
ӘЛ-фа ра би атын дағы Қа ЗаҚ ҰЛТ ТЫҚ УНи ВЕр СиТЕТІ 

иН ТЕЛ ЛЕКТУаЛ ДЫҚ 
КаПи ТаЛ –

бІ ЛІМ ҚОҒаМЫ 
ДаМУЫ НЫҢ НЕГІЗІ 

(саяси ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Г.С.Сұл тан баева ның жал пы ре дак циялы ғы мен)

ал ма ты
«Қазақ университеті»

 2014



ӘОЖ
КбЖ
С 

Ұжым дық мо ног ра фия ҚР Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі нің мем ле кет тік 
бағ дар ла ма ла ры бой ын ша «Ел дің ин тел лек ту ал ды әлеуеті» 1585ГФ «Ин тел
лек ту ал ды ұлт тан – ин тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра ға ақ па рат тықком
му ни ка тив тік ық пал ету ді әзір леу», 1899/ГФ2 «Ин тел лек ту ал ды қо ғам аза
мат та ры ның қо ғам дық са на сын қа лып тас ты ру да гу ма ни тар лық тех но ло
гиялар ды әзір леу» та қы рып та рын грант тық қар жы лан ды ру ая сын да жү зе ге 
асы рыл ған ғы лы мизерт теу жұ мыс та ры ның нә ти же сін де жа рық қа шық ты. 

Пікір жазғандар:
Ман сұ ров З.А. – х. ғ.д., про фес сор, ака де мик МаН ВШ

Ла за рев С. – ал ма ты да ғы ЮНЕС КО бю ро сы ның Ди рек то ры 
Са мек В. – Қа зақ стан да ғы бҰҰ ақ па рат тық бю ро сы ның бас ты ғы
 

Са рап шы лар: 
ф. ғ.д., про фес сор Нұр ғо жи на Ш.И., Но да Л.П.

Ме диа-мо ни то ринг: Бай го жи на Д.О.
Эм пи ри ка лық зерт теу лер: Әкім А.К., Әбі тай А.Б. 

ат лас ты әзір ле ген: Әріп баев А.С.
Қа зақ ті лі не ау дар ған: Жо мар то ва Г.

Ин тел лек ту ал дық ка пи тал – бі лім қо ғам да муының не гі-
зі: мо ног ра фия /  Г.С. Сұл тан баева, С.Н. Ве лит чен ко, О.П. 
Лож  ни ко ва.  – ал ма ты: Қа зақ уни вер си те ті, 2014. – 208 б.

ISBN 

Ұжым дық мо ног ра фия бі лім қо ға мын да мы ту дың мә се ле ле рі не ар-
нал ған. Мо ног ра фия әлеу мет тік-гу ма ни тар лық жә не қо ғам дық-саяси 
ғы лым дар са ла сын да ғы зерт теу лер ге, сту де нт тер ге, ма ги ст рант тар ға, 
PhD док то ра нт та ры на жә не қо ғам дық да му мә се ле ле рі қы зық ты ра тын 
жал пы көп ші лік ке ар нал ған. 

ӘОЖ 
КБЖ

© авторлар ұжымы, 2014
ISBN               © Әл-фараби атындағы ҚазҰУ, 2014



3

АЛҒЫ СӨЗ 

бас қа да да му шы ел дер тә різ ді, Қа-
зақ стан үшін ая сын да қа зір гі за ман-
ғы қо ғам инс ти тут та ры мен қа зір гі 

за ман ғы қо ғам инс ти тут та ры мен ме ха ни-
зм де рі құ ры лып қа на қой май, қа зір гі за ман-
ғы қо ғам ның өзі құ ры ла тын жал пы мо дер-
ни за цияны жүр гі зу ст ра те гиялық зор мін дет 
бо лып та бы ла ды. Қа зір гі таң да әлем де жа ңа 
ең бек бө лі ні сі туын дауда – ин тел лек ту ал-
дық ең бек са ла сын да, ғы лы ми жә не мә де ни 
өн ді ріс пен қыз мет көр се ту са ла сын да бі лім 
эко но ми ка сы туын дап, ақ па рат тық қо ғам 
қа лып та су да. Қа зақ стан өз се рік тес те рі мен 
өза ра ық пал дас тық та бо ла шақ қо ға мы на ену 
үшін бар лық күш-жі ге рін са луы тиіс. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт ты» қа лып тас ты-
ру – бұл ХХІ ға сыр да ғы қо ғам ның мо дер-
ни за цияла ну жо лы, бұл жағ дайда да му дың 
бас ты кө зі креа тив ті адам бо лып та бы ла ды. 
Шы ғар ма шы лық де ге ні міз адам ның өзін өзі 
жү зе ге асы ру про це сі, бұл адам нан ру ха ни 
бай лы ғы ның, да ра лы ғы мен тұл ға лық ерек-
ше лі гі нің бо лу ын та лап ете ді. Сон дық тан 
со нау кө не за ман дар дан кү ні бү гін ге дейін 
ке ле жат қан та ри хи-мә де ни мұ ра лар сан 
алуан ды ғы бо ла шақ тың ру ха ни не гі зі мен 
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кө зі бо лып та бы ла ды, со лар ды сақ тау мен кө бейту ар қы лы 
біз дің «ин тел лек ту ал ды ұлт ты» қа лып тас ты ру жо лы мыз бас-
тал ды. ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру Қа зақ стан ның 
да муының ст ра те гиялық мақ сат та ры ның бі рі бо лып та бы ла-
ды, мұн дайда бас ты ба ғыт тар са па лы бі лім бе ру мен өс ке лең 
ұр пақ қа қол дау көр се ту бо лып та бы ла ды. 

биыл ғы жы лы тұң ғыш рет ұйым дас ты рыл ған сту де нт тік 
экс пе ди ция 19 мау сым мен 2 шіл де ара лы ғын да «Ха лық тан 
ха лық қа» ак циясы ның ая сын да Маң ғыс тау, Қы зы лор да жә не 
Се мей об лыс та рын да зерт теу лер жүр гіз ді. Осы ша ра ая сын да 
жас ға лым дар:

1) «Қа зақ стан аза мат та ры ның ин тел лек ту ал дық құн ды-
лық та ры ның се ми оти ка лық-сим во ли ка лық ат ла сы» үшін қа-
жет ті ма те ри ал дар ды жи нақ та ды;

2) ин тел лек ту ал ды қо ғам аза мат та ры ның қа лып та су ына 
ба ғыт тал ған әлеу мет тік жо ба лау бой ын ша гу ма ни тар лық тех-
но ло гиялар ды зерт те ді;

3) бҰҰ мың жыл дық тар да муы мақ са тын да көр се тіл ген, 
«Қа зақ стан 2015 жыл дан соң» ин тел лек ту ал дық по тен циалы-
ның да му проб ле ма ла ры бой ын ша Қа зақ стан аза мат та ры ның 
қо ғам дық пі кі рін зерт те ді.

Сон дай-ақ экс пе ди циядан өту ке зе ңін де «ауыл ға хат» 
ақ па рат тық нау қа ны жүр гі зіл ді, ол біз дің ауыл да ры мыз дың 
өзек ті мә се ле ле рі мен ауыл тұр ғын да ры ның жағ дайына ар-
нал ды. 

Сон дай-ақ Қа зақ стан жас та ры ның ара сын да ин тел лек-
ту ал ды ұлт ты құ ру мүм кін дік те рі ту ра лы пі кір лер ді анық тау 
мақ са тын да фо кус-топ тар да зерт теу лер жүр гі зіл ді. Оған 18-29 
жас ара лы ғын да ғы Қы зы лор да, Пты рау жә не ал ма ты қа ла ла-
ры ның жас та ры қа тыс ты. 

Зерт теу дің ма ңыз ды ба ғы ты ин тел лек ту ал ды әлеует ті арт-
ты ру ға ба ғыт тал ған тиім ді әсер ете тін ақ па рат тық-ком му ни-
ка тив тік тех но ло гиялар ды әзір леу ге қа жет ті қо ғам дық пі кір ді 
ай қын дау бо лып та был ды. Осы мә се ле ні зерт теу үшін сау-
ал на ма лар әзір ле ніп, фо кус-топ тар да жұ мыс тар жүр гі зіл ді, 
олар дың нә ти же ле рі диаг рам ма лар ға шы ға рыл ды. Сон дай-ақ 
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«Қа зақ елі» ат ты сту де нт тік ғы лы ми экс пе ди ция си па тын да ғы 
гу ма ни тар лық жо ба жү зе ге асы рыл ды. 

Жа ңа ақ па рат тық тех но ло гиялар эко но ми ка ға ау қым ды 
өз ге ріс тер ен гіз ді. адам ка пи та лы на қа тыс ты әзір ле нім дер, 
зерт теу лер мен ма те ри ал дық емес са лым дар ма те ри ал дық 
ин вес ти циялар мен са лыс тыр ған да, же тек ші орын ға ие бол-
ды. Өйт ке ні, ен ді эко но ми ка лық қыз мет ма те ри ал дық емес 
құ рауыш тар ға ба ғыт та ла тын бол ды. Швей ца рия ға лым да ры 
б.Карл сон, Г.Элиас сон эко но ми ка лық да му ды жа ңа тех но-
ло гиялар тү рін де гі идея лар дың жү зе ге асуы деп са най ды. ал 
ағыл шын ға лы мы Т.Стюарт тың пі кі рін ше, ин тел лек ту ал ды 
ка пи тал – бұл ұйым бай лы ғы ның жа ңа кө зі. Ма те ри ал дық 
емес эко но ми ка да та быс тар ға қол жет кі зу үшін ұйым ға, әр бір 
адам ға бү рын ғы дағ ды ла ры нан ерек ше ле не тін жұ мыс тә сіл де-
рін иге ру қа жет. бас қа ша айт қан да, «бі лім» жа ңа эко но ми ка-
ның, жа һан дық ги пер бә се ке лес тік тің жә не жаөан дық ме не-
дж мент па ра диг ма сы ның не гіз гі ұғы мы на ай нал ды. Л. Эд ви-
нс сон ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды құн ға ай нал ды ру ға бо ла тын 
бі лім деп са най ды. Й. руус, С. Пайк пен JI. ферн ст ин тел лек-
ту ал ды ка пи тал ды ұйым ның құн ды лық та рын құ ру ға қа ты са-
тын жә не оны мен то лы ғы мен не ме се жар ты лай ба қы ла на тын 
бар лық ақ ша лай емес жә не ма те ри ал дық емес ре су рс тар мен 
те ңес ті ре ді. С. ал берт пен К. бред ли ин тел лек ту ал ды ка пи-
тал ды «бі лім дер мен се зіл мейт ін ак тив тер дің фир ма лар мен 
ұлт тар ға бә се ке лес тік ар тық шы лық та рын бе ре тін пай да лы ре-
су рс тар ға ай нал ды ру үр ді сі» деп атай ды. Дж. Тис ин тел лек ту-
ал ды ка пи тал ға си но ним ұғым «бі лім ак тив те рі» ұғы мын пай-
да ла на ды, сөйт іп, ст ра те гиялық ак тив тер ре тін де же ке ле ген 
жә не ұйым дық бі лім дер ден эко но ми ка лық пай да та бу қа жет-
ті гін көз дейді. 

Қа зақ стан жағ дайла рын да бі лім қо ға мын құ ру, оны қа-
лып тас ты ру жә не ел дің бас ты құн ды лы ғы на ай нал ды ру бас ты 
ст ра те гиялық мақ сат жә не мем ле кет тік сая сат тың перс пек ти-
ва лы орын да ла тын мін де ті бо лып та бы ла ды. Оған дә лел соң-
ғы үш жыл ішін де ЮНЕС КО-ның бі лім да му ин дек сі бой ын-
ша Қа зақ стан ның 129 ел дің ішін де гі төрт көш бас шы ның бі рі 
бо лып та бы ла тын ды ғы. 
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Әлем нің бә се ке ге қа бі лет ті ел де рі нің қа та ры на ену та лап-
та ры на сәй кес тік жо лы ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды таң дау бо-
лып та бы ла ды. бұл жо ба қа зақ стан дық бі лім қо ға мын да му ды 
ин вес ти циялау ға ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық тех но ло гиялар-
ды әзір леу ге ар нал ған дық тан, не гіз ре тін де әлем дік тә жі ри-
бе де гі ин тел лек ту ал дық ин вес ти циялау ар қы лы ел эко но ми-
ка сы ның да муы бой ын ша зерт теу лер алы на ды. бұл ғы лы ми 
зерт теу лер де адам ның ин тел лек ту ал дық по тен циалы ин вес-
ти ция ре тін де қа рас ты ры ла ды. Сон дық тан, ел дің әлеу мет тік 
жә не эко но ми ка лық сек то ры ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт-
ты ру мақ са тын да бі лім қо ға мы ның да му ына ин вес ти циялар-
ды тар ту, оны тиім ді жү зе ге асы ру әдіс те рін жә не ба ға лау 
жүйе сін әзір леу ар қы лы ин но ва циялық мін дет тер ді ше шу ме-
ха ни зм де рін зер де леу мен зерт теу аса ма ңыз ды. 

Мем ле кет тің әлем дік эко но ми ка да ғы жиын тық бә се ке-
ге қа бі лет ті лі гі, ұзақ уа қыт бойы да му ға қа бі лет ті лі гі үш ст ра-
те гиялық ре су рс қа бай ла ныс ты. бі рін ші ст ра те гиялық ре сурс 
та би ғи бай лық, атап айт қан да: жер, су, пай да лы қаз ба лар, ор-
ман т.с.с. Екін ші ст ра те гиялық ре сурс – ма те ри ал дық-тех ни-
ка лық ба за мен қар жы лық ка пи тал, мұн да ғы бас ты сы – іс те гі 
өн ді ріс тік жаб дық тар, зауыт кор пус та ры, ма ши на лар, қор лар, 
мем ле кет тір ші лі гі нің түр лі ма те ри ал дық құ рауыш та ры ның са-
па сы мен са ны. Үшін ші ст ра те гиялық ре сурс жұ мыс күш те рі – 
адам дар бо лып та бы ла ды. адам ре су рс та ры ның да му дең гейі, 
бі лім жә не мә де ниет дең гейі эко но ми ка мен қо ғам ның да муы 
үшін бас ты фак тор лар бо лып та бы ла ды. Әлем нің же тек ші ел-
де рі нің да муы пос тин ду ст риал дық, одан соң жа ңа эко но ми ка-
ның – бі лім дер, ин но ва циялар, жа һан дық ақ па рат тық жүйе лер 
эко но ми ка сы, сон дай-ақ ин тел лек ту ал ды ең бек, ғы лым, жа ға 
тех но ло гиялар эко но ми ка сы ның қа лып та су ына әкел ді. бұл 
жа ңа эко но ми ка ның не гі зін қа зір гі қо ғам ның әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық да муының бас ты ба сым ды лы ғы бо лып та бы ла тын 
ин тел лек ту ал ды по тен циал құ рай ды. Қа зір гі ке зең де бі лім ша-
ру ашы лық са ла сы на ай нал ды, ал эко но ми ка ның да муының 
не гіз гі ре сур сы адам зат фак то ры бо лып та бы ла ды – өн ді ріс те, 
ғы лым да, мә де ниет те т.с.с. бір де ңе ашып, құ ра ала тын тұл ға 



7

жо ға ры ба ға ла на ды. Сол се беп ті Қа зақ стан да ғы жо ға ры бі лім-
нің бас ты мақ са ты – Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның ин тел лек ту-
ал ды тұр ғы дан да мы ған, шы ғар ма шы лық тұр ғы дан кә сі би аза-
мат та рын даяр лау бо лып та бы ла ды.

бү гін гі таң да жо ға ры бі лім жүйесі нің ал ды на жа ңа мін дет тер 
қойы лып отыр, оның ең бас ты сын Қр Пре зи ден ті Н.Ә. На зар-
баев өз бас та ма сы мен кө те ріл ген «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» 
ұлт тық жо ба сын да атап өт ті: «жа ңа кейіп те гі қа зақ стан дық тар-
ды тәр бие леу, Қа зақ стан ды бә се ке ге қа бі лет ті адам зат ка пи та-
лы бар ел ге ай нал ды ру». ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та суы 
Қа зақ стан ның да муының ст ра те гиялық мақ сат та ры ның бі рі 
бо лып та бы ла ды, мұн дайда бас ты ба ғыт тар са па лы бі лім мен 
өс ке лең ұр пақ қа қол дау көр се ту бо лып та бы ла ды. 

бү гін гі таң да креа тив ті ой лай бі лу, бі лім дер ді өң дей алу, 
жа ңа ше шім дер, тех но ло гиялар мен ин но ва циялар ды қа был-
дау ең ма ңыз ды қа сиет бо лып та бы ла ды. Креа тив ті ой лау, 
пай да лы бо ла бі лу, өз қо ға мы ңа, бү кіл адам зат ба ла сы на қыз-
мет ету, сы ни ой лау қа бі ле ті, сол ар қы лы өмір дің мә нін, же ке-
ле ген әр бір адам ның он да ғы рө лін ба ға лау – мұ ның бә рі же ке 
тұл ға ның то лық қан ды да муы үшін қа жет ті ұстаным дар бо лып 
та бы ла ды.

Осы ған бай ла ныс ты ұлт тың ин тел лек ту ал ды ка пи та лы-
ның да му ына ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық техн ло ло гиялар ды 
зерт теу жә не Қа зақ стан ның «ин тел лек ту ал ды қо ға мы ның аза-
ма тын» қа лып тас ты ру тек ғы лы ми ға на емес, саяси да мін дет 
бо лып та бы ла ды. Сон дық тан, «ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма-
тын» қа лып тас ты ру да қа зір гі ке зең де қо ғам дық са на ға жә не 
ст ра те гиялық мақ сат тар дың нә ти же ле рі не ық па лын ти гі зе тін 
гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды ке шен ді зерт теу жү зе ге асы-
ры луы тиіс. Әлем дік эко но ми ка лық, әлеу мет тік-саяси про-
цес тер дің же дел да муы ке зе ңін де қа зақ стан дық қо ғам ның 
ру ха ни құн ды лық та ры мен идеоло гиялық ұстаным да рын ай-
қын дау, олар ды өр ке ниет ере же ле рі не ба ғыт тау өзек ті мә се ле 
бо лып та бы ла ды. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сы ның мақ са ты 
бас ты ка пи тал жә не жо ға ры құн ды лық – адам ды кә сі би ма-
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ман ре тін де ға на емес, оның бар лық қа сиет те рі мен ру ха ни-
адам гер ші лік ті бел гі ле рі тұр ғы сы нан шы ға ру бо лып та бы ла-
ды. Жа ңа шыл ой лай ала тын жас тар ды қа лып тас ты ру жо лын-
да ғы ма ңыз ды қа дам Қа зақ стан ның 2010 жы лы бо лон про-
це сі не қо сы луы бо лып та бы ла ды, бұл ха лы қа ра лық ин тег ра-
цияда жа ңа перс пек ти ва лар аш ты. Қа зақ стан да бі лім жүйе сін 
жа ңар ту ая сын да бір қа тар ре фор ма лар жү зе ге асы рыл ды. атап 
айт қан да, Қр бі лім жүйе сін да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға 
ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның қа был да нуы елеу лі 
оқи ға бол ды, онынң мақ са ты ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сай 
ке ле тін жа ңа бі лім са па сы на қол жет кі зу бо лып та бы ла ды. 

Қа зақ стан ин тел леу тал дық қо ғам құ ру жо лы на тұр ды. 
Мұн дай қоғ мад,ы саяси-эко но ми ка лық, өн ді ріс тік, әлеу мет-
тік, ин но ва циялық са ла лар ме ха ни зм де рін адал ең бек ете тін 
ин тел лек ті сі жо ға ры адам бас қа ра ды. Ең бек ада мы – бұл бі лім 
ада мы. «ин тел лек ту ал ды ұлт» жо ба сы үш по тен циал ды сәт ті 
ес ке руі тиіс: жа ңа ше шім дер дің, тех но ло гиялар мен ин но ва-
циялар дың туын дауы, ақ па рат тық төң ке ріс, жас тар дың ру-
ха ни тәр биесі. бү гін гі таң да Қа зақ стан ның әлем дік аре на да 
бә се ке ге қа бі лет ті ма ман дар даяр лау са ла сын да тиіс ті ор нын 
алуына мүм кін дік те рі мол. 

бұл ғы лы ми жи нақ тың ав тор ла ры үш ба ғыт та жұ мыс тар 
жүр гіз ді. бі рін ші сі – гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды зерт теу-
ге ар нал ған отан дық жә не ше тел дік ав то рл дар дың ең бек те рі-
не тал дау жа сау. бұл «гу ма ни тар лық тех но ло гиялар» ұғы мын 
ай қын дау жә не олар дың ин тел лек ту ал ды қо ғам ның қа лып та-
су ына ық па лын зерт теу үшін қа жет бол ды. Сон дай-ақ ин тел-
лек ту ал ды ин вес ти циялар, ма те ри ал дық емес құн ды лық тар, 
эко но ми ка лық ер кін дік тер, саяси бос тан дық тар, бұ қа ра лыққ 
ком му ни ка ция жә не қо ғам дық мүд де лер, саяси дис курс пен 
ме та фо ри ка са ла сын да зерт теу лер жүр гіз ген көр нек ті ға лым-
дар дың ең бек те рі не жүйелі жә не са лыс тыр ма лы тал дау жа-
сал ды. Олар ға жа та ды: Werner Clement, Gerhard Hammerer, 
Karl Schwarz, Ahmed Bounfour, Leif Edvinsson, Aurora 
Teixeira, lsy Núñez Guerrero, W. Ken Farr, Richard A. Lord, J. 
Larry Wolfenbarger, H.D. Lassswell, D. Lerner, W. Shramm, D. 
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McQuial. Шы ғар ма шы лық ой лау ды жә не ин тел лек ті ні да мы-
ту мә се ле сі не отан дық та, ше тел дік те пси хо ло гия лық-пе да-
го ги ка лық әде биет тер де көп кө ңіл бө лі не ді – он дай зерт теу-
ші лер дің қа та рын да Л.а. ба ра но ва, а.В. бруш линс кий, Дж. 
Гил форд, б.а. Жет пис баева тә різ ді ав тор лар бар. Зерт те ліп 
отыр ған мә се ле нің қа лып та су ерек ше лік те рі не, қыз ме ті-
не, мә ні нің си па ты на, әлеу мет тік өл ше мі не р.З. ал тын баев,  
В.П. Елю тин, а.и. Ко че тов, Л.Г. Смир нов, С.П. Тра пез ни-
ков, Л.а. Ши ряев өз үлес те рін қос ты. 

