тарихын ғылыми жүйеге 
түсірген ғалым Санжар Асфендияров екендігі дау тудырмайды. Саналы ғұмырының едəуір бөлігін қазақ 
тарихын зерделеуге арнаған ғалым кейінгі кəсіби зерттеушілерге үлкен жол ашып кетті.  
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Резюме 
Санжар Асфендияров внес огромный вклад в формирование и развитие исторической науки. Как всем известно, 

процесс формирования Казахской науки принадлежит ХХ веку. Ученый, посвятив большую часть своей непродол-
жительной жизни для того, чтобы сформировать, систематизировать и изучить казахскую историю, проложил 
светлую дорогу на пути к науке всем исследователям, которые остались после его смерти. Асфендияров занимался 
не только исторической наукой, но и достиг больших успехов в практичиской и научное сфере медицины. Кроме 
казахского просветителя второй половины ХІХ века Шохана Уалиханова, бесспорно то, что ученый ХХ века Санжар 
Асфендияров, систематизировал историю Казахстана. Ученый, посвятивший большую часть своей непродолжитель-
ной жизни истории Казахстана, проложил большой путь для профессиональных ученых, которые были после него. 

Ключевые слова: наука, процесс, систематизировать, формирование, профессиональный, преподаватель 
 

Summary 
Sanzhar Asfendiyarov made a huge contribution to formation and development of historical science. As all we know, 

process of formation of the Kazakh science belongs to the XX century. The scientist, having devoted the most part of his short 
life to create, systematize and study the Kazakh history, left the way of science to all researchers who remained after his death. 
Asfendiyarov pursued not only historical science, but also made great progress in practical and scientific sphere of medicine.It 
is indisputable that except the Kazakh educator of the second half of 20th century Shokhan Ualikhanov, the scientist of the XX 
century Sanzhar Asfendiyarov also systematized history of Kazakhstan. The scientist who devoted the most part of the short 
life of history of Kazakhstan laid a big way for professional scientists who were after him. 

Key words: science, process, systematize, formation, professional, educator 
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К.М. БАЙПАҚОВ ЖƏНЕ ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ ТАРИХЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Т.Ə. Төлебаев – Gл-Фараби атындағы 
аз �У-ні� т.ғ.д., профессоры 
 
Мақалада автор қазіргі кезеңде жазба деректер жəне кешенді түрдегі археологиялық зерттеулер негізінде Ұлы 

Жібек жолының қалыптасуы мен дамуын, оның кезеңдерін арнайы зерттеп, оның көптеген елдердің, əсіресе қазақ 
жерінің байырғы тұрғындарының шаруашылықтық, мəдени жəне саяси дамуындағы орнын, əлемдік өркениеттегі 
рөлін көрсете алған зерттеуші-ғалым К.М. Байпақовтың рөлі айқындалған. Жалпы Ұлы Жібек жолының көпсалалаы 
мəселелерін зерттеуде бастамашы болған, əлі де осы бағытын жалғастырып отырған бірден-бір ғалым К.М. Байпақов 
екендігін атап көрсеткен.  

Тірек сөздер:Ұлы Жібек жолы, археолог, зерттеуші, еңбектер, ғалым  
 
Қазақтың əлемге танымал археолог ғалымы К.М. Байпақовтың кез келген адам көз тоқтатар келбетті 

де келісті тұлғасы қазақстандық археологияның жарты ғасырдан тұратын бүкіл 
бір кезеңін бейнелейді, көз алдыңа келтіреді. 1964 жылы Ленинград 
мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітірген ол, сол жылдан 
бастап, қазақ даласындағы археологиялық экспедицияға отряд бастығы болып 
қатысады. Саналы ғұмыры археологиялық зерттеулермен бірге келе жатқан 
Карл Молдахметұлы əсіресе 1970-жылдардан бері бұл саладағы жетекші 
маман ғана емес, қазақстандық археологияны ұйымдастырушы, басшы ретінде 
айқын көрінді. 1971 жылдан Оңтүстік–Қазақстандық кешенді археологиялық 
экспедициясының бастығының орынбасары, ал 1989 жылдан бастығы болды. 
Ол кіші ғылыми қызметкерден Қазақстан Республикасы Ғылым жəне білім 
министрлігінің Ə.Марғұлан атындағы Археология институты директоры дəре-
жесіне дейін өзінің қажырлы еңбегінің арқасында көтерілді. К.М. Байпақов 
бүгінде ҚР ҰҒА академигі, ҚР əлеуметтік ғылымдар академиясының, Германия археологиялық институ-
тының жəне басқа да академиялардың толық мүшесі. Оннан астам монографияның, 6 альбомның, жоғары 
оқу орындары мен орта білім беретін мектептерге арналған 4 оқулық пен оқу құралының, 400 - дей 
ғылыми жəне ғылыми-көпшіліктік мақаланың авторы.  
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К.М. Байпақовтың атқарған жұмыстары əр қырлы жəне əр салалы. Ерекше атап өтетін тағы бір мəселе 
оның тікелей араласуымен Қазақстанның көптеген облыстары бойынша мəдени жəне тарихи ескерткіш-
терді зерттеу, қорғау жəне сақтау жұмыстары жүргізіліп, іске асырылуда. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан 
мен Жамбыл облыстарының екі томдық «Мəдени жəне тарихи ескерткіштерінің Жиынтық тізімі» жарық 
көрді. Сонымен қатар Алматы, Қызылорда жəн Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша да «Мəдени 
жəне тарихи ескерткіштерді Жиынтық тізімдері» жасалды.  
К.М. Байпақовтың мемлекеттік көлемде маңызы бар археологиялық ескерткіштерді қорғау мен 

мұражайландыру бағытындағы жұмыстары да бір төбе. Мəселен Шымкент, Тараз қалаларында облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайлары, Отырар Музей-қорығы жасалды. 
К.М. Байпақовтың ғылыми жұмыстарындағы негізгі зерттеу аймағы ортағасырлық Қазақстан қалала-

ры еді. Оның тікелей жетекшілігімен Отырар, Құйрықтөбе, Көк-Мардан, Марден-Құйық, Жуантөбе, 
Қараспан қалалары, Бөріжар, Талтақай жəне тағы басқа да жерлеу орындары мен археологиялық ескерт-
кіштер зерттелді, əлі де зерттелуде. Мұнымен қатар əсіресе кеңес үкіметінің соңғы жылдарында ол Ұлы 
Жібек жолы тарихымен де айналыса бастады жəне дəл осы саладағы бүгінге дейінгі əлемдік зерттеуші-
лердің алдыңғы қатарында тұр. Біз бүгін əйгілі ғалым, академик К.М. Байпақовтың көпшілікке көп таныс 
бола бермейтін осы саладағы еңбектеріне қысқаша тоқталып өтпекпіз.  
Белгілі ғалым К.М. Байпақовтың Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың ортағасырлық қалаларының 

археологиялық зерттелінуі мəселелері жан-жақты сипатталған көлемді еңбегі 1986 жылы жарық көрді [1]. 
Міне осы көлемді туындының сауда мəселелеріне арналған тақырыпшасында Қазақстанның Жібек жолы 
арқылы Шығыс елдерімен жасаған сауда қатынастары ғылыми əдебиетте алғаш рет баяндалады. Архео-
логиялық мəліметтер мен жарық көрген еңбектер негізінде Жібек жолының ежелгі жəне ортағасырлық 
Қазақстандағы тармақтарына кең түрде тоқталады. Міне дəл осы еңбектен соң ғана қазақстандық ғалым-
дар мен зерттеушілер Жібек жолының өткендегісіне жəне бүгінгі маңызына көңіл қоя бастады.  
Мəселен, К.М. Байпақовтың бастамасымен 1988 жылы 30 қарашада Қазақ ССР Ғылым академиясы 

қоғамдық ғылымдар Бөлімшесінің Ұлы жібек жолы мəселелеріне арналған кеңейтілген мəжілісі өтті. 
Онда К.М. Байпақов негізгі баяндама жасап, 1987 жылы ЮНЕСКО-ның Бас конференциясының Парижде 
өткен 24-сессиясының шешімі бойынша Ұлы Жібек жолын кешенді түрде зерттеу жөнінде халықаралық 
жоба бойынша жұмыстардың басталғанын жəне Қытай, Египет, КСРО, Индонезия, Грек, Италия, 
Монғолия, Оман, Португалия, Шри-Ланка сияқты елдердің ұсыныстары негізінде зерттеулер жүргізу 
жөнінде шешім қабылданғанын атап көрсетті. Аталған жобаның бес жылға жоспарланғанын жəне оны екі 
бағытта: бірінші – халықаралық жəне ұлттық көлемде кешенді зерттеулер жүргу, кездесулер ұйымдасты-
ру, екінші – Ұлы Жібек жолын зерттеуге əлемдік қауымдастықтың назарын аудара түсу үшін бұқаралық 
ақпарат құралдарын, əртүрлі ұйымдарды, бірлестіктерді тарту жүргізу мақсат етілгендігін айтты /2/.   
К.М. Байпақов б.з. бұрынғы VІІ-ІІІ ғғ. жоғары мəдениетке жеткен сақтардың Қытаймен, Индиямен, Таяу 
жəне Орта Шығыспен айырбастық байланыстарының болғандығын, ал б.з. бұрынғы ІІІ ғасырда Үйсін 
жəне Қаңлы мемлекеттері жеріне көптеген елдерден сауда керуендарінің келіп отырғанын айтады. І 
мыңжылдықтың І-жартысында Ұлы Жібек жолы жұмыс істей бастағандығын жəне сол кездерде қытай 
жібегінің, бояулы ыдыстарының, римдіктердің əйнек бұйымдарының, еуропалықтардың ілгіштері мен 
тиындарының қазақ даласына келгендігін айта отырып, сол уақыттарда Сыр, Шу, Талас бойларында 
қалалардың пайда болғанын Талас Алатауы, Арыс пен Сырдария жазықтарындағы ондаған елді мекен-
дердің археологиялық ескерткіштері арқылы дəлелдейді. 

VІ ғасырда бүкіл Орта Азия бойынша өтетін сауда жолдарын бақылап отырған түрік қағанының 
ордасының Жетісуда болуына жəне Ферғанадағы өзара жиі қақтығысуларға байланысты Ұлы Жібек 
жолының Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан арқылы өтетін «қазақстандық» немесе «солтүстік» жолдары 
жетекші орын алды. Ал VІ ғ. екінші жартысында Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан Тынық мұхиттан Қара 
теңізге дейін алып жатқан көшпелілердің алып империясы - Түрік қағандығының құрамына енуі Ұлы 
Жібек жолының қазақстандық бөлігі мен оның бойындағы елді мекендер мен қалалардың гүлдене түсуіне 
ықпал етті. К.М. Байпақов осы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан арқылы өтетін Ұлы Жібек жолының ХІV 
ғасырға дейін үздіксіз жұмыс істегенін, оның соңғы жандануы ХІІІ ғ. ортасына сай келетіндігін қытай, 
араб деректерін жəне еуропалық елшілер мен миссионерлердің жазбалары негізінде баяндайды. Ұлы 
Жібек жолының басты мазмұны халықтар мен өркениеттерді жақындастыру мен өзара байыту болды 
деген ауқымды тұжырым жасайды.  
Бұдан соң сөз алған елімізге белгілі бірнеше ғалым К.М. Байпақовты қолдай отырып, Ұлы Жібек 

жолының тарихын зерттеудің қажеттілігі мен маңызы жөніндегі мəселелелерге баса назар аударды. 
«Ұлы Жібек жолы бойындағы көшпелі жəне отырықшы мəдениеттердің өзара байланысы» атты 
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тақырыпта 1991 жылы Алматыда өткен ЮНЕСКО-ның халықаралық семинары тақырып көптеген 
мəселелерді зерттеудің қажеттігін байқатты /3/. Оның жинағында жарияланған К.М. Байпақовтың екі 
мақаласы Ұлы Жібек жолы тарихына қатысты маңызды мəселелерге арналды. Оларда Ұлы Жібек 
жолының қазақстандық бөлігіндегі археологиялық зерттеулер негізде біршама қазба жұмыстарының 
жүргізілгендігі атап өтіліп, Тараз маңындағы Қостөбеден, сондай-ақ, Құлан, Талғар қалаларынан табыл-
ған заттай деректерге сипаттама беріледі. 

1991 жылы Ұлы Жібек жолына арналған фотоальбом жарияланды [4]. Кітап көпшілікке арналып, 
жарнамалық мақсатта жазылған. Мұнда əртүрлі археологиялық заттардың, қалалардың орындарының, 
кесенелердің суреттері берілген. Əрбір бетте екі бағана бойынша, біреуі Р.Насыровтың көпшілікке арнал-
ған публисцистикалық мазмұндағы, ал екіншісі К.М. Байпақов ғылыми тұрғыда жазған мəтіні берілген.  
К.М. Байпақовты əлемдік деңгейдегі ғалым ретінде танытқан оның жазба деректер мен археологиялық 

ескерткіштердің негізінде Ұлы Жібек жолының əлемдік өркениеттегі рөлін көрсете білуі болды деп 
есептеймін. Ұлы Жібек жолының саудамен бірге көптеген елдердің шаруашылық, мəдени байланыстарын 
жандандырғандығын дəлелдей отырып, оның халықаралық маңызын айқындауы да мұнда үлкен рөл 
атқарғаны даусыз.  
Еліміз тəуелсіздік алғаннан кейін К.М. Байпақовтың Ұлы Жібек жолы тарихына арналған зерттеулері 

құлаш жая түсті. 1992 жылы К.Байпақов пен А.Нұржановтың «Ұлы жібек жолы жəне ортағасырлық 
Қазақстан» атты монографиялық еңбегі қазақ тілінде жарық көруі, мəселені қазақ тілді үлкен қауымның 
кең түрде оқып, білуіне мүмкіндік тудырды /5/. Көлемді туындының кіріспесінде ЮНЕСКО-ның бастама-
сымен Ұлы Жібек жолын кешенді түрде зерттеудің халықаралық жобасын іске асыру жұмыстарының 
басталғандығына, оның тарихи жəне тəжірибелік маңызына тоқталады. Кітап 629 жылғы Сюань Цзанның 
сапарына шолумен басталады. Авторлар б.з. бұрынғы ІІІ-ІІ мыңжылдықтарда-ақ Ұлы жібек жолының 
кейбір тармақтары бойынша айырбас жүргізу болған, ал қытай жібегі шет елдерге, соның ішінде Батысқа 
да біздің дəуірімізден бұрынғы VІ-V ғасырларда шығарыла бастады деп көрсетеді.  
Сөйтіп Жібек Жолының өмір сүру уақытын бірнеше мың жылдардан бері қарай зерттеу қажеттігі 

туралы тың тұжырым жасалады. Ол тұжырымдарын Алтайдағы Пазырық қорғандарынан, Оңтүстік жəне 
Батыс Еуропадан табылған жібек маталар мен шашақтар арқылы дəлелдейді. Зерттеушілер бұл еңбекте 
сондай-ақ, жібектің таралуында сақтар мен скифтердің өзіндік рөл атқарғандығын, солардың арқасында 
жібектің Орталық Азия мен Жерорта теңізіне дейін жеткендігін жазады. Ұлы жібек жолының тұрақты 
сауда мен дипломатия жолына айналуын Чжан Сянның саяхаты арқылы сипаттай келе, оны біздің дəуірі-
мізден бұрынғы ІІ ғ. ортасында негізгі жолға айналды дейді. Еңбекте сонымен бірге, діни көзқарастардың 
да Ұлы Жібек жолы бойымен таралғандығын археологиялық деректер бойынша дəлелдей отырып, ол 
«өнер мен дін жолы» да болғандығын, қазақ жеріндегі халықтардың жаңа тұрпатты, ерекше бағыттағы 
мəдени дамуына əсер еткендігіне назар аударады. Бұл көлемді туындыда ортағасырлық қалалардың 
тарихы мен олардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының орны мен маңызы кең түрде баяндалады.  

