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Жаңа туған бала индивид (жеке адам) деп саналады. Қалыпты даму арқылы, өмір тәжірибесі 

мен өзіндік қасиеті әлеуметтік ортада өз орнын табуға көмектеседі. Сол орнын тапқан кезде ғана 
адамды жеке тұлға деп айта аламыз. Адам сана иесі ретінде, еңбектену нәтижесінде материалдық 
игіліктерді өндіреді, өзіне берген тамаша қасиет-ойлау мен сөйлеу арқасында қатынас жасап, 
өзінің қоршаған ортасына белсенді түрде ықпал етеді. Адам бойындағы даралық өзгелермен 
қарым- қатынасынан байқалады. Дүниенің сырын танып білуде субьектіге, яғни тұлғаға айналады.  

Жеке адамның азаматтық, кісілік, тұлғалық қасиеттері болады. Адамның түрлі қатынасы 
арқасында іс-әрекеттеріне сәйкес жеке адамның тұлғалық сипаттары сомдалады, қадір-қасиеті 
қалыптасады. Жеке адамның кісілік қасиеттері мен даралық ерекшеліктері оның іс -әрекеттегі 
белсенділігінің өрістеуіне ықпал етеді. Адамның белсенді қимыл әрекеті оны мінез-құлқынан, 
ниет-тілегімен бағыт-бағдарына айқын байқалады. Ниет-тілектердің мәні адамның тіршілігінен, іс-
әрекет түрлеріне, әлеуметтік ортада атқаратын қызметі мен ісінен айқын көрінеді. Сөйтіп, жеке 
адамның ішкі дүниесінің сыры, жан сарайы психикасының даралық ерекшеліктері сыртқа білініп 
тұрады. Әлеуметтік жағдай жанама түрде әсер етеді де оның психикасын дамытады. Адамның 
тіршілік ортасы үнемі өзгеріп тұрады. Жеке адам бойындағы сапалық ерекшеліктер мен оның 
психологиялық дара өзгешеліктерін-темперамент, мінез, іс-қимыл, сезім жүйелері, қабілеті мен 
еркі білдіреді [1, 2 б.]. 

Міне бұл даралық сапалар тарихи қалыптасып, жеке адамның кісілік қасиеттерін құрайды. 
Әрбір адамның мінез-құлық ерекшеліктері әлеументтік ортада өсіп жетіледі. Жеке адамның 
тұлғалық сипатын екі түрлі ерекшелігін байқауға болады. Ол: әрбір адамның құрылымы мен жеке 
басындағы даралық сипаттар; типтерден туандайтын  және жеке басқа бағынышты азаматтық 
ерекшеліктер.Бұл екеуі де биологиялық және әлеуметтік факторларға негізделіп қарастырады. 

Биологиялық фактор –адамға туа берілетін табиғи анатомиялық және физиологиялық 
қасиеттер. Әлеуметтік фактор адамның дамып жетілуінде тіршілік ортасының қоғамның, тәлім-
тәрбиенің әсері. Бұл екі фактор  адамның психикалық дамуында бірін-бірі толықтырып отырады. 

Индивид (жеке адам)-тұқымқуалаушылық қасиеттердің жалпы генотипін тасымалдаушы, 
биоәлеуметтік тіршілік иесі. Адам дүниеге келгенде индивид болып туылады. Ол қоғамдық 
қатынастардың объектісі, әрі субъек-тісі.  Қатынастар ықпалын сезіну мен бірге қатысушы, әрі 
оны терең бойлаушы. З.Фрейд  ілімі бойынша, үнемі қоғам ішінде болып оның ықпалын сезінуші, 
әрі оған қарсы тұрушы биологиялық тұйық жан. 