Қа зір гі таң да ғы ғы лым да бі лім мә се ле ле рін түр лі тұр ғы-
дан и.В. бес ту жев-Ла да, Е.Ю. бик ме тов, Г.Е. Збо ро вс кий,  
а.Г. Зд ра во мыс лов, Н. Ко ган, Д.Л. Конс тан ти но вс кий,  
Н.Я. Мар ти ши на, В.Я. Не чаев, Ю.П. Пет ров; Л.Л. ру би на, 
М.Н. рут ке вич, и.М. фа деев, ф.р. фи лип пов, ф.Г. Хай рул-
лин, Г.а. Че ред ни чен ко, ф.В. Ша ри пов, М.Т. Ша фи ков,  
В.Н. Шуб кин тә різ ді фи ло соф тар мен әлеу мет та ну шы лар 
зерт те ді. 

ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды зерт теу лер Scopus ба за сы 
бой ын ша ғы лы ми жур нал дар да жа рық көр ген ең бек тер де 
си пат тал ды: Gadaf Rexhepi Sadudin Ibraimib Nexhbi Veselic, 
Оң түс тік-Шы ғыс Еуро па уни вер си те ті биз нес жә не эко но-
ми ка фа куль те ті (Те то во, Ма ке до ния), Majidi, AB, Haddadian, 
иран уни вер си те ті нен ре заи, Де ви Fariha Abdullaha*& Saudah 
Sofiana Faculty Universiti Teknologi Ма лай зия, т.с.с.

ин тел лек ту ал ды әлеует тің, мә де ниет пен қыз мет тің 
өза ра бай ла ны сы ның тал да мы Л.П. буева, Е.а. Ва ви лин,  
В.К. Кан тор, Н.В. Кар лов, В.Ж. Кел ле, и.ф. Ке фе ли, Л.Н.Ко ган,  
и.Т. Куз не цо ва, М.Н. Кузь мин, Н. Лоб ко виц, Э.С. Мар ка-
рян, Д. Мар куш, В.М. Ме жуев, Ю.а. Му равь ев, а.Л. ни ки фо-
ров, Ю.К. Плет ни ков, а. Швей цер, б.Г. Юдин, б. Жек сен-
баев, М.а., Ну риев, а.К. Са тов, М.а. Мер га лиев, Ж.а. Сей-
сен баева ның жә не т.с.с ең бек те рін де қа рас ты рыл ды. 

Сөйте тұ ра, отан дық әлеу мет тік жә не пси хо ло гия лық әде-
биет тер де ин тел лек ту ал ды по те ни цал, оның мә ні мен маз мұ-
ны мә се ле сі кең ауқы мын да си рек қой ыла ды. Қа зір гі ке зең де 
бұл та қы рып ты тұ тас тай көр се те тін зерт теу лер жоқ тың қа сы. 
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Не гі зі нен ин тел лек ту ал ды по те ни цал дың қа лып та суы мен да-
муының же ке ле ген тұс та ры ға на қа рас ты ры ла ды. 

Қа зақ стан ның қо ғам дық-саяси ғы лы мы са ла сын да ғы ин-
тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та су ын ке шен ді зерт теу ге ар нал-
ған ал ғаш қы жо ба лар дың бі рі «ин тел лек ту ал ды ұлт тан – ин-
тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра ға ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік 
ық пал ету тех но ло гиясын әзір леу» жо ба сы бо лып та бы ла ды. 

Жа қын бо ла шақ ты ай қын дау жә не «ин тел лек ту ал ды ұлт-
2020» Ұлт тық жо ба сы ның ая сын да жү зе ге асы ры ла тын ке-
шен ді бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ру мақ са тын да жүр гі зі ле тін 
жұ мыс тар атал мыш ба ғыт та ғы ал ғаш қы зерт теу лер бо лып та-
бы ла ды. 

Ха лық тың инт те лек туал ды-мен тальді ка пи та лын ай қын-
дайт ын фак тор лар ды тал дау мақ са тын да кон тент-тал дау, 
фак тор лық тал дау жүр гі зі ліп, қа зақ стан дық баҚ ма те ри ал да-
ры ның саяси дис кур сы зерт тел ді.

бі ре гей жо ба ның ба сым ба ғы ты – ЮНЕС КО-ның ма те-
ри ал дық емес мә де ни мұ ра ны қор ғау ту ра лы Ха лы қа ра лық 
Кон вен циясы на сәй кес Қа зақ стан ха лық та ры ның ма те ри-
ал дық емес құн ды лық та рын сақ тау жә не ұр пақ тан-ұр пақ қа 
жет кі зу мә се ле ле рін зерт теу. Экс пе ди ция қа ты су шы ла ры ай-
мақ тар мә се ле ле рін, бҰҰ мың жыл дық бағ дар ла ма сы ая сын да 
«Қа зақ стан 2015 жыл дан соң» се ло лар мен ауыл дар дың әлеу-
мет тік да му мә се ле ле рін, Қа зақ стан ның ақ па рат тық ке ңіс тік 
ар қы лы мә де ниет тер дің жа қын да суының ха лы қа ра лық он-
жыл ды ғы на енуі нің мүм кін дік те рін зер де ле ді. Экс мпе ди ция 
ке зін де «ауыл ға хат» ақ па рат тық нау қа ны жүр гі зіл ді, ол қа зақ 
ауыл да ры мен ауыл тұр ғын да ры ның өзек ті мә се ле ле рін қоз-
ға ды. Жал пы ал ған да, жо ба ға бар лы ғы ай мақ тар дан 500 адам 
қа тыс ты, оның ішін де рес пон де нт тер, ин тер вьюер лер, ға лым-
дар, мә де ниет қай рат кер ле рі, сту де нт тер, ор та оқу орын да ры-
ның бі лім алу шы ла ры бол ды. 

Зерт теу ші лер то бы ғы лы ми экс пе ди ция жұ мы сын да көр-
сет кен кө мек те рі мен қол дау ла ры үшін ай мақ тар да ғы ға лым-
дар ға, мем ле кет тік қыз мет кер лер ге, қо ғам қай рат кер ле рі не өз 
ри за шы лық та ры мен ал ғыс та рын біл ді ре ді: 



11

Се мей қа ла сы нан: Татьяна Ген надь ев на Ти таева ға,  
ф.М. Дос тоевс кий атын да ғы мұ ра жай дың экс кур сия же тек-
ші сі не; бөс тек баев Қа нат Та ныс бе кұлы на, об лыс тық та ри хи-
ай мақ та ну мұ ра жайы ның экс кур сия же тек ші сі не; ай дар Са-
дыр баев қа, іш кі сая сат бө лі мі нің бас ты ғы ның орын ба са ры на; 
Жа наева Ша ған гүл ал дам жар қы зы, М.О. Әуе зов атын да ғы 
пе да го ги ка кол лед жі нің ди рек то ры на; Ер ке бұ лан бал та бе-
ков ке, «Жас Отан» жас тар қа на ты ның ат қа ру шы хат шы сы на; 
Мал ғаж да ров Ми рас Ми ра тұлы на, «Са лауат» ШҚО аҚ тө ра-
ға сы на; Тұр сын Ер ке бұ лан Се рік қа ли ұлы на; аза мат Жұ ма-
таев қа; бек жан Еді лов ке.

ақ тау қа ла сы нан: бек сейіто ва Ер мек Жа рыл ғап қы зы, 
Маң ғыс тау об лыс тық та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы ның ар-
хе оло гиялыө-эт ног ра фиялық бө лі мі ніің мең ге ру ші сі; Тұя-
қов бауыр жан Орын байұлы, Маң ғыс тау об лыс тық жас тар ісі 
бас қар ма сы ның бас ты ғы на; Жет кіз ген До сан Жет кіз ге нұлы, 
Маң ғыс тау об лыс тық жас тар ісі бас қар ма сы ның бас ма ма-
ны на; Тай ға ра Кен же ғұл Ди қан байқы зы, ақ тау қа ла сын да ғы 
жас тар саяса ты ор та лы ғы ның ма ма ны на; Са ғит жа нов ас қар 
Ора за лы ұлы, «Та ғы лым» жас тар аҚ тө ра ға сы на; Кен же бек 
Сер жа нов қа, қа ла лық га зет тің жас тіл ші сі не.

Қы зы лор да қа ла сы нан: Таж ма ха нов Жа ғы пар айт бай ұлы-
на, Қы зы лор да об лыс тық жас тар саяса ты мә се ле ле рі жө нін-
де гі бас қар ма бас ты ғы ның орын ба са ры на; Та са баев Жа сұ лан 
Нұр гел діұлы на, Қы зы лор да об лыс тық жас тар саяса ты мә се ле-
ле рі жө нін де гі бас қар ма ның жас тар жә не жам тар ұйым да ры 
бой ын ша бас инс пек то ры; ис ма ғұ ло ва Гүл зи раш Сәуел хан-
қы зы, об лыс тық мұ ра жай дың та рих жә не ар хе оло гия бө лі мі-
нің мең ге ру ші сі; бах ра мо ва Гүл жан Еш ма хан қы зы, мұ ра жай-
да ғы экс кур сия же тек ші сі; Жу зеев Се рік хан ға, «Сыр ұла ны» 
га зе ті нің бас ре дак то ры на. 
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Гу ма ни тар лық  
тех но ло Гиялар жә не  
ұлт тық ин тел лек ту ал дық  
ка пи тал проб ле ма ла ры

●  1.1. ұлт тың ин тел лек ту ал ды әлеуеті:  
 да му ст ра те гиясы 

Әлем нің же тек ші ел де рі нің да муы 
пос тин ду ст риал дық, одан соң жа-
ңа эко но ми ка ның – бі лім, ин но ва-

циялар, жа һан дық ақ па рат тық жүйе лер эко-
но ми ка сы ның, сон дай-ақ ин тел лек ту ал дық 
ең бек, ,ылым, жа ңа тех но ло гиялар эко но ми-
ка сы ның қа лып та су ына әкел ді. атал мыш жа ңа 
эко но ми ка ның не гі зін ин тел лек ту ал ды әлеует 
құ рай ды, ол қа зір гі қо ғам ның әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық да муының бас ты до ми нан ты бо-
лып та бы ла ды. Соң ғы жыл да ры қо ғам ның ин-
тел лек ту ал ды да муы про цес те рін зер де леуге 
де ген құл шы ныс тар күрт ар тып кет ті. В.К. Ле-
ва шов атап өт кен дей, «бұл бі рін ші ке зек те бі-
лім қо ға мы ның – не гіз гі қоз ғаушы кү ші жә не 
өні мі ғы лы ми бі лім дер мен тех но ло гиялар ды 
өн ді ру, бө лу жә не тиім ді пай да ла ну бо лып та-
бы ла тын жа ңа әлеу мет тік-эко но ми ка лық фор-
ма цияның қа лып та суымен жә не да муымен 
бай ла ныс ты» [1]. Де мек, қа зір гі ке зең де бі лім 
ша ру ашы лық са ла сы бо лып та бы ла ды, ал эко-
но ми ка ның да муының не гіз гі ре сур сы адам-

I.
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зат фак то ры – өн ді ріс те, ғы лым да, мә де ниет те т.с.с. бір де ңе 
ашып, жа сай ала тын тұл ға бә рі нен жо ға ры ба ға ла на ды. Сол 
се беп ті, Қа зақ стан да ғы жо ға ры бі лім нің ма ңыз ды мақ са ты 
– елі міз дің ин тел лек ту ал ды тұр ғы дан да мы ған, шы ғар ма шы-
лық ең бек пен шұ ғыл да на ала тын кә сі би ма ман аза мат та рын 
даяр лау. Қа зір гі таң да жо ға ры бі лім жүйесі нің ал дын да Ел ба-
сы Н.На зар баев өзі бас та ма шы бол ған «ин тел лек ту ал ды ұлт-
2020» жо ба сын да атап өт кен жа ңа мін дет тер тұр: «жа ңа фор-
ма цияда ғы қа зақ стан дық тар ды тәр бие леу, Қа зақ стан ды бә се-
ке ге қа бі лет ті адам зат ка пи та лы бар ел ге ай нал ды ру» [2]. 

ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру Қа зақ стан ның да-
муының ст ра те гиялық мақ сат та ры ның бі рі ре тін де қа рас ты-
ры ла ды, мұн дайда бас ты ба ғыт тар са па лы бі лім мен өс ке лең 
ұр пақ қа қол дау көр се ту бо лып та бы ла ды. бі лім са ла сын да ғы 
ше тел дік ма ман дар дың пі кі рін ше, сон дай-ақ олим пиада лар-
дың, бай қау лар мен тес ті леулер дің нә ти же ле рі не сәй кес қа-
зақ стан дық жас тар дың ин тел лек ту ал дық әлеуеті жо ға ры. Тек 
оны орын ды пай да ла на алу ке рек. бо ла шақ ма ман ға тек жақ-
сы бі лім бе ріп қа на қой май, оның та лан ты мен мүм кін дік те-
рі не жол ашып, ал ған бі лім де рін тиім ді пай да ла нуы үшін жағ-
дай лар ту ды рып, бә се ке ге қа бі лет ті қыз мет кер лер ді қа лып-
тас ты ру қа жет. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт» жо ба сы үш по тен циал ды сәт ті ес-
ке руі тиіс: жа ңа ше шім дер дің, тех но ло гиялар мен ин но ва-
циялар дың туын дауы; ақ па рат тың төң ке ріс; жас тар дың ру ха-
ни тәр биесі. ин тел лек ту ал ды қо ғам ның мақ са ты жа ңа бі лім-
мен қа ру лан ған ма ман дар дың қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды-
ру, бел гі лі бір эко но ми ка лық са ла лар да ғы лы ми же тіс тік тер ге 
қол жет кі зу, елі міз дің гу ма ни тар лық құн ды лық та рын қа лып-
тас ты ру. ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма ты ның тұл ға сы ның қа-
лып та су ын да же тек ші орын ды гу ма ни тар лық тех но ло гиялар 
ала ды, олар дың мін де ті – әлеу мет тік гу ма ни тар лық жүйе лер ді 
бас қа ру бо лып та бы ла ды 

«Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар» ұғы мын ұғын ды ру үшін 
ғы лы ми пі кір та лас тар жар ты ға сыр дан ас там уа қыт тан бе рі 
жү ріп ке ле ді. бұл та қы рып қа қа тыс ты зерт теу лер де әлем нің 
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көп те ген ел де рін де жүр гі зі лу де. Жа ңа ғы лы ми пән нің – со-
циони ка ның не гі зін қа лаушы лар дың бі рі а.В. бу ка лов гу ма-
ни тар лық тех но ло гиялар ды оқы ту әді сі, жүйелі бі лім ді ұйым-
дас ты ру, пси хо ақ па рат тық үйле сім ді лік, те рең пси хо тал дам 
ре тін де ай қын дайды [3]. Гу ма ни тар лық тех но лог Е. Ост ровс-
кий бас қа ша анық та ма бе ре ді: «Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар 
– әлеу мет тік мі нез-құлық ты бас қа ру ар қы лы гу ма ни тар лық 
тех но лог тар дың қо ғам ға мұ қият са лыс ты рыл ған жә не ғы лы-
ми не гіз дел ген тә сіл де рі мен ті ке лей емес әсер ете тін ар найы 
тех ни ка ла ры ның жиын ты ғы» [4].

ре сей ға лы мы а. Ку роч кин жаз ған дай, «гу ма ни тар лық тех-
но ло гиялар – бұл ке ле сі си пат та ма лар ға ие әлеу мет тік-гу ма-
ни тар лық жүйе лер ді бас қа ру әдіс те рі нің ке ше ні: көп ші лік ке 
қол да ну са ла сы на, бо ла шақ қа бағ дар ла нуына (ст ра те гиялық 
си пат та ма сы), экс клю зив ті лік ке жә не оп ти мис ті лік ке» [5]. 
Сөйт іп, гу ма ни тар лық тех но лог тың не гіз гі мін де ті жал пы 
не гіз ді, жал пы ұстаным ды із дес ті ру бо лып та бы ла ды, со ның 
не гі зін де әре кет ті тү сін ді ріп, оны түр лі инс ти ту ционал дық 
жүйеше лер ая сын да ұғы нық ты ету ге бо ла ды, ал бұл жүйеше-
лер дің әр қай сы сы осын дай ұстаным дар дың ар найы жиын-
ты ғын қам ти ды. Гу ма ни тар лық ст ра те гиялар бі рін ші ке зек те 
ті ке лей ком му ни ка цияны да мы ту ға ба ғыт та ла ды. Гу ма ни тар-
лық тех но ло гиялар да ст ра те гиялық си пат қа ие, яғ ни олар ұзақ 
мер зім ді бо ла шақ та мә се ле лер ді ше шу ге ба ғыт та ла ды жә не 
әдет те олар экс клю зив ті, яғ ни нақ ты проб ле ма лық блок не-
ме се жо ба не гі зі не әзір ле не ді. аҚШ-тың Гар вард уни вер си те-
тін де гу ма ни тар лық бас та ма лар са ла сын да зерт теу лер жүр гі зі-
лу де – Harvard Humanitarian Initiatives. Ка тар да гу ма ни тар лық 
ғы лым дар бой ын ша ке шен ді зерт теу лер жүр гі зі лу де. Гу ма ни-
тар лық зерт теу лер ба за сы – http://crisismappers.net/ ал дың ғы 
қа тар лы ақ па рат тық ре сурс бо лып та бы ла ды. Жо ба жұ мы сы на 
әлем нің 191 елі қа ты са ды. 2007 жы лы атал мыш жо ба не гі зін де 
Дағ да рыс кар та сы әзір лен ді. бұл жо ба ның мақ са ты – тех но-
ген ді тех но ло гиялар дың же тіс тік те рі нің адам ға әсе рін ай қын-
дау жә не қо ғам да ғы дағ да рыс ты жағ дай лар ды бас қа ру. Ка тар-
дың бі лім жә не ғы лым ин но ва циялық сам ми ті нің ая сын да 
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өт кен та быс ты зерт теу лер ді атап өту ге бо ла ды – http://www.
wise-qatar.org/.

ре сей де іс жү зі не асы рыл ған осы ба ғыт та ғы зерт теу лер 
жүр гі зіл ді. Мы са лы, Мәс кеу гу ма ни тар лық уни вер си те ті нің 
ір ге лі жә не қол дан ба лы зерт теу лер инс ти ту ты ның биоэти-
ка ор та лы ғын да жүр гі зіл ген гу ма ни тар лық бі лім ді, тех но ло-
гиялар ды қол дан ба лы зерт теу лер жә не са ра пат тау лар ды атап 
өту ге бо ла ды. 

М.В.Ло мо но сов атын да ғы Мәс кеу гу ма ни тар лық уни вер-
си те ті нің пси хо ло гия фа куль те ті нің «Гу ма ни тар лық тех но ло-
гиялар» HR-зерт ха на сы ның (Human Technologies) зерт теу ле-
рі адам зат ка пи та лын да мы ту ға ба ғыт тал ған ин тел лек ту ал ды 
тес ті лер ді әзір леп, ба ға лаулар мен са рап тау лар жүр гі зе ді. бұл 
уни вер си тет тің пси хо ло гия фа куль те ті жә не «Гра тис» ғы лы-
ми-прак ти ка лық ор та лық жа нын да ғы то ле ра нт ты жә не гу-
ма ни тар лық тех но ло гиялар ор та лы ғы бі лім бе ру бағ дар ла ма-
ла рын, пси хо ло гия лық ойын дар ды әзір леп, мақ сат ты топ тар 
ара сын да эм пи ри ка лық зерт теу лер жүр гі зе ді. 

Мәс кеу қа ла сын да ғы «Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар» 
зерт  ха на сы гу ма ни тар лық тех но ло гиялар на ры ғын да бә се ке ге 
қа бі лет ті өзі нің не гіз гі ба ғыт та рын да ғы ақ па рат тық, са рап та-
ма лық-тал да ма лық зерт теу ле рі мен бел гі лі. атал мыш жо ба та-
қы ры бы бой ын ша зерт теу лер жүр гі зе тін ор та лық тар қа та ры-
на Санкт-Пе тер бург мем ле кет тік уни вер си те ті нің әлеу мет тік 
ком му ни ка ция ор та лы ғын, қо ғам дық да му жә не гу ма ни тар-
лық тех но ло гиялар ор та лы ғын жат қы зу ға бо ла ды. 