1998 жылы 2-3 қыркүйекте Алматы қаласында «Жібек жолы жəне Қазақстан» атты ғылыми-тəжрибе-
лік конференциясы болып өтті. Бұл конференцияда да негізгі баяндамашының бірі К.М. Байпақов болды. 
Ол Ұлы Жібек жолының өте ерте кездерден басталғанын жəне оның одан əрі қалыптасып, дамуында 
Евразияда өндіруші шаруашылықтың дамуының үлкен маңызы болғандығын атап айтады. Б.з.б. І мың 
жылдықта сауда жəне мəдени байланыстардың тұрақты түрге айналғандығы, мұнда сақтардың ықпалы-
ның үлкен болғандығы тағыда баса көрсетіледі. Осы кезеңде Ұлы Жібек жолының Қытайдан Римге дейін 
жеткендігі, кейінірек оның дамуында түркілердің маңызды орын алғандығы жəне оның ұлы география-
лық ашуларға дейін өмір сүргендігі, содан соң ғана теңіз жолдарының ашылуына байланысты маңызы-
ның əлсірегендігі сипатталады. Сонымен бірге Ұлы Жібек жолы жалпы алғанда екі мың жыл өмір сүрді 
деген маңызды тұжырым жасайды. Өзінің бұл тұжырымдарын зерттеуші археологиялық қазбалар 
барысында Талғардан жəне Отырардан табылған шетелдік заттар мен монеталар бойынша дəлелдейді.  
Байпақов К.М., Шарденова З.Ж., Перегудова С.Я. дəлірек айтқанда археолог, архитектор жəне тарих-

шы бірлесіп жазған Ұлы Жібек жолы бойындағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанның ерте ортағасырлық 
архитектурасы туралы көлемді еңбектері 2001 жылы жарық көрді [7]. Бұл қазақстандық тарихнамадағы 
археологиялық архитектураға арналған, сызбалары, жобалары, аэрофото жəне реконструкциялық суретте-
рі берілген, алғашқы ең көлемді еңбек. Зерттеушілер Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанның архитектуралық 
ескерткіштерінің зерттелуі туралы мəселенің 150 жылдық тарихы бар деп көрсетеді. Сол кезеңдегі 
Қазақстандағы архитектуралық ескерткіштер жөнінде жазылған көптеген еңбектерге қысқаша тарихнама-
лық тұрғыда талдау жасалады. Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанның тарихи-географиялық сипаттамасын 
бере келе, Ұлы Жібек жолы туралы жəне қалалар мен қалашықтардың археологиялық зерттеулер 
барысындағы айқындалған белгілері мен ерекшеліктерін баяндайды.  
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Кітаптағы Ұлы Жібек жолына байланысты барлық мəселені жазған - К.М. Байпақов. Онда Ұлы Жібек 
жолының басты бағыттары, олардың əр кездердегі өзгеріп отыруы жəне даму кезеңдері, VІІ-ХІV ғасыр-
ларда онымен елшілердің, сауда керуендерінің жүріп отырғандығы жөніндегі мəселелер жаңа мəліметтер-
мен толықтырылған. Ол əсіресе Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы, мəдени байланыстардағы рөлі 
жөніндегі мəселелерге ерекше назар аударады.  
Қорыта айтқанда, Ұлы Жібек жолы туралы біршама еңбектер бізге келіп жетті. Бірақ солардың ішінде 

жазба деректер жəне кешенді түрдегі археологиялық зерттеулер негізінде Ұлы Жібек жолының қалыпта-
суы мен дамуын, кезеңдерін арнайы зерттеп, оның көптеген елдердің, əсіресе қазақ жерінің байырғы 
тұрғындарының шаруашылықтық, мəдени жəне саяси дамуындағы орнын, əлемдік өркениеттегі рөлін 
көрсете алған К.М. Байпақов екендігі айқын. Жалпы Ұлы Жібек жолының көпсалалаы мəселелерін зерт-
теуде бастамашы болған, əлі де осы бағытын жалғастырып отырған бірден –бір ғалым да К.М. Байпақов 
екендігін де атап айтуымыз қажет.  
Тəуелсіздік жылдарында Қазақстан аумағындағы Ұлы Жібек жолы мен оның бойындағы қалалар 

тарихының зерттелу ауқымы кеңейе түсті. Бірнеше халықаралық конференциялар, семинарлар өткізіліп, 
əртүрлі келісім шарттар жасалды. Оларда Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту, туризмді дамыту, оның 
тарихын, туризм орталықтары мен инфрақұрылымдарын жасау мəселелерін тереңдете жəне жан-жақты 
зерттеу мақсаттары қойылды. Соның барысында жазылған жаңа тарихи ой негізіндегі еңбектерде Ұлы 
Жібек жолының ерте жəне ортағасырлық Қазақстанның экономикалық-əлеуметтік, мəдени жəне саяси 
дамуындағы орны, оның даму кезеңдері туралы тың тұжырымдар жасалды. Бұл шаралардың барлығының 
да басы-қасында академик К.М. Байпақов тұрды.  
Бүгінгі таңда Ұлы Жібек жолы бойымен бүкіл қазақ жерін басып өте отырып бірнеше мемлекеттерді 

байланыстырып отыратын халықаралық мұнай, газ құбырларының, автокөлік жолдарының салынуы Ұлы 
Жібек жолы мен оның бойындағы қалалар тарихының əлі де көптеген мəселелерін зерттеуді, зерделеуді 
қажет ете түседі деп ойлаймыз. Бұл бағытта да Карл Молдахметұлының əлі де берері мол.  
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Резюме 
В данной статье автор раскрывает роль видного археолога, ученого К.М.Байпакова в развитии письменных 

фактов и комплексного археологического подхода в исследовании Великого Шелкового пути. Также автор подчер-
кивает, что К.М.Байпаков в своих трудах рассматривая проблемы формирования и развития Великого Шелкового 
Пути специально исследует этапы, в том числе его место в хозяйственном, культурном и политическом развитии 
древних жителей казахской земли и его роль во всемирной цивилизации. Будучи инициатором в исследовании 
проблемы известный ученый К.М. Байпақов подчеркивает многогранность данной проблематики. 

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, археолог, исследователь, труды, ученый 
 

Summary 
In this article an author exposes the role of visible archaeologist, scientist of K.M Baipakov in development of writing 

facts and complex archaeological approach in research of the Great Silk way. An author underlines also, that К.М.Baipakov in 
the labours examining the problems of forming and development specially investigates the stages, including his place in 
economic, cultural and political development of ancient habitants of Kazakh earth and his role in world civilization. Being an 
initiator in research of problem well-known scientist К.М. Baipakovв underlines many-sided nature of this range of problems 

Keywords: the Great Silk way, archaeologist, researcher, labours, scientist 
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ҚАЗАҚСТАН ТЕАТРЫНЫҢ САХНА ЖҰЛДЫЗДАРЫ 
 

Қ.Т. Қашақбаева – Абай атындағы 
аз�ПУ 
 
Бұл мақалада Қазақ театрының қара шаңырағы М.Əуезов атындағы академиялық драма театры жəне Қазақ 

театрының алтын діңгегі Абай атындағы опера жəне балет театрының сахна саңлақтары, жұлдыздары, көне көздері 
туралы айтылады. Олардың қызметі, өмірі, жеткен жетістіктері жоғары дəрежелі марапатқа ие болғандары кейінгі 
келер ұрпаққа өнеге еді. Ж.Шанин, Қ.Қуанышбаев, С.Қожамқұлов, И.Байзақов, Ə.Қашаубаев т.б. сахнаның жұлдыз-
дары болса, ал операның ұлы бейнелері К.Байсейітова, Ғ.Құрманғалиев, Ш.Бейсекова,Ш.Жиенқұлова т.б. сынды 
ұлттық мақтанышымыз, өздерінің ұлттық өнегесімен, еңбекқорлығымен, даңқ атақтарымен, жеткен жетістіктерімен 
үлгі-өнеге қалдырды 

Тірек сөздер: Мəдениет, театр, сахна, өнер, балет 
 
Қалың көрермендерге ақиқат болмыс өмірдің күрес пен тартысқа толы қат-қабат сыр-сипатын бейнелі 

түрде бар бояуымен ашып жеткізуде хəм оларды эстетикалық лəззатқа бөлеудегі Театрдың атқаратын 
қызметі өте игілікті де елеулі екенін айтпасқа болмайды. 

1917 жылы қазан революциясы Театрдың перспективалық дамуына кең жол ашты. Кеңес үкіметі 
жылдарында бұрын болмаған немесе алғашқы сахналық белгілері ғана болған халықтардың (қазақ, өзбек, 
қырғыз, тəжік, түрікмен т.б.) театр мəдениеті туып дами бастады. Өзара үнемі шығармашылық тəжірибе 
алмасып отыру көркемдік үрдісті байытып, жаңа үлгідегі түрі ұлттық, мазмұны социалистік театрдың 
туып қалыптасуын қамтамасыз етті. Өнердің басқа түрлері секілді Кеңес театрында да драматургия, 
актерлік өнер саласында көркемдік ізденістерге кең жол ашқан социалистік реализм əдісі қалыптасқан.  
Бірқатар жаңа театр ұжымдары ұйымдастырылды. Кеңес театрының репертуарлық қоры негізінен 

орыс жəне дүние жүзінің классикалық туындыларынан, сонымен бірге Горький, К.М. Симонов,           
Л.М. Леонов, М.О. Əуезов, Ғ.М. Мүсірепов, Ə.Тəжібаев, Қ.Мұхамеджанов Кеңес драматургиясының 
пьесаларынан құрылған.  
Шығармашылық өнер жолын революциядан бұрын бастаған В.И. Качалов т.б. Қ.Қуанышбаев, 

Е.Өмірзақов, С.Қожамқұлов, Ш.К. Айманов қосылды. Ал 1950 жылдар мен 1970 жылдарының алғашқы 
жартысында Ə.Мəмбетов, Б.Омаров, М.Байсеркенов сынды режиссерлар, Х.Бөкеева, С.Майқанова, 
Н.Жантурин, Ы.Ноғайбаев т.б. секілді актерлердің өнері жан-жақты өркен жайды. Көп ұлттылық, 
идеялық мақсат бірлігі мен зор қоғамдық-əлеуметтік мəселелерге ден қоюшылық кеңес театрының 
ерекшелік қасиетін білдірді.  
Кəсіби сахна өнерінің туып қалыптасу, даму жолы шын мəнінде қазан революциясынан кейін бастал-

ды. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Орынбор, Семей, Түркістан 
жəне Шымкентте қазақтың драматургиялықгруппалары ұйымдасып, М.Əуезовтың, Б.Майлиннің, 
С.Сейфулиннің, Е.Ерданаевтың, Б.Серкебаевтың т.б. пьесаларын қойылды [1]. 
Ұлттық театрдың негізін қалаған тума таланттардың өнері сахналық ғана емес, тұтас мəдениетіміздің 

дамуына ерекше ықпал еткені белгілі. Бұл құбылыс бүгінгі мəдени қауымға бейтаныс, татр айналасы 
болмаса, былайғы жұрт біле білмейді. 
Тарихта «құдіретті топ» деген ат қойылып, айдар тағылған бұлардың ішінде Қалыбек Қуанышбаев, 

Құрманбек Жандарбеков, Елубай Өмірзақов, Серəлі Қожамқұлов, Шакен Айманов, Иса Байзақов, Жұмат 
Шанин, Əмре Қашаубаев, Қапан Бадыровтар т.б. ұлттық сахна өнерінің көш басында тұруымен бірге, 
оның келешегін халық шығармашылығы мен замана дамуын əкелген жаңа үрдіс анықтайтынын өздерінің 
ерекше шығармалық қызметімен дəлелдеп кеткен.  
Жоғарыда аталып кеткен қазақтың көрнекті сахна шеберлері өздерінің шығармашылық жолын осын-

дай туындылардан, көркем өнерпаздар үйірмелерінен бастады. Не бір қиын рөлдерінде шығармашылық 
ізденімпаздығынан, көркемдік келбетінен айнымай, қайталанбас бейнелер жасаған Елубай Өмірзақов. 
Елубай Өмірзақов өнерінің ерекшелігі ешкімге ұқсамайтын, тіпті ұқсауға болмайтын қайталанбс 

даралығында еді. Абыл, Жапал, Жарас, Балпық, кекеш Қожақ, Аманбай таз, онан ары қарай батырлар мен 
төрелердің бейнелерін терең де келісті суреттеуі- актердің осы өзіндік ізденіс сырында жатса керек. 
Ұлттық профессионал сахна өнерінің іргесін қалап, шаңырағын көтерген құдіретті топтың бірегейі 

Қалыбек Қуанышбаевтың өнері – актерлік шеберліктің шыркау биігі. Табиғат аямай берген дарынның, 
зейінділіктің, толассыз ізденістің нəтижесінде ұлттық топырақта өнген актерлік өнердің дамуы мен 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(41), 2014 ж. 

119 

қалыптасуына ерекше ықпал жасады. Қалыбек Қуанышбаевтың ұзақ жылғы актерлік қызметінде драма-
тургияның сан-қилы тақырыптағы, барлық жанрдағы, əр заманның алуан түрлі ұлттар кейіпкерлерінің 
рөлдерін терең меңгеріп, олардың өздеріне ғана тəн сахналық бейнелерін жасады. Əсіресе, тарихи-
эпостық тақырыпка жазылған ұлттық классикалық шығармаларды меңгеруде ол қосқан үлес, сомдап 
құйған тұлғалар - актерлік бейнелеу өнерінің үлгісі. Абыз,Танеке, Шораяқ, Балуан, Абай, Құнанбай т.б 
рөлдер. Актердің талант құдіретін танытқан күрделі жұмысы ұлы Абайдың сахналық бейнесі болатын. 
Тұңғышұйымдасқан қазақ театрының көптеген қиыншылықтарын жеңіп, шығармашылық сапарының 

сəтті болуы - Жұмат Шаниннің атымен байланысты. Режиссер, актер, драмматург Жұмат Шанин қазақ 
театрының туып, дамуына мол үлес қосқан ірі өнер қайраткері еді. 
Жаңа ұйымдасқан жас ұжым театр өнерін жетік білетін ұйымдастырушыға мұқтаж болатын. Ондай 

көркемдік жетекшілікке – Жұмат Шанин сай келді. Жұмат Шанин театрдағы басты тұлға – актерлерді 
іріктеп алып тəрбиелеуге, шеберлігін көтеруге мейлінше мол көңіл бөлген. Сонымен қатар, музыка өнері-
не де ерекше көңіл аударып, театрда музыка мəденетін көтеруге көп күш салды [2]. 
Жұмат Шаниннің режиссерлік өнері мен ізденістері сол уақыттағы театрымыздың жалпы мəдениеті-

міздің жаңа дəрежесін көрсетеді.  
Серəлі Қожамқұлов. Тұңғыш ұйымдасқан ұлт театрына Серəлі Қожамқұлов 30 жасында келген екен. 

Сахнада жарты ғасырдан аса ойнап, шығармалық тұғырдан таймау - актерлік өнер жолында сирек кезде-
сетін бақытты құбылыс. 
Сонан бері қарай Серəлі Қожамқұлов қазақ актерлерінің барлық буын өкілдерімен сахнада əріптес 

болып, жүз жетпістен астам рөл ойнаған. Өз халқының төл шығармаларынан бастап, батыс жəне орыс 
драматургиясындағы, еліміздің басқа ұлттар пьесаларындағы сан алуан кейіпкерлердің қайталанбас 
характерлерін жасаған Серəлі Қожамқұлов актерлік өнердің шырқау биігіне көтерілді. 
Серəлі Қожамқұлов ауқымы кең атер. Ол ұлттық пьесалардан бастап, əлемдік драматургиядан көпте-

ген күрделі сахналық характер жасады. Оның актерлік репертуарында трагедиялық, драмалық кейіпкер-
лер бар. Ірі сахналық бейнелері - Еспембет, Қарашешен, Қыдыш, Бейсебі, Өкендау, Ақымбай, Жұмаш, 
Көдебай т.т. толып жатқан сом тұлғалар. 
Əмре Қашаубаев – Москва, Германия, Париждің көреремендерін дүр сілкіндірген - ірі творчество-

лық табысқа жеткен əрі əнші, əрі актерлік өнерге бейім, драмалық актерге тəн белгілері бар өнер май-
талманы еді [3]. 