Тұлға-бұл, қоғамдық қатынастың обьектісі мен жемісі ғана емес, сонымен бірге іс-әрекет, 
қатынас, сана, өзіндік сананың белсенді субьектісі. Тұлға болып туылмайды, ол әлеуметтік, 
мәдени даму нәтижесінде туындайды. Тұлға мақсатқа талпынушы ғана емес, сонымен бірге өзін-
өзі ұйымдастыратын жүйе. Оның зейіні мен іс-әрекетінің обьектісі: сыртқы орта мен  өзінің 
«Мендік» сезім болады. Осыған байланысты өзін -өзі реттеу, өзін-өзі ұстай білу, қабілеті мен 
қасиет көрсетеді. Тұлға болу дегеніміз-белсенді түрде өмірлік позицясы бар және ішкі 
қажеттілікке байланысты таңдау жасай білу, келген шешімінің зардабын бағалау және өзі 
қоғамның алдында жауап беру, үнемі өзін-өзі және өзгелерді құруға түрлі әдіс, тәсілдерді меңгеріп 
өз мінез құлқын реттеуші. 

Тұлғалық қасиеттер үш дәрежеде болады: 
1. Әрбір адам ең алдымен адамзат қауымының мүшесі ретінде шыққан нәсілінен, ұлтынан, 

туысынан, туған жерінен тәуелсіз есті адамның барлық өкілдеріне ортақ жалпы қасиеттерді 
иелену. Олардың қатарына: қуану, қайғыру, болжамдық, елді сүю, арамдық –зұлымдарға, 
әділетсіздіктерге, әділеттікке және т.б. көптеген рухани-психологиялық қасиеттер жатады. 



2. Әр адамның физикалық және психологиялық ерекшеліктері болады Бұлар, оның мінез-
құлықында, сезім көрінісінде, темперментінде, қимыл мен жүріс тұрысында, сөйлеу 
ерекшелігінде, сыртқы әсерлерге қайтаратын жауаптарында, басқа адамдармен қарым-қатынсында 
т.б. тіршілік әрекеттерінде байқалады. Осы қайталанбайтын ерекшеліктерінің арқасында әр 
адамның басқаларға ұқсамайтын өзіндік қырлары туады. Бұл қырларының негізгі физиологиялық 
ерекшелік-терінде жатқанмен оған әрине өмір сүру ортасының да қатысы бар. 

3. Адам белгілі бір елде, рухани дәстүрде белгілі дәрежеде жеткен материалдық және рухани 
мәдениет жемістерін сусындап өседі. Сол дәуірдің тарихи ортаның жемісі осының бәрі адамның 
жан-дүниесінде өзінің ізін қалдырады [2, 137 б.]. 

Міне осындай дұрыс тұлғаларды қалыптастыруда еліміз жаңа жобаларды жүйеге келтіріп 
жатыр. Солардың бірі болашаққа бағдар:рухани жаңғыру жобасы десек қателеспейміз. 

 Рухани жаңғырудың қайнары – ұлттық салт-дәстүр деп алатын болсақ, онда рухани жаңғыру 
үшін рухани құндылықтарды түгендеу және ұлттанудан бастаған абзал. Осы жерде ұлттану 
дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Қазіргі қазақты тану, оның қасиеті қайсы, қасіреті қайсы – 
осыны анықтау, ұлттың мінезін біліп, сырына үңілу деген түсінікті көбісі білсе көбі біле бермейді. 
Міне, осындай өрескел қасиетсіздіктерден арылмайынша, ұлт тұтастай рухани жаңғыра алмайды. 
Қайран Абай, қазақтың мінін бетіне басып, кемшіліктен арылтуға сонша неге ұмтылды деп 
ойлайсыз? Сол кемеңгер айтқан «Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсеқызар, жалмауыздар» тұрғанда, 
«қазаққа іші жау болып, сырты күлмеңдер» тұрғанда, «партия жиып, пара алған, пейілі кедей 
байлар» тұрғанда, «жақынын тіріде аңдып, өлсе өкіргендер» тұрғанда рухани жаңғыруың қиын. 
Сондықтан мемлекет осылай қайта түлеу кезінде ұлттық қасиет пен ұлттың мінезін 
қалыптастыратын ұлттың өмір салтына ерекше назар аударуы қажет. 