Осы ған бай ла ныс ты ұлт тың ин тел лек ту ал ды ка пи та лын 
да мы ту ға жә не Қа зақ стан ның «ин тел лек ту ал ды қо ға мы ның 
аза ма тын» қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық тех но-
ло гиялар ды зерт теу ғы лы ми ға на емес, саяси да мін дет бо лып 
та бы ла ды. Қа зақ стан дық ға лым дар дың пі кі рін ше, «ин тел лек-
ту ал ды қо ғам аза ма тын» қа лып тас ты ру да қа зір гі ке зең де қо-
ғам дық са на ға жә не ст ра те гиялық мақ сат тар ға ық пал ете тін 
гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды ке шен ді зерт теу жү зе ге асы-
ры луы тиіс. Әлем дік эко но ми ка лық, әлеу мет тік-саяси про-
цес тер дің қар қын ды да муы ке зе ңін де қа зақ стан дық қо ғам-
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ның ру ха ни құн ды лық та ры мен идеоло гиялық прин цип те рін 
ай қын дау, олар ды өр ке ниет ке ба ғыт тау өзек ті мә се ле бо лып 
та бы ла ды» [6].

Қа зақ стан да жа ңа ғы лы ми тех но ло гияның да му ын, оның 
ішін де жа ңа са ла ның – қо ғам ның ру ха ни мо раль дық құн ды-
лық та ры ның қа лып та суының не гі зі бо лып та бы ла тын гу ма-
ни тар лық тех но ло гиялар са ла сы ның да му ын қа зір гі за ман ғы 
өзек ті мә се ле лер ге жауап алу тә сі лі ре тін де қа рас ты ру ға бо-
ла ды. Жал пы ал ған да, гу ма ни тар лық тех но ло гия идеясы гу-
ма ни тар лық ғы лым дар ды, олар дың қо ғам ның жай-күйі мен 
адам өмі рі не ық па лын жа ңа ша қа рас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 

Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ту ра лы қа зір гі не гіз гі тү сі-
нік тер дің іші нен зерт теу ші лер ке ле сі ле рін атап көр се те ді:

1. Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар әлеу мет тік қа ты нас тар-
ды қол дау ға ба ғыт тал ға өза ра әре кет тес тік тің бел гі лі бір ти пін 
жү зе ге асы ру дың жо ба лық тех ни ка сы ре тін де пай да ла ны лып, 
та лап еті ле ді. Олар дың не гі зі не қа зір гі за ман ғы қан дай да бір 
әлеу мет тің эли та ла ры мен мүд де ле рі топ та ры ның өкіл де рі-
нің ба за лық құн ды лық ты-мақ сат ты бағ дар ла ры алы на ды. бұл 
тұр ғы дан, әдет те бұ қа ра лық сая сат тың идеоло гиялық, ма ни-
пу ля тив тік не ме се кон вен ционал дық ст ра те гияла ры ту ра лы 
айтылып, соң ғы сы ның «гу ма ни тар лық» по тен циалы оның 
жал пы әлеу мет тік жүйені инс ти ту ционал дық жә не ле ги тим ді 
тұр ғы да қан ша лық ты саяси жә не әкім ші лік бас қа ра алу мүм-
кін ді гі мен ба ға ла на ды.

2. Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ақ па рат ты жет кі зу тә сі лі 
ре тін де қа рас ты ры ла ды, тех но ло гиялар ар қы лы қа зір гі сәт те-
гі аса өзек ті ақ па рат тық ре су рс тар дың тап шы лы ғы не ме се ар-
тық шы лы ғы мә се ле ле рін ше шіп, олар ды түр лі та ри хи фор ма-
циялар да тиім ді пай да ла ну ға қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді. 

3. Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар мі нез-құлық сте реотип те-
рі мен сәй кес әлеу мет тік рөл дер ді бе кі ту дің ба сым фор ма ла ры 
мен тә сіл де рі нің ая сын да қа лып та са ды. ал ғаш қы сы әлеу мет-
тік әре кет тер са ла сын санк ция лар мен жә не өкім дер мен қа таң 
ай қын дай оты рып, саяси, мә де ни жә не т.б. әлеу мет те ну дің 
то лық тай бі рың ғай лан ды ра ды. Екін ші тип «гу ма ни тар лық» 
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деп ата ла ды, оның не гі зін де әлеу мет тік коопе ра ция үшін жа ңа 
мүм кін дік тер ашу жа тыр, ол муль ти мә де ни қо ғам да ғы диа лог, 
таң дау ер кін ді гі мен өза ра қауіп сіз дік ке не гіз де ле ді. 

4. Гу ма ни тар лық бі лім не гі зін де гі адам дар дың мақ сат ты 
ұжым дық әре кет де әлеу мет тік үл гі леу дің сәй кес тех но ло гияла-
ры ның ма ңыз ды құ рауыш та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Гу ма-
ни тар лық са ла да ин но ва циялар ды өн ді ру мә се ле сі тұ ты ну шы-
лық қо ғам да ғы адам дар дың сце на рий лік іс-әре кет те рі нің түр-
ле рі мен, олар дың пси хо ло гия лық жә не мен таль дық дең гейде 
өз ой әре ке ті нің шең бе рін де ин но ва циялық мән дер ді өн ді ріп, 
ма құл дай алу қа бі лет те рі мен ты ғыз бай ла ныс ты [7]. 

Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар дың мә ні мен маз мұ ны жай-
лы айта оты рып, гу ма ни тар лық тех но ло гиялар – бұл ғы лы ми-
гу ма ни тар лық бі лім дер жүйесі еке нін айта кет кен жөн, олар ды 
пай да ла ну бел гі лі бір шарт тар дың, құ рал дар мен тә сіл дер дің 
кө ме гі мен нақ ты адам зат тық мән ді жү зе ге асы ру ға мүм кін-
дік бе ре ді. Қа зір гі ке зең де гу ма ни тар лық тех но ло гиялар – бұл 
адам тұл ға сы ның да му ына жә не ол үшін сәй кес жағ дай лар ды 
ту ды ру ға ба ғыт тал ған тех но ло гиялар еке нін айта кет кен жөн. 
бас қа ша айт қан да, бұл мо рал дық жә не эти ка лық нор ма лар-
ды же тіл ді ру тә сіл де рі, ин тел лек ту ал ды әлеует пен фи зи ка лық 
деен күйін да мы ту тә сі лі. 

Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар қа зір гі за ман ғы ма ман ның 
құ зы рет ті лік те рін түр лі бі лім са ла ла рын да жан-жақ ты да мы-
туы тиіс, ол ма ман үне мі өзін-өзі же тіл ді ріп, ең бек на ры ғын да 
бә се ке лес тік ке тү сіп, өз гер ме лі жағ дай лар ға же ңіл бейім де ле 
алуы тиіс. бү гін гі таң да кез кел ген са ла да ғы кә сі би ма ман тек 
ин но ва циялық тех но ло гиялар мен бі лі мін көр се тіп қа на қой-
май, үне мі өзін-өзі же тіл ді ріп, ең бек на ры ғын да бә се ке ге қа-
бі лет ті лі гін та ны тып, өз гер ме лі жағ дай лар ға жыл дам бейім де-
ле ала ды, бұл жа һан дық ақ па рат тық тех но ло гиялар дың адам ға 
ық па лы ның нә ти же сі бо лып та бы ла ды. Осы лай ша, гу ма ни-
тар лық тех но ло гиялар жо ға ры дең гейге шы ғып, адам зат фак-
то ры на ық па лы ның дең гейі де жо ғар лайды. 

Ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың да муы гу ма ни тар-
лық құ рал дар дың ық па лын арт тыр ды. Гу ма ни тар лық тех но-
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ло гиялар бір жа ғы нан, да му сал да ры бол са, екін ші жа ғы нан 
іл гер ле ме лі да му ды ын та лан ды ра ды. бұл жер де де атал мыш 
ұғым кең ау қым дар да ұғын ды ры ла ды. Мә се лен, а.Гер цен 
атын да ғы ре сей гу ма ни тар лық пе да го ги ка лық уни вер си те тін-
де жа рық көр ген оқу лық та ком му ни ка ти вис ти ка мә се ле ле рі, 
оның ішін де «гу ма ни тар лық тех но ло гиялар» ин но ва циялық 
ұғы мын ұғы ну ға жә не оны әлеу мет тік өмір дің түр лі са ла ла ры-
на қа тыс ты қол да ну ға бай ла ныс ты қа рас ты ры ла ды [8]. 

Гу ма ни тар лық тех но ло гиялар деп ав тор лар адам зат қа-
рым-қа ты на сын ұйым дас ты ру мен жү зе ге асы ру ға бай ла ныс-
ты ком му ни ка тив тік іс-әре кет тер ал го ритм де рін ұғы на ды: 
оған түр лі си пат та ғы мә тін дер ді ту ды ру жә не тү сі ну ал го ритм-
де рі, са на ның нә ти же лі өза ра әре кет тес ті гі нің ком му ни ка тив-
тік жағ дайла рын жо ба лау жә не жү зе ге асы ру ал го ритм де рі жа-
та ды. қа зір гі за ман ғы жо ға ры бі лім нің маз мұ ны, ст ра те гиялық 
ұстаным да ры мен оны әдіс те ме лік қам та ма сыз ету мә се ле ле-
рі не ерек ше кө ңіл бө лін ген. 

Шы ны мен де, бү гін гі таң да бі лім ба сым құн ды лық бо лып 
та бы ла ды, оның адам өмі рі нің түр лі са ла ла рын да тә жі ри бе-
лік мә ні бар – ол мә де ниет үл гі ле рін иге ру ден бас тап, түр лі 
ең бек ті кә сі би дең гейде ат қа рып шы ғу ға дейін жәр дем де се-
ді. Та быс ты, да му үс тін де гі қа зақ стан дық қо ғам үшін сау ат-
ты, іс кер, бә се ке ге қа бі лет ті, са на лы әрі бі лім мен қа ру лан ған 
аза мат тар тым қа жет. Осы ған бай ла ныс ты Мем ле кет бас шы-
сы өзі нің «Әлеу мет тік-эко но ми ка лық да му – Қа зақ стан да-
муының бас ты ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол дау ын да 
бы лай атап өт ті: «бі лім бе ру де жас тар бі лім алып бе ріп қой-
май, олар ды әлеу мет тік бейім де лу про це сін де қол да на бі лу ле-
рі ке рек» [9].

Қа зір гі ке зең де бі лім адам дар ға тек бі лім ді жет кі зіп, оқы-
ту мен ға на шек те луі тиіс емес. Ол адам ның өзін қор ша ған 
әлеу мет тік, мә де ни жә не геог ра фия лық ор та ға де ген қа рым-
қа ты на сын өз гер тіп, оның өз гер ме лі ең бек жә не өн ді ріс жағ-
дайла рын да ғы әре кет те рі не жа рам ды лы ғын қам та ма сыз етіп, 
икем ді ой лау жүйесі нің қа лып та сып, диа лог жә не ын ты мақ-
тас тық ор на туына ық па лын ти гі зуі тиіс. 
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Уни вер си тет тер дің та ри хи про цес тер дің әлеу мет тік-мә де-
ни ті рек те рі бо лып та бы ла ты нын ес ке ре оты рып, біз бо ла шақ 
ма ман ды бейіні не қа ра мас тан, өз іс-әре кет те рін жал пыа дам-
зат тық тұр ғы дан, жа һан дық әлем дік әлеу мет тік-мә де ни жә не 
тех но ло гиялық про цес тер тұр ғы сы нан, әлем дік ын ты мақ тас-
тық пен ха лық тар мен мә де ниет тер дің жа қын ды ғы тұр ғы сы-
нан қа рас ты ра ала тын тұл ға ре тін де тәр бие леуі міз қа жет. 

Сөйте тұ ра, уни вер си тет тік ор та ның ру ха ни ке ңіс ті гі не бү-
гін гі таң да ұлт тық құн ды лық тар ба рын ша сі ңі рі луі тиіс: он да 
пат рио тизм, мем ле кет ті лік, жо ға ры ру ха ни лы лық идеяла ры 
мен ең бек құн ды лық та ры, Отан ға қыз мет ету құн ды лы ғы, эт-
ни ка лық жә не ді ни тө зім ді лік дәс түр ле рі, бас қа мә де ниет тер-
ге ашық тық қам ты луы ке рек. 

«бұл тұр ғы дан қо ғам өмі рі нің жа ңа са па сы ның не гіз де рін 
құ райт ын жә не ел дің эко но ми ка лық қуаты мен ұлт тық қауіп-
сіз ді гі нің не гі зі бо лып та бы ла тын қо ғам дық да му дең гейі нің 
кри те рий ле рі ре тін де өа зір гі бі лім жүйесі нің, адам зат ка пи та-
лы ның рө лі мен мә ні ар тып ке ле ді» [10], – деп ата лып өтіл-
ген Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның бі лім ді да мы ту Тұ жы рым-
да ма сын да. «Өз ке зе гін де қо ғам дық қа ты нас тар жүйе сін де гі 
өз ге ріс тер бі лім ге ық пал етіп, одан жұ мы лу мен жа ңа та ри хи 
ке зең дер ге ба ра бар жауап қа ту ды та лап ете ді жә не ол жал пы 
эко но ми ка ның да муының қа жет ті лік те рі не сәй кес ке луі ке-
рек» [11].

бү гін гі таң да кез кел ген ұйым ның не гі зі әрі бас ты бай лы-
ғы – адам дар бо лып та бы ла ты ны еш кім де дау ту дыр майды. 
адам қа шан да не гіз гі әрі ең бас ты ре сурс бо лып та бы ла ды. 
ал соң ғы он жыл дық та әсі ре се, на рық тық қа ты нас та ры да мы-
ған ел дер де, оның ішін де Қа зақ стан да атал мыш құн ды лық ты 
бұ рын ғы дан да кө бі рек тар ту бе та лы сы бай қа ла ды. Ірі кә сі-
по рын дар ме не дж мен ті не ар нал ған қа зір гі әде биет тер де ме-
не дж мент жүйесі не оқы ту да «адам зат фак то ры на» көп кө ңіл 
бө лі нуі кез дей соқ емес. Де мек, мұн дай кә сі по рын дар дың жұ-
мы сы ның эко но ми ка лық тиім ді лі гі әлеу мет тік тиім ді лі гі мен 
то лық ты ры ла ды. Осы ған бай ла ныс ты «адам ка пи та лы» жә не 
«ин тел лек ту ал ды ка пи тал» ұғым да ры өзек ті мән ге ие бо ла ды. 
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ин тел лек ту ал ды ка пи тал ұғы мын ғы лы ми айна лым ға ХХ 
ға сыр эко но мис ті Дж. Гэлб рейт  ен гіз ген. ин тел лек ту ал ды 
ка пи тал дың си пат та ма сын ал ғаш рет Fortune жур на лы ның 
ре дак ция ал қа сы ның мү ше сі Т. Стюарт зерт те ген. 1991 жы-
лы жа риялан ған «ин тел лект кү ші: ин тел лек ту ал ды ка пи тал 
қа лай ша аме ри ка ның қоз ғаушы кү ші не айна лу да» де ген ма-
қа ла сын да ол ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды ком па ния қыз мет-
кер ле рі бі ле тін әрі ком па нияның на рық та ғы бә се ке лес тік ба-
сым ды лық та ры ның не бе ре ті нін қам ти тын дар дың жиын ты ғы 
ре тін де көр се те ді: «…па те нт тер, про цес тер, бас қа ру дағ ды ла-
ры, тех но ло гияла ры, тұ ты ну шы лар мен жет кі зу ші лер ту ра лы 
тә жі ри бе мен ақ па рат. Осы бі лім дер бі рі гіп ин тел лек ту ал ды 
ка пи тал ды құ рай ды». ис пан дық зерт теу ші лер Ми гель Кон за-
лес пен фи ге ро Дор ре го ның пі кі рін ше, ин тел лек ту ал ды ка пи-
тал дың бір си пат ты анық та ма сы ның бол мауына қа ра мас тан 
(бұ дан әрі IC), әдет те, ма те ри ал дық емес ре тін де фир ма ның 
құ нын құ рай ала тын кө рін бейт ін ак тив тер ді не ме се бі лім дер 
ре су рс та рын атай ды. Еуро па лық ко мис сия IC-ты ма те ри ал-
дық, қар жы лық жә не адам дық ре су рс та ры ның жиын ты ғын 
мүд де лі та рап тар үшін құн ды лық тар ту ды ра ала тын жүйе үшін 
ұйым ның қыз ме ті мен ма те ри ал дық емес ре су рс та ры ның 
(адам дық, ұйым дық, ре ля циялық) үйле сі мі ре тін де қа рас ты-
ра ды. Шән мә ні сін де, ІС «ұйым үшін ағым да ғы мән ді ту ды-
ра тын не ме се оған ие ұйым ның мен ші гін де гі не ме се оның мү-
ше ле рі нің бі лім де рі» ре тін де қа рас ты ру ға бо ла ды [12].

фран цуз зерт теу ші сі а.бон фор адам ка пи та лын ком па-
нияның ға на емес, ха лы қа ра лық, қо ғам дық ұйым дар дың, бі-
лім бе ру құ ры лым да ры ның қыз ме ті нің тиім ді ак тив те рі ре-
тін де қа рас ты ру ды ұсы на ды. Оның пі кі рін ше, атап айт қан да, 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал мо ни то рин гі жә не оның да му перс-
пек ти ва ла рын ба ға лауда ин но ва циялық тә сіл дер ді әзір леу қа-
жет [13]. 

бе ло русс ға лы мы В.Жу рав лев тің пі кі рін ше, ин тел лек ту ал-
ды по тен циал эле ме нт те рін ре тін де адам дық, ре пу та ция лық, 
ин но ва циялық жә не әлеу мет тік по тен циал дар ды қа рас ты ра-
ды. Ел дің не ме се қо ғам ның ин тел лек ту ал ды әлеуе тін си пат-
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тайт ын эле ме нт тер ре тін де бі лім бе ру жә не ғы лы ми по тен-
циал, жа һан дық бә се ке ге қа бі лет ті лік жә не ин но ва циялық да-
му ин де кс те рі қа рас ты ры ла ды. Ел дің жән ке қо ғам ның ин тел-
лек ту ал ды әлеуеті не сон дай-ақ бі лім, ден сау лық, мә де ниет, 
де мог ра фия са ла ла ры мен өмір сү ру дең гейі ене ді. 

ин тел лек ту ал ды әлеует тік бір қа тар анық та ма ла ры бар, 
атап айт қан да:

1. ин тел лек ту ал ды әлеует – бұл қо ғам да жи нақ тал ған ин-
тел лек ту ал ды рес рус тар жиын ты ғы, ол өн ді ріс тік үр діс тер ге 
қа ты сып, иесі не пай да әке лу ге қа бі лет ті;

2. ин тел лек ту ал ды-ақ па рат тық әлеует – жал пы қо ғам 
мен оның жүйеше ле рі нің мүм кін дік те рі нің жиын ты ғы, яғ ни 
же ке ле ген ин ди ви дуум дар дың, адам дар дың ұжым да ры ның 
жи нақ тал ған бі лім дер ді ин но ва циялар дың да муы үшін орын 
ал ған өз ге ріс тер ді ба ға лауда жа ңа тә сіл дер ді қа лып тас ты ру да 
пай да ла нуы;

3. ин тел лек ту ал ды әлеует – ин тел лек ту ал ды, шы ғар ма-
шы лық мүм кін дік тер дің, ел дің, са ла ның, тұл ға ның да му дең-
гейін ке шен ді ба ға лау. ин тел лек ту ал ды әлеует қо ғам ның, бі-
лім жүйесі нің, ғы лым ның, мә де ниет тің да му дең гейі мен, қо-
ғам ның ге не ти ка лық қо ры мен анық та ла ды [14].

Қа зір гі таң да адам ка пи та лы эко но ми ка лық, әлеу мет тік-
мә де ни, саяси да му дың тиім ді фак тор ла ры ның бі рі бо лып 
та бы ла ды. Ол әлем дік эко но ми ка лық жүйе нің да муының жо-
ға ры ке зе ңі ре тін де ин но ва циялық эко но ми ка мен бі лім эко-
но ми ка сы ның қа лып та суы мен да муының бас ты құ ра лы на 
ай нал ды. «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сы ның мақ-
са ты бас ты ка пи тал жә не жо ғар ғы құн ды лық – адам ды кә сі би 
ма ман ре тін де ға на емес, оның бар лық қа сиет те рі мен ру һа ни-
адам гер ші лік ті бел гі ле рін қам ти оты рып тұл ға ре тін де қа лып-
тас ты ру бо лып та бы ла ды. 