1926 жылы Қазақ драма театрының ұйымдасып ашылуы елдің мəдени өмірінде аса зор оқиға болды. 
Қазақ театр өнерінің алғашқы қалыптасып даму кезеңінде қойылған М.Əуезовтың «Еңлік-Кебек», 
«Қаракөз», Б.Майлиннің «Шаншар молда», «Неке қияр», Ж.Шаниннің «Арқалық батыр», «Баян Батыр», 
Е.Ерданаевтың «Малқамбай» сияқты спектакльдері халық өнерінің қарапайымдылығымен ерекшеленді. 

1932 жылы Алматыда сахна өнері мамандарын даярлайтын Қазақ театр студиясы ашылды. Осы 
жылдары Ұлттық туындылар бойынша қойылған М.Əуезовтың «Түнгі сарыны», Б.Майлин мен 
Ғ.Мүсіреповтың «Аманкелдісі»,М.Əуезов пен Л.Соболевтің «Абайы» қазақ театрларының өсу жолын, 
шығармашылық мүмкіншілігін айқындайтын спектакльдер қатарынан орын алды.  
Театр группасы тың күштермен (Ш.Айманов, Қ.Əділшінов, Х.Бөкеева, Ш.Жандарбекова, Қ.Қармысов, 

Б.Қалтаев, Р.Қойшыбаева, Б.Римова, М.Сүртібаев, С.Телғараев т.б.) толығып, қазақтың актерлік өнері 
жан-жақты дамыды [4]. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында қахармандық-патриоттық тақырыптағы М.Əуезовтың «Сын сағатта», 

Ғ.Мүсіреповтың «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» жəне «Ақан Сері-Ақтоты» трагедиялары көптеген театрларда 
қойылды. Қазақ группаларына өз үлестерін қосқан кеңес режиссерлері Б.В. Бибеков, Б.А. Лурн, 
А.Товстоногов, А.Л. Жадиевский т.б. ұлттық сахна өнерінің ілгері дамуына мол үлестерін қосты. Қазақ 
театр сахнасында фольклорлық-тарихи мазмұндағы жəне тарихи-ғұмырнамалық тақырыптағы Мұқанов-
тың «Ш.Уəлихановы», Тəжібаевтың «Майрасы», Əуезовтың «Абайы», Құсайыновтың «Үкілі Ыбырайы», 
т.б. пьесалары молырақ қойылып отырды.  
Сахна өнері мамандығы бойынша арнаулы оқу орнын бітіріп келген режиссерлер (Тоқпанов, 

Мəмбетов, Омаров) мен актерлер (Н.Жантөрин, Ы.Ноғайбаев, З.Н. Досанова, А.Əлимов,                        
Ə.А. Молдабеков, С.Қ. Оразбаев, Ф.Шəріпова т.б.) қазақ театрларының кəсіби бағытын айқындай түсті. 
Ұлттық театрлар дүние жүзі жəне кеңес өнерінің жоғары сахналық мəдениетін халық кəсібилігінің ізгі 
дəстүрлерімен ұштастыруда, жағымды қахармандарын мінез-кейпін тереңірек ашып, халық өмірін 
шынайы, жан-жақты бейнелеуге ұмтылды.  

60-70-жылдары қойылған Ш.Аймановтың «Ана-Жер Анасы», Қ.Мұхамеджановтың «Бөлтірік бөрік 
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астында», Т.Ахтановтың «Сəулесі», «Анты», С.Жүнісовтың «Ажар мен ажалы», Қ.Шаңғытбаев пен 
Қ.Байсейітовтың «Беу қыздар- ай», «Ой жігіттер айы», Ə.Нұрпейісов пен Ə.Мəмбетовтың «Қан мен тері» 
т.б. сияқты спектакльдер ұлттық сахна өнерінің озық тəжірибесі мен табысын айқындады [5]. 
Қазақтың қара шаңырағы Қазақ драма театрымен қатар Абай атындағы опера жəне балет театры да 

өзінің шығармашылық даму жəне қалыптасу кезеңінен өтеді. Қазақстанда опера жанры Ұлы қазан 
революциясынан кейін туды. 
Алғашқы опера шығармалар музыкалық пьеса жəне драма түрінде болды. Олар түгелдей қазақтың ха-

лық музыкасына, оның əн-күй байлығына негізделіп жазылды. 1934 жылы Е.Брусиловский қазақтың тұң-
ғыш операсы «Қыз Жібекті», одан кейінгі жылдары А.Қ. Жұбанов пен Л.А. Хамиди «Абай» (1934 жылы), 
М.Төлебаев «Біржан-Сара» (1946 жылы), Қ.Қ. Қожамияров «Назугум» (1956 жылы), С.Мұхамеджанов 
«Айсұлу» (1964 жылы) Е.Рахмадиев «Қамар сұлу» (1963 жылы) жəне Ғ.А. Жұбанова «Еңлік-Кебекті» 
(1975 жылы) жазып ұлттық операны профессионалдық жаңа белеске көтерді. 
Қазақстанның опера жəне балет өнерінің негізін қалаушылар, мəдени ошақтың алтын діңгегі – 

Абай атындағы опера жəне балет театрының көрнекті көне көздері – театрдың ұлы бейнелері: Күлəш 
Байсейітова, Ғарифолла Құрманғалиев, Қанат Байсейітов, Шабал Бейсекова, Қаукен Кенжетаев, 
сонымен қатар театрдың тұңғыш балериндары мен бишілері: Шара Жиенқұлова, Александр 
Селезнев, Ракуль Тажиева. 
Сонау 1936 жылы осы ұлы өнерпаз иелері Москва көрермендерін талантымен таңдандырды. 

Кеңестік пресса ғана емес, шет ел сынға алушылары олардың өнеріне тамсанып, «Степное чудо» 
деген анықтама берді.  
Ал, Күлəш Байсейітова бірінші СССР халық артисі ғана емес, «Соловей сцены», яғни «Сахна бұлбұ-

лы» деген құрметті атаққа ие болды. 
Осы ұлы артистердің ескі Алматының саман үйлерінде тұрып, жартылай аш, жағдайының төмендігіне 

қарамастан, арнайы кəсіби білімі болмаса да бүкіл опералық партияларын жаттап, дала адамдары үшін 
қиын да болса, классикалық «Па» биін билеп, өз таланттарының күшімен, рухының биіктігімен опера 
жəне балет өнерін қазақтың кең даласындағы шегі жоқ сахна төрінде шыңдады[6]. 
Халқымыздың ұлттық өнерін,мəдениетін, руханиетін көрсете білген халық таланттары, сахна жұлдыз-

дары Кеңес өкіметіне, қазақ халқына сіңірген зор еңбектері үшін жоғары дəрежелі марапатқа ие болған: 
1. СССР халық артисі Сталиндік премияның лауреаты – Күлəш Байсейітова; 
2. СССР халық артисі Сталиндік премияның лауреаты – Құрманбек Жандарбеков; 
3. Қақақ ССР халық артисі – Қанабек Байсейітов; 
4. Қазақ ССР халық артисі, Сталиндік премияның лауреаты, композитор – Е.Г.Брусиловский; 
5. Қазақ ССР-нің өнеріне еңбек сіңген, Сталиндік премияның лауреаты, композитор – Мұқан 

Төлебаев; 
6. Қазақ ССР халық артисі, Сталиндік премияның лауреаты – Ануарбек Үмбетбаев; 
7. Қазақ ССР халық артисі – Манарбек Ержанов; 
8. Қазақ ССР-не еңбек сіңірген – Ғарифолла Құрманғалиев; 
9. Қазақ ССР халық артистері, ағайынды Рашид пен Малик Абдуллиндер; 
10. Қазақ ССР халық артисі, Сталиндік премияның лауреаты – Шабал Бейсекова т.т.б. 
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Резюме 
В настоящей статье делается краткий обзор об академическом театре драмы им. М.Ауэзова и о театре оперы 

и балета им. Абая. О жизни, творческой деятельности, и о достижениях звезд сцены таких как, Ж.Шанин, 
Қ.Қуанышбаев, С.Қожамқұлов, И.Байзақов, Ə.Қашаубаев, К.Байсейітова, Ғ.Құрманғалиев, Ш.Бейсекова, 
Ш.Жиенқұлова. 

Звезды театра, оперы и балета добились значительных творческих успехов и прошли замечательный путь от 
первой казахской музыкальной драмы до оригинальной национальной оперы. Из среды театрального коллектива 
выдвинулась целая группа талантливых казахских певцов и артистов.Артисты огромного природного дарования и 
высокой музыкальной культуры завоевали горячую симпатию и признание слушателей далеко за пределами респуб-
лики. Эти люди подлинная гордость не только казахского, но и всего нашего Советского государства. Жизнь и 
творческая деятельность звезд сцены заслуживает высокой награды и является примером новому поколению. 

Ключевые слова: культура,театр, сцена, искусство, балет 
 

Summary 
In this paper, a brief review on the Academic Drama Theatre. M.Auezov and Opera and Ballet Theatre. Abai. On the life 

and creative activity, and the achievements of stars of the scene such as J.Shanin, К.Қuanyshbaev, S.Кozhamкulov, 
I.Bayzakov, А.Кashaubaev, K.Bayseyіtova, G.Kurmangaliev, Beysekova Sh, Sh Zhienkulova. 

Star theater, opera and ballet have had considerable success and have been a wonderful way from the first Kazakh musical 
drama to the original National Opera. Of the environment of the theater group has popped a whole group of talented Kazakh 
singers and artists.  

Artists enormous natural talent and high musical culture won warm sympathy and recognition of the audience far beyond 
the borders of the republic. These people are the real pride not only Kazakh, but also all of our Soviet state. Life and activities 
of stars scene deserves the highest award and is an example of a new generation. 

Keywords: Сulture. theater, stage, art, ballet 
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ЖАС ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУЛЕРІ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
ƏОЖ 297.2 

 
ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ АДАМ МƏСЕЛЕСІ 

 
Н.Қ. Каттабекова, А.Усайнова – А.Ясауи атындағы Халы;аралы; ;аза;-тJрік университеті 

 
Мақалада автор ақын шығармашылығының түп-тірегін жəне шешуші мəнін құрайтын адам мен қоғамның, адам 

мен тылсымның (жар жаратушы) мəселелерінің мəнін ашып, ақын поэзиясындағы адам мəселесі өзгеше өрнекпен, 
бөлекше талап-тілекпен сомдалатынына баса назар аудартады. Сонымен қатар автор қазақ ақындары шығармашы-
лығының басты бір саласы адам мəселесі екендігін көтереді. Көне жыраулар поэзиясы, қазақ əдебиетінің төл 
туындысы, классикалық үлгісі жəне т.б. шығармашылықтарда басты мəселе - жалпы адамның рухани дүниетаным 
мəселесі тақырыбын қарастыру қажет екендігін назарға алады.  

Тірек сөздер: Адам, адамгершілік, қазақ ақындар шығармашылығы 
 
Қазақ ақындары шығармашылығы, қазақ поэзиясының арғы-бергі тарихына үңілгенімізде адам 

мəселесі, адамгершілік-этика, мораль (ахлах) тақырыбымен сабақтаса өріліп отыратыны байқалады. 
Адам, адамгершілік, мораль мəселесі қазақ ақындары шығармашылығында сонау жыраулар поэзиясынан 
желі тартып келе жатқан кең тынысты арна екенін аңғарғандаймыз. Қазақ ақындары, тіпті жыраулық 
дəуірдегі, тіпті оның арғы жағында көне түркі дəуірі поэзиясының өзінен тұнып тұрған ой-маржандарын, 
фəлсафаны кезіктіреміз. Бұл ретте философ ғалым, академик Ə.Нысанбаевтың: «Жалпы, Шығыстың бай 
философиялық жəне əлеуметтік ойы, оның ішінде қазақ халқының философиялық ойы Батыстағыдай 
қалыптасқан философиялық жүйелерде емес, поэзияда, фольклорда, музыкада, ауыз əдебиетінде, мифоло-
гияда, мақал-мəтелдерде, қанатты сөздерде жатыр. Əлемді, адамды, оның өзін-өзі тануын, тұлғаның 
өмірдегі орны мен рөлін философиялық жəне этикалық тұрғыдан жан-жақты зерделеуге айрықша мəн бе-
ру қазақ философиясының ерекше сипаты болып табылады. Бұл тұрғыдан келгенде қазақ философиясы – 
шығыстық философиядағы, ең алдымен, толық, рухани жағынан жетілген адам болу рухын қастерлеу мен 
зерделеу дəстүрін жалғастыра отырып, оны өзіндік мазмұнмен байытқан философия» - [1] деген пікірімен 
келіспеу мүмкін емес. Бұл ойымызды “Қазіргінің талай елін қайран қалдырған осынау байтақ кеңістікті 
кернеген поэзиялық əлем, - деп атап көрсетті Елбасы Н.Ə. Назарбаев өзінің “Тарих толқынында” атты 
кітабында, – тек қана сұлулық пен сезімнің шеңберінде шектелмеген. Ол жаңашылдықтың жалынын 
лаулата да білген. Содан да болар, қазақтың поэзиялық шығармашылығында мейлінше терең танымдық 
қасиеттер бар. Сондықтан да қазақтың дəстүрлі поэзиясы ұдайы философиямен шендесіп жатады” - [2] 
деген пкірін де қуаттайды. 
Қазақ халқы ғасырлар бойы жазба мəдениеті болмас да өзінің ауызекі өлең-жыр дəстүрімен зор рухани 

қазына, даналық шығармалар қалдырды.  
Терең философиялық мəнге ие қазақ ақындары шығармашылығындағы басты желі – адам, адамның 

болмысы, пайым-парасаты, кісілік келбеті кестелі өлең ырғағымен өріліп, ғасырлар бойы өз оқырманына 
рухани нəр беріп келеді.  
Көне жыраулар поэзиясы - қазақ əдебиетінің төл туындысы, классикалық үлгісі, далалық, көшпелі 

тұрмысымыздың, мəдениетіміздің қайнары іспетті бұл жырлардан қазақ даналық ойының мəйегі деп 
танимыз. Осы орайда кең байтақ қазақ сахарасын аралап шыққан Асан қайғы (Хасан Сəбитұлы) өлеңдері-
не үңілер болсақ. Жыраудың көкірегі ояу, көзі ашық, философиялық ой-кешуге бейімдігін аңғарамыз: 

«Таза мінсіз асыл тас 
Су тJбінде жатпайды. 
Таза мінсіз асыл с9з, 
Ой тJбінде жатпайды. 
Су тJбінде жат;ан тас, - 
Жел тол;ытса шығады. 
Ой тJбінде жат;ан с9з 
Шер тол;ытса шығады». [3] Асан қайғының қайғысы – жеке бастың қайғысы емес. Желмаясын мініп 

желдіртіп, қазақ сахарасын тұтас аралап шыққан дананың бүгінгі тіршіліктің, ертеңгі ұрпақтың қамын 
ойлағандықтан туған қайғы. Оның өлеңдерінің негізгі мотиві – халқына жайлы қоныс іздеу. Бақыт мекені 
«Жерұйғын» іздеу теориясы, т.б. шығармаларынан оның өз заманының көрнекті ақыны, сыншы, ойшылы 
болғанын айғақтайды.  
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Асанның қайғысы тек өз заманына қатысты емес, оны қайғыға салып отырған – болашақ туралы 
болжамдары, халық қайда бара жатыр, ертеңі қандай болады деген күрделі мəселелер. Асан Қайғы – түркі 
жұртының əйгілі ойшылы Қорқыттың дүниетанымын жалғастырушы.  
Шал ақынның (Тілеуке Құлекеұлының) да біршама көңіл бөлген тақырыптарының бірі - ол адам. 

Адамның болмысы. 
Шын ажалым жеткен со�, 
Сызы;тан мəлім 9ткен со�.  
Айтпасам да жарандар,  
Мен де бір кJн 9лем-ай, - деп толғайды.  
Тағы бір өлеңінде: Ойменен ;Hтылмайсы� ;ашса�-дағы  
Атадан арыстан туып асса� дағы,  
Алладан шыныменен жарлы; келсе,  
ЖHлдыз да жерге тJсер аспандағы, - деп дүниенің өткіншілігін айтып оны мəңгілікке, имани құбылысқа 

меңзейді [3]. Немесе, ақынның мына өлең жолдарына назар салсақ. Бұл жолдардан ақынның адам қоғам-
да көп жасағандығымен емес, бiлiмiмен, еңбегiмен бағаланады деп ұққанын пайымдаймыз: Адамды жөн 
бiлетiн дана деп бiл, Iстерiн жалқау жанның шала деп бiл. 