Мұндай жағдай халықаралық тәжірибеде бар. Алпауыт АҚШ секілді дамыған елдер бұған 
бізден көп бұрын мән берген. 1972 жылы АҚШ президенті конгрестің жанынан арнаулы комитет 
құрып, әлеуметтік перспективалық ақпарат жүйесін жасау жөніндегі дектерге қол қойды. Бұл 
комитетті сенатор Э.Кеннеди басқарды. Ол жасаған жүйеге АҚШ Ұлттық қауіпсіздік 
стратегиясының басты мақсаттарының бірі ретінде өмір салтын қорғау міндетін енгізді. Осыдан 
соң «Әлеуметтік көрсеткіштер» деп аталатын жалпы мемлекеттік жүйе жасалды. Сол арқылы 
АҚШ-тың қатардағы азаматтарының өмір салты параметрлері айқындалды. Олар тар ауқымда 
алғанда жеке адамның, кең ауқымда алғанда тұтас ұлттың мінезі мен қалыптасуына әсер ететін 8 
блокқа жіктелді. Атап айтсақ: денсаулық, қоғамдық қауіпсіздік, білім, еңбек, табыс, тұрғын үй, 
демалу мүмкіндігі және демократия. 

Осы параметрлер бойынша АҚШ билігі америкалықтардың технологиялық жай-күйіне 
стратегиялық талдау жасайды, ұлттық мінезі мен дағдысы қай бағытта өзгеріске түсіп жатқанын 
анықтап отырады. Ұлтқа ішкі және сыртқы ақпараттың психологиялық әсерін дер кезінде біледі. 
Мәдениеттер мен салт-дәстүрлер алмасу процесін бақылауда ұстайды. Жиналған деректерге 
байланысты мемлекет тиісті шешім қабылдайды және оны жүзеге асырады [3]. 

Қазақстанда осындай мемлекеттік жүйе бар ма? Жоқ болса, оны құру қажет. Мұнсыз, яғни 
ұлтты әлеуметтік-психологиялық тұрақты зерттеусіз оның тарихи салт-дәстүрін сақтау және осы 
заманға сәйкес жаңғырту оңай емес. Дәлірек айтсақ, мүмкін емес деп ойлаймын. 

Біздің елімізде ұлттық қасиет пен намыс, ұлттың тілі мен өмір салты, рухани талап-тілегі – 
бәрі заңмен қорғауды қажет етеді. Өзара сыйластық, шынайы махаббат, туысқандық, 
бауырмалдық сезімі секілді адамға тән асыл қасиеттер де солай. Біз өкінішке қарай, заңдарды адам 
мен адамгершілікке бейімдей алмай келеміз. Айтыңызшы, адамның тұлға емес, биологиялық 
тіршілік иесі түрінде материалдық қажеттіліктерді ғана іздеушіге, ал халықтың барлық рухани 
қайнарлардың көзі ретіндегі қасиеттерін сұйылтып, технократтық топқа айналмауын қамтамасыз 
етуіміз керек. 

Рухани жаңғыратын ұлт пен оның мемлекетіне табандылық керек. Тарихта бар, өркенді 
елдердің ғалымдары білетін және зерттеген рухани кереметтерімізді ұлттық рухани жаңғырудың 
құдіретті күшіне айналдыру парыз. Біздің төл әліпбиіміз бар. Сонымен тасқа қашалған тарихымыз 
бар. Ендеше оны неге жыл сайын Ұлы Дала өркениетінің жауһары, адамзат мәдениетінің үздік 
құндылықтарының бірі ретінде мемлекеттік, ұлттық ауқымда атап өтпейміз? Осындай іргелі елдік 
қадам арқылы бүгінгі және ертеңгі ұрпақтың мақтанышына айналдыруымыз қажет. 

Рухани жаңғыруды жүзеге асыру, дұрыс тұлға қалыптастыру үшін осындай мәселелерге нақты 
қол жеткізуіміз керек. Ата-баба жасаған өркениет шынайы жаңғырудың құдірет күшіне айналсын. 
Бізге осындай мемлекеттік деңгейдегі тұрақты өтіп тұратын жоталы шаралар жүзеге асырылу 
керек [4, 2-3 бб.].  