Қа зір гі таң да эко но ми ка ның, әлеу мет тік жә не қо ғам дық 
өмір дің да муының ай қын дау шы ка те го рияла ры на бі лім мен 
ақ па рат жа та ды. Да мы ған ел дер дің мы сал да ры көр сет кен дей, 
олар дың да муының ба сым бе та лы сы на рық тық эко но ми ка-
ның жүйе құ ру шы не гі зі ре тін де гі бі лім ге бағ дар ла нуы бо лып 
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та бы ла ды, бұл өнер кә сіп пен биз нес тің ин но ва циялық тә сіл-
дер дің не гі зін де жа ңа ғы лы ми сый ым ды тех но ло гиялар дың 
транс фе рі жү зе ге асы ры ла тын са ла ла ры ның қар қын ды да муые 
се беп тейді. алай да, бі лім дер өз ді гі нен эко но ми ка ны өз ге ріс ке 
ұшы ра та ал май ды. бұл мін дет ті жү зе ге асы ру үшін бі лім дер-
ді құ рап, кадр лар дың сәй кес даяр лы ғын жү зе ге асы ру ға мүм-
кін дік бе ріп қа на қой май, кең ма ғы на сын да ғы лым-бі лім бе ру 
әлеуеті нің тау ар ла ры мен қыз мет те рі на ры ғын да жү зе ге асы-
ры ла тын ре тін де тү сін ді рі ле тін иино ва циялық қыз мет ті жү зе-
ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін тұ тас құ ры лым дар мен ша ра лар 
ке ше ні қа жет. Осы про цес тер ді ын та лан ды ра тын нор ма тив-
тік-құ қық тық ба за мен сәй кес мак роэко но ми ка лық жағ дай, 
іл гер ле ме лі ақ па рат тық тех но ло гиялар не гі зін де гі қол же тім ді 
бі лім көз де рі мен ин но ва циялар ды ен гі зу ге ық пал ете тін бас-
қа да бір қа тар фак тор лар ма ңыз ды мән ге ие. Мұн дайда бі лім ді 
қа лып тас ты рып, ғы лы ми-бі лім бе ру, тех но ло гиялық, бас қа-
ру шы лық жә не мә де ни эли та ны даяр лауды қам та ма сыз ете-
тін, сон дай-ақ кон цеп ту ал дық тұр ғы дан ин но ва циялық тип-
те гі құ ры лым дар ды жә не ақ па рат тық жүйе лер ді ашу ға дай ын 
уни вер си тет тер дің қо ғам инс ти ту ты ре тін де гі ро лі ар та тү се ді. 
«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сын ен гі зу сә тін де елі-
міз де кадр лар даяр лаудың қа зір гі за ман ғы ха лы қа ра лық тә жі-
ри бе сі не сәй кес ке ле тін жа ңа жүйесі нің қа лып тас қан ды ғын 
айта кет кен жөн. Қа зақ стан ке ңес ода ғы нан кейін гі ке ңіс тік те 
жо ға ры оқу орын да рын да бі рін ші бо лып әлем де қа был дан ған 
ма ман дар даяр лаудың үш са ты лы жүйесі не (ба ка лавр, ма ги-
стр, фи ло со фия док тор ла ры – PhD) көш ті. Қа зақ стан ның 
же тек ші уни вер си тет те рі оқы ту са па сын арт ты ру да ма ңыз ды 
құ рал ға ай нал ған оқу бағ дар ла ма ла рын ха лы қа ра лық акк ре-
ди та ция дан өт кі зе бас та ды. 1993 жы лы Қа зақ стан Пре зи ден-
ті «бо ла шақ» бағ дар ла ма сын ен гі зу идея сын айт қан бо ла тын, 
со ның не гі зін де он да ған мың қа зақ стан дық жас тар әлем нің 
ең үз дік уни вер си тет те рін де бі лім алу мүм кін ді гі не ие бол ды. 
Ше тел дер де ма ман дар даяр лаудың мұн дай ау қым ды бағ дар-
ла ма сы бі ре гей құ бы лыс бо лып та ныл ды, оның та быс ты лы-
ғын әлем дік бі лім бе ру қауым дас ты ғы мой ын да ды. 
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Жа ңа жас ұр пақ тың қа лып та су ын да ғы та ғы бір ма ңыз ды 
қа дам Қа зақ стан ның 2010 жы лы бо лон про це сі не қо сы луы 
бо лып та был ды, бұл ха лы қа ра лық кі рі гу үшін жа ңа перс пек-
ти ва лар аш ты. Қа зақ стан да бі лім жүйе сін жа ңар ту ая сын да 
бір қа тар ре фор ма лар жү зе ге асы рыл ды. бұл рет те Қа зақ стан 
рес пуб ли ка сы ның 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған бі лім ді да-
мы ту Мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның қа был да нуы ма ңыз ды 
оқи ға бол ды, оның мақ са ты ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сай 
ке ле тін жа ңа бі лім са па сы ның дең гейіне кө те рі лу бо лып та-
был ды, ен ді 12 жыл дық бі лім жүйесі не кө шу қол ға алы ну да. 
Сон дай-ақ Қа зақ стан да ал ғаш рет e-learning – элект рон ды 
оқы ту жүйесі қол ға алы ну да, ол ұлт тың ин тел лек ті сін арт ты ру 
үшін жа ңа мүм кін дік тер мен перс пек ти ва лар ту ды рып, өмір 
бойы оқы ту ды да мы та ды, бұл әлем де гі же тек ші бе та лыс тар-
дың бі рі бо лып та бы ла ды. Қа зір гі Қа зақ стан ұм ты лып отыр-
ған жо ға ры дең гейде да мы ған, ақ па рат тық қо ғам ти пі үшін 
жа ңа ақ па рат тық жә не ғы лы ми сый ым ды тех но ло гиялар ды 
жап пай ен гі зу, бі лім ин ду ст рия сын да мы ту жә не арт ты ру тән. 
Осы лай ша, еге мен тәуел сіз Қа зақ стан ин тел лек ту ал ды ұлт-
ты қа лып тас ты ру жә не да мы ту мүм кін дік те рін қа рас ты ра ды, 
олар дәс түр лі ұлт тық, жал пыа дам зат тық құн ды лық тар мен 
мә де ниет нор ма ла ры на бағ дар ла нуы тиіс. 

● 1.2.  ин тел лек ту ал дық ұлт қа зақ стан ның  
 ин но ва циялық  да муының ба сым трен ді ре тін де

Да мы ған ел дер дің ин ду ст риал дық тан пос тин ду ст риал дық, 
ақ па рат тық қо ғам ға, ин тел лек ту ал ды эко но ми ка ға кө шуі бі-
рін ші орын ға адам зат әре ке ті нің ин тел лек ту ал ды құ рам дас 
бө лі гін шы ға ра ды, ғы лым ның, бі лім нің, жа ңа тех но ло гиялар-
дың – ин тел лек ту ал ды әлеует ке қа тыс ты бар лы ғы ның рө лі 
ар тып ке ле ді. 

Ұлт тың ин тел лек ту ал ды ка пи та лы на жи нақ тал ған бар лық 
ғы лы ми, кә сіп тік, мә де ни ақ па рат, бар лық са ла лар мен өмір-
дің бар лық ба ғыт та рын да ғы ма ман дар дың бі лім де рі мен бі лік-
ті лік те рі, әр бір же ке ле ген адам ның ин тел лек ту ал ды, мо рал-
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дық жә не мә де ни да муы жа та ды. Ға лым дар дың, ағар ту шы лар 
мен мә де ниет қай рат кер ле рі нің есім де рі де пат рио тизм се зі-
мі, өз елі үшін мақ та ныш се зі мі тәр биеле не тін құн ды лық тар ға 
айна ла ды. бе дел ді тұл ға лар бас қа ха лық тар ал дын да ғы ұлт тың 
жа ңым ды имид жін қа лып тас ты ра ды. 

ин тел лект деп же ке тұл ға ның ой әре ке ті нің бел гі лі бір 
да му дең гейі ұғы ны ла ды, ол жа ңа бі лім дер ді иге ріп, олар ды 
тір ші лік әре ке ті ба ры сын да тиім ді пай да ла ну мүм кін ді гін, та-
ным про це сін жү зе ге асы ру қа бі ле тін жә не мә се ле лер ді тиім ді 
ше шу ге мүм кін дік бе ре ді. «ин тел лект» ұғы мы ның өзі ор та ға-
сыр лық фи ло со фияда пай да бо лып, қол да ныл ған, со ған қа-
ра мас тан, оны пай да ла ну көз де рі ан ти ка лық дәуір ден бас тау 
ала ды. ин тел лек ту ал ды әре кет си па ты, бі лім мен та ным та-
би ға ты ту ра лы фи ло со фия лық-әлеу мет тік тү сі нік тер арис-
то тель дің, Пла тон ның, Г.В.ф. Ге гель дің, К.а. Гель ве ций дің,  
и. Кант тың, р. Де ка рт тың, Дж. Локк тың, Т. Кун, и. Ла ка тос 
ең бек те рін де зерт тел ген. 

Әлеу мет тік ғы лым да ғы көп те ген зерт теу ші лер ғы лы ми-
тех ни ка лық іл ге рі леуді ин тел лек ту ал дық қам та ма сыз ету мен, 
өн ді ріс ті ин тел лек туалан ды ру мен бай ла ныс ты мә се ле лер ді 
тал дайды. H.A. аито ва, а.и. ар ноль довтың, Г.Н. Вол ков тың, 
Д.и. Гви шиани, B.Д. Го ли ков, б.М. Кед ров, A.M. Кор шу нов, 
В.П. Ку ле шов, C.Н. Плот ни ков, О.и. Шка ра тан ның ең бек те-
рі осы мә се ле лер ге ар нал ған. Ғы лым ның әдіс те ме лік ас пек ті-
ле рі нің, ғы лы ми бі лім нің ге не зи сі мен та би ға ты ның тал да мы 
П.В. Во ло буев, П.П. Гай ден ко, В.П. Зин чен ко, В.Ж. Кел ле, 
Л.М. Ко са рев, и.Д. род жанс кий дің, Е.В. Се ме нов тың, а.б. 
Тит мо нас, и.Т. фро лов тың, B.C. Швы рев тің, б.Г. Юдин нің 
зерт теу ле рін де қа рас ты рыл ған. 

ин тел лек ті нің көп те ген анық та ма ла ры бар:
ин тел лект – бұл өз гер ме лі та лап тар мен жағ дай лар жағ-

дайын да мә се ле лер ді ше шу ге де ген ке шен ді қа бі лет тер.
ин тел лект – бұл қа жет ті ақ па рат ты қа жет ті кө лем де, қа-

жет ті жыл дам дық пен жә не са па да ұғы нып, ес ке сақ тап, өң-
деп, қол да на алу мүм кін ді гі. 
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ин тел лект – бұл ин ди ви дуум ның ойла ну ға жә не ра ци-
нал ды та ным ға қа тыс ты ақыл-ой лық қа бі лет те рі нің тұ рақ ты 
жүйесі.

ин тел лект – бұл біз дің қор ша ған ор та та лап та ры мен қан-
ша лық ты сәй кес ке ле ті ні міз ді ай қын дау өл ше мі.

адам дар дың ин тел лек ті сі мә се ле лер ге қа тыс ты тұр ғы сы-
нан ға на емес, олар ды ше шу жол да ры ар қы лы да жү зе ге асы-
ры ла ды. ин тел лект бі лім нен ға на емес, әре кет тен де кө рі ніс 
бе ре ді. біз дің миы мыз да бі лім мен әре кет тер ді түр лі ме ха ни-
зм дер іс ке асы ра ды. бі лім – бұл ақ па рат. Әре кет – бұл адам-
ның, ұйым ның, қо ғам ның мақ сат та ры мен мін дет те рі не сәй-
кес бі лім нің іс жү зін де жү зе ге асуы. адам ның ин тел лек ті сі 
оның қиялы мен, түй сі гі мен, эмо цияла ры мен жә не ком му ни-
кат ви тік қа бі лет те рі мен бай ла ныс ты.

адам ның ақыл-ой лық (ин тел лек ту ал дық) қа бі лет те рін-
де же ке ле ген өз ге ше лік тер дің бо ла ты ны ту ра лы ал ғаш рет  
ф. Галь тон айт ты, алай да ол ин тел лек ті ні туа біт кен пси хо фи-
зо ло гиялық функ ция лар мен бай ла ныс тыр ды; Ж. Пиаже нің 
құ ры лым дық-ге не ти ка лық тә сі лін де ин тел лект суб ъек ті нің 
ор та сы мен те ңес ті рі луінің жо ға ры тә сі лі, ерек ше әм бе бап-
ты ғы ре тін де тү сін ді рі ле ді; ака де мик Н.Н.Моисеев ке сәй кес, 
ин тел лект – бұл ең ал ды мен мақ сат қою, ре су рс тар ды жос-
пар лау жә не мақ сат қа же ту ст ра те гиясын құ ру; В.Прайд адам 
ин тел лек ті сін адам ның түр ре тін де гі эво лю циялық да муының 
қа зір гі жә не бо ла шақ ди на ми ка сы ре тін де анық тайды;  
Л. Готтф ред сон ин тел лек ті ге қо ры тын ды жа сауға, жос пар-
лауға, мә се ле лер ді ше шу ге, абст рак ті лі тұр ғы дан ой лау ға, 
күр де лі идея лар ды ұғы ну ға, тә жі ри бе не гі зін де жыл дам оқу ға 
жә не үйре ну ге мүм кін дік бе ре тін жал пы ақыл-ой қа бі ле ті ре-
тін де анық та ма бе ре ді. Ға лым ның пі кі рін ше, ин тел лект қор-
ша ған ор та ны ке ңі нен жә не те ре ңі нен та нып-бі лу ге, әр нәр-
се нің мә ні сін ұғы нып, қан дай да бір жағ дайда қа лай әре кет 
ету ке рек ті гін ше шу ге мүм кін дік бе ре ді. 

Шы ғар ма шы лық ой лау мен ин тел лек ті ні да мы ту мә се ле-
сі не отан дық та, ше тел дік те пси хо ло гия лық-пе да го ги ка лық 
әде биет тер де көп кө ңіл бө лі не ді (Л.а. ба ра но ва, а.В. бруш-
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линс кий, Дж. Гил форд, б.а. Жет пис баева). Зерт те ліп отыр ған 
мә се ле нің қа лып та суы мен қыз ме ті нің ерек ше лік те рін әзір-
леу ге, мә ні нің си пат та ма сы на, оның әлеу мет тік р.З. ал тын-
баев, В.П. Елю тин, а.и. Ко че тов, Л.Г. Смир нов, С.П. Тра пез-
ни ков, Л.а. Ши ряев сын ды ға лым дар өз үлес те рін қос ты. 

Қа зір гі ғы лым да бі лім мә се ле сін түр лі тұр ғы сы нан (мә-
де ниет, от ба сы, жас тар мә се ле сі, әлеу мет тік құ ры лым ның 
да муы, же ке тұл ға ның өз ді гі нен бі лім алуы) и.В. бес ту жев-
Ла да, Е.Ю. бик ме тов, Г.Е. Збо ро вс кий, а.Г. Зд ра во мыс лов,  
Н. Ко ган, Д.Л. Конс тан ти но вс кий, Н.Я. Мар ти ши на,  
В.Я. Не чаев, Ю.П. Пет ров; Л.Л. ру би на, М.Н. рут ке вич,  
и.М. фа деев, ф.р. фи лип пов, ф.Г. Хай рул лин, Г.а. Че ред ни-
чен ко, ф.В. Ша ри пов, М.Т. Ша фи ков, В.Н. Шуб кин тә різ ді 
фи ло соф тар мен әлеу мет та ну шы лар зер де ле ді. 

ин тел лек ту ал дық әлеует тің, мә де ниет пен қыз мет тің 
өза ра әре кет тес ті гі нің тал да мы Л.П. буева Е.а. Ва ви лин,  
В.К. Кан тор, Н.В.Кар лов, В.Ж. Кел ле, и.ф. Ке фе ли, Л.Н.Ко-
ган, и.Т. Куз не цо ва, М.Н. Кузь мин, Н. Лоб ко виц, Э.С. Мар-
ка рян, Д. Мар куш, В.М. Ме жуев, Ю.а. Му равь ев, а.Л. ни ки-
фо ров, Ю.К. Плет ни ков, а. Швей цер, б.Г. Юдин, б. Жек сен-
баев, М.а., Ну риев, а.К. Са тов, М.а. Мер га лиев, Ж.а. Сей-
сен баева ның жә не т.б. ең бек те рін де қа рас ты рыл ды. 

Со ны мен қа тар отан дық әлеу мет та ну шы лық жә не сая сат-
та ну шы лық әде биет те ин тел лек ту ал ды әлеует, оның мә ні мен 
маз мұ ны мә се ле сі си рек ке ңі нен қа ра ла ды. Қа зір гі ке зең де 
атал мыш та қы рып ты бір тұ тас си пат тайт ын зерт теу лер жоқ-
тың қа сы. Не гі зі нен кө бі не-көп ин тел лек ту ал ды әлеует тің қа-
лып та суы мен да муының же ке ле ген тұс та ры қа рас ты ры ла ды. 

Қа зақ стан ның қо ғам дық-саяси ғы лым да ры са ла сын да 
ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та су ын ке шен ді зерт теу ге ар-
нал ған ал ғаш қы жо ба лар дың бі рі «ин тел лек ту ал ды ұлт тан – 
ин тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра ға ық пал ету дің ақ па рат тық-
ком му ни ка тив тік тех но ло гияла рын әзір леу» бо лып та был ды. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» Ұлт тық жо ба сы ның ая сын да 
жү зе ге асы ры ла тын ке шен ді бағ дар ла ма лар дың жа қын бо ла-
ша ғын ай қын дау жә не оны іс ке асы ру үшін кел ті ріл ген ең бек-
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тер атал мыш ба ғыт та ғы ал ғаш қы зерт теу лер бо лып та бы ла ды. 
Ел дің ұлт тық ин тел лек тін қа лып тас ты ра тын Ұлт тық жо-

ба ны тиім ді жү зе ге асы ру ке ле сі ау қым ды та ри хи мін дет тер ді 
ше шу ді қа рас ты ра ды:

– ұлт тың ин тел лек ту ал ды ка пи та лын қа лып тас ты ру дың 
ғы лы ми, әлеу мет тік, мә де ни, ин тел лек ту ал ды, мо-
рал дық, та ным дық не гіз де рін зерт теу нә ти же сін де 
оның қо ғам ға тиім ді ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік 
ық па лы ның тех но ло гиясын әзір леу; 

– ха лық тың ин тел лек ту ал ды-мен тальді ка пи та лын қа-
лып тас ты ру да ғы лы ми же тіс тік тер мен мә де ни-ру-
ха ни құг ды лық тар, пат риот тық са на фак тор ла рын 
анық тау, жа ғым ды ел имид жін қа лып тас ты ру дың 
ком му ни ка тив тік ст ра те гиясын әзір леу;

– мә де ни ақ па рат тық ор та ны қа лып тас ты ру дың тиім-
ді ме ха ни зм де рін, ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып-
та суының мо раль дық, мә де ни та лап та рын ақ па рат-
тық-на си хат тық қол дау ды, ғы лы ми тал дау ды, «ин-
тел лек ту ал ды ұлт-2020» Ұлт тық жо ба сы ның даяр лық 
(2008-2009 жж.), ре фор ма лық ке зең де рін (2010-2011 
жж.) орын дау да ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік про-
цес те рі нің қо ры тын ды ла рын шы ға ру, сон дай-ақ жо-
ба ның жа қын ке зең де рін: имп ле мен та ция (2012-2013 
гг.), мо ни то ринг (2014-2014 гг.), ке ңейту (2018-2020 
гг.) са ты ла рын жү зе ге асы ру да ақ па рат тық мә де ниет-
тің, ақ па рат тық те пе-тең дік тің, ақ па рат тық әре кет-
ті лік пен ком му ни ка тив тік үн деудің жүйелі лі гін, ық-
пал ды лы ғы мен нә ти же лі лі гін анық тау. 

Қа зір гі қо ғам да бі лім жүйесі нің да му ына ерек ше кө ңіл бө-
лі не ді. Ол үшін бі лім алу шы лар дың ин тел лек ту ал ды әлеуе тін 
анық тау, олар дың да рын ды лы ғы мен та ным дық про цес те рі-
нің да му ын ай қын дау бас ты бо лып та бы ла ды. ин тел лек ту ал ды 
әлеует ұғы мы адам зат әре ке ті нің ин тел лек ту ал ды құ рауыш та-
рын бі рік ті ре ді, бұл оған шы ғар ма шыл ин но ва циялық си пат 
бе ріп, ав то мат тан ды рыл ған әре кет тер дің, қа лып тас қан әре-
кет ал го ритм де рі нің аясы нан шы ғу ына мүм кін дік жа сай ды. 
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Қо ғам ның ин тел лек ту ал ды әлеуеті – бұл оның ин но ва циялық 
мүм кін дік те рі, олар ды пай да ла ну туын да ған мә се ле лер ді ше-
шіп, та ри хи про цес ке жа ңа сер пін бе ріп, сол ар қы лы та рих-
тың ал ға жыл жуы үшін ал ғы шарт тар ту ды ра ды.

ин тел лек ту ал ды әлеует ин тел лек ту ал ды әре кет тің алуан 
түр ле рін бі рік ті ре ді, яғ ни ол ол оның құ рауыш та ры на қа тыс-
ты ин тег ра тив тік функ цияны, мы са лы, бі лім нің ғы лым мен 
өза ра бай ла ны сы жә не т.с.с. ат қа ра ды. Ұлт тың ин тел лек ту-
ал ды әлеуеті мақ сат қоюға жә не олар ды жү зе ге асы ру құ рал-
да рын із дес ті ру ге қа бі лет ті лік ті көр се тіп, эко но ми ка лық да-
му дың қа зір гі ке зе ңін де кө бі рек мән ге ие бо ла бас та ды. ХХІ 
ға сыр да эко но ми ка лық жә не саяси жа рыс та ғы ұтым ды лық 
ір ге лі жә не қол дан ба лы ғы лым дар дың да му дең гейі мен ға на 
емес, ха лық тың бі лім ді лік дең гейі нің дә ре же сі мен ай қын да-
ла ды. Жа по ния мен аҚШ-та қа зір гі ке зең де жал пы ға бір дей 
ор та бі лім бе ру (12 жыл дық) жү зе ге асы ры лу да, оны ал ған нан 
кейін жас тар дың 60–80 % өз бі лім де рін жо ға ры мек теп тер де 
жал ғас ты ра ды. 

Мың жыл дық мә де ни дәс түр ге не гіз дел ген адам гер ші лік 
заң ды лық та ры сақ та лып кү ні бү гін ге дейін жет ті. бұл заң ды-
лық тар ды же ке ле ген адам же ке өмір лік тә жі ри бе сі нің нә ти-
же сі ре тін де иге ріп қа на қой май ды. Олар мұ қият сақ та лып, 
көп те ген ұр пақ тар дың ру ха ни тә жі ри бе сі ре тін де ұр пақ тан 
ұр пақ қа же тіп, олар дың бой ына тәр бие леу про це сі ар қы лы 
сі ңі рі ле ді. ру ха ни жа ды рө лін ұлт тық мен тальды лық, ұлт тық 
салт тар мен дәс түр лер ат қа ра ды, мұн дайда ана ның тәр биесі 
мен мейі рім ді лі гі нің, от ба сы лық өмір де гі жы лы қа рым-қа ты-
нас тар дың да ма ңы зы өте зор, ал мем ле кет көш бас шы сы ның 
да на лы ғы та рих ба ры сын өз гер те ала ды. 