Hр жасы елулерге келседағы, 
Бiлiмсiз сондай жандар бала деп бiл, - дейдi. 
Қазақ ақын-жырауларының шығармалары көшпелі болмысты, ата-қоныс, адам, қоғам, сол кездегі 

əлеуметтік жағдайларға, батырлық, көркемдік, адамгершілік, өмір мəселелеріне байланысты туады жəне 
терең мағыналы философиялық ойларға толы. Қазақ поэзиясындағы философиялық бағыттың негізін 
салушылардың бірі – Шалкиіз жырау Тіленшіұлының шығармасында философиялық ой кешу, жыр 
толғау əдістері ерекше. Жырау дүниеде тұрақты, мəңгілік ештеңе де жоқ деп тұжырымдайды. Ақтамберді 
Сарыұлы өз жыр-толғауларында елді ерлікке, бірлікке шақырады. Оның жырларынан қазақ халқының ой-
арманы, мақсат-мүдделері, олардың бар болмысы, ерекшеліктері, дүниеге өзіндік көзқарасы аңғарылады. 
18 ғасыр жыраулары ішіндегі аса көрнекті тұлға – Бұқар жырау Қалқаманұлы да дүниедегінің барлығы 
өзгеріске ұшырап отыратындығын атап көрсетеді [4]. 
Қазақ философиясының тарихындағы ағартушылық бағыт ұстанған көрнекті ағартушылар Шоқан 

Уəлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлының еңбектерінен айрықша көрінді. Қазақ даналық 
ойының үш алыбының қай-қайсысы болмасын адам дүниетанымының философиялық мəселелерімен 
шұғылданып, тамаша үлгісін қалдырған. Əсіресе, бұл ретте Абайдың еңбектерін ерекше атап өтуімізге 
болады. Сонау орта ғасырлардағы сопылық поэзиядан бастау алған (Ахмет Ясауи) «хикметшілдік» 
даналық ойлар айту дəстүрі Абайдың заманына дейін үзілмей келді. Абай адам болмысын тануда тың да 
тосын дүниетанымдық ойлар айтты. Адамзатты Алла махаббатпен жаратқан, демек, махаббат адамға 
дейін болған, Алланың тек өзіне ғана тəн құдіреті деп білген Абай Адам мен Алланың арасындағы 
қатынасты сүю деп атайды. Өзін махаббатпен жаратқан Алласын адамның сүюі парыз. Абай сүюдің үш 
түрін айтады, олар: Алланы сүю, оның жаратқан кереметі – адамды сүю жəне хақ жолы деп əділеттілікті 
сүю. Осы үш сүюді Абай имани гүл дейді. Осы тұжырымдардың негізінде Хакім Абай «толық адам» 
немесе кемел адам концепциясын жасады. Олар: нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Адамды толық 
ететін – ақыл, жүрек, қайрат. Абай сияқты Шəкəрім Құдайбердіұлы да қазақ елін қалай мəдениетті елдер 
қатарына қосамын деп талпынады. Шəкəрім Абайдың имани гүл ілімін «Үш анық» кітабында Ар (ұят) 
туралы ілімге айналдырды [5]. 
Абай қазақ əдебиетіндегі, жалпы, қазақ руханиятындағы болмысы бөлек дара тұлға. Абай ақын ғана 

емес, хакім (философ) тұлға. Ол көп қаламгерлер секілді өмірдің бар болмысы мен шындығын көркем 
бейнелеп қоюмен шектелмеген, өз шығармашылығы арқылы өзіндік танымын, адамгершілік ілімін 
жасаған ойшыл ақын.  
Абайдың толық адам танымы Аристотель, Əл-Фараби негіздеген ақыл, жан, тəннен тұратын адам 

болмысы туралы тұжырымдарды еске түсіреді. Адам болмысын осы үшеуінсіз я үшеуінің бірінсіз 
елестету мүмкін емес. Тəн Абайдың өзі жазғандай, жанға баспана болу үшін қажет, тəнсіз жан өзінің 
жасампаздық қызметін атқара алмай қалады. Ал жаны бар тəн, дене əлі адам емес, жан-жануар, жəндіктер 
деңгейіндегі болмыс қана. Жан мен тəнге ақыл қосылғанда ғана адам болмысы пайда болады. Яғни ақыл, 
қайрат, жүрек немесе ақыл, жан, тəн – үшеуімен адам болмысы түгел, толық болады. Тəні мен жаны бар 
айуаннан адамды биік ететін – ақылы. Сөйтіп, Абай өз өлеңдері мен қарасөздерін көп ізденіп, көп толға-
нып, байырғы төркінінен тартып ойлы, тамырлы, терең туынды етіп жазған. Нəтижесінде толық адам, 
жəуəнмəртлік, иманигүл танымдарын жарыққа шығарды. Абай қазақ əдебиетіндегі, жалпы, қазақ 
руханиятындағы болмысы бөлек дара тұлға. Ол көп қаламгерлер секілді өмірдің бар болмысы мен 
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шындығын көркем бейнелеп қоюмен шектелмеген, өз шығармашылығы арқылы өзіндік танымын, 
адамгершілік ілімін жасаған ойшыл ақын. Абай шығармашылығындағы толық адам (кемел адам) концеп-
циясы сынды іргелі танымдар абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлының зерттеулері ғылыми өріске енді. 
Ғалым еңбегінің жалғасындай болып, оның шəкірті М.Əліпханның «Қазақ əдебиетіндегі адамгершілік 
ілімі» атты зерттеу еңбегі жақында ғана «Ұлағат» баспасынан жарық көрді. Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің 
Абайтану ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, доцент М.Əліпханның бұл еңбегін 
ғылыми орта танымдық мəні зор жаңалық деп қабылдауда. Зерттеуші философиялық мəселенің əдебиет 
арқылы айтылуының ерекшелігіне де назар аударады. Осы тұрғыдан келгенде автордың философиядағы 
адам мəселесі, мораль, этика қағидаларын Ж.Баласағұндағы жəуəнмəртлік, А.Иассауидегі хал ілімі, Абай-
дағы толық адам танымы, Шəкəрімдегі ар білімі, ұждан анығы арқылы қарастыруына жол ашылады. 
Автор əлемдік ой биігі мен асыл ақиқатқа ізденіп жеткен ғұламалар санаулы ғана, осы руханиятқа қазақ 
əдебиетінің мақтанышына айналған ақындарымыз да жап-жақсы үлес қосқанын байқауға болады дейді. 
Ол тұжырымын автор былай жеткізеді: «Мəселен, Абайдың «толық адамы» бұрынғы-соңғы ойшылдар-
дың əр дəуірде қарастырып келген ақыл, жан, тəннен тұратын тұтас адам болмысын ойға оралтады. Ал 
адам болмысының өзегі – адамгершіліктің негізі мен іргетасын Абай жəуəнмəртлік деп атаса, Аристотель 
калагогатия түрінде танытқан. Абайдың үш сүюі мен Шəкəрімнің үш анығы адамзат тарихындағы талай 
ойшылдың зерлі ізденісіне өзек болған. А.Иассауидің хикметтері адам болмысындағы ақыл мен жаннан 
туындайтын Құдай жолын дəріптеп, тəннен бастау алатын тоңмойын, топас нəпсінің кесірін əшкерелей 
жырлауға құрылған. Ал «Құтты білік» дастанын адам мен қоғам, мемлекеттің жетіліп, кемелденуін көзде-
ген практикалық философияның сөз өнеріндегі көрінісі, көшірмесі деуге келеді. Сөйтіп, біз қарастырған 
Ж.Баласағұн, А.Иассауи, Абай, Шəкəрім ақындар іргелі, абсолютті ақиқатты жырлау арқылы ойшыл 
ақындар тұғырына қонған таңдаулы тұлғалар. Олар ең биік, ең басты игілік – бақыттың – адамгершілік 
екенін танып, оны дəстүрлі терең төркінінен тартып əрі жаңашылдықпен жүйелі жырлай білген ақындар. 
Адамзат үшін ең құнды нəрсе өмір болса, сол өмірді мəнді де сəнді, ал өмір иесі адамды абыройлы да 
абзал, қадірлі де қасиетті ететін – адамгершілік»[6].Зерттеу еңбегі – адам, адам болмысы, адам болу мен 
адамгершілік туралы танымдық, тағлымдық мəні зор ойлар қозғайды. Зерттеуден түйгеніміз мына ойлар. 
Жаратушының бұрынғы-соңғы ойшылдар тұжырымдап, түйіндегеніндей, екі түрлі туындысы бар, олар – 
Əлем мен Адам. Əлемге барша аспан денелері жатады. Ал адам сол əлемдегі бір ғана дене – Жердегі 
тіршілік иелері. Сөйтсе де адам əлеммен қатарлас Жаратушының жинақтап келгендегі екі-ақ туындысы-
ның бірі. Сократ Абайдың 27-қарасөзіне негіз болған сұхбатында Жаратушының əлемді барша қажетімен 
түгел, толық етіп жаратқанын айта келіп, бір ғана нəрсені сол əлемге дарытпай сақтап қалғанын, сөйтіп, 
оны адамға сыйлағанын айтады. Жаратушының өзгеге бермей, адамға ғана бұйырған артықша əрі аса 
құнды сыйы – ақыл. Əлем мен адамдар қауымындағы ең киелі, ең биік, ең асыл нəрсе – осы ақыл. Ақыл – 
Алла, Жаратушы иелігінен жеткен асыл қазына. Жаратушының тағы бір қазынасы – жан ақылдан кейінгі 
орында тұрады. Себебі, ақыл адамда ғана болса, жан жан-жануарлар мен өсімдіктерде де бар. Ойлап 
қарасақ, əлем болмысы мен тірлігінде ақыл мен тəртіп, үйлесім бар. Əлем мен ондағы тіршілік иелері 
күнделікті қолданбалы ақылы болмаған соң, тіршілігінде таңдау жасап жатпай, болмысына Жаратушы 
дарытқан дайын жолмен ғана жүреді. Ал адам болмысының бағы мен соры қатар көрінеді. Адамның бағы 
ақылы болса, соры – нəпсі жолын таңдап кетуі. Адам ақылымен хақ, тура жолды ұстанса, нəпсісі арқылы 
хақ жолынан бұра тартып теріс жолға түседі. 
Адам болу мен адамгершілікті сақтаудың қиындығы мен күрделілігі – адам жаратылысының қоспа 

болмысы мен екі жолдың бірін таңдай алатын еркінің бар болуына байланысты. Сəби, бала кезінде 
адамның таңдау жасай қоюы қиын. Ақыл-есі кіре келе оң-солын танып, таңдай алатын дəрежеге жетеді. 
Шамамен «он үште отау иесі» дегендей, кезеңге жетіп, əр адам өз болмысына сай адам болуды ойлай 
бастайды. Бірақ адам болу кедергісіз даңғыл жол емес, бұл игі əрекеттің қабатында қарсыласып ылғи да 
нəпсі деген дұшпан жүреді. Адам үшін үлкен жау, зор кедергі – нəпсі. Ойшыл ақын Шəкəрімнің «Нəпсі 
үйінде байлаулы ынсап жатыр, ер болсаң, босатып ал сол зынданнан» деп жырлауы тегін емес. Ə дегенде 
нəпсі тəтті, рахат, жайлы көрінеді, əйтсе де ақылы асық, рухы биік адам нəпсіге берілмейді. Адам болу 
осылайша екі жолдың айырығында ақылы жеңіп, тура жолды таңдау, ұстанумен жүзеге асады. Ал адам-
дық, адамгершіліктің өзі – ең əуелі жақсылық пен қайырымдылық. Өзінің ғана жағдайын жасап, өзінің ға-
на қамын жеу айуанға тəн болса, адам өзінен басқаның жағдайын жасап, жақсылықты, қайырымды 
болумен ерекшеленеді. Алла бəрін де жаратқан əрі бəрінің де несібесін беріп жарылқаушы. Ең үлкен 
қайырымдылық, жақсылық жасаушы – Алла. Алла туындысы – адам да Иесінің жолымен жақсылық 
жасау жолында болғаны жөн. Адамгершілік ілімін еуропалықтар этика деп атаса, түркілердегі кісілік 
қалыбы жəуəнмəртлік делінген. Осы жəуəнмəртлік ұғымы тұңғыш рет Абайдың 38-сөзінде кездеседі, ал 
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ол ұғымды ғылыми айналымға енгізген – абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлы. Жəуанмəртлік қарапай-
ым тілмен айтқанда қайрымдылық. Қайрымдылық түбі – жомарттықтан негіз тартады. Ойшылдар тəпсір-
леуінде қайырымдылық – екі шеткі кемшіліктің орта тұсы. Осы орта тұсты сақтап, қайырымды болу оңай 
шаруа емес. Таразының бір басына тасын, екінші басына затты қойып, екеуінің дəл тең тұсын табудың 
қиындығы секілді, жан деңгейіндегі халдің қайырымдылық күйін сақтау да оңай емес. Мысалы, мырза, 
жомарт болу оның қайырымдылық халін қадағалап, мұқият сақтаумен келеді. Əйтпесе осы жомарттық 
қайырымдылық шегінен асыңқырап кетсе, ысырапқорлыққа, кеміп кетсе, сараңдыққа ойысып кетеді. 
Ойшылдар негіздеген қайырымдылықтардың орта тұсы жайлы Шəкəрім өлеңдерінде кездеседі:  

«Ат болсын, киім болсын, мінез болсын, 

Hба т9бел істі ;ыл жарасымды. 
Арты; алу, 
Не кем салу 

апы ;алу жарамас» [7]. 
Əлемдік асыл ойдың атасы Аристотель адамзаттың ұмтылып, өмірінде тұтынатын барша игіліктерін 

үш-ақ топқа бөліп, олардың арасынан ақыл мен өзге əр түрлі қайырымдылықтарды бəрінен де артық 
асыл, биік санаса, Абай да өмірде ұшырасар көп қызық, игіліктер ішінен үшеуін ғана сүюді насихаттады. 
Хəкім Абай оны Иманигүл деп атағанын жоғарыда да айттық: 

«Махаббатпе жарат;ан адамзатты 
Сен де сJй ол Алланы жаннан тəтті 
Адамзатты� бəрін сJй, бауырым деп, 
Жəне ха; жолы деп əділетті» [8]. Ұстазы Абайдың осы теориясын Шəкəрім ақын да өзінше дамытып, 

адамгершілікті ұждан анығы, ең дұрыс тура жол деп есептеген: 
«Gлемдегі діндерді� тJп ма;сHты, 
Oш нəрседе бHлжымай ;Hша;тасар: 

Hдай бар, Hждан дHрыс, ;иямет шын» [8]. 
Алла – барша болмыстың бастауы. Алла өзі мəңгілік, жоғалмайтын бар болмыс. Адам да сондай 

уақытша, өтпелі болмыстың бірі. Яғни Алладан өзгенің бəріне де қиямет күні келеді. Алладан бастау 
алып, бұйырған өмірі бітіп, қиямет күніне тап болатын адамзаттың осы екі аралықтағы оңды, мəнді, тура 
жолы – ұждан, яғни адамгершілікті болу дегенді тəпсірлейді Шəкəрім ақын. Шəкəрім Құдайбердіұлының 
мораль ілімі, «Үш анық» концепциясы жөнінде шəкəрімтанушы ғалым Салтанат Ізтілеуова былай дейді: 
«Шəкəрім Абайдың «толық адам» концепциясын дамыта отыра «шын таза жан», «түзу адам» концепция-
сын ұсынады. Ол адам үшін ұждан керек дейді. Ал ұжданды адам өз ісінде ынсапты, əділетті, мейірімді 
ұстанады. Осы сапаларды ақ жүрек пен адал еңбек нəрлендіріп қозғалысқа түсіреді. Бұл құндылықтар 
адам бойында біріксе, ол нəпсіні жеңеді. «Айқын» газеті тілшісіне берген сұхбатында ғалым қызық та 
өрелі ұсыныс-пікір білдірген: «
азіргі ;оғам Jшін халы;;а Шəкəрімні� «шын таза жан», «тJзу адам» 
концепциясын тJсіндіру, насихаттау жəне тəрбие жHмысыны� тірегіне айналдыру ма�ызды. Шəкəрім-
ні� тəрбиелік мHрасын, Абайды� рухани мHрасымен біріктіріп жалпымемлекеттік тəрбие беру концеп-
циясын жасауға əбден болады... Адам тəрбиесін мемлекеттік ма;сат дəрежесіне к9теріп жHмыс 
істесек, рухани дамыған тHлғаны ;алыптастыруға əбден болады. Адамды ж9ндеу ар;ылы мемлекетті 
де, ;оғамды да ж9ндейді. Яғни, Шəкəрім кJн тəртібіне ;ойған «ар ілімін» о;ыту, насихаттау жəне 
тəрбие жHмысыны� тірегіне айналдыру ;оғамды ;Hт;арады» - деп Абай, Шəкəрімнің рухани мұрала-
рын мемлекеттік идеологияға айналдыруды ұсынады [9]. 
Қорыта айтқанда, қазақ ақындары шығармашылығында адам мəселесі сонау түрік дəуірі əдебиетінен 