Мәселен, қазіргі таңда киелі жерлер көп, әлі де анықталар, мәселе мынада. Соларды бүгінгі 
балалар міндетті түрде көруі керек. Ұлтқа, оның тарихы мен рухани құндылықтарына жастардың 
құштарлығын оятудың ықпалды жолы осы. Әлгінде тілге тиек еткен ежелгі кесене-мазарларды 
басқа өңірлерді былай қойғанда, сол өңірдегі мектеп оқушыларының өздері біле бермейді. 

Сонау 90-шы жылы, ұлттық сана туралы әпіл-тәпіл айта бастаған тұста, Целиноград қаласында 
бір топ қазақ азаматы айқасып жүріп ашқан бірінші-екінші сыныптардың балаларын қазақ деген 
байырғы ұлт бар екенін, оның ұлы тұлғалары мен бай тарихы бар екенін пәк жүрегімен сезінсін 
деп, көптеген қайшылықтарға қарамастан Ұлытау мен Түркістанға сапарға жіберген екен. Сол 
өлкедегі тарихи-архитектуралық ғажайыптарды көрген, емін-еркін аралаған, сырына қанған 
жеткіншектер өздерінің қазақ екендіктеріне, сол халықтың перзенттері екендігіне мақтанып 
оралыпты. Міне осындай жүйелі жұмыстар ғана нәтижесін бермек. Егер ұдайы осылай болсын 
десек, бүгін жас толқын әлгіндей сезімде тұлғалансын десек, рухани жаңғыру аясында мектеп 
туризмін қалыптастыру қажет. Бұл шара ерте кездерде болды, алайда қазіргі күні жиі көрініс таба 
бермейді. Бұл мәселеге не кедергі немесе нендей себеп болғандығын нақты айту қиын болып 
отыр. 

Халықтың рухани жаңғыруы, жастарымыздың рухани құндылықтарды бойына сіңіріп 
қалыптасуы жүз жаңа тұлға жайлы емес, жүз жаңа есім туралы мәселелерге байланысты. Егер 
тұлға жөнінде айтылса, мың ойланып, жүз толғаныуға тура келеді. Ал жүз жаңа есімнің, менімше, 
жүгі жеңіл. Солардың ішінен екі не үшеуі дұрыс тұлғаға айналса, ол да үлкен жетістік деуге 
болады 

Индивидтің жеке тұлға болып қалыптасуы 16-19 жас шамасында болмақ. Бұл дегеніміз 
жасөспірімдік немесе жоғары сынып, колледж, ЖОО студенттік кезең. Міне осы кезеңдерде дұрыс 
тәрбие беру маңызды болып табылады. Руханилықты ұғындыру, нағыз қазақи мәдениеттерге толы 
тұлғаларды қалыптастырудағы келесі өзекті мәселелердің бірі қоғамдық және гуманитарлық 
ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға 
алу қажет және бұл жұмыс қазіргі таңда басталып та кетті [5, 32 б.].  

Оның мәні мынада:  
1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану және филология 

ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға 
тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық 
кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге инженерлер 
мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да 
ауадай қажет.  

2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең 
жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз. 2018-2019 оқу жылының өзінде студенттерді 
осы оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз.  

3. Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім бере бастаймыз. Бұл – 
білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген сөз. Оған 
қоса, жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың 
негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша, болашақтың негізі 
білім ордаларының аудиторияларында қаланады. Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз 
ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен қарауға 
мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100 оқулығының қазақ тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін 
бере бастайды.  

Жоғарыдағы жан-жақты ойларды бір түйінге әкелетін болсам,  киелі халқымыз «Туған жерге 
туыңды тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң 
мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Міне ең алдымен осындай 
қасиеттерді ұғындыру арқылы туған еліңнің, туған жеріңнің құндылығын, руханилығын біліп 
өседі, көріп өседі. Жалпы айтқанда дұрыс қоғам болса, дұрыс тәрбие, дұрыс өнеге берсек жас 
жеткіншектеріміз дараланған жақсы жолмен тұлға болып қалыптасады деген ойдамын. 
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