бү гін гі таң да ұлт тық құн ды лық тар дың ин тел лек ту ал ды 
ұлт тың құ рам дас бө лік те рі нің бі рі ре тін де қа лып та суы – бұл 
әлеу мет тік про цесс. Ұлт тық құн ды лық тар ға бейім де лу, ел де-
гі әлеу мет тік-саяси өз ге ріс тер, күн тәр ті бі не пат риот ты, аза-
мат ты, ма ман ды қа лып тас ты ру, да мы ту, тәр бие леу мә се ле-
ле рін қой ды. Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. 
На зар баев өзі нің 2012 жыл ғы 27 қаң тар да ғы Қа зақ стан хал-
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қы на Жол дау ын да «Әлеу мет тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту – 
Қа зақ стан да муының бас ты ба ғы ты» бі лім жүйе сін мо дер ни-
за циялау ба ры сын да «...оқы ту про це сі нің тәр бие лік құ рауы-
шын, пат риотизм ді, мо раль мен адам гер ші лік нор ма ла рын 
кү шейту, ұл та ра лық ке лі сім мен то ле ра нт ты лық қа, де не жә не 
ру ха ни да му ға, заң ды тың дау ға үйре ту ма ңыз ды. бұл құн ды-
лық тар мен шік тү рі не қа ра мас тан бар лық оқу орын да рын да 
бі лім алу шы лар дың са на ла ры на сі ңі рі луі тиіс» атап өт ті [15]. 

Ел дің ин тел лек ту ал ды по тен циа лын жаң ғыр та тын әлеу-
мет тік инс ти тут ре тін де бі лім ал дын ала да му қа бі ле тін ие бо-
лып, қо ғам ның, на қыт тұл ға ның жә не по тен циал ды жұ мыс 
бе ру ші нің мүд де ле рін ес ке руі тиіс. 

Та ри хи қа лып тас қан құ ры лы мы, кадр ла ры, бай ла ныс та-
ры бар жо ға ры мек теп – бұл бү гін гі таң да ел дің бас ты ин тел-
лек ту ал ды әлеуеті. Ғы лым – бі лім – өн ді ріс жүйе сін де жо ға ры 
мек теп бі лік ті лі гі жо ға ры кадр лар ге не ра то ры ре тін де бас ты 
орын ала ды. Де мек, ғы лы ми, тех ни ка лық, өн ді ріс тік қыз мет-
тің да му дең гейі мен күйі қо ғам ның ин тел лек ту ал ды әлеуеті 
ре тін де жо ға ры мек теп тің да му дең гейі мен күйіне бай ла ныс-
ты бо ла ды. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам біз ге бел гі лі кез кел ген қо ғам ға қа-
ра ған да, әл де қай да бә се ке ге қа бі лет ті. бі лім ин тел лек ту ал ды 
қо ғам ор та лы ғы бо лып та бы ла ды, ал жо ға ры мек теп ин тел-
лек ту ал ды ұлт тың қа лып та суы мен ел дің одан әрі ин но ва-
циялық да муы үшін жауап ты. 

бү гін де Қа зақ стан ның әлем дік аре на да бә се ке ге қа бі лет-
ті ма ман дар ды даяр лау са ла сын да мүм кін дік те рі жет кі лік ті. 
Дү ниежү зі лік банк (The World Bank) ел дер мен әлем ай мақ-
та рын да ғы бі лім дер ге не гіз дел ген эко но ми ка ның да му дең-
гейі ту ра лы мә лі мет тер ді жа рияла ды [16]. Осы зерт теу ая сын-
да екі жиын тық ин декс — бі лім эко но ми ка сы ин дек сі мен 
(The Knowledge Economy Index) бі лім ин дек сі (The Knowledge 
Index) жә не әлем ел де рі бой ын ша со ған сәй кес рейт инг тер қа-
рас ты ры ла ды. бі лім эко но ми ка сы ин дек сі – әлем ел де рі мен 
ай мақ та рын да ғы бі лім дер ге не гіз дел ген эко но ми ка ның да му 
дең гейін си пат тайт ын ке шен ді көр сет кіш бо лып та бы ла ды. 
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Оны 2004 жы лы Дү ниежү зі лік банк то бы «Да му ға ар нал ған бі-
лім» (Knowledge for Development) ар найы бағ дар ла ма сы ның 
ая сын да ел дер дің бі лім дер ді қа лып тас ты рып, қа был дап, та ра-
ту қа бі ле тін ба ға лау үшін әзір ле ген. бұл ин де кс ті мем ле кет тер 
өз де рі нің сая сат та рын да ғы проб ле ма лық мә се ле лер ді тал дау 
жә не ел дің бі лім ге не гіз дел ген да му үл гі сі не кө шу дай ын ды-
ғы ның өл ше мі ре тін де пай да ла ны луы тиіс. рейт ин тер ді құ ру-
да сон дай-ақ эко но ми ка лық жә не инс ти ту ционал ды ре жим-
дер, бі лім дең гейі, ин но ва циялық жүйе нің да муы, ақ па рат тық 
тех но ло гиялар мен ком му ни ка ция лар дың да муы тә різ ді көр-
сет кіш тер ес ке рі ле ді. Мем ле кет тің жал пы ғы лы ми-тех ни ка-
лық әлеуе тін көр се те тін The Knowledge Index рейт ин гін де аса 
жо ға ры ба ға ға ие бол ған пост ке ңес тік мем ле кет тер дің іші нен 
жо ға ры по тен циал ға ие бол ған ел ге Эс то ния (22 орын) — 8,05 
жа та ды. Лит ва 32 орын ға (7,26), Лат вия — 33 (7,06), ре сей — 41 
(5,97), Ук ра ина — 49 (5,37), ар ме ния — 52 (5,18), бе ла русь — 
60 (4,93), Гру зия — 66 (4,47), Мол до ва — 67 (4,36), Қа зақ стан 
— 73 (5.04), Қыр ғызс тан — 79 (3,67), Өз бе кс тан — 84 (3,31), 
Тә жі кс тан — 101 (2,24) орын ға ие. Осы лай ша, біз дің елі міз бі-
лім эко но ми ка сы ның жо ға ры ин дек сі не ие ел дер дің ал ғаш қы 
он ды ғы на ене ді. 

●  1.3.  бі лім қо ға мы ин но ва циялық да му дың сер пін ді  
  кү ші ре тін де

ба тыс жә не ре сей лік зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, бі лім қо-
ға мы – бұл ди на ми ка лық да му үс тін де гі қо ғам, оның са па лы 
өзін дік ерек ше лі гі ке ле сі фак тор лар дың жиын ты ғы ның әсе рі-
мен ай қын да ла ды:

1. бі лім нің қыз мет тің кез кел ген са ла сын да ғы та быс 
шар ты ре тін де гі рө лін ке ңі нен ұғы ну.

2. Түр лі дең гейде гі әлеу мет тік суб ъек ті лер де жа ңа мін-
дет тер ді ше шу ге қа жет ті жа ңа бі лім дер ге де ген тұ рақ ты қа жет-
ті лік тің бо луы, жа ңа қнім жә не қыз мет түр ле рін ту ды ру.

3. бі лім ді ту ды ру жә не оны жет кі зу жүйеле рі нің тиім ді 
қыз мет етуі.
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4. бі лім ді ұсы ну ды жә не бі лім ге де ген сұ ра ныс ты өза ра 
ын та лан ды ру (ұсы ныс бі лім ге де ген бар сұ ра ныс ты қа на ғат-
тан ды рып, сұ ра ныс ты қа лып тас ты ру ға ұм ты ла ды).

5. бі лім ді ту ды ра тын жүйе лер дің/жүйеше лер дің ма те ри-
ал дық өнім өн ді ре тін жүйе лер мен/жүйеше лер мен ұйым ның 
жә не қо ғам ның ая сын ла тиім ді өза ра ық пал да суы.

«бі лім қо ға мы», «бі лім дер қо ға мы» тә різ ді сөз дер дің өмір 
сал ты мыз ға жа қын да ға на ен ге нін жә не оны әлеу мет та ну-
шы лар, эко но мис тер, ме не дж мент теоре тик те рі ша ру ашы-
лық жә не саяси өмір де гі, ақ па рат тық ор та да ғы, бі лім жә не 
ғы лым құ ры лым да рын да ғы, ұйым іші мен ұйым дар ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас тар да ғы про цес тер ді зер де леу үшін 
қол да на ты нын айта кет кен жөн. ЮНЕС КО жа рияла ған «бі-
лім қо ғам да ры на» баян да ма сын да бы лай де лін ген: «бү гін-
де бі лім нің эко но ми ка лық, саяси, мә де ни мүд де лер за ты на 
ай нал ға ны сон ша лық, ол көз ал ды мыз да ен ді ға на сұл ба сы 
бай қа лып ке ле жат қан қо ғам ның са па лық күйін анық тау-
ға мүм кін дік бе ре ала ды». бі лім қо ға мы ай мақ тық, ұлт тық, 
ха лы қа ра лық құ ры лым дар дың ст ра те гияла ры мен бағ дар ла-
ма ла ры ның ба ғыт ты лы ғын ай қын дайт ын жа ңа әлеу мет тік 
идеал дың қа сиет те рі не ие бо лып ке ле ді. бі лім ге де ген қа-
жет ті лік, қайта даяр лауға, қо сым ша бі лім ге қа жет ті лік, өмір 
бойы оқу ға қа жет ті лік – бі лім қо ға мын да ғы адам ның не гіз гі 
қа жет ті лік те рі нің бі рі. 

бі лім қо ға мы идея сын кө бі не бел гі лі ме не дж мент теоре ти-
гі П. Дру кер дің есі мі мен бай ла ныс ты ра ды. Drucker P. F. Post 
– capitalist society. Oxford, 1993: Butterworth-Heinemann, 1993. 
ХХ ға сыр дың 60-шы жыл да ры мұн дай идея лар ды ф. Мах луп, 
Д. белл, р. Лэйн жә не бас қа да ав тор лар біл дір ді. алай да, бо-
ла шақ қо ға мы ре тін де бі лім қо ға мы идеясы ке ңі нен қо ғам дық 
қы зы ғу шы лық ты тек 1990-шы жыл да ры ға на ту дыр ды.

ХХ ға сыр дың 60-шы жыл да ры ның со ңы нан кү ні бү гін ге 
дейін ақ па рат тық қо ғам де ге ні міз не де ген сау ал ға сан алуан 
жауап тар бе ріл ді. Қан дай да бір тех но ло гиялық, эко но ми ка-
лық не ме се әлеу мет тік үр діс тер ге бө лін ген на зар ға қа ра мас-
тан, ақ па рат тық қо ғам не гіз гі тұ жы рым да ма лар ая сын да ке-
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ле сі си пат тар ға ие деп қа рас ты ры ла ды. Ең ал ды мен, бұл ком-
пью тер лік тех ни ка ның, ақ па рат тық жә не те ле ком му ни ка ция-
лық тех но ло гиялар дың да муының жо ға ры дең гейіне, қуат ты 
ақ па рат тық инф ра құ ры лым ның бо лу ына қа тыс ты. Осы дан 
ке ліп адам дар да ңы көп ші лі гі үшін ақ па рат та ра дың қол же тім-
ді лі гі нің ар туы тә різ ді ақ па рат тық қо ғам ның ма ңыз ды ерек-
ше лі гі ал ға шы ға ды. Со ны мен, ақ па рат тық қо ғам ның бар лық 
тұ жы рым да ма ла ры мен да му бағ дар ла ма ла ры ақ па рат ға сы-
рын да ақ па рат пен бі лім мә ні жа ғы нан та би ғи, адам дық жә не 
қар жы лық ре су рс тар мен са лыс ты ру ға ке ле тін қо ғам ның ст ра-
те гиялық ре сур сы на айна ла ды де ген ге саяды [17]. 

Со ны мен қа тар, Ел ба сы өзі нің «Әлеу мет тік-эко но ми-
ка лық жаң ғыр ты луы – Қа зақ стан да муының бас ты ба ғы ты» 
ат ты Жол дау ын да атап өт кен дей, «Қа зақ стан ға ұл ты мыз дың 
әлеуе тін оя тып, жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін ин тел лек-
ту ал ды төң ке ріс аса қа жет. біз дің мін де ті міз – қа зақ стан дық-
тар дың, бі рін ші ке зек те жас тар дың бі лім ді лік ке, ин тел лек ті-
ге, Ота ны на, хал қы на қыз мет ету ге де ген көз қа ра сын өз гер ту» 
[18]. бұл ма ңыз ды ст ра те гиялық мін дет ті ше шу де ма ңыз ды 
орын ды рес пуб ли ка мыз да ғы же тек ші оқу ор ны – әл-фа ра би 
атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті ала ды, ол ел дің жо ға ры 
бі лім жүйесі нің қа зір гі ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сәй кес да-
муының ло ко мо ти ві не ға на айна лып қой май, қо ғам ның – ғы-
лым ның, мә де ниет тің, әлеу мет тік са ла ның, ин но ва циялық 
эко но ми ка ның да му ына сал мақ ты үле сін қо суы тиіс. бұл тұр-
ғы да Қа зақ стан да ғы ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та су ын 
ке шен ді зерт теу ге ар нал ған ал ғаш қы жо ба лар дың бі рі «ин-
тел лек ту ал ды ұлт тан – ин тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра ға ақ-
па рат тық-ком му ни ка тив тік ық пал ету ді әзір леу» бо лып та бы-
ла ды. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» Ұлт тық жо ба сы ның ая сын да 
жү зе ге асы ры ла тын ке шен ді бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ру 
жә не олар дыі жа қын бо ла ша ғын ай қын дау мақ са тын да жүр-
гі зі ле тін жұ мыс тар осы ба ғыт та ғы ал ғаш қы зерт теу лер бо лып 
та бы ла ды.

«Ел дің ин тел лек ту ал ды әлеуеті» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
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бой ын ша ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та су тех но ло гиясын 
зерт теу мақ са тын да әл-фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни-
вер си те ті нің бас па сөз жә не элект рон ды баҚ ка фед ра сы са-
рап та ма лық сау ал на ма жүр гіз ді. Оған қа сы ту шы лар ғы лым-
ның зиялы өкіл де рі: ҚазҰУ про фес сор лық-*оқы ту шы лық 
құ ра мы, ақ па рат тық-тал да ма лық са ла ма ман да ры мен ҮЕҰ 
өкіл де рі жә не ҒЗи қыз мет кер ле рі бол ды. Зерт теу нә ти же ле рі 
көр сет кен дей, Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт ты құ ру мүм-
кін дік те рін рес пон де нт тер жо ға ры да, ор та ша да дең гейде – 
әр қай сы сы 50%-дан ықт мал деп ба ға ла ды.

Мұн дай пі кір өз ке зе гін де ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып-
тас ты ру дың не гіз гі ас пек ті ле рі не не гіз де ле ді, ол ғы лым ның, 
ақ па рат тық тех но ло гиялар дың да му ын, ин тел лек ту ал дық 
қор лар ға тең дік пен қол же тім ді лік ті қам та ма сыз ету ді қам-
ти ды. Се бе бі, қа зір гі таң да эко но ми ка ның, әлеу мет тік жә не 
қо ғам дық өмір дің да муының ай қын дау шы ка те го рияла ры бі-
лім мен ақ па рат бо лып отыр ға ны аян. Да мы ған ел дер дің мы-
сал да ры олар дың да муының ба сым бе та лы сы на рық тық эко-
но ми ка ның жүйе құ ру шы не гі зі ре тін де бі лім ге бағ дар ла ну 
бо лып та бы ла ты нын көр се те ді. бұл ин но ва циялық тә сіл дер 
не гі зін де гі жа ңа ғы лы ми сый ым ды тех но ло гиялар дың транс-
фе рі жү зе ге асы ры ла тын өнер кә сіп жә не биз нес са ла ла ры ның 
қар қын ды да му ына се беп бо ла ды. алай да бі лім эко но ми ка ны 
өз ді гі нен транс фор ма цияла май ды. бұл мін дет ті ше шу үшін 
бі лім өн ді рі сін жә не сәй кес кадр лық даяр лық ты ға на емес, 
ин но ва циялық қыз мет ті де жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін 
құ ры лым дар мен ша ра лар ке ше ні қа жет. ал мұн да ғы ин но-
ва циялық қыз мет кең ма ғы на сын да ғы лы ми-бі лім әлеуеті нің 
тау ар ла ры мен қыз мет те рі нің ры но гын да ғы өтім ді лі гі ре тін де 
тү сі ні ле ді. Сон дай-ақ осы үр діс тер ді ын та лан ды ра тын нор ма-
тив тік-құ қық тық ба за мен сәй кес мак роэко но ми ка лық жағ-
дай, іл гер ле ме лі ақ па рат тық тех но ло гиялар не гі зін де гі бі лім 
көз де рі нің қол же тім ді лі гі мен ин но ва циялар дың ен гі зі луіне 
ық пал ете тін бас қа да бір қа тар фак тор лар ма ңыз ды мән ге ие. 
Мұн дайда бі лім ді өн ді ре тін жә не ғы лы ми-бі лім бе ру, тех но-
ло гиялық, бас қа ру шы лық жә не мә де ни эли та ның озық даяр-
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лы ғын қам та ма сыз ете тін, сон дай-ақ кон цеп ту ал дық тұр ғы да 
ин но ва циялық тип құ ры лым да ры мен ақ па рат тық жүйе лер ді 
ашу ға әзір уни вер си тет тер дің қо ғам инс ти тут та ры ре тін де гі 
рө лі ар та тү се ді. 

Ком му ни ка ция, ақ па рат жә не бі лім – іле гі леудің қоз ғаушы 
күш те рі, олар өмір дең гейі мен са па сы ның ар ту ына ық пал ете-
ді. ақ па рат ты-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың дәс түр лі 
де, за ма нуи да түр ле рі әлем де гі бар лық адам дар ға жа ңа жә не 
се нім ді да му мүм кін дік те рін ұсы ну да. Со ны мен қа тар, көп те-
ген ел дер, оның ішін де да муы тө мен ел дер дің ақ па рат қа жә не 
ақ па рат ал ма су ға то лық қан ды қол же тім ді лі гі жоқ, бұл олар ды 
ұзақ мер зім ді әрі тұ рақ ты да му перс пек ти ва ла ры нан айыра ды. 
Ком му ни ка ция ның екі жақ ты мін де ті бар – ол эко но ми ка мен 
мен та ли тет тің да му ына ық пал етуі тиіс. Оның жү зе ге асы ры-
луы муль ти мә де ни фак тор лар мен жә не ашық тық пен, тұ рақ ты 
да му ст ра те гиясы мен жә не қо ғам да ғы се нім ар ту ат мос фе ра-
сы ның қа лып та суымен бай ла ныс ты. Қа зақ стан үшін жал пы 
ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың да муы жә-
не же ке ле ген жер се рік тік тех но ло гиялар дың да муы бә се ке ге 
қа бі лет ті лік мә се ле ле рін ше шу де не гіз гі фак тор лар дың бі рі 
бо лып та бы ла ды. 

бел гі лі бол ған дай, Қр 2014 жыл ға дейін гі үде ме лі ин ду ст-
риал дық-ин но ва циялық да му бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру да 
не гіз гі ба ғыт тар дың бі рі ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар-
ды да мы ту жә не осы са ла да жо ға ры бі лік ті ма ман дар ды даяр-
лау бо лып та бы ла ды. ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех-
но ло гиялар са ла сын да ғы стан дарт тар ды ай қын дайт ын бҰҰ 
ар найы бө лім ше сі нің Ха лы қа ра лық электр бай ла ны сы ода-
ғы ның – Measuring the Information Society 2012 зерт теу ле рі-
не сәй кес, Қа зақ стан ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но-
ло гиялар дың да муының әлем дік рейт ин гі сін де ре сей ден бір 
қа дам озық шық ты. Мә се лен, аКТ ин дек сі бой ын ша Қа зақ-
стан 55-ші орын да тұр са, ре сей 56-шы орын нан кө рін ді [19]. 
рейт инг те бі рін ші орын да Шве ция, екін ші орын да Син га пур, 
үшін ші орын да – фин лян дия. бұл ин декс 2007 жы лы Ха лы-
қа ра лық электр бай ла ны сы ода ғы ның аКТ да му ын ба ға лауда 
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қол да на тын 11 көр сет кі ші не гі зін де әзір лен ген. ин декс бұл 
көр сет кіш тер ді әлем ел де рін де гі аКТ да му ын да ғы же тіс тік-
тер ді са лыс ты ру ға мүм кін дік бе ре тін бір кри те рий ге бі рік ті-
ре ді жә не жа һан дық, ай мақ тық жә не ұлт тық дең гей лер де са-
лыс тыр ма лы тал дам жүр гі зу үшін қа жет ті құ рал ре тін де пай-
да ла ны ла ала ды. бұл көр сет кіш тер аКТ қол же тім ді лі гі не, 
оны пай да ла ну ға, әрі осы тех но ло гиялар дың зерт те ле тін ел-
дер үшін прак ти ка лық мә ні не қа тыс ты. Ком му ни ка ция ның 
да му ст ра те гиясы ая сын да астана да ақ па рат тық ком му ни ка-
ция лық тех но ло гиялар ды да мы ту қо ры құ рыл ға нын атап өт-
кен жөн. Оның мақ са ты – қа зақ стан дық тар ға ин но ва циялық 
жо ба лар ды жү зе ге асы ру ға жәр дем де су. биыл жо ба лар бай-
қауы өте ді. Оның же ңім паз да ры өз идеяла рын жү зе ге асы ру-
ға қа жет ті қа ра жат қа ие бо ла ды әрі кә сіп кер лік не гіз де рі не 
үйре ту кур сы нан өту мүм кін ді гін ала ды. Оған өз өні мі нің не-
ме се тех но ло гиялық ше ші мі нің ба ға лауы нан өтіп, ком мер-
циялық әлеуе тін дә лел дей ал ған ко ман да лар не ме се же ке ле-
ген аза мат тар қа ты са ала ды. ақ па рат тық ком му ни ка ция лық 
тех но ло гиялар ды да мы ту қо ры на «Қа зақ те ле ком», «Кселл», 
«Кар-Тел» бай ла ныс опе ра тор ла ры бел се не кө мек те се тін 
бо ла ды. Мұн дай қор лар аҚШ жә не Еуро па ел де рін де жұ-
мыс іс теуде. Оның көр нек ті мы сал да ры ның бі рі аҚШ-та ғы  
«Y combinator». DropBox мә лі мет тер ді сақ тау қо ры ның сер-
ви сі не 18 мың дол лар сал ған қор қыз мет кер ле рі ка пи та ли за-
циясы қа зір гі уа қыт та 4 мл рд. дол лар ға жет кен ком па нияны 
құр ды. 