бастау алып, жыраулар поэзиясында желі тартты. Жыраулар поэзиясының көрнекті өкілдері Асан қайғы, 
Шалкиіз, Доспамбет, Шал ақын т.б.ақындар шығарамаларының өзегі адам, адамның болмысы, дүниенің 
өзгермелілігі, ел мен жер тақырыптары болып өріліп отырды. Орта ғасырлық сопылық поэзияның белді 
өкілдері Ж.Баласағұни, А.Югнаки, Ахмет Ясауидің хикметтерінде адам, иман, мораль тақырыбы дəстүр 
салды. Қазақ философиясында ағартушылық бағыттағы ойшылдар Шоқан, Ыбырай, Абай шығармалары-
ның басты желісі – адам. Əсіресе, ұлы ойшыл, гуманист хəкім Абай еңбектерінде, оның шəкірті Шəкəрім 
Құдайбердіұлының шығармаларының арқауы – адам мəселесіне айналды. Бұл тақырыпты далалық 
даналықтың қос алыбы да биік шыңға шығарып, жетілдіріп, философиялық концепцияға айналдырды. 
Адам мəселесі – қазақ ақындары шығармашылығының үзілмес желісі, алтын арқауы.  
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Резюме 
В данной статье автор обращает внимание на то, что приоритетной темой в поэтике акынов является тема челове-

ка, личности. Важнейшая проблема социализации личности решается силой красоты казахской поэтики. Также автор 
обращает внимание на то, что поззия древних жырау, являясь истинным произведением казахской литературы и 
образцом классики становится носителем нравственности и гуманизма. 

Ключевые слова: человек, гуманизм, творчество казахских акынов  
 

Summary 
In this article author draws attention to the priority themes in the poetics of akyns, which is the theme of human 

personality. The major problem of personality socialization is solved forces of beauty Kazakh poetics. A man becomes a 
carrier of morality and humanity by directing to the god, knowledge and labour. The author also draws attention to the fact 
that the ancient zhyrau, being a true work of Kazakh literature and classical model becomes the bearer of morality and 
humanity. 

Key words: a man, humanism, creativity of Kazakh akyns 
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ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Л.А. Жубандыкова – магистрант факультета «Юриспруденции» 

Казахско-русского международного университета 
 
В статье рассматриваются вопросы выработки мер по предотвращению массовых беспорядков при проведении 

массовых мероприятий. В целях предотвращения необходимо воздействие на общественное мнение населения для 
осуждения неоправданного применения насилия, широко освещать в средствах массовой информации правовые 
последствия уличных беспорядков предусмотренных законодательством, разъяснение существующих правовых 
норм об ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках, доводить информацию о преступлени-
ях, получивших большой общественный резонанс, приводить яркие примеры международных событий. Взаимодей-
ствие субъектов обеспечения безопасности способствует стабильности общества, прогрессу социальных отношений 
и развитию государства. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, массовые мероприятия, субъекты участвующие в подготовке и проведе-
нии массовых мероприятий, угроза общественной и личной безопасности, решение правоохранительных задач, 
профессиональная подготовка 

 
Увы, человек – весьма конфликтное существо… 
И конфликты весьма часто переходят в массовые волнения, беспорядки и даже войны. 
Вот далеко не полный перечень подобных событий только за последнее время: Украина, Таиланд, 

Ливия, Сирия, Турция, Египет, Греция, Россия, Кыргызстан, Казахстан… 
Как видим, во многих странах вновь остро встала проблема регулярно происходящих массовых беспо-

рядков, причинами которых становятся непростая политическая ситуация, последствия мирового эконо-
мического кризиса, вызванные ими проблемы реформирования общественных институтов, рост корруп-
ции и организованной преступности, отсутствие официальной государственной идеологии и консолиди-
рующей силы в стране.  
На фоне данных факторов недостаточное развитие демократической системы волеизъявления застав-

ляет граждан переходить на массовые волнения, осложняющие оперативную обстановку, представляю-
щие большую общественную опасность, нарушающие нормальный ритм жизни общества, вызывающие 
широкий общественный резонанс [1].  
Значительное число массовых беспорядков возникает при проведении различного рода массовых 

мероприятий, проводимых государственными органами, политическими партиями и движениями, а также 
различными спортивными, культурными, религиозными и иными организациями [2]. 
Массовые мероприятия, протекающие в общественных местах, являются одной из важнейших форм 

общественной активности граждан. Данное право на проведение мирно, без оружия, публичных меропри-
ятий – собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования закреплено в статье 32 Конститу-
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ции Республики Казахстан [3]. Посредством публичных массовых мероприятий граждане могут привлечь 
внимание органов власти к важнейшим социальным проблемам. Кроме того, публичные мероприятия 
служат средством реализации и удовлетворения гражданами не только их социально-политических, но и 
культурных прав [4]. 
В то же время при их проведении существенно возрастает угроза нарушения общественного порядка, 

посягательств на общественную безопасность, что можно видеть в разрезе каждого из видов данных 
мероприятий: 

- общественно-политические /демонстрации, митинги, шествия, съезды политических партий и 
общественных организаций, выборы/ - для их проведения Законом Республики Казахстан «О поpядке 
оpганизации и пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Респуб-
лике Казахстан» [5] установлен уведомительно-разрешительный порядок [6]. Однако, особую группу, 
серьезно осложняющих охрану общественного порядка, составляют несанкционированные публич-
ные мероприятия, проводимые без уведомления властей. В этой связи, Министрством внутренних 
дел Республики Казахстан установлены Правила организации работы подразделений органов вну-
тренних дел по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведе-
нии мероприятий (санкциони-рованных и несанкционированных) общественными объединениями на 
улицах и в других общественных местах [7]; 

- культурно-массовые /народные гулянья, фестивали, концерты и др/ - для них Законом Республики 
Казахстан «О культуре» установлен уведомительный порядок предоставления информации [8]. Для 
данного вида массовых мероприятий характерны различные формы поведения людей, стремящихся 
удовлетворить свои культурные, эмоциональные и духовные потребности. Следует отметить, что на пове-
дение отдельных групп граждан, влияют факторы фанатичной любви к своим эстрадным кумирам, а так-
же условия анонимности в толпе, что снижает степень ответственности за совершенные поступки [9]. Рег-
ламентация правоохранительных действий органов внутренних дел по предупреждению возможных пра-
вонарушений осуществляется согласно Инструкции Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
по обеспечению общественного порядка и пожарной безопасности при проведении спортивных, культур-
ных и иных массовых мероприятий [10];  

- спортивно-зрелищные – для них также установлен уведомительный порядок согласно норм Закона 
Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» [11]. Наибольшую сложность среди данного 
вида массовых мероприятий представляет проведение спортивных игр, таких как футбол, хоккей и др, так 
как характерной их чертой является присутствие противоборствующих группировок болельщиков, созда-
ющих конфликтные ситуации. Поэтому основные меры обеспечения безопасности участников и зрителей 
данных мероприятий предусмотрены Правилами Министрства туризма и спорта Республики Казахстан о 
безопасности при проведении занятий физической культуры и спорта, спортивных соревнований и спор-
тивно-массовых мероприятий [12], исполнение которых обязательно для государственных органов и ор-
ганизаций, непосредственно участвующих в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий.  
Угроза общественной и личной безопасности во время проведения массовых мероприятий зависит от 

допустимости следующих факторов:  
- недостаточная расстановка сил и средств правоохранительных органов, непосредственно участвую-

щих в обеспечении безопасности граждан в ходе мероприятий; 
- неподготовленность мест для осуществления мероприятий, а также несоответствующее техническое 

оборудование и благоустройство мест размещения участников и зрителей, с учетом возможности различ-
ных вариантов их поведения в обычных и экстремальных ситуациях; 

- несвоевременность принятия мер к упорядочению движения больших групп людей; 
- неприятие во внимание социальных, этнических, культурных особенностей населения, прожива-

ющего в местах проведения религиозных, общественно-политических и культурно-развлекательных 
мероприятий; 

- возможность технических неисправностей, аварий, террористических актов, опасных природ-
ных явлений.  
Своевременный учет указанных факторов в значительной мере сокращает риск возникновения массо-

вых беспорядков [13]. 
Специфические особенности массовых мероприятий такие как: нарушение обычного режима жизни 

района, города или страны в целом; действие большого количества людей на ограниченной территории; 
возможность скоротечного изменения оперативной обстановки; внеколлективное поведение внешне 
неорганизованных групп (толпы), отличающихся высокой степенью приспособления к складывающимся 
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ситуациям; стихийное формирование определенных экспрессивных групп, любителей «острых» ощуще-
ний и способных совершать дерзкие антиобщественные действия и провоцировать ответные реакции, 
становясь неким «катализатором» конфликтных ситуаций; повышенная опасность возникновения группо-
вых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, пожаров, разрушений конструкций, 
сооружений, других непредвиденных обстоятельств, создающих угрозу общественному порядку и 
безопасности; возможность причинения ущерба предприятиям, организациям, личным интересам граж-
дан и др. [14] требуют наиболее эффективного решения правоохранительных задач путем согласованного 
взаимодействия всех субъектов охраны общественного порядка и общественной безопасности [15]. 

К числу таковых относятся: 
- организаторы массовых мероприятий - граждане; общественные организации; физкультурно-

спортивные организации; органы культуры; органы образования; органы по делам религии и их органы 
на местах; администрация спортивных, культурных зданий, сооружений; 

- местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, района (города област-
ного значения), принимающий решение о санкционировании массового мероприятия; 

- местный представительный орган, в полномочия которого входит дополнительная регламентация 
порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, с учетом местных условий; 

- органы здравоохранения и органы государственной противопожарной службы; 
- правоохранительные органы, организации, непосредственно обеспечивающие охрану общественного 

порядка и общественной безопасности: Министерство внутренних дел и входящие в его состав департа-
менты и иные структурные подразделения, организации ведомственного образования[16 ст.4], а также 
внутренние войска МВД Республики Казахстан [17]. В период осложнения оперативной обстановки, ме-
стным правоохранительным органам могут придаваться дополнительные силы и средства из других реги-
онов - основной задачей является проведение разъяснительно-профилактической работы с лидерами и ак-
тивистами общественных объединений с целью недопущения с их стороны различных правонарушений, 
дестабилизирующих оперативную обстановку; органы прокуратуры и национальной безопасности [7 п.6].  
Для более эффективного управления силами и средствами, привлекаемыми на охрану общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности, создается оперативный штаб, численность и состав 
которого определяется характером и масштабом массовых мероприятий, чрезвычайных обстоятельств, а 
также складывающейся оперативной обстановки.  
Так в состав штаба входят: руководители управлений внутренних дел; оперативный дежурный; группа 

управления силами и средствами; группа информации и анализа; оперативная следственная группа; 
приглашаются представители МЧС, скорой помощи и организаторы мероприятий [10 п.6, 10]. 
В случае несоблюдения организаторами требований законодательства о порядке проведения массовых 

мероприятий [16 п.п. 26 п. 1 ст. 11], органы внутренних дел в лице уполномоченных на то должностных 
лиц для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеют право по предписанию 
представителя местного исполнительного или иного уполномоченного государственного органа прини-
мать необходимые меры по прекращению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикета, в их числе 
в связи с обострением социально-политической ситуации, выражающееся в несанкционированных собра-
ниях, митингах, шествиях и демонстрациях, незаконных пикетах и забастовках, являющихся угрозой 
национальной безопасности государства, как установлено Законом Республики Казахстан «О националь-
ной безопасности» [18]. 
Решение правоохранительных задач по предотвращению массовых беспорядков в период массовых 

мероприятий тесно связано с предупреждением преступных акций на ранней стадии, а также на началь-
ной стадии активных действий. В связи с чем, очень важно укрепление связей с общественными объеди-
нениями, налаживание сотрудничества со средствами массовой информации, разъяснение мер, предпри-
нимаемых органами власти и управления по снятию напряженности. Особенно в период проведения 
общественно-политических массовых мероприятий нередки факты неконтролируемого распространения, 
а порой и искажения, информации с мест событий средствами массовой информации, помимо этого 
раскрываются планируемая тактика действий сил правопорядка. Это обостряет и без того довольно 
напряженную оперативную обстановку [19].  
В случае сведения результатов оперативного анализа приведенных показателей на существование 

сплоченной организации, действия которой могут привести к крупномасштабным противоправным 
действиям, следует использовать установление прямых контактов с лидерами общественных движений, с 
населением, участие в согласительных комиссиях. Такой подход, как показывает практика, дает положи-
тельный эффект.  
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Помимо этого, необходимо отметить, что существующие в настоящее время в системе МВД концеп-
ции ориентированы главным образом исключительно на борьбу с отдельными преступными проявления-
ми, а не на управление и контроль за социальными процессами, приводящими к вспышкам насилия, 
массовым противоправным формам поведения. В этой связи необходимо особо уделять внимание 
"социальной диагностике" происходящих в обществе процессов и явлений. Поэтому большое значение 
приобретает проблема источников и механизмов, служащих прочным фундаментом объективного 
определения "социальных диагнозов" [20]. В этой связи не допустима часто встречающаяся некая инерт-
ность и негибкость со стороны органов исполнительной власти, недостаточная активность во взаимодей-
ствии с силовыми структурами, так как разрешение конфликтов, вызывающих беспорядки, не может быть 
задачей только правоохранительных органов [21]. 
Учитывая огромные материальные и моральные потери от социально-политических конфликтов, а 

также создающуюся реальную угрозу безопасности, одним из важных направлений государственной 
представительной и исполнительной власти должны стать согласованные комплексные мероприятия по 
своевременному разрешению социальных проблем населения. Необходимо обеспечить работу такого 
правоохранительного и правозащитного механизма, который бы гарантировал защиту общества и каждо-
го гражданина от беззакония и произвола в условиях постоянно изменяющейся социальной реальности.  
В целях эффективного предотвращения массовых беспорядков необходимо: 
- проведение непрерывной информационно-аналитической работы, изучение экономического положе-

ния, жизненного уровня, эффективности правоприменительной деятельности, стабильности политиче-
ской, экономической и социальной ситуации, морального духа населения, учитывая такие факторы как 
территория, политические и этнические особенности; вовремя распознать социально запущенные 
конфликты, коренящиеся в социально-структурных недостатках; 

- стимулирование населения на сохранение безопасности общества и государства, путем предоставле-
ния различных льгот для создания или дальнейшего развития объектов хозяйствования, реализация 
различных программ занятости населения, в особенности молодежи, тем самым увеличение рабочих 
мест, в том числе постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства; 

- воздействие на общественное мнение населения для осуждения неоправданного применения 
насилия, широко освещать в средствах массовой информации правовые последствия уличных беспоряд-
ков предусмотренных законодательством, разъяснение существующих правовых норм об ответственно-
сти за организацию и участие в массовых беспорядках, доводить информацию о преступлениях, получив-
ших большой общественный резонанс, приводить яркие примеры международных событий.  
Так как хорошо отлаженное взаимодействие субъектов обеспечения безопасности способствует 

стабильности общества, прогрессу социальных отношений и развитию государства. 
 

1 Коренев А.П. Административная деятельность органов внутренних дел. Учебник (Часть особенная) - М.: 
Московская академия МВД России, «Щит-М», 2002. - С. 322. 

2 Денисенко К.В. Особенности подготовки личного состава органов внутренних дел, привлекаемого к обеспече-
нию охраны общественного порядка Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
МВД России - №4(24), 2012 - С. 36. 

3 Конституция Республики Казахстан принята на республиканском референдуме 30.08.1995 года) (с изменения-
ми и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.). 

4 Звягин М.М. Административно-правовые средства охраны общественного порядка и права граждан на 
проведение публичных мероприятий в России. // Юридическая научная сеть «Современное право» 
http://www.nauka-pravo.org/; 

5 Закон Республики Казахстан «О поpядке оpганизации и пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» от 17 марта 1995 года - №2126 - ст. 2, 3, 4. 

6 Баймаханов М.Т., Зиманов С.З., Сапаргалиев Г.С., Сартаев С.С., Рогов И.И. Научно-практический коммента-
рий. - Алматы: Раритет, 2010. // URL: http://low. delovoimir.kz/laws/view/133/pege:19. 

7 Правила об организации работы подразделений органов внутренних дел по обеспечению охраны общественно-
го порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий общественными объединениями на улицах и в 
других общественных местах, утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 
декабря 2000 года №665//Информационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан 
Gділет URL: http://adilet.zan.kz. 

8 Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15 декабря 2006 года №207-III (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 13.01.2014 г.) п.3 ст.9-1 //Информационно-правовая система нормативно-правовых актов Респуб-
лики Казахстан Gділет URL: http://adilet.zan.kz. 

9 Селиванов С.Д. Задачи, выполняемые органами внутренних дел во время массовых мероприятий Вестник 
Воронежского института МВД России - №1 /2008 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-vypolnyaemye-
organami-vnutrennih-del-vo-vremya-massovyh-meropriyatiy. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №2(41), 2014 г. 

130 

10 Инструкция по обеспечению общественного порядка и пожарной безопасности при проведении спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий, утвержденная приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 6 ноября 2003 года №619 // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан Gділет URL: http://adilet.zan.kz. 

11 Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 2 декабря 1999 года №490-I (с изменения-
ми и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.) (п.6 ст.15) // Информационно-правовая система нормативно-
правовых актов Республики Казахстан Gділет URL: http://adilet.zan.kz. 

12 Правила безопасности при проведении занятий физической культуры и спортом, спортивных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий, утвержденные приказом и.о. Министра туризма и спорта Республики 
Казахстан от 8 сентября 2011 года №02-02-18/175//Информационно-правовая система нормативно-правовых 
актов Республики Казахстан Gділет URL: http://adilet.zan.kz. 

13 Майдыков А.Ф., Старостин С.А., Баев АА., Микеев А.К., Порфирьев Б.Н. Совершенствование системы 
экстренного реагирования органов внутренних дел и внутренних войск на чрезвычайные ситуации. Труды Академии 
МВД России. – М.: 1996 - С. 6-7. 

14 Худалеев К.И. Административно-правовые меры пресечения и предупреждения массовых беспорядков. Курсо-
вая работа. 2013. Барнаульский юридический институт - С. 9-10. 

15 Шнайдер Г. [Schneider G.] Массовые беспорядки глазами криминолога // Общественные науки и современ-
ность. 1991. - №4. - С. 32-41. 

16 Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 21 декабря 1998 года - 
№2707 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2014 г.). 

17 Закон Республики Казахстан «О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан» 
от 23 июня 1992 года - №1407-XII ст. 2, 13, 21. 

18  Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года 
№527-IV п.п. 7 ст. 5. 

19 Майдыков А.Ф. Управление органами внутренних дел при предупреждении и пресечении массовых беспоряд-
ках в населенных пунктах. Лекция. Академия МВД СССР. - М., 1985. - С. 5-7. 

20 Бояркин Н.Г. Управление органами внутренних дел по предупреждению и пресечению массовых беспорядков в 
условиях межнациональных и межэтнических конфликтов. Автореферат диссертации. – М.,1999. (С. 40-43). 

21 Лапицкий Ю.А. О подготовке спецподразделении МВД к чрезвычайным ситуациям // Совершенствование 
системы экстренного реагирования органов внутренних дел и внутренних войск на чрезвычайные ситуации. Труды 
академии. – М.: Изд-во Акад. МВД России, 1996. - С. 150-156. 

 
Түйіндеме 

Мақалада жаппай іс-шараларды өткізу кезіндегі жаппай тəртіпсіздікті алдың алу шараларын өндіру бойынша 
мəселелер қарастырылған. Олардың алдын алып, қоғамдық пікірлерге əсер ету үшін құқықтық жағынан реттелген 
заңнама, құқықтық жауапкершілік туралы түсініктер мемлекеттік ұйымдар тарапынан жүзеге асырылуы тиіс жəне 
жаппай тəртіпсіздік үлкен қоғамдық резонанс алған кезде қылмыс əшкере болады. Автордың пікірінше, қауіпсіздік-
тің алдын алу мақсатында субъекті мен қоғамның əрекеттестігі қоғамның тұрақтылығына, əлеуметтік қатынастар-
дың ілгерілеуіне жəне мемлекеттің дамуына ықпал етеді. 

Тірек сөздер: жаппай тəртіпсіздіктер, шаралар, қоғам, кəсіби дайындық, құқық, жауапкершілік, қоғамның 
тұрақтылығы 

 
Summary 

The article deals with the problems of elaboration measures from preventing mass disorders during mass events. impact on 
public opinion of the population to denounce the unnecessary use of violence, widely covered in the media legal 
consequences of the riots provided by law, an explanation susche, stvuyuschih law concerning otvet stvennosti for organizing 
and participating in the riots, to bring information about the crimes that have received much public resonance, cause vivid 
examples of international events. Since well-functioning interaction of subjects of security contributes to the stability of 
society, social relations and the progress of development of the state. 

Keywords: mass disturbances, mass events, subjects participating in preparation and realization of mass events, threat of 
public and personal safety, decision of law-enforcement tasks, professional preparation 
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ТАРИХИ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТОПОНИМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН 
ҰҒЫМДАРЫН ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Л.Ж. Утеленова – Абай атындағы 
аз�ПУ магистранты 

 
Автор мақалада тарихи-географиялық топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдарын оқу орындарында 

оқытудағы инновациялық мүмкіндіктерді қолданудағы тиімділіктерді негізге алып қарастырады. Сонымен қатар оқу 
орындарында оқытуда инновациялық мүмкіндіктерді қолдану барысында оның тиімділігін жан-жақты дəйектейді. 
Осы əдістерді қолдана отырып, тарихи-географиялық топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдарын инновация-
лық мүмкіндіктерді игеру процесін ұйымдастыру кезінде көрнекі құралдар басты рөл атқаратындығына автор баса 
назар аударады.  

Тірек сөздер: мультимедиа, мультимедиялық технология, презентация 
 
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағыт алуда. Бұл оқу-тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру 
парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда 
болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-
əрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мəселелердің бірі. Ғылым мен техника-
ның жедел дамыған, ақпараттық мəліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптасты-
рып, адамның қабілетін, дарындылығын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол 
бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығар-
машылық жемісімен келмек. Сондықтан да əрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестік-
ке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тəрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық техно-
логияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу 
үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді [1]. 
Бүгінгі күні жоғары оқу орындарының басты міндеті – білікті мамандарды дайындау екендігі даусыз. 

Заман талабы өзгерген сайын жоғары оқу орындарына қоғам тараптарынан қойылатын талап та өзгерді. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың мемлекеттің болашақ дамуына арналған 
«Қазақстан-2030» бағдарламасында жоғары білімнің сапалылығы, адамсүйгіштігі жəне жаһандануы 
арқылы мəдениет жасаушылық, интеграциялық рөліне ерекше мəн берген болатын. Осыған байланысты 
елімізде жоғары білім беру саласы соңғы жылдары өзгерістерге ұшырап, жаңа бағыт ідеу жолында.  
Қазіргі жаһандану кезеңінде студенттерге тарихи-географиялық білім беруді ұйымдастырудың жаңа 

принциптері мен ғылыми əдіс-тəсілдерінің белсенді түрін пайдалану, оқыту технологияларының иннова-
циялық түрлерін оқу-тəрбие процесіне енгізу мəселелерін өзекті ете түсуде. 
Инновациялық процестер білімді беруді сапаландырудың тасымалдаушы құрылымы ретінде педагоги-

калық саналық пен белсенділікті қалыптастырып, кəсіби шеберлігін шығармашылықпен үйлестіру 
арқылы талаптар деңгейінде еңбек еткізуге жеткізеді. 
Жалпы алғанда, инновациялық процестер – бүкіл əлемнің білім беру жүйесі дамуының негізгі жəне 

қажетті тенденцияларының бірі болып табылады. 
Ал енді, ЖОО-да студенттерге тарихи-географиялық білім берудегі инновация, инновациялық техно-

логияларға келер болсақ, оқыту процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін инновациялық техно-
логиялар мен олардың кейбір элементтерінің келесідей түрлерін атап көрсетуге борлады: 

- бағдарламалы оқыту; 
- дамыта оқыту; 
- проблемалық оқыту; 
- ақпаратты технологиялар (компьтерлі, мультимедиалық) оқыту; 
- интерактивті, активті оқыту əдістері. 
Тарихи-географиялық топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдарын оқу орындарын-

да оқытудағы инновациялық мүмкіндіктерін игеру процесін ұйымдастыру кезінде көрнекі 
құралдар басты рөл атқарады. Бұл ақпараттық көрнекілік құралдары арқылы топонимика-
ның негізгі терминдері мен ұғымдар жүйесін айтарлықтай кеңейтуге жəне тереңдетуге, оны 
жүйелеуге, қажетті мəліметтерді таңдауға, болып жатқан процестер, нысандар жəне құбылыс-
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тардың даму қарқынын көруге мүмкіндік беретін көрнекіліктің заманауи, ыңғайлы жəне 
мобильді құралы болып табылады. 
Компьютерлік жəне мультимедиялық технологияларын оқу процесінің тиімділігін арттырудың бір 

құралы болып табылады. Бұл құрал студенттерге білімді өздігінен алуға, студенттің таным процесінің 
дамуына, оқу ақпараттарын жəне қолданылатын оқу тапсырмаларының кешенін кеңейтуге, студенттің іс-
əрекетін бақылау сапасын өзгертуге мүмкіндік береді. Интерактивті компьютерлік бағдарламалар адам іс-
əрекетінің барлық түрлерін белсендіруге бағытталған, материалды игеру процесін жылдамдататын ойлау, 
сөйлеу, физикалық іс-əрекеттерін белсенді етеді. 

Компьютердің көмегімен оқыту процесіне қажетті бағдарламалар мен көріністерді құруға, 
тарихи-географиялық білім беру мазмұнының компоненттерін талдау мен біріктіруде шығарма-
шылықты қолдануға мүмкіндік береді. Студенттің білім алуға деген қызығушылығын мультиме-
диялық презентацияларды құру арқылы арттыруға болады. ЖОО-ға студенттерге тарихи-геогра-
фиялық топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдарын білім беру барысында мультимедия-
лық презентациялар өзге де инновациялық технологияларға қарағнда көп қолданылады.  

Мультимедиялық презентация – аудио жəне видеоүзінділерді, суреттерді жəне интерактивтілік-
тің элементтерін (қабылдаушының іс-əрекетіне əсер етуші) қамтитын электронды диафильмдер 
болып, оқыту процесіндегі демонстрациялық материалдарды көрсетудің ең кең тараған түрі [2]. 

 
1-кесте. Білім алу барысында мультимедиялық технологияны қолдану 

 
Білім алуда мультимедиялық технологияны енгізу 

Мультимедиялық оқыту құралдары (педагогикалық құрал) Мультимедиялық оқыту бағдарламалары 
• Компьютер 
• Интерактивті тақта 
• Мультимедиялық проектор 
• Видео жəне аудиомагнитофон 
• Ғаламторға шығу мүмкіндігі 

• Электрондық оқытубағдарламалары 
• Электрондық əдебиеттер, анықтамалар 
• Жаттықтыруға арналған бағдарламалар 

 
Мультимедиялық презентация қамтиды:  
• компьютерлік анимациялар; 
• иллюстрациялық қатар; 
• дыбыстық қатар; 
• видеофрагменттер; 
• гипермəтінпен гиперсілтемелер.  
Ақпаратты қабылдауға ыңғайлы болу үшін мультимедиялық презентацияға тəн сюжет, сценарий жəне 

ұйымдастырылған құрылымы болады 
Топоним туралы деректер тарихи құжаттарда, карталарда, жазбаларда, жылнамаларда берілуі мүмкін. 

Белгілі бір аумақтың топонимиясын ол өлкенің тарихын білмей, түсіну мүмкін емес. Сондықтан топони-
мика пəні əр кезеңдерді қамтитын тарихтың, географияның жеке салаларымен, соның ішінде Қазақстан-
ның тарихымен тығыз байланысты болып келеді.  

• кез келген тарихи-географиялық атау кеңістікте орны бар объектіге беріледі, яғни тарихи-география-
лық номенклатураның карталармен тікелей байланысы бар.  

• жекелеген аймақтардың топонимиясы сол аумақтардың табиғат ерекшеліктерімен, ресурстарымен, 
халқының ұлттық құрамымен, өзіндік тарихымен, қоныстану сипатымен, шаруашылық түрлерімен тығыз 
байланысты. 
Жоғарыда аталғандар тарих пен географияның жеке салаларының зерттеу объектілері болып табыла-

ды. Керісінше, топонимикалық деректер арқылы байырғы ландшафт сипатын жаңғыртып, жойылып 
кеткен су көздері, ормандар, өсімдік жамылғысы, жануарлар туралы құнды мəліметтерді мультимедия-
лық презентациялар мен компьютерлік технологиялар арқылы көрсетіп, құнды мəлімет алуға болады [3].  
Тарихи географиялылқ топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдарын оқып үйрену нəтижесінде: 
� білім алушылар топонимикалық зерттеудің негізгі əдістерін игеріп, іс жүзінде қолдануды; 
� жекелеген аумақтардың топономиялық жүйелерін сипаттауды; 
� жергілікті жерде топонимдерді жинақтап, тізбесін құрастыруды жəне қысқаша сипаттама 

бере білуді; 
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� географиялық, картографиялық, тарихи, тіл білімі жəне басқа ақпарат көздерінен алған деректерді 
топонимдерді талдауда қолдана білуді; 
Қорыта келгенде, қазіргі таңда инновациялық мүмкіндіктерді топонимиканың терминдері мен ұғымда-

рын түсіндіруде маңызы зор. Тек мультмедиялық жəне компьютерлік технологиялармен ғана шектеліп 
қалмай, сонымен қатар теория мен практикада оқытушының оқыту іс-əрекетінен студенттің инновация-
лық іс-əрекетіне назар аударылып, студенттердің оқу жұмысын белсендіру, олардың оқып-үйренуге деген 
талпынысы, өзін-өзі кəсіби белсенділік қағидасын іске асыру талаптары туындайды. Білім беру жүйесінің 
белсенді оқыту тəжірибесі көрсеткендей, оның формалары, əдістері мен құралдары көмегімен дəстүрлі 
оқыту жүйесінде қол жеткізілуі қиын болған бірқатар міндеттерді нəтижелі түрде шешуге болады.  
Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Біздің міндетіміз - бəсекеге қабілетті ұрпақ тəрбиелеу» - деген ойын 

басшылыққа ала отырып жаңа заман форматындағы құзіретті тұлғаны тəрбиелеу ұстаз міндеті деп 
есептеймін. 

 
1 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная 

Указом Президента РК Назарбаева Н.А. №1118 от 07.12.2010. 
2 Рыбакова В.И. Инновационная деятельность в образовании. Проблемы управления. - Ярославль, 1996. 
3 Каймулдинова К.Д. Топонимика. – А.: Дəуір, 2011 – 266 б. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются основные особенности использования новых технологий и методов в учебном процес-

се. Одна из наиболее эффективных форм представления учебного материала мультимедийная технология, дающая 
возможность преподавателю проявить творчество, индивидуальность и позволяет использовать преподавателю 
новые обучающие методики, новые инструменты и новые ресурсы.  