бі рік кен Ұлт тар Ұйымы 2012 жыл ға ар нал ған элект рон ды 
үкі мет тің да му дең гейі бой ын ша әлем ел де рі нің рейт ин гі мен 
оның зерт теуін жа рияла ды. «The United Nations E-Government 
Survey 2012: E-Government for the People» деп ата ла тын бұл 
құ жат та аза мат тар ға 190 ел де гі ұлт тық мем ле кет тік құ ры лым-
дар дың аза мат тар ға мем ле кет тік қыз мет көр се ту үшін ақ па-
рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар ды пай да ла ну да ғы 
дай ын ды ғы мен мүм кін дік те рін ба ға лау үшін қа жет. бҰҰ есе-
бі не сәй кес 2011 жыл дың қо ры тын ды сы бой ын ша Қа зақ стан 
«элект рон ды үкі мет тің» да му ин дек сі жа ғы нан 38-ші орын ды 
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ие лен ді, ол осы лай ша Че хия, Поль ша тә різ ді еуро па лық ел-
дер ді жә не тек ре сей ден бас қа пост ке ңес тік ел дер ді ба сып 
оз ды. «Е-қа ты су» ин дек сі бой ын ша Қа зақ стан құр мет ті 2-ші 
орын да, «он лайн-қыз мет тер» ин дек сі бой ын ша 14-ші орын да. 
Қа зір гі уа қыт та Қа зақ стан хал қы на «элект рон ды үкі мет» ая-
сын да 129 ин те рак тив ті жә не тран зак циялық қыз мет тер көр-
се ті ле ді. «Элект рон ды үкі мет тің» бел сен ді қыз ме тін тір кел ген 
пай да ла ну шы лар са ны ның ар туы көр се те ді, ол өт кен жы лы 
2010 жыл мен са лыс тыр ған да 2,7 есе ге арт қан. e-Gov пор та лы 
ар қы лы 12 мил лион нан ас там анық та ма бе ріл ген. ағым да ғы 
жы лы пи лот тық ре жим де астана, ал ма ты, ақ тау жә не Қа ра-
ған ды қа ла ла рын да жүр гі зу ші куә лік те рін бе ру мен ав то кө лік-
ті тір кеу мен айна лы са тын 4 ар найы ха лық қа қыз мет көр се ту 
ор та лық та рын ашу көз де ліп отыр. 

Жа һан дық ин но ва ция ин дек сі (The Global Innovation 
Index) — бұл ин но ва циялар дың да му дең гейі нің көр сет кіш-
те рі бой ын ша әлем ел де рі нің жаөан дық зерт те луі жә не оның 
рейт ин гі сі. бұл зерт теу 2007 жыл дан бе рі жүр гі зі ліп ке ле ді, ол 
фран цияда ғы INSEAD ха лы қа ра лық биз нес мек те бі нің әдіс-
те ме сі бой ын ша есеп те ле ді. бұл әлем ел де рі бой ын ша ин но-
ва циялық да му көр сет кіш те рі нің то лық ке ше ні бо лып та бы-
ла ды. 

Жа һан дық ин но ва ция ин дек сі 80 түр лі ауыс па лы лар дан 
тұ ра ды, ол түр лі эко но ми ка лық да му дең гейін де гі әлем ел де-
рі нің ин но ва циялық да му ын си пат тайды. Зерт теу ав тор ла ры 
эко но ми ка ның та быс ты лы ғы ин но ва циялық әлеует тің бо лу-
ына да, оны жү зе ге асы ру шарт та ры на да бай ла ныс ты деп са-
най ды. Сон дық тан бұл ин декс екі көр сет кіш тер то бы ның сал-
мақ тал ған ба ға лаулар со ма сы ре тін де есеп те ле ді:

1. ин но ва циялар ды жү зе ге асы ру үшін қа жет ті ре су рс тар 
мен шарт тар (Innovation Input):

o инс ти тут тар;
o адам зат ка пи та лы мен зерт теу лер;
o инф ра құ ры лым дар;
o Іш кі на рық тың да муы;
o биз нес тің да муы.
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2. ин но ва циялар ды жү зе ге асы ру дың қол жет кі зіл ген тә-
жі ри бе лік нә ти же ле рі (Innovation Output): 

o бі лім тех но ло гиясы мен эко но ми ка сы ның да муы;
o Креа тив ті әре кет нә ти же ле рі.
Со ны мен, қо ры тын ды ин декс шы ғын дар мен әсер дің өза-

ра қа ты на сын біл ді ре ді, бұл қан дай да бір ел де ин но ва циялар-
ды да мы ту ға са лын ған күш тер дің тиім ді лі гін объек тив ті ба ға-
лауға мүм кін дік бе ре ді. 

2013 жы лы зерт теу 142 ел ді қам ти ды. Олар дың ішін де Қа-
зақ стан 84-ші орын ға ие. Пост ке ңес тік ел дер ден біз дің елі міз-
дің ал дын да ре сей, Мол до ва, Эс то ния, бе ла русь ел де рі тұр. 
Қа зақ стан Қыр ғызс тан жә не Өз бе кс тан ел де рі нен озық. 
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ұлт тық ин тел лектуал дық 
капи тал дамуы:  
ком му ни ка тив тІк, СаяСи 
және мәде ни Ст ра те Гиялар

●  2.1.  адам ка пи та лы – ин но ва циялық да му  
  не гі зі

Қа зақ стан ның бә се ке ге қа бі лет ті ел, 
мем ле кет, ұлт ре тін де қа лып та су ын-
да адам зат ка пи та лы ның са па сын 

арт ты ру ұлт тық ин тел лек ті нің бел сен ді ру мен 
жү мыл ды ру дан бас тау ала ды. «ин тел лек ту ал-
ды ұлт тан – ин тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра-
ға ық пал ету дің ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік 
тех но ло гияла рын әзір леу» ғы лы ми зерт теуі нің 
күн тәр ті бін де қо ғам дас тық қа ық пал ете тін ақ-
па рат тық-ком му ни ка тив тік тех но ло гиялар ды 
әзір леу мә се ле сі тұр ды, ол бұл рет те жа қын бо-
ла шақ ты жә не Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды 
әлеуе тін арт ты ру жә не ин тел лек ту ал ды ұл тын 
қа лып тас ты ру да ақ па рат тық-ком му ни ка тив-
тік про цес тер ді тиім ді жү зе ге асы ру тал дау мен 
анық тау ме ха низ мі ре тін де қа рас ты рыл ды. 
біз ге бел гі лі, ин тел лек ту ал ды ұлт ел дің ин ду-
ст риал дық-ин но ва циялық да муының бас ты 
ба сым ды ғы бо лып та бы ла ды, сон дық тан ел 
әлеуе тін жа ңа ба ғыт та жү зе ге асы ру ға мүм кін-
дік бе ре тін ақ па рат тық сая сат ты әзір леу қа жет. 

бел гі лі қа зақ стан дық сая сат та ну шы Д. Мың -
бай өзі нің «Та рих заң ды лық та ры» ма қа ла сын-

2. 
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да атап өт кен дей, «Жа һан да ну фе но ме нін зерт теу мен айна лы-
са ты не көп те ген ға лым дар мо дер ни за циялау оның тех ни ка-
лық жә не мә де ни құ рауыш та ры ның ты ғыз өза ра бай ла ны сы 
мен ты ғыз ық пал дас ты ғы жағ дайла рын да ға на та быс ты бо-
лып, тиім ді жү зе ге аса ды де ген тұ жы рым жа сай ды. Мо дер ни-
за цияның мә де ни ас пек ті сі қо ғам ның ру ха ни өмі рі мен, оның 
мо рал дық құн ды лық та ры мен ті ке лей бай ла ныс ты жә не мә ні 
жа ғы нан адам дар дың қмір сү ру сал тын біл ді ре ді. Сон дық тан 
қо ғам өмі рі нің бар лық са ла ла рын қам ти тын та быс ты мо дер-
ни за цияны жү зе ге асы ру үшін сәй кес әлеу мет тік-мә де ни ба-
за ны қам та ма сыз ету қа жет. Се бе бі, ин тел лек ту ал ды, мә де ни, 
шы ғар ма шы лық әлеует ке ие адам ның өзі де қо ғам ның тех но-
ло гиялық да му жағ дайла рын ту ды ра тын өн ді ру ші күш бо лып 
та бы ла ды. Мә се лен, про те станизм өз ке зін де ка пи та лизм нің 
мо рал дық не гі зі бо лып та был ды, сол ар қы лы ба тыс ел дер дің 
тех но ло гиялық да му ына жол аш ты, ал ол кез де Жа по ния, Ма-
лай зия, Қы тай тә різ ді ел дер өз де рі нің ұлт тық мә де ни не гіз-
де рі не сүйене оты рып бү гін гі таң да да му дең гейле рі жа ғы нан 
әлем дік эко но ми ка ның бә се ке лес тік құ ры лы мын да жет кі лік-
ті бе рік ұстаным да рын көр се тіп отыр» [20]. Де мек, та ри хы мен 
дәс тү рі бай Қа зақ стан та ри хи мін дет ті ше ше ала ды – ол ру ха-
ни құн ды лық тар ды құр мет теу ар қы лы қо ғам ның әлеу мет тік-
эко но ми ка лық да муының жа ңа үл гі сін құ ра ала ды. 

2013 жыл дың 20 маусы мы нан 3 шіл де сі ара лы ғын да ҒЗЖ 
жос па ры бой ын ша әл-фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни-
вер си те ті нің жур на лис ти ка фа куль те ті нің «Қа зақ елі» сту де-
нт тік ғы лы ми экс пе ди циясы та қы рып бой ын ша Маң ғыс тау, 
Қы зы лор да, Се мей ай мақ та рын да зерт теу лер жүр гіз ді. Осы 
экс пе ди ция ая сын да 3 фо кус-топ пен зерт теу лер жә не 3 дөң-
ге лек үс тел ша ра сы өт кі зіл ді, олар ға атал ған ай мақ тар да ғы об-
лыс тық әкім дік тер дің жас тар саяса ты жә не ақ па рат тық сая сат 
бас қар ма ла ры ның ма ман да ры тар тыл ды. Зерт теу ге сон дай-ақ 
500 қа ты су шы ат са лыс ты, оның ішін де рес пон де нт тер, ин тер-
вьюер лер, ака де миялық ор та ға лым да ры, мә де ниет қай рат-
кер ле рі, сту де нт тер, ор та оқу орын да ры ның бі лім алу шы ла ры 
бол ды. Ха лық ара сын да жүр гі зіл ген эм пи ри ка лық зерт теу лер 
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нә ти же ле рі бой ын ша Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт тың да-
му перс пек ти ва ла ры ай қын дал ды. 

20 мау сым мен 3 шіл де ара лы ғын да Се мей, Маң ғыс тау, 
Қы зы лор да об лыс та рын да бол ған экс пе ди ция мү ше ле рі нің 
бас ты мақ сат та ры ның бі рі атал мыш ай мақ тар да ғы жас тар дың 
«ин тел лек ту ал ды ұлт» жо ба сы ту ра лы пі кір ле рі мен та ны су, 
жас ұр пақ тың ұлт бо ла ша ғы на де ген көз қа ра сы на тал дам жүр-
гі зу бо лып та был ды. Сауал на ма та ра ты лып, фо кус-топ тар дың 
жұ мыс та ры жүр гі зіл ді. Ең бел сен ді қа ты су шы лар ға ба ға лы 
сый лық тар та быс етіл ді. Зерт теу ке зін де түр лі ай мақ тар да ғы 
жас тар дың пі кір ле рі мен ойла ры ның алуан түр лі лі гі на зар ға 
алын ды. Сон дай-ақ әр топ тың өзі нің қа зір гі қо ғам мен бо ла-
шақ ту ра лы суб ъек тив ті пі кір ле рі бол ды. Сөйте тұ ра жас тар 
то бы қо ғам да орын алып жат қан оқи ға лар дан жақ сы ха бар дар 
екен дік те рін көр сет ті. 

Зерт теу әдіс те ме сі: 
Зерт теу дің ал ғаш қы ке зе ңін де ақ тау, Се мей, Қы зы лор да 

қа ла ла ры ның бі лім жә не ғы лым ме ке ме ле рі ірік тел се, екін ші 
ке зең де сау ал на ма ға қа ты су шы қа ла лар дың 500 тұр ғы ны ірік-
тел ді. Қа ты су шы лар дың жас мөл ше рі 18-ден жо ға ры. Сауал-
на ма ға қа зақ тіл ді жә не орыс тіл ді мақ сат ты топ тар тыл ған-
дық тан екі тіл де жүр гі зіл ді. 95% се нім ді лік дең гейін де гі бо луы 
мүм кін қа те лік дең гейі – 4%.

ан ке та лық сау ал на ма ба ры сын да рес пон де нт тер ге зерт-
теу дің мақ са ты на қа тыс ты «Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт 
құ ру қа жет пе?» де ген сұ рақ қой ыл ды. Се мей жас та ры ның 
ба сым бө лі гі оң жауап бер ді: 60% – «иә», 40% – «жоқ». Қы-
зы лор да лық жас тар бол са 100 пай ыз ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру 
қа жет, де ді. ақ тауда олар дың пі кір ле рі бы лай ша бол ды «иә» 
– 29,2%, «жоқ» – 70,8%.

«біз Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт құ ра ал дық па?» де-
ген сау ал ға да жет кі лі кіт ай қын жауап алын ды. Се мей жас та-
ры ның жауап та ры бы лай ша кө рі ніс бер ді: «иә» – 20%, «жоқ» 
– 80%. Қы зы лор да – 35, 5% – «иә», 65,5% – «жоқ». ақ тау: 
«иә» – 29, 2%, «жоқ» – 70, 8%. Со ны мен қа тар «Қа зақ стан-
дық тар ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру ға әзір ме?» де ген сау ал ға үш 
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ай мақ тың рес пон де нт те рі нің ба сым көп ші лі гі оң жауап бер ді. 
Се мей: «иә» – 60%, Қы зы лор да- 67%, ак тау – 50%.

  

60%

40%

да нет

1 су рет – Қа зақ стан дық тар «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» ұлт тық жо ба сын 
жү зе ге асы ру ға әзір ме? – Се мей (сұ рал ған дар дың жа лып са ны нан %)

Мұн дай пі кір өз ке зе гін де ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас-
ты ру дың не гіз гі ас пек ті ле рі не не гіз де ле ді. Оған ғы лым ның, ақ-
па рат тық тех но ло гиялар дың да муы, ин тел лек ту ал ды қор лар ға 
тең дей қол же тім ді лік ті қам та ма сыз ету жа та ды. Се бе бі бү гін гі 
таң да эко но ми ка ның, әлеу мет тік жә не қо ғам дық өмір дің да-
муының ай қын дау шы ка те го рияла ры бі лім мен ақ па рат бо лып 
та бы ла ды. Да мы ған ел дер дің мы сал да ры олар дың да муының 
ба сым бе та лыс та ры на рық тық эко но ми ка ның жүйе құ раушы 
не гі зі ре тін де бі лім ге бағ дар ла ну бо лып та бы ла ты нын көр се те-
ді. бұл өз ке зе гін де ин но ва циялық тә сіл дер не гі зін де гі жа ңа ғы-
лы ми сый ым ды транс фер лер ді жү зе ге асы ра ды. 

алай да бі лім өз ді гі нен эко но ми ка ны транс фор ма цияла-
май ды. бұл мін дет ті ше шу үшін бі лім өн ді ру мен сәй кес кадр-
лар ды даяр лауды ға на емес, кең ма ғы на сын да ғы лы ми-бі лім 
бе ру әлеуеті нің тау ар ла ры мен қыз мет те рі на ры ғын да жү зе ге 
асы ры ла тын ре тін де ұғы ны ла тын ин но ва циялық қыз мет ті де 
жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін құ ры лым дар мен ша ра лар 
ке ше ні қа жет.
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Осы про цес тер ді бел сен ді ре тін нор ма тив тік-құ қық тық ба-
за мен сәй кес мак роэко но ми ка лық жағ дай дың, іл гер ле ме лі 
ақ па рат тық тех но ло гиялар не гі зін де гі бі лім көз де рі нің қол-
же тім ді лі гі жә не ин но ва циялар дың ен гі зі луіне ық пал ете тін 
бас қа да бір қа тар фак тор лар дың мә ні зор. Мұн дайда бі лім өн-
ді ре тін жә не ғы лы ми-бі лім бе ру, тех но ло гиялық, бас қа ру шы-
лық, мә де ни эли та ның озық дай ын ды ғын қам та ма сыз ете тін 
әрі кон цеп ту ал дық тұр ғы да ин но ва циялық тип те гі құ ры лым-
дар мен ақ па рат тық жүйе лер ді ашу ға әзір қо ғам инс ти тут та ры 
ре тін де гі уни вер си тет тер дің рөл де рі ар тып ке ле ді. 

  

67%

33%

да нет

2-су рет – «ин тел лек ту ал ды ұлт – 2020» ұлт тық жо ба сы жү зе ге асуына  
қа зақ стан дық тар дай ын ба? – Қы зы лор да (% сұ рау сал ған дар дың  

жал пы са ны нан)

бел гі лі бол ған дай, ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру 
үшін адам зат ка пи та лын да мы ту қа жет. ин тел лек ту ал ды ұлт-
ты қа лып тас ты ру ас пек ті сін де ин тел лек ту ал ды ре сурс ре тін де 
рес пон де нт тер дің ба сым көп ші лі гі адам зат ка пи та лын «ор та-
ша» деп ба ға лай ды. Сөйте тұ ра, пос тин ду ст риал дық ке ңіс тік-
те адам зат ка пи та лы ның да муы бас ты орын ала ды. бұл ту ра лы 
әл-фа ра би атын да ғы Қаз МУ-де өз дә рі сін де Ел ба сы Н.Ә.На-
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зар баев атап өт ті. Ол сон дай-ақ адам зат ка пи та лы са па сы на 
қой ыла тын та лап тар дың кү шеюі әлем дік дағ да рыс тан кейін гі 
да му дың бе сін ші трен ді бо лып та бы ла ты нын айт ып өт ті.

 
  

50%

50%

да нет

3-су рет – «ин тел лек ту ал ды ұлт – 2020» ұлт тық жо ба сы жү зе ге асуына  
қа зақ стан дық тар дай ын ба? – ақ тау (% сұ рау сал ған дар дың  

жал пы са ны нан)

бі лім мен ғы лым қа зір гі қа зақ стан дық қо ғам да ин тел лек-
ту ал ды ұлт тың қа лып та суының ин ди ка тор ла ры ре тін де кө-
рі ніс бе ре ді. Қа зақ стан да ғы лым мен бі лім нің да муы ту ра лы 
са рап шы лар дың пі кір ле рі екі ге жа рыл ды: се мей лік тер мен 
қы зы лор да лық тар бұл да му ды ор та ша дең гейде деп атап көр-
сет се, ақ тауда ғы рес пон де нт тер оны жо ға ры деп ба ға ла ды – 
42, 9%. 

Қа зақ стан дық ға лым дар атап өт кен дей, Қа зақ стан жағ-
дайын да адам зат ка пи та лы ның са па сын арт ты ру бо ла шақ қа 
ин тел лек ту ал дық са лым дар дың ал ғы шарт та ры на қа рай қа дам 
жа сау қа жет ті гін ай қын дайды. Осы ған бай ла ныс ты та ри хи құ-
жат – «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» ұлт тық ке шен ді бағ дар ла ма-
сын атап өту ге бо ла ды, он да ұлт тық әлеует ті оя тып, оның да му-
ына жол аша тын ин тел лек ту ал дық төң ке ріс тің қа жет ті лі гі ин-
тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру не гі зі бо лып та бы ла ды [21].
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На 
высоком

На низком

0,00%
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10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

42%

14%

42%

На высоком На среднем На низком

 4-су рет – бі лім мен ғы лым са ла сы ның да му дең гейі ин тел лек ту ал ды  
ұлт құ ру дың көр сет кі ші ре тін де қа лай ба ға ла на ды? – ақ тау  

(% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)

  

На высоком

На низком

0,00%

50,00%

100,00%

0%

100%

0%

На высоком На среднем На низком

 5-су рет – бі лім мен ғы лым са ла сы ның да му дең гейі ин тел лек ту ал ды  
ұлт құ ру дың көр сет кі ші ре тін де қа лай ба ға ла на ды? – Се мей  

(% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)
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15%
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19%

На высоком На среднем На низком

6 су рет – бі лім мен ғы лым са ла сы ның да му дең гейі ин тел лек ту ал ды  
ұлт құ ру дың көр сет кі ші ре тін де қа лай ба ға ла на ды? – Қы зы лор да  

(% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)
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58%
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Труд Глубокие рассуждения Конструктивное мышление

Науку Знание

7-су рет – ин тел лек ту ал ды аза мат ре тін де қан дай құн ды лық тар ды  
таң дай сыз? – Се мей (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)
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Қа зақ стан дық тар дың мә де ни-саяси бі лім де рін арт ты ру, 
ин тел лек ту ал ды са на ла рын кө те ру, ту ған же рі не де ген се зі мін 
кү шейту ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру не гіз де рі бо лып 
та бы ла ды [21].
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8-су рет  –ин тел лек ту ал ды аза мат ре тін де қан дай құн ды лық тар ды  

таң дай сыз? – ақ тау (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)
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 9-су рет – ин тел лек ту ал ды аза мат ре тін де қан дай құн ды лық тар ды  
таң дай сыз? – Қы зы лор да (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)



47

Зерт теу ба ры сын ла жас рес пон де нт тер ге «ин тел лек ту-
ал ды аза мат ре тін де сіз қан дай құн ды лық тар ды таң дай сыз?» 
де ген сауал қой ыл ды. Құн ды лық тық бағ дар лар ті зі мі ре тін де 
«бі лім», «ғы лым», «конст рук тив ті ой лау», «те рең се зі ну», «ең-
бек», «рух», «атал ған дар дың бә рі» ұғым да ры ұсы ныл ды. рес-
пон дент тер дің ба сым бө лі гін де «бі лім» ал дың ғы орын ға шық-
ты – оны олар дың 7, 40 пай ызы нан 16, 8 пай ызы на дейін гі ле рі 
ата ды. Конст рук тив ті ой лау ды жауап бе ру ші лер дің 7-ден 20% 
дейін гі ле рі таң да ды, ал «ең бек», «рух», «пат рио тизм» 0% -дан 
20%-ға дейін гі ара лық ты қам ты ды. 

Сон дай-ақ рес пон де нт тер ге ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа-
лып тас ты ру да ғы баҚ-тың рө лін ба ға лау ұсы ныл ды. Се мей де 
олар дың 60% мұ ны ма ңыз ды деп қа рас тыр са, Қы зы лор да да 
тек 26, 4% со лай ба ға ла ды, ақ тауда ол 58, 3 % құ ра ды.

  

60%

40%

0% 0%

0%

Особо важное

Очень хорошое

Хорошое

Среднее

Неудовлетворительное

10-су рет – ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру да ғы баҚ-тың ақ па рат тық 
саяса тын ба ға ла ңыз? – Се мей (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)

Қа зір гі таң да аума лы-төк пе лі за ман да бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры қо ғам дық ка мер тон рө лін ат қа ра ала ды. баҚ құ-
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рал да ры на жүк те ліп отыр ған мін дет жауап ты – ол бі рың ғай 
ұлт тық идеяны қа лып тас ты ру, қо ғам дық ахуал ды объек тив ті 
көр се ту жә не адам дар дың са на-се зім де рін по зи тив ті ба ғыт қа 
өз гер ту. Әри не, Қа зақ стан ның бар лық аза мат та ры баҚ ар-
қы лы ин тел лек ту ал дық құн ды лық тар ды қа лып тас ты ру ға өз 
үлес те рін қо су ла ры ке рек. 

  

26%

15%25%

17%

5%

Особо важное

Очень хорошое

Хорошое

Среднее

Неудовлетворительное

11-су рет – ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру да ғы баҚ-тың ақ па рат тық 
саяса тын ба ға ла ңыз? – Қы зы лор да (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)

Сауал на ма ның ма ңыз ды сұ ра ғы мы на дай бол ды: «Ха лық-
тың ин тел лек ту ал ды әлеуе тін арт ты ру үшін сіз қан дай үлес 
қо сар еді ңіз?». Се мей лік рес пон де нт тер «бі лім» мен «ең бек ті» 
ерек ше атап көр сет се, ақ тау мен Қы зы лор да да пай ыз дар бар-
лық са нат тар бой ын ша бө лін ді: «ең бек», «рух», «ақыл», «бі-
лім», «атал ған дар дың бар лы ғы».

ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру үшін адам зат ка пи та-
лын да мы ту қа жет. рес пон дент тер дің ба сым бө лі гі бұл да му ды 
ор та ша де се – 70%, тө мен деп 10%, жо ға ры деп 1% са най ды 
екен. Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды фак тор лар дың да му ына 
ық пал ете тін фак тор лар дың ішін де рес пон де нт тер әлеу мет-
тік-саяси жә не эко но ми ка лық ре фор ма лар дың да му ын – 
50%, ақ па рат тық тех но ло гиял дар дың жыл дам да му ын – 25% 
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жә не ру ха ни құүн ды лық тар ға жа ңа қа рым-қа ты нас қа лып тас-
ты ру ды – 25% атап көр сет ті. 
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Неудовлетворительное

 12-су рет – ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру да ғы баҚ-тың ақ па рат тық 
саяса тын ба ға ла ңыз? – ақ тау (% сұ рау сал ған дар дың жал пы са ны нан)

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» жо ба сы ның ен гі зі луінің 
жа қын бо ла ша ғын рес пон де нт тер дің 60% – ор та ша, 25% 
– жо ға ры, 15% – тө мен деп ба ға ла ды. ин тел лек ту ал ды ұлт 
қа лып тас ты ру ісі не бар лық рес пон де нт тер өз үле сін қо су ға 
әзір, мұн да ғы ба сым құн ды лық тар бі лім мен ру ха ни-үл гі лік 
дәс түр лер бо лып та бы ла ды. бұл іс те қа зақ стан дық баҚ-қа 
да жауап ты мін дет жүк те ліп отыр. Сұ рау са лын ған дар дың 
60% оны аса ма ңыз ды деп са на са, 20% – қа на ғат тан ды рар-
лық, 10% – ор та ша, 5% – қа лып ты, 5% – мә ні жоқ деп са-
на ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру да Қа зақ стан баҚ-
та ры на ерек ше жауап кер ші лік жүк те ле ді. Оны сұ рал ған дар-
дың 58,3% ма ңыз ды, 42,9% жақ сы, 8,30% ор та ша деп са най-
ды. бұл Қа зақ стан ның бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ғы лым, 
бі лім, ру ха ни құн ды лық тар ды дә ріп теу мен ұлт тық дәс түр лер-
ді сақ тау ар қы лы ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру са ла сын 
мақ сат ты да мы ту қа жет ті гін көр се те ді. 
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● 2.2.   ин тел лек ту ал дық ка пи тал дәс түр лі ұлт тық  
 құн ды лық тар

«Қа зақ елі» экс пе ди циясы ке зін де фо кус-топ тар да жұ-
мыс тар жүр гі зіл ді, олар дың құ ра мын да Қа зақ стан ай мақ та-
ры ның оқи тын жә не жұ мыс іс тейт ін жас та ры бол ды. Се мей 
қа ла сы ның жас та ры өз де рін пн тел лек ту ал ды ұлт құ ру дың 
бел сен ді жақ тау шы ла ры ре тін де көр сет ті . Сай лау бе ков Ер-
ке бұ лан «біз дің тү сі ні гі міз де, біз дің сөз дің қо ры мыз да ин-
тел лек ту ал ды ұлт ен ді қа лып та сып ке ле ді. ин тел лек ту ал-
ды ұлт ты қа лып тас ты ру дың бір шар ты ұлт тық тәр биені қа-
лып тас ты ру дер бі ле мін. Мұ ны бе сік те жат қан әр ба ла ның 
бой ына сі ңір ту ке рек. Қа ра пай ым дә лел, әже сі нің ер те гі сін 
тың дап ұйық та ған ба ла ның ұйқы сы да ты ныш бо ла ды екен. 
ал ұлт тық құн ды лы ғы мыз дың бас ты ті ре гі қа зақ ті лі нен бас-
та ла ды. Ше тел ге шық қан да ғы өз ге лер ді таң дай қақ ты ра тын 
да қа зақи құн ды лы ғы мыз. Ұлт тық қол таң ба ның не гі зін ле 
та ма ша бренд тер ді қа лып тас ты ра мыз. ин тел лек ту ал ды ұлт-
ты қа лып тас ты ру да ғы не гіз гі фак тор дың бі рі –тіл. Та ғы бір 
фак тор – қор ша ған ор та, қо ғам. Сол қо ғам ға қа рап бой тү-
зей міз. Қа зір «бо ла шақ» бағ дар ла ма сы ның қа зақ ті лін, та-
ри хын, әде биетін бі лу ге бай ла ныс ты өзін дік кри те рий ле рі 
қа лып тас қан. Осы бағ дар ла ма ар қы лы оқып ке ліп, жақ сы 
қыз мет те жұ мыс іс тейт ін жас тар көп. Мы са лы «Нұр Отан» 
пар тиясы ның бі рін ші орын ба са ры бай бек бауыр жан есім-
ді жас жі гіт. Жас ты ғы на қа ра мас тан жо ға ры қыз мет те отыр. 
Осын дай жас тар да көп. Мұ ның өзі ин тел лек ту ал дық ұлт құ-
ру дың ал ғы шарт та ры» деп атап өт ті. 

Орал баев Жал ғас «ин тел лек ту ал де ген сөз ді біз зият кер 
деп тү сі не міз. Яғ ни ин тел лек ту ал дық дең гейі жо ға ры, бі лім 
ба за сы жа сақ тал ған шо ғыр деп айтуға бо ла ды. Ме нің ойым-
ша, ин тел лек ту ал ды ұлт де ге ні міз бі лім ді тә жі ри бе лі аза мат-
тар дан жи нақ тал ған ор та. Олар – жо ға ры бі лім ді ма ман дар, 
ой-өрі сі кең зиялы қауым өкіл де рі. ин тел лек ту ал ды ұлт қа-
лып тас қан жағ дайда ға на ел ір ге сі бе рік да ми түс пек», деп та-
қы ла на тын та қы рып бой ын ша өз пі кі рін біл ді ре кет ті. 
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ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру ға бо ла ма де ген сұ рақ-
қа Мол да жа ра ов Ми рас: «біз де ин тел лек ту ал ды ұлт құ рыл ма-
ған деп айтуға бол майды. Қа зақ хал қы ның мың да ған жыл дық 
та ри хы бар. Сол траих па ра ғы на жа зыл ған қан ша ма хан да-
ры мыз бен би ле рі міз дің есім де рі бар. Одан бе рі рек те ке ңес 
үкі ме ті ке зін де гі зиялы аза мат та ры мыз ды бі ле міз. Сол жан-
дар дың бар лы ғын ұмы тып, ин тел лек ту ал ды ұлт жоқ дей ал-
май мыз. Қа зір гі сәт те де бар. бү гін гі жас тар осы дең гейді одан 
әрі да мы та тын жа ңа леп іс пет тес жеп бі ле мін. Әри не, ин тел-
лек ту ал ды жан дар дың қа та ры на тек ақын-жа зу шы лар ды ға на 
емес, өз ісі нің ма ма ны бол ған, сау ат ты, бү гін гі қо ғам ға обьек-
тив ті ба ға бе ре ала тын қа ра пай ым жан дар ды да осы дең гейге 
жат қы зу ға бо ла ды», – де ген пі кі рін біл дір ді.

Егер ол қа лып тас қан бол са, жас та ры мыз дың бү гін гі дең-
гейі қан дай? Осы сұ рақ қа де ба тер Орал баев Жал ғас ұтым ды 
пі кір айт ып қа на қой май, мә се ле нің мә ні сін әрі ден қоз ғап 
бер ді. 

«Жал пы ин тел лек ту ал ды дең гейді ар найы шка ла мен 
есеп теу ге бол майды. біз дің елі міз де де бі лім ді, ақыл ды жас-
тар аз емес. Олар Гар вард, Окс форд те оқи ды. ал ай мақ тық 
дең гейде гі ең бі лім ді лер ары кет се ҚазҰУ-де оқи ды. Қа зақ-
стан бі лім бе ру жүйесі, сауат тан ды ру жө ні нен әлем де гі ал-
дың ғы он дық қа кі ре ді. алай да біз дің сау ат ты лы ғы мыз біз дің 
бі лім дең гейі міз ді көр сет пей ді. Жас тар ре тін де ЖОО бі лім 
бе ру жүйе сін де гі кем ші лік тер ді бай қай мыз. Әри не, кем ші-
лік сіз бол майды. бі рақ, біз тал қы лап отыр ған мә се ле ні оңы-
нан ше шу үшін әрі ден бас тау ке рек. Яғ ни мек теп те гі оқы ту 
жүйе сін, пе да гог те рі міз дің бі лі мін арт ты ру ке рек. Мы са лы, 
мен ме ха ни ка –ма те ма ти ка бө лі мін де оқи мын. біз де теория 
жү зін де бар лы ғын оқы ған мен, прак ти ка жа ғы же тіс пей жа-
та ды. Егер прак ти ка жа ғы нан ол қы лық бол са, бо ла шақ та 
бас қа да же тіл ген тех но ло гиялар мен жұ мыс іс теу қиын ға тү-
се ді. Осын дай қа ра пай ым ке лең сіз дік тер ше шіл ме ген дік тен, 
әлем де гі бас қа да да мы ған ел дер мен иық те ңес ті ре міз деу ар-
тық се кіл ді. ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру үшін де әлі 
де көп ең бек ету ке рек». 
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фо кус-топ со ңын да бел се не ара лас қан Орал баев Жал ғас 
түр лі бағ дар ла ма лар ға қа тыс ты «Осы уа қыт тан бе рі көп те ген 
пі кір лер айт ыл ды, мы сал дар кел тір ді ңіз дер. Көп тің пі кі рі де-
ген жақ сы. бі рақ, біз дің қо ғам да бар лы ғы на ор тақ бір проб ле-
ма бар. Ол – жа сан ды лық. Мен мұ ны көп те ген іс-ша ра лар дан 
кейін бай қай мын. біз де әр жыл сай ын «жар қын бо ла шақ қа» 
ар нал ған кең масш таб та ғы түр лі іс –ша ра лар өте ді. Өкі ніш-
ке орай, нә ти же сін бай қай бер мей міз. ин тел лек ту ал ды ұлт 
де ген та қы рып қа біз бұ дан бас қа түр лі сау ал на ма лар тол тыр-
дық. Со ның бә рі түп тің тү бін де тек «га лоч ка» үшін жа са ла ды. 
Әри не, бі рін ші рет тен бар лы ғы іс ке асып кет пейді. Қан ша ма 
рет тәуе кел ге ба ру ға ту ра ке ле ді. Со ның өзін де нә ти же бер се 
құ ба-құп» де ген ті ле гін біл дір ді. 

Осы орай да өз пі кі рін «Жас Отан ның» бел сен ді мү ше сі 
арай лым біл дір ді: «Ха лық қа на си хат тың жет пей жат қа ны рас. 
2017 жы лы ЭКСПО көр ме сі өте ді. бі рақ оның на ғыз пай да сын 
ха лық дұ рыс тү сін бей отыр. Осы сияқ ты мы на бағ дар ла ма ның 
да жар на ма сы, на си ха ты аз. Егер баҚ бет те рін де көп теп жа-
рияла нып, көп үгіт-на си хат жүр гі зіл се көр сет кіш те бас қа ша 
бо ла тын еді. Шы ны ке рек, біз де жал ған мә лі мет тер көп. Сон-
дық тан жас тар дың жа сан ды лық тан кө ңі лі қа лып жа та ды». 

Әбі тай ақ сәуле: «Сіз бен біз, бар лы ғы мыз жас пыз. айт-
қан да ры ңыз өте орын ды. бұл іс-ша ра лар дың бар лы ғы «орын-
дал ды» де ген пап ка ның бір бұ ры шын да жа туы мүм кін. біз ең 
бі рін ші қа ра пай ым қа ла жас та ры нан осы сау ал на ма ны ал-
ған да жауап бер мек тү гі лі тү сін бе ген дер де бол ды. Се бе бі, бұл 
тер мин ен ді қа лып та сып ке ле ді. біз дің жұ мы сы мыз – те ңіз-
ге құй ған там шы дай. бі рақ осы отыр ған дар дың бар лық та ры-
на бол ма са да, бі реуі ңіз дің са на сы на ин тел лек ту ал ды де ген 
ұғым ды ен гі зіп, сол ту ра лы тү сі нік бе ре ал сақ біз дің шын мә-
нін де гі мис сия мыз дың орын дал ға ны». 

фо кус-топ қа ты су шы ла ры Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды 
ұлт ты құ ру, қа зақ стан дық ғы лым ды да мы ту мә се ле ле рі бой-
ын ша өз ұсы ныс та рын жет кі зу ұсы ныл ды. Ұлт тық ғы лым ның 
кө бі не күш ті ұлт тық эко но ми ка ны ту ды ра ты ны атап өтіл ді. 
фо кус-топ қа ты су шы ла ры қа зір уни вер си тет тер дің жа ны нан 
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ар найы ғы лы ми ор та лық тар құ ры лып жат қа нын айт ып өт ті. 
На зар баев уни вер си те ті нің жа нын да бар. ал ма ты да ғы ала тау 
пар кі тәй-тәй ба сып ке ле жа тыр. бі рақ бас ты нәр се-же мі сін 
кө ру. Сол ғы лы ми ор та лық тар дан «Made in Kazakhstan» де ген 
бел гі сі бар ғы лы ми өнім дер шы ға тын бол са, ол жас ға лым дар 
үшін на ғыз мо ти ва ция бо лар еді. Яғ ни тек ши кі зат ты эас по-
рт та май, олар ұлт тық тауар дың игі лі гі не жұм сал са дұ рыс. Осы 
ғы лы ми ор та лық тар ға бай ла ныс ты Қр бі лім жә не ғы лым ми-
ни ст рлі гі та ра пы нан ар найы бағ дар ла ма лар қа был дан са нұр 
үс ті не нұр бо лар еді.

Қа зір гі да мып жат қан тех но ло гиялар да ке рі әсе рін ти гі-
зіп жа тыр. 2004-2005 жыл да ры ҰбТ көр сет кіш те рі жо ға ры еді. 
Әлеу мет тік же лі лер де ген жоқ, оқу шы лар дың кі тап қа де ген 
қы зы ғу шы лық та ры жо ға ры бол ды. ал қа зір гі көр сет кіш тіп-
тен бас қа. Көш тен қал мау ке рек әри не, бі рақ уақы ты мен пай-
да ла ну ке рек». 

Сон дай-ақ бұл жас біз ге тә жі ри бе жи нақ тау ке рек ті гін атап 
өт ті. «Ше тел ге бар ған жас тар дың сол жақ та қа лып жат қан да-
ры аз емес. Се бе бі, бар лық жағ дайы жа сал ған, ма те ри ал дық 
жа ғы нан жақ сы дең гейде. «Са на ны тұр мыс би лей ді» де ген дей 
бұн дай жер де «сүйіс пен ші лік, пат риот тық се зім» де ген ұғым-
дар жай ына қа ла ды. Сон дық тан ру ха ни жа ғы нан бө лек әлеу-
мет тік жағ дайға да ба са на зар ауда ру ке рек».

 фо кус-топ тың қа ты су шы ла ры ның «ин тел лек ту ал ды ұлт-
тан – ин тел лек ту ал ды әлеует ке: бұ қа ра ға ық пал ету дің ақ па-
рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гияла рын әзір леу» жо ба-
сы ның да му перс пек ти ва сы на үл кен қы зы ғу шы лық біл дір ді. 
фо кус-топ мү ше ле рі өз де рі нің бұ рын да зерт теу лер үшін сау-
ал на ма лар тол тыр ға нын айт ып өт ті. Олар ды осын ша лық ты 
ау қым ды жо ба ая сын да ен ді қан дай жос пар лар кү тіп тұр ға-
ны қы зық тыр ды. Ұйым дас ты ру шы лар жо ба ны жү зе ге асы ру 
2015 жыл ға дейін ме же лен ге нін тү сін дір ді. Жо ба ның ал ғаш қы 
ке зе ңін де ал ма ты қ. жас та ры ның ара сын да сау ал на ма жүр-
гі зі ліп, фо кус-топ тар ұйым дас ты рыл ды, «ин тел лек ту ал ды 
әлеует тен-ин тел лек ту ал ды ұлт қа» де ген та қы рып та ғы жи нақ 
жа рық кө ріп, «Intellegnt.kz» де ген сайт  өз жұ мы сын бас та ға-
нын айт ып өт ті. 
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ақ тау. ақ тауда өт кі зіл ген фо кус-топ тар ға қа ты су шы жас-
тар да Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру ға қа-
тыс ты мә се ле лер ді қы зы ғу шы лық пен тал қы ла ды. ас қар Са-
ғит жан: «ин тел лект адам ның ой лау қа бі ле ті. Ол әр адам ның 
өз ойын ұлт ты өр кен де ту ту ра лы идея биігі не жет кі зуі. Ұлт тың 
ин тел лек ту ал дық қа бі ле ті нің өл ше мі жоқ, бі рақ оны бас қа ел-
дер мен са лыс ты ра оты рып бі лу ге бо ла ды. Мы са лы, Қа зақ стан 
мен Жа по нияны са лыс тыр са ңыз, ара сы жер мен көк тей. Қа-
зақ стан да та би ғи бай лық тар бар, ал Жа по нияда бай лық жоқ

бел гі лі бол ған дай, кей бі реуле рі ин тел лек ту ал ды ұлт де ген 
тү сі нік тен мүл дем ау лақ бо лып шық ты. бұл атал мыш ай мақ-
та ғы жас тар дың әлі де бұл бағ дар ла ма ның жү зе ге асы ры луы 
ту ра лы то лық қан ды ақ па рат ал ма ған ды ғын көр се те ді. Жас-
тар ұлт бо ла ша ғын құ ру ға бел се не ат са лы су ла ры ке рек. бұл ең 
бас ты сы. Қа зақ стан да ғы бі лім жүйесі жас тар дың алаң дау шы-
лы ғын ту ды ра ды. атап айт қан да, ас қар Са ғит жан бы лай деп 
атап өт ті: «Оқы ту жүйесі мен оның фор мат та ры өз гер тіл ген 
жоқ. Жа по нияда он екі жыл дық бі лім үш ке бө лі не ді. Жал пы, 
ор та, жо ға ры. ал ғаш қы төрт жыл ды бі тір ген кез де олар бір 
жа ңа лық ой лап та ба ды. Ор та бі лім де ол жо ба ны же тіл ді ре ді. 
Жо ға ры бі лім ал ған соң жо ба ны жү зе ге асы ра ды. Кейін бел гі-
лі бір фир ма па те нт теп алып, тех но ло гияға ен гі зе ді. Ме нің ше, 
біз де осы жағ дай же тіс пейді. біз де жо ба лар ұсы ны ла ды, бі рақ 
жү зе ге асы рыл май қа лып қояды, Жап ноияда ұсы ныл ған жо-
ба лар мін дет ті түр де фир ма лар ға жі бе рі ліп жү зе ге аса ды, оның 
3-5% жо ба ны ой лап тап қан оқу шы алып оты ра ды. Мі не, бұл 
ын та лан ды ру. Сон дық тан ол жер де күн де лік ті бір нәр се ой лап 
та бы лып оты ра ды. 

Се рік хан Жү зеев: «ин тел лект де ге ні міз ме нің ойым ша бел-
сен ді лік де ген сөз. Жал пы қа зір гі ел ба сы жа сап отыр ған іс өте 
дұ рыс. Са па лы бі лім мен су сын дап, са на лы бі лім ге қол жет кі зу 
жас тар дың өз қо лын да жә не олар дың мін де ті. Кез кел ген жас 
ел да муы үшін өз үле сін қо суы ке рек. Осы жо ба ая сын да да 
бар лы ғы мыз бір ле се жұ мыс іс те сек, осы дан көп нә ти же шы-
ға ды деп се не міз. бұл жо ба ны қол ға алу ке рек. Ел ді ме кен дер 
мен ауыл дар ға да жет кі зіп, на си хат тай бі лу ке рек». 
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рес пон дент тер Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды әлеуеті нің 
ар ту ына қауіп төн ді ре тін фак тор лар ту ра лы сауал дар ға жауап 
бе ре оты рып, ел де гі тө мен гі ақ па рат тық әлеует пен ма те ри ал-
дық-қар жы лық қор дың жет кі лік сіз ді гін, озық тех но ло гиялар 
өн ді рі сін де гі то қы раулар мен ру ха ни-мә де ни, үл гі лік-тәр-
бие леу ор та ла ры ның жоқ ты ғын атап өт ті. Қа зақ стан ның ин-
тел лек ту ал ды ин вес ти цияла рын да мы ту үшін игі лік ті ор-
та құ ра тын бас ты фак тор ре тін де сұ рал ған дар аза мат тар дың 
әлеу мет тік-саяси бел сен ді лі гін арт ты ру ды, би лік та ра пы нан 
қуат ты сая сат тың қа жет ті лі гін, бі лім са ла сын да са па мен кә-
сіп кер лік тің бел сен ді да му ын ата ды. ин тел лек ту ал ды ұлт қа-
лып тас ты ру дың қа жет ті бас қа да ал ғы шарт тар дың қа та рын да 
рес пон де нт тер дің ба сым бө лі гі ұлт тық ин тел лек ту ал ды құн-
ды лық тар ды да мы ту ды, жа һан дық про цес тер дің әсе рін кү-
шейтуді ата ды. 

Осы жер де айта ке тейік, 2001 жы лы адам зат тың да му ин-
дек сі дең гейі бой ын ша Қа зақ стан 185 орын нан 68-ші орын-
ды ала ды. Зерт теу нә ти же ле рін жыл сай ын бҰҰ жа риялай-
ды, оның са рап шы ла ры Қа зақ стан ды адам зат әлеуеті нің да-
муының жо ға ры ин дек сі бар топ қа жат қыз ған. Сон дай-ақ 
Legatum инс ти ту ты ның әлем ел де рі нің өр кен деу ин дек сі 
(The Legatum Prosperity Index) бар – ол әлем ел де рі нің игі лі-
гі мен өр кен деуі тұр ғы сы нан қол жет кіз ген та быс та рын са ра-
лай ды. Ол 2006 жыл дан бе рі бри тан дық The Legatum Institute 
тал дау ор та лы ғы мен жүр гі зі ле ді. Зерт теу мақ са ты – қо ғам дық 
игі лік ті зер де леу жә не оның жа һан дық ау қым да да муы. бұл 
ин декс түр лі 79 көр сет кіш тің не гі зін де құ ра ла ды, ол қо ғам 
өмі рі нің түр лі ас пек ті ле рі мен қо ғам дық игі лік тің па ра ме тр-
ле рін біл ді ре тін се гіз ка те го рияға бі рік ті рі ле ді. 

1. Эко но ми ка.
2. Кә сіп кер лік.
3. бас қа ру.
4. бі лім бе ру.
5. Ден сау лық сақ тау.
6.  Қауіп сіз дік.
7. Же ке бас ер кін ді гі.
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8. Әлеу мет тік ка пи тал.
2011 жыл ғы зерт теу лер ге сәй кес, Қа зақ стан әлем ел де рі нің 

өр кен леу ин дек сін де 110 ел дің іші нен 46-шы орын да тұр. бұл 
өте жақ сы көр сет кіш. Сөйт іп Қа зақ стан бол га рия, Сауд ара-
биясы, бе ла русь, Лат вия, Қы тай, ре сей, ру мы ния, Өз бе кс тан, 
фил ли пи ны, Оар, Ук ра ина жә не Түр кия тә різ ді ел дер ді ба-
сып оз ды. Өр кен деу ин дек сі не ене тін бі лім ин дек сі бой ын ша 
Қа зақ стан 42-ші орын ды алып, Ук ра ина, Ма лай зия, Ку вейт , 
Син га пур, бол га рия, Қы тай, Чи ли, Сауд ара биясы, Өз бе кс-
тан жә не Түр кия тә різ ді ел дер ді ба сып оз ды [22]. бі лім ин дек-
сі ту ра лы айт қан да, әл-фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-дің QS нұс-
қа сы бой ын ша үш жұл дыз ды әлем уни вер си тет те рі нің қа та-
ры на ен ге нін айта кет кен жөн. бұл уни вер си тет те зор ғы лы ми 
әлеует бар: ша ма мен адам ның ци та та ла нуы орын ал ған – ел-
де гі еш уни вер си тет те не ме се ака де миялық инс ти тут та мұн-
дай көр сет кіш жоқ. бұл 150 адам әлем дік дең гейде гі ғы лым-
мен айна лы су да де ген ді біл ді ре ді. бұл сан ның да ди на ми ка сы 
бай қа ла ды. Өт кен жы лы жиын тық им пакт-фак тор 140 бол са, 
екі жыл бұ рын – 95 бол ған еді. бұл біз дің уни вер си те ті міз дің 
ға лым да ры ның жо ға ры әлеуе тін көр се те ді. 2015 жыл ға қа рай 
біз әлем нің 200 уни вер си те ті нің қа та ры на енуі міз ке рек. 

Қа зақ стан да ғы ин тел лек ту ал ды ұлт әлеуе тін арт ты ру үшін 
қа жет ті ша ра лар ішін де ел де гі ғы лы ми әлеует ті жан дан ды ру, 
ха лық үшін бі лім қор ла ры ның қол же тім ді лі гін арт ты ру жә не 
би лік пен ха лық ара сын да ғы жауап кер ші лік ті кө те ру, ұлт ин-
тел лек ті сін арт ты ру атал ған. Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды 
әлеуе тін арт ты ру үшін бі лім қо ға мын құ ру ке рек. бұ ған ық пал 
ете тін ал ғы шарт тар бо лып ғы лы ми-ин но ва циялық әлеует ті 
арт ты ру, ха лық үшін бі лім алу дың қол же тім ді лі гін арт ты ру, 
аза мат тар үшін ақ па рат тық тең дік тің қол же тім ді лі гін арт ты-
ру, ха лық үшін ру ха ни адам гер ші лік құн ды лық тар дың қол же-
тім ді лі гін арт ты ру са на ла ды. 
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ұлт тық ин тел лектуал дық 
әлеуетІ тұжы рым дама Сын
даҒы руха ниадам ГерШІ лІк 
құн ды лық тар рӨлІ

3.

● 3.1.  ел дің қа зір гі да му жағ дайы  
 қа зақ тың қайта өр леу дәуірі ре тін де

Ха лық тың мен тальді ка пи та лы ның да-
му ына жә не ұлт тың ин тел лек ту ал ды 
ка пи та лы ның да му ына ық пал ете тін 

фак тор лар дың іші нен сұ рау сал ған дар дың ба-
сым көп ші лі гі үл гі лік-ру ха ни дәс түр лер дің қа-
лып та су ын, ин но ва циялық-эко но ми ка лық ре-
фор ма лар дың жү зе ге асы ры лу ын, ақ па рат тық 
тех но ло гиялар дың да му ын әлеу мет тік-саяси 
жо ба лар дың іс ке асы ры лу ын атап өт ті. ру ха ни 
дәс түр лер мен адам гер ші лік құн ды лық тар бі-
рін ші орын да тұ ра ты нын атап өт кен жөн. бұл 
ше шу ші сәт. Елі міз тәуел сіз дік ал ған нан кейін 
әлем дік қауым дас тық пен жан-жақ ты ара ла-
сып, олар дың та ри хы мен, мә де ниеті мен, әде-
биеті мен, жал пыа дам зат тық құн ды лық тар не-
гі зін де алын ған ба ға лау дең гейле рі мен та ны су 
мүм кін ді гі пай да бол ды. ЮНЕС КО-ның 1995 
жыл ды абай жы лы, 1996 жыл ды Жам был жы-
лы, 1997 жыл ды Әуе зов жы лы деп жа риялауы 
бұл про цес ке жа ңа им пульс бер ді. 

ра ҰҒа ака де ми гі Г. Есім «Қа зақ тың қайта 
өр леу дәуірі» ат ты ма қа ла сын да атап өт кен-
дей, қа зір гі дәуір қа зақ тар үшін гүл де ну ке зе ңі, 
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ал тын ға сыр. Қа зақ тың қайта өр леу дәуірі – бұл ұлт тық идея 
кө рі ні сі. Қа зір әр бір адам өз мүм кін дік те рін жү зе ге асы ра ала-
ды. Ел ба сы Н. На зар баев ел ал ды на әлем нің бә се ке ге қа бі-
лет ті 50 елі нің қа та ры на ену мін де тін қой ды. бұл та ма ша ой, 
Қа зақ тың қайта өр леу дәуірі нің ал тын өзе гі. Көп нәр се ге қол 
жет кіз гі сі ке ле тін жан бо ла ша ғы ту ра лы ой лай ды. біз ға сыр-
лар бойы құр сау да бол дық, ен ді мі не, бас қа уа қыт кел ді, біз 
ше шім сіз дік пен кер тарт па лық тан ту ға тиіс емес піз. Егер біз 
ұр па ғы мыз дың бо ла ша ғы зор бол сын де сек, әр бір қа зақ ме-
нің ше, екі мә се ле ні ше шіп ал ға ны жөн. 

Әр бір қа зақ үшін оның ата те гі нің та ри хы от ба сы дәс тү-
рін де сақ та ла тын мұ ра ғат бо луы тиіс. «Қа зақ» сө зін де адам-
зат тық, ағай ын ды лық, туыс тық, мем ле кет ті лік ұғым да ры 
жұп тас қан. біз қа зақ пыз де ге ні міз де бұл біз дің өз елі міз дің 
аза мат та ры еке ні міз ді біл ді ре ді. Қа зақ – бұл аза мат тық атауы. 
біз, қа зақ тар ру лық бө лі ну ден ары лып, саяси, ру ха ни маз-
мұн ды лық тың жа ңа дең гейіне кө шуіміз ке рек. бұ ған дә лел 
– Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ат ты мем ле кет тің бо луы. біз өз 
мә де ниеті міз ді мақ тан тұ та мыз, біз дің өз ді ні міз бар. бү гін гі 
таң да елі міз та быс ты да му үс тін де, Қа зақ стан аза мат та ры ның 
са на-се зім де рі құн ды лық тар ды қайта ба ға лауда, ме нің ше, бұл 
жол да ғы кей бір қиын дық тар біз дің ал ға жыл жуы мыз ға ке дер гі 
бо ла ал май ды» [23]. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт» жо ба сын да мы та оты рып, біз ин-
тел лек ту ал ды, зиялы адам ның өз елі нің бо ла ша ғы мен оның 
та быс ты да муы үшін ең бек етуі тиіс еке нін ұмыт пауы мыз 
ке рек. Ол сол ар қы лы эс те ти ка ның жо ға ры са на ты – «қыз-
мет ету эс те ти ка сы на» дейін кө те рі ле ді. адам ның тұл ға ре-
тін де қа лып та су ын да ғы бар лық қа сиет те рі (адаи гер ші лік ті, 
ді ни, әлеу мет тік, фи ло со фия лық, ру ха ни, мо раль дық, эс те-
ти ка лық, дү ниета ным дық, пе да го ги ка лық, заң дық т.с.с.) сол 
бір қыз мет ету ге жұ мыл ды ры луы тиіс. Яғ ни ол та ным дық, 
теория лық дең гейде ға на емес, іс жү зін де ин тел лек ту ал ды 
аза мат бо луы тиіс. Осы тұр ғы да ұлы ағар ту шы абай ата мыз 
«то лық қан ды адам» ре тін де гі тұ жы рым да ма сын ұсын ған бо-
ла тын [24]. 
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абай дың то лық қан ды тұл ға сы – әлеу мет тік тұл ға, қо ғам ға, 
ор та ға, хал қы на, адам зат қа бү кіл әлем ге пай да сы тие тін ру ха-
ни да мы ған то лық қан ды адам. а.Құ нан баев тың бұл идеяла ры 
Ұл ты көш бас шы сы ның «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» жо ба-
сын да ұсын ған бі рін ші прин ци пі не сәй кес ке ле ді: «біз ге ХХІ 
ға сыр да қа лай жұ мыс жа сау ке рек ті гін бі ле тін адам дар, іш кі 
жә не ха лы қа ра лық про цес тер де бағ дар ла на ала тын адам дар, 
мем ле кет мүд де сін же ке мүд де сі нен жо ға ры қоя тын пат риот-
тар ке рек. бү гін де креа тив ті ой лай бі лу, бі лім ді өң деу, жа ңа 
ше шім дер та бу, тех но ло гиялар мен ин но ва циялар ен гі зу құн-
ды қа сиет ке айна лу да» [25]. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» жо ба сы ның үшін ші прин ци-
пі ре тін де жас тар дың ру ха ни тәр биесі атап өтіл ген. Жа һан-
да ну про це сі нің те ріс әсе рі нің бі рі қа зақ жас та ры ның ту ған 
то пы ра ғы нан жы рақ ке туі, тұ ты ну шы лық са на сы ның ба-
сым бо луы, ма те ри ал дық бай лық тың та ңы луы, ма те риалис-
тік праг ма ти зм нің бо луы бо лып та бы ла ды. Осын дай жал ған 
құн ды лық тар дың та ра лу ына на ра зы ел Пре зи де ні Нұр сұл тан 
На зар баев осы құ бы лыс тар ға ұлт тық-мә де ни құн ды лық тар-
ды ны ғайту мен жас ұр пақ тың адам гер ші лі гін арт ты ру ды қар-
сы қоюды ұсы на ды. «бі лім мен кә сі би бі лік ті лік тер егер олар 
ұлт тық ба сым дық тар ға, адам гер ші лік тік құн ды лық тар ға, қо-
ғам дық қыз мет ұғым да ры на, әлеу мет тік ын ты мақ тас тық қа, 
ұр пақ тар са бақ тас ты ғы на не гіз дел ме се жа сам паз күш бо ла ал-
май ды» [26]. абай ба ла ға бас тап қы бі лім ді ту ған ті лін де, ұлт-
тық мә де ни құн ды лық тар дан, ді ни құн ды лық тар дан су сын-
да та оты рып бе ру ке рек ті гін те гін айт қан жоқ. бас қа пән дер 
мен тіл дер ді жа сөс пі рім шақ тан бас тап та үйре ну ге бо ла ды. 
Ол адам ды адам гер ші лік ке тәр бие леу мақ са тын да ді ни оқы-
ту мен мо раль ға үйре ту дің дұ рыс ты ғы идея сын ұсы на ды. абай 
– оқы ту да ғы сим биоз дық, син те ти ка лық әдіс тің жақ тау шы сы 
[27]. Ол ру ха ни-адам гер ші лік тәр бие мақ са тын да ба ла лар ды 
ді ни ка нон дар мен ді ни адам гер ші лік ке үйре ту ке рек деп са-
най ды. ру ха ни да мы ған әрі се не тін адам ре тін де өзі нің да му 
ба сым дық та ры мен ст ра те гияла рын ай қын да ды. Қа зақ стан-
ның бү гін гі саяса ты мен пе да го ги ка сы осы ған ке ле жа тыр. 



60

Қо ғам ның мо ти ва ция лық тұ жы рым да ма сы ғы лым мен бі лім-
де, адам зат тың да му ын да, то лық қан ды тұл ға ның қа лып та су-
ын да. абай идеяла ры Ұлт көш ба сы ның идеяла ры мен сәй кес 
ке ле ді. ин тел лек ту ал ды ұлт пен ин тел лек ту ал ды тұл ға ның қа-
лып та суының үшін ші прин ци пін де Н.На зар баев жас ұр пақ-
ты ын та лан лы ру тұ жы рым да ма сы на көп кө ңіл бө ле ді. абай 
идеяла рын да мы та оты рып, Ел ба сы қо ғам ды ұлт тық жә не 
жал пыа дам зат тық құн ды лық тар ға үн дей ді: «біз дің жас ұр пақ 
бұ рын нан бел гі лі бір шын дық ты ұғы нуы тиіс – өмір де шы-
найы та быс қа тек адам дар ға жә не елі не пай да әке ле тін адам-
дар ға на қол жет кі зе ді» [28].

ру ха ни құн ды лық тар мен ұлт тық мә де ниет тің әр бір ха-
лық тың, эт нос тың да муы үшін мә ні зор. Мә де ниет ті жал пыа-
дам зат тық құн ды лық тар мен ұлт тық құн ды лық тар жа са лып, 
кө не за ман дар дан кү ні бү гін ге дейін гі адам зат қо ға мы ның 
та быс та ры жи нақ та ла тын үл кен зерт ха на ре тін де елес те ту ге 
бо ла ды. бұл құн ды лық тар дың бар лы ғы ха лық тың мә де ни мұ-
ра сы бо лып та бы ла ды. Сон дық тан ұлт тық мә де ниет пен та ны-
су ды оның мұ ра сы мен та ны су дан бас та ған жөн. Ожо гов тың 
орыс ті лі сөз ді гін де мұ ра «өт кен ұр пақ тан, ата-ба ба дан мұ ра ға 
қал ған ада ма дар дың ру ха ни өмі рі нің, тұр мы сы ның, өмір сал-
ты ның құ бы лы сы» ре тін де анық та ла ды. Мұ ра – бұл бо ла шақ 
ұр пақ тың жа ңа мә де ниет құ руы үшін қа жет ті ір ге та сы. Қа зір гі 
ұр пақ өт кен нің тә жі ри бе сі мен бай ыты лып, оны бо ла шақ ұр-
пақ қа жет кі зе ді. Үш бір лік тің бұл мәң гі са бақ тас ты ғы еш үзіл-
мек емес. 

Гу ма ни тар лық зерт теу лер мақ са ты Қа зақ стан ның ұлт тық 
әлеуеті нің қа лып та су жол да рын тал дау, тал қы лау жә не ба ға-
лау бо лып та бы ла ды. Жал пыа дам зат тық игі лік тер мен ұлт тық 
құн ды лық тар не гі зін де гі ру ха ни қо ғам ды құ ру біз дің әр қай-
сы сы мыз дың мін де ті міз. бү гін де ел ру хын кө те ріп, идеоло-
гиясын паш ету, пат риот тық се зім дер ді қа лып тас ты ру біз дің 
тәуел сіз елі міз үшін ма ңыз ды мін дет. бұл мақ сат тар ды жү зе ге 
асы ру үшін біз ге ұлт тың ру ха ни не гіз де рін ны ғайтатын ұлт тық 
идея лар мен биік мақ сат тар ке рек. Да му жо лын да ғы Қа зақ-
стан да қо ға мен мем ле кет тің ға на емес, ақ па рат тық сая сат тың 
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да не гі зі бо лып та бы ла тын ру ха ни ұлт тық идея мә се ле сі күн 
тәр ті бін де өзек ті бо лып тұр. 

2000 жыл дың қыр күйе гін де мың жыл дық Сам ми тін де Қа-
зақ стан ды қо са ал ған да, бас қа да ел дер дің бас шы ла ры ке дей-
ші лік ті жоюды, жал пы ға ор тақ бас тауыш бі лім мен қам та ма-
сыз ету ді, ген дер лік тең дік ті қол дау ды, әйел дер дің құ қық та-
ры мен мүм кін дік те рін арт ты ру ды, ба ла лар өлі мін азайтуды, 
ана лар ды қор ғауды, ВиЧ-СПиД, ту бер ку лез бен кү ре су ді, 
эко ло гиялық тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету ді жә не да му 
мақ са тын да жа һан дық се рік тес тік ті қа лып тас ты ру ды көз-
де ген мақ сат тар ға қол жет кі зу үшін бар күш-жі гер ле рін са