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийная технология, презентация. 
 

Summary 
In article the main features of use innovative technologies in educational process are considered. One of the most effective 

forms of representation of a training material the multimedia technology giving the chance to the teacher to show creativity, 
identity and allows to use to the teacher the new training techniques, new tools and new resources. 

The key words: Multimedia, multimedia technology, presentation. 
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ХАНГЕЛДІ ƏБЖАНОВ. ҚАЗАҚСТАН: ҰЛТТЫҚ ТАРИХ, ИДЕЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 

Алматы: «Елтаным баспасы», 2014 
 

Ə.Н. Құдайбергенов – Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� профессоры, т.ғ.д. 
 
Мақалада автор Хангелді Əбжановтың «Қазақстан: ұлттық тарих, идея, методология» еңбегіне пікір білдіре 

отырып, еңбектегі автордың Қазақстан тарихына қатысты пікірлеріне тоқталған. Атап айтқанда автордың еңбегінде 
соңғы кездерде жарық көрген зерттеулерде қазақ мемлекеттігін Ақ Ордадан, Орыс ханнан бастауды дəйектеген 
пікірлердің теориялық-методологиялық жағынан ақиқатқа апаратын ұмтылыс емес екенін нақты дəлелдермен негіз-
дегендігін алға тарқан. Сонымен қатар еңбектің Қазақстан тарихындағы орны зор екеніне баса назар аударған.  

Тірек сөздер: мемлекет, саясат, тарих, тұлға, тарихнама, методология, мұра, Жолдау, стратегия, міндет, идея, 
қоғам, дəуір, өркениет, Мəңгілік Ел, парламент, руханият, тəуелсіздік, əлита, интеллигенция, зерттеу, өнер, сапа, 
ғалым, ғылым, мақсат, халық 

 
2013 жылы маусым айының басында Астанада Мемлекеттік хатшы Марат Тажинның төрағалығымен 

өткен ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысында Қазақстан Республикасының ұлттық 
тарихын зерделеудің өзекті мəселелері талқыланғаны белгілі. Бұл жиын мемлекетіміздің тарих ғылымына 
ерекше ықылас танытатындығын тағы бір мəрте дəлелдеді. Ұлттық рухани оянуына мемлекет тікелей өзі 
мұрындық болғанын көрсетті. Осы отырыста Мемлекеттік хатшының баяндамасында тұжырымдамалық 
идеялар тарихшылыр арасында үлкен серпіліс туғызды. Əсіресе, «Тарих толқынындағы халық» деген 
атпен тарихи зерттеулердің арнаулы бағдарламасы жасалатыны отандық тарих ғылымын жаңа сатыға 
көтерілетініне сенім ұялатты. 
Жалпы ұлттық тарихты зерделеуге қатысты жиында тарихшылар тарапынан бұл салада шешімін 

табатын проблемалар баса айтылды. Бүгінде ұлттық тарихты ұлықтауда, методологиялық бағыт-бағдар 
беруде Елбасының еңбектері мен сөйлеген сөздерін басшылыққа алудың маңызы айрықша болып отыр. 
Мəселен, мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХ сессиясында сөйле-
ген сөзінде... «Қазақтардың ұлттық тарихы, олардың этногенезі мыңдаған жылдарға созылған бірегей 
ажырамайтын үдеріс ретінде қарастырылуға тиіс. Осы тұрғыда қазіргі заманғы Қазақстан Ұлы дала 
өркениетінің ежелден келе жатқан шешуші мұрагерлерінің бірі ретінде заңды түрде көрініс табу керек» - 
деп нықтап айтуы қазақстандық тарихшылардың қызм етyі негіз болатын міндет болды. 
Астанада өткен алқалы жиыннан бергі бір жылдан аса уақытта баспа сөз беттерінде, арнаулы конфе-

ренциялар, семинар-тренингтерде Отан тарихы проблемалары қызу талқыланды, ұсыныс-пікірлер айтыл-
ды, кітаптар жазыла бастады. 

2014 жылы «Елтаным» баспасында жарық көрген тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚҰҒА-
ның корреспондент-мүшесі Хангелді Махмұтұлы Əбжановтың: «Қазақстан: ұлттық тарих, идея, методо-
логия» атты кітабы жарық көрді. Тарихи сана мен жадыны қалыптытастыратын, нақты деректерге негіз-
делеген, шынайы тұжырымдар жасалған бұл еңбегінде Казақстан тарихының өзекті проблемалары қарас-
тырылған. Еңбектің қысқаша мазмұнына тоқтайтын болсақ. 
Автор зерттеу нысаны мен пəнін дəл тануға негіз болып қаланатын əрі қолданылатын ғылыми ережені, 

бастапқы қағиданы «ұстамдық» ұғымына сыйғызып, Қазақстан тарихын зерттегенде халық пен тұлғанын 
орнын анықтау, мемлекеттік биліктің түрі мен құрылымын, əлеуметтік негізі мен қызметін, мəні мен 
ерекшелігін əр кезеңге қарай зерттеу, кез келген дамудың мазмұны мен нəтижесі сабақтастықта болатын 
қағидаларды қаперден шығармау керектігіне назар аударады. 
Ұлт тарихын ғылыми негізде дəуірлеудің айрықша маңызды екенін, өткен күннің қорытындысы мен 

сабағынан оң тағылым жол ашатындығын Елбасы Н.Назарбаевтың «Тарих толқынында» еске салғаны, 
біздің аумақтағы руханияттың алты мың жылғы дамуын он екі кезеңге талдағаны белгілі. 
Кітапта халқының, тіпті адамзаттың тарихын қат-қабат оқиғалардың тізбегі ретінде ғана ұғынбай, оған 

тəн заңдылықтарды, белестерді мəнді сипаттарды ашуға талпыну арғы қазақтар ортасында ертеден орын 
тапқан дəстүр екенін Күлтегін ескерткішінің мəтінінде қағанаттың тарихы төрт дəуірге бөлінгендігі 
айтылады. 
Мемлекеттік тəуелсіздіктің жариялануымен Отан тарихын дəуірлеу мəселесін академик М.Қозыбаев 

көтеріп, тоғыз дəуірді қарастырғаны тарихшыларға белгілі.  
Автор қазақ мемлекеттілігінің тарихын ғылыми таным биігінен дəуірлегенде басты методологиялық 

ұстанымдарға мемлекеттік тəуелсіздік, аумақтық орналасуы, қоғам мүшелерінің еркіндігі, биліктің 
тармақталуы, заңның əділдігі мен қолданылуы, жеке тұлғаның тарихтағы рөлі, елдің ішкі-сыртқы бəсеке-
ге қабылеттілігі мəселерін жатқызады. 
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Автор еңбегінде соңғы кездерде жарық көрген зерттеулерде қазақ мемлекеттігін Ақ Ордадан, Орыс 
ханнан бастауды дəйектеген пікірлердің теориялық-методологиялық жағынан ақиқатқа апаратын 
ұмтылыс емес екенін нақты дəлелдермен негіздеген. 
Профессор Х.М. Əбжанов қазақ мемлекеттігін қазақ хандығының өмірге келуімен байланыстырып, 

бес дəуірге : 1465-1466 жылдар - қазақ хандығының құрылуы, 1718-1747 жылдар - сындарлы дəуір, 1747-
1920 жылдар - мемлекетсіз əкімшілік дəуір,1920-1991 жылдар - номиналды дəуір,1991 ж, 16 желтоқсан - 
тəуелсіз мемлекет - бөліп қарастырған. 
Автордың келтірілген материалдардан ұлттық мемлекттің даму процестеріне байланысты ой-

тұжырымдары - əр дəуірдің өзіне лайық іштей жетілуі, жаңа құбылыстардың тереңдей түсуі, құрылым-
дық, өңірлік ерекшеліктерінің нəтижесі екенін көреміз. 
Кітапта «Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы туралы ой-пікірлер кеңінен орын алған. Мұнда ұлттыұ идея 

мəселесінің мəні, қазақстандағы ұлттық идеяның тарихы, дəуірлері, əр дəуірде ұлттық идеяның іске асу-
аспау көріністері , оған қойылатын талаптар баяндалған. 
Ұлттық идеяға байланысты автордың жасаған басты қорытындысы – мың өліп, мың тірілумен 

азаттыққа жеткен қазақтың тағдыранықтағыш ұлттық идеясы Қазақстанда ғана өз жемісін беретіндігі 
жəне қазақтарға, Қазақстанға ұлттық идеяны ұстану бұлжымас заңдылық деп пайымдайды, Көлдей 
жайылып келе жатқан жаһанданудың табаныныда жаншылып қалмау үшін де ұлттық идеяның өзектілігі-
мен қажеттілігі күн сайын артып келетіндігі. 

«Мəңгілік ел - кемел келешек идеясы» бөлімінде автор Президентіміздің « Қазақстан-2050 стратегия-
сы аясындағы басты мақсаттың, түп мүдденің, армандай болашақтың берер жемісінің сыны мен сырын 
ашып бергеніне, Елбасы Н.Назарбаевтың: «Біз үшін блашағымызға бағдар ететін ұлтты ұйыстрып ұлы 
мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол «Мəңгілік ел» идеясы деген пікірінің маңызына тоқталған.  
Автор ұлттық идея туралы ізденістің тоқтамағаны, олардың қоғамдық санаға игі əсер еткенін көрсете 

келе, мемлекеттік биліктің қолдауымен ұлттық идея тамырына қан жүгіргеніне Президентіміздің халыққа 
«Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ Жолдауындағы: «Мəңгілік Ел», – жалпы 
қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы» - дегені анық дəлелі 
еді. Президенттің бұл тұжырымдамасының ішкі сырын автор былай ашады. Мұндағы «ұлттық ұғым 
түсінігі барша Қазақстан халқын қамтыған мағнаны білдірсе, Мəңгілік Ел идеясы мемлекет құрушу 
халықтың сан ғасырлық құндылығын ұлықтаудын, көпұлтты, көпдінді ақуалымызды, бірде-бір этносқа 
қандай ғана болмасын басымдық берілмейтінін меңзейді. Сөйтіп, жаңа əлемдегі жаңа Қазақстанның 
бағыт-бағдарын, межесі мен мəресін айқындайтын ірге тасқа төл тарихымыздың қойнауында қалыпта-
сып, ұрпақтан ұрпаққа аманатталған, бəсеке мен сынақтардан шындалумен бүгінге жеткен бабалар 
арманы қаланды» - деп қорытынды жасалған. 

«Алаш жəне ұлттық идея» төңірегінде автор: « ұлттық мақсат-мұратқа, яғни ұлттық идеяға адалдық, 
жанкештік, интеллектуалдық биік өремен ағымдағы, кезек күттірмейтін қазіргі жəне болашақтағы міндет-
терді айқындай білу – бүгінгі алаш тағылымының ең құндылары» - деген қорытындыға келеді. 

«Қазақ зиялысы, Ұлттық элита» туралы автор қазақ зиялысы қашан пайда болып, қалай қалыптасты? 
Ол дəстүрлі қоғам перзенті ме, жоқ əлде отарлаумен туған құбылыс па? деген сұрақтарға жауапты қазақ 
этногенезінің қойнауынан іздеу керек екендігін көрсетеді. Ұлт зиялылары тарихы мен тағдыры кезеңдері-
не шолу жасап, «интеллигенция»,«зиялылар», «мамандар» деген ұғым-терминдердің мəн-мағнасына 
қатысты методологиялық тұғырнамасын ұсынады. 
Ұлттық саяси элитаға кім жатады? Қай кезде пайда болады? деген сұраққа автор: мемлекеттің пайда 

болуы мен ұлттық саяси элитаның бір мезгілде жүретініне айғақ дəлелдер келтіреді. Сонымен бірге 
болашақ ұлттық элитаның қатарында қазақ мұратына қалтқысыз берілген басқа ұлттың өкілдері де 
жүргені құттайтынын көреміз. Əрине, бұл ұсынысты автордың өз пікірі деп түсіну керек. 

«Халық қасіреті мен тарих ақиқаты» тарауында ашаршылық. Желтоқсан – тəуелсіздік қарлығашы, 
мəдениет жəне «Мəдени мұра» туралы автордың ой-пікірлері, тұжырымдары келтірілген. Əсіресе, 1931-
1933 жылдардағы ашаршылық зардаптарының себептері көрсетілген. Автор 1931-1933 жылдардағы 
Қазақстандағы ашаршылық – адамзатқа қарсы жасалған қылмыс, ғаламдық қасірет деп бағалап, бұған 
кінəлі – шексіз билікті иеленген Сталин жəне оның айналасындағылар, осылар жүргізген аграрлық, 
кадрлық, ұлттық, ішкі жəне халықаралық саясат, Қазақстандағы ашаршылықтың архитекторы – Кремль-
дің қолшоқпары Ф.И.Голощёкин екендігі көптеген фактолармен дəлелденген. Ол Қазақстанда тоталитар-
лық тəртіптің барлық мəнді белгілерін, ең бастысы - адамды биліктен, құқықтан, қарапайым еркіндіктен 
айырып, қорғансыздық тың күнін орнатты деген. 
Қазазақ жастарының кəтерілісінің себептері мен маңызына тоқталған автор 1991 жылғы 12 жел-
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тоқсанда «Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсанның 17-18-індегі оқиғаларға қатысқаны үшін жауап-
тылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы» Қазақстан республикасының Президенті Н.Назарбаев 
қол қойған Жарлықтың күні бүгінге дейін өзектілігін жоймаған, қағидаттары мол құжат екенін көр-
сеткен. Желтоқсан көтерілісіне түбегейлі оң көзқарас пен бетбұрыстың саяси-құқықтық негізін қала-
ған басты құжат деп баға берген. 
Бұл тақырыпқа байланысты айта кететін мəселе – ол қазақ жастарының 1986 жылғы бас көтеруін 

сипаты жағынан қалай атауға болады? Бұл көтеріліс пе, қозғалыс па деген сұрақ автор назарынан тыс 
қалғаны белгісіз. 

«Мəдениет – ұлт болмысы» бөлімінде мəдениет саласының білгірі, атақты мəдениеттанушы 
Х.Əбжановтың мəдениет туралы ой тұжырымдарына толық тоқтауға мүмкіндік болмағандықтан негізгі 
ұстанымдарын қарастырмақпыз. Мəдениет туралы анықтаманың көптігіне қарамастан, оқушыға автор-
дың мəдениетке жан-жақты берген өз анықтамасы, мəдениеттің байлығы ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы мен 
мəдени мұраға айналу жолдары, мəдени мұраның тегі, түрі, қазынасы туралы ой-пікірлері, методология-
лық тұжырымдары терең жəне маңызды. 
Автор Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырысымен 2004 жылы дүниеге келген «Мəдени мұра» бағдарлама-

сының маңызына тоқтала келіп, оның жеті кереметіне тоқталған. 
Автор «Мəдени мұра» бағдарламасын аға ұрпақ өкілдері кейінгі толқын жастар үшін жүзеге асырып 

отырғанын – осындай үлгі-өнегені Тəуелсіздік өрендері лайықты жалғастырса деп армандайды. 
«Мəдени мұра» танымдық мəні мен тағылымы күннен-күнге ашылу үстінде, бірақ алар асулар əлі 

алда. «Біз, - деді Н,Назарбаев, - келер ұрпақтарымыз ұдайы жалғастыруға тиісті, ұлы істі бастап бердік. 
Алыс жол алғашқы адымнан. Ол тоқтамайды да». 

«Тұлғатану методологиясы» тарауында тарих жəне тұлға мəселесі қарастырылады. Автордың пайым-
дауынша, тұлға дегеніміз - өзіне тəуелді емес объективті əлемдегі(ортадағы) қажеттілікті (экономикалық, 
ғылыми, саяси, өндірістік т.б.,с.с.! практикалық, қолданбалық, теориялық-шығармашылық жаңашылдық-
пен шешкен (жүзеге асырған) немесе шешу (жүзеге асыру) жолын дұрыс нұсқаған əлеуметтік субъект. 
Арғықазақтар дəуірінен тартып Отан тарихында тұлғалар жалғастығы үзілмегені көрсетілген. 
Шынында, тұлғатану саланы зерттеудің маңыздылығы ерекше. Мұнда халықтың даналығы, тарихтың 

сабағы, қоғамның болмыс-бітімі, уақыт пен кеңістіктегі мəңгі қозғалыстың ізі, идея мен нəтижедегі 
ілгерілеу тəжірибесі жатыр. 

«Шоқан – тұлғатанушы» бөлімінде. Шоқан ғылым тарихындағаы ұлы тұлға ғана емес, тарихтағы ұлы 
тұлғаны танудың үздік үлгісін көрсеткен жасампаз ойшыл екені дəлелденген.  
Кітапта тұлға қатарына қосатын қасиеттер жайлы Шоқанның ойларының құндылығы көрсетілген. 

Ғалымның ойынша, тұлға болу үшін ақыл да, қайрат та, тапқырлық та, ержүректік те, мінез де үйлесіп, 
ұштасып жатуы керек. 

«Қаныш Сəтбаев құбылысы» бөлімінде автор академик Қ.Сəтпаевтың қазақ халқының өркениеттік-
интеллектуалдық дамуындағы Шоқан Уалихановтан кейінгі ерекше құбылыс екенін мойындағанын 
көреміз. Ал Қ.Сəтбаев құбылысы деген не? деген сұрақты автор толық қамтыған, ол – ерекше дарынды, 
талантты тұлғаның ізденісімен, қайраткерлігімен дүниеге келген, мемлекет пен азаматтардың тағдырына 
айтулы əсер еткен, бəсекеге қабылеттілікті арттырған əрі ілгерілеуге септескен құндылық деп жауап 
береді жəне бұл құбылыстың сегіз қырына жан-жақты тоқталған. 
Кітаптың «Тұғырлы тұлғалар» тарауында Абылай хан, Қазыбек би, Дінмұхамед Қонаев, Жұмабек 

Ташеновтер сияқты тұдғалардың тарихи сананы қалыптастыруға, қазақ елінің тұтастығын сақтаудағы 
мемлекетін нығайтудағы еңбектері баяндалады. 
Абылай – ұлттық тарихымыздағы қатпарлы қалың күрделі құбылыс екенін ескере отырып, автор 

Абылайдың 70-жылдық өмірін 4 кезеңге бөле арнайы зерттеуді ұсынады. Əсіресе,соңғы үш кезеңінде 
мемлекет тарихы мен тағдырына ықпалы пəрменді болғанын көреміз. Сондықтан, Елбасының: «Мемле-
кет тарихын данқты бабалар жүріп өткен жолдың бұралаңы мен бұлтарысын, қилы кезеңдері мен тағдыр-
лы шешімдерін, ақтаңдақ беттері мен дара тұлғаларының қайраткерлік өнегесін біліп өткен ұрпақ қана 
өзіне тиесілі замана жүгін діттеген мəжесіне абыроймен жеткізе алады» - деген пайымының методология 
танымдық бəсі мейлінше жоғары. 
Автор ғасырлар тоғысында ақылы асқан Қазыбек Қазақ хандығының өміріне, ішкі-сыртқы саяса-

тын анықтауда, қоғамның бейбіт те ырғақты дамуын қамтамасыз етуге зор ықпалы бар тұлғаға айнал-
ғанын жан-жақты көрсете білген. Каз дауысты Қазыбек би кезінде А.Байтұрсынов көрсеткен сөз өне-
рінің бес түріне де өзіндік үлесін, кайталанбас қолтаңбасын қалтырған майталман шешен екендігі 
көптеген деректермен дəлелденген. Сондықтан да төл тарихымыз Қазбек бидің есімі мен ісін халық 
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жадынан өшірілмеді. Тəуелсіздік өмірдің жастары сөз өнерінің құдіретті күш екенін осындай тұлға-
лардан көруге, үйренуге тиіс. 
Аса көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевты тұғырлы тұлға ретінде көрсеткен. 

Оның мұрасына, тағылымына терең талдау жасалған. Сонымен қатар, автор Д.Құнаевты асыра сілтеуден 
аулақ объективті баға беруге тырысқан, Мұндай пікір «Егемен Қазақстан» газетінің биылғы жылғы 14 
мамырдағы Президент көмекшісі Мұхтар Құл-Мұхамедтің «Дара тұлға» деген мақаласында да көрініс 
тапқан. 
Қазақстанға, қазақ халқына сіңірген еңбегі лайық бағаланбаған ХХ ғасыр басындағы саяси үдерістер-

дің нағыз серкелері сияқты таутұлғалардың қатарында Жұмабек Тəшенов тұр делінген кітапта. Шын 
мəнінде ол қандай тұлға? Ол туралы халық каһарманы С.Нұрмағанбетов былайша толғаныпты: «ХХ 
ғасырдың 50-60 жылдар межесінде қазақ халқы үшін өлім мен өмір бетпе-бет келгендей күн туғаны 
тарихтан белгілі. Тың өлкесін құрап отырған солтүстіктегі бес облысты Ресей құрамына беру талқылауға 
түскенде, Жұмабек Ташенов: «Солтүстік облыстарды Ресейге қоса салу қазақты қорлау, намысын жер 
ету, қалыптасқан шаруашылық – экономикалық қарым-қатынастарды біржолата құрту деген сөз. Халық-
тың тағдырына балта шабумен бірдей», - дегенді ашық айтқан Ж.Ташенов екенін көреміз. Сондықтан, 
Жұмекеңнің өз елі, халқы үшін істеген орасан ісі халық есінде мəңгі сақталып, ұлттық тағдыр төрінен 
орын алып, тарихымыздың үздік азаматтарының қатарында өмір бақи жасайтынына С.Нұрмағанбетов 
кəміл сенім білдірген болатын. 
Біздің пікіріміз, ұлы тұлға Ж.Ташенов жасаған қызметі, есімі мен ісін жастардың санасына құю үшін 

мектеп оқушыларына міндетті түрде енгізу қажет. 
«Əйгілі тарихшылар» деп аталатын тарауда академиктер Серікбай Бейсенбаев, Манаш Қозыбаев, 

Рамазан Сүлейменовтер сияқты аға ұрпақ тарихшы ғалымдардың тағдыры мен ғылыми еңбектеріне 
сараптама жасалған. 
Кітаптың соңғы тарауында автордың азаттық тарихының методологиясын, басты-басты ұстанымда-

рын қалыптастыруда Елбасымыз Н.Назарбаевтың үлесі зор екенін, оның Тəуелсіздік кезіндегі саяси-
экономикалық шаралары, идеялары Отандық тарих ғылымының ізденістеріне де соны серпін бергенін 
ешкім бекерлей алмайды деген пікірге толық қосыламыз. «Тарих толқынында», «Сындарлы 10 жыл», 
«Қазақстан жолы» кітаптары заманауи үдерістің заңдылықтары мен қиыншылықтарына жаңа методоло-
гиямен бойлаудың тамаша үлгісі болғаны шындық. 
Əлемдік жəне Отандық тəжірибесін зерделей отыра автор мəні мен көздеген мақсатына жеткен-жетпе-

геніне қарай азаттық дəуірінің үш кезеңінен тұратынын көрсеткен. Бірі – номиналды азаттық, екіншісі - 
сындарлы азаттық, үшіншісі – шынайы азаттық. Автордың пайымдауынша, біз əзірге дамыған, шынайы 
азат елдер қатарына қосылмасақта озат та өміршең құндылықтарды игеруге бейімделіп, болашақ даму 
бағытын таңдау негізінде анықталған сындарлы қазақстандық жол басында келеміз. Елбасының сөзімен 
айтсақ, «біз бұл кезеңде экономикамыздың дəстүрлі салаларының қарқынды өсімін қамтамасыз етіп, 
қуатты индустриялық өңдеуші сектор құрамыз». 
Азаттық тарихын зерттеу методологиясына қойылатын биік талаптың маңдайалдысы – тəуелсіз еліміз-

ге тəн ерекшеліктерді артта қалған дəурлермен, бүгінгі елішілік, халыаралық ахуалмен сабақтастықта, 
сəйкестікте, айырымда дəлме-дəл тани алу. Бүгінде методология Отан тарихына тəн ерекшеліктерді туын-
датқан адам факторын бірінші кезекте мемлекет құрушы ұлт факторын сандық-сапалық, салыстыру – 
шендестіру, кешенді-жүйелік тəрізді қарымы мол ұстанымдармен басты зерттеу пəні мен нысанасына 
айналдырғанда тарих ғылымының интелектуалдық əлеуетін арттырары əрі сындарлы азаттықтың болаша-
ғына қызмет етері күмəн туғызбайды» - деген пікірін толық қолдаймыз. 
Методология жəне ұлттық мұдде, ұлт тарихы жəне əлемдік үдерістер төңірегіндегі автордың 

тұжырымдары жан-жақты. Солардың негізгілеріне тоқталсақ. Қазіргі Қазақстанда халықтың үштен екісін 
қазақтар құрып отырғандықтан ұлттық мүдде ұғым түсінігін мемлекттік мүдде ретінде қабылдауға толық 
негіз бар. Екіншідіен, қазақтар елдегі бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етіп отырғанын, мемлекеттік 
мəртебесі бар тілі барша қазақстандықтарды ұйыстырушы тіл болу керектігін азаттық тарихын зерттеу 
методологиясына айналдыру; жаһандану тұсындағы методология ұлттық таным шеңберінде қалумен 
іргелі нəтижелерге қол жеткізе бермейді. Жаңа əлемнің өзара əсері мен байланысы қанша артса, ғылыми 
танымның методологиясы да соншалықты ықпалдастықпен баюы керек. 
Кітапта қазіргі кездегі негізгі міндеттері көрсетіліп, межелері анықталған. Тəуелсіздік пен мемлекетті-

ліктің бір де болса бірегей нышаны – төл тарихтың бары мен жоғын бұрмалаусыз, тек ақиқат биігінен 
зерделеу. Өткеннің тəжірибесі мен тағылымы қаншалықты əділ зерттелсе пəм насихатталса, тарихи 
санасы оң қалыптасқан халық бүгінгі үдерістің соншалықты белсенді əрі өскелен субъектісі бола алаты-
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нын өмір көрсетіп отыр. Жаһандаудың, тəуелсіздіктің шығармашылық еркіндіктің артықшылықтары мен 
жасампаз əулетіне сүйенген ғалымдар қысқа мерзімде тоталитарлық ойлау жəне жазу дағдысы аясынан 
шығып қана қоймай, өткеннің тағылымы мен тəжірибесін ғылыми танудың əлемдік озық үлгіліріне сай 
еңбек етуге қабылетті екенін көреміз. 
Автор зерттеушілердің қиялы мен қаламына қанат бітірген бірнеше ішкі жəне сыртқы факторларды 

атаған. Қазақстанның тарих ғылымына, халықтың тарихи ой-санасын сапалы жаңа белеске көтерген 
фактор елдің ішінде пісіп-жетілгенін, ілгерілеу мен ізденістің өрлеуіне Президенттік фактордың маңызды 
екнін көрсеткені құптарлық. Кітапта тарих ғылымы мен тəлімін замана талабына сай кəдеге жаратудың 
пəрменді үш тетігі көрсетілген: біріншісі – үдерісті заң күшімен, материалдық шешіммен мемлекттік 
реттеу; екіншісі – ғалымдардың қарымымен кəсіби зерттеу; үшіншісі - білім, өнер, БАК жүйесімен 
еңбектеген баладан еңкейген кəріге дейін қамтып, санасына, жүрегіне сіңіру. 
Тарихшы ғалымдар инновациялық дамуға бет түзеген Қазақстан халқының рухани-интеллектуалдық 

кемелденуі мен сұранысына жауап беретін биіктіктен көріну мақсатында 10 томнан тұратын «Отан 
тарихы» академиялық басылымы даярланатыны, оның бұрынғы басылымдардан бес түрлі ерекшеліктері 
айтылған. Оның ең негізгі ерекшелігі - тəуелсіз елімізді «Мəңгілік Ел! етуді мұрат қылған жұлдызды сəтте 
жазылмақ. Жүк ауыр да жауапты. 
Кітапта қазіргі кезеңде тарихшы-мамандарға қандай талаптарға сай болу керектігі көрсетілген. Замана-

уи тарихшы өз кəсібінің аясында томаға-тұйық оқшауланбай, барша қоғамдық-гуманитарлық, ретін 
тауып, жаратылыстану, техникалық ғылымдардың қолданбалы-практикалық, теориялық шығармашылық 
мүмкіндіктерін кəдеге жаратса толымд пікір айта алады. Бүгінгі тарихшы өз заманының ғылымы мен 
білімінің, техникасы мен технологияларының тетігін түсінбей діттеген мақсатына жетпейді. 
Елбасы еңбектеріне тəн дəстүр, жаңашылық, методология деңгейіне көтерілу – бүгінгі тарихшы-

ғалымдар алдында тұрған міндеттердің өзек жардысы. 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы үздік дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатын көздеген жағдайда 

тарихшылар да өз үлесінен құр қалмауы заңды. Ол үшін жаңалық ашуды, ақиқатты табуды орындаушы 
жасампаз күшке айналуы қажет.  
Пікірімізді қорыта айтсақ, кітапта Отан тарихының өзекті проблемалары қамтылған. Олар – ұлттық 

тарихты зерттеу методологиялық ұстанымдар, ұлт тарихы мен ұлттық мемлекеттікті дəуірлеу, тарихи 
сана мен таным, ұлттық идея, Мəңгілік Ел, ұлттық элита, ашаршылық жəне желтоқсан қасреттері, тұлға-
тану методологиясы, тəуелсіз Қазақстан тарихының міндеттері мен межелері. Осы аталған мəселелердің 
төңірегінде автордың ой-пікірі мен ұстанымдары Қазақстан тарихын танымдық жəне тағылымдық тұрғы-
да жаңаша қарауға мүмкіндік береді, заманауи талаптарға сай жазылатын көптомдыққа септігін тигізетіні 
сөзсіз. Əрине, автордың кейбір тұжырымдары қатып-сеніп қалған аксиома деуден аулақпыз. Мысалы, 
Қазақ хандығының қай кезден бастау алуы, қазақ мемлекетінің кезеңдерінің атаулары, жазылатын 10 
томдық тарихымыздың қалай аталуы, кейбір тарихи тұлғалар туралы ортақ пікір болмауы. 
Профессор Х.Əбжановтың бұл еңбегінің құнды болуы автордың көп жылдық ғылыми ізденістері мен 

ұстаздық қызметтерінің нəтижесі екені сөзсіз. Бұл еңбекті студенттерге, магистранттарға оқулық құрал 
ретінде ұсынуға болады. Мұнда көптеген тарихи-философиялық терминдердің анықтамасы берілген.  
Ғылыми еңбек болса да, кітап оқуға жеңіл, тілі жатық, Автор қазақ тілінің сөз байлығын кең менгере 

білген, мақал-мəтелдер, афоризмдер тарихи уақиғаларға байланысты орынды қолданылған, Біздің пікірі-
мізше, мұндай еңбек орыс, ағылшын тілдеріне аударылса, қазақстың тарихына қызығушылықпен қарай-
тын басқа ұлт өкілдеріне мүмкіндік туар еді. 

 
Резюме 

Дана рецензия на книгу профессора Х.Абжанова «Қазақстан: ұлттық тарих, идея, методология», которая посвя-
щена актуальным проблемам истории Казахстана, методологии её изучения. Также автор подчеркивает, что исследо-
ватель в своей книге затрагивает такие вопросы национальной истории, как национальная идея, национальная элита. 
Рекомендуется перевод книги на русский и английский языки. 

Ключевые слова: государство, политика, история, личность, историография, əдістеме, наследие, Послание, 
стратегия, задача, идея, общество, эпоха, цивилизация, парламент, независимость, элита, интеллигенция, исследова-
ние, искусство, качество, наука, цель, народ 

 
Summary 

Is given a review of the book by Professor H.Abzhanov "Kazakhstan: national history, idea, methodology," which is 
devoted to topical problems of the history of Kazakhstan and the methodology of its study. 

It is recommended translating the book to Russian and English languages. 
Keywords: the state, politics, history, identity, historiography, distime, heritage, Message, strategy, task, idea, company, 

age, civilization, Parliament, independence, elites, intellectuals, research, science, objective 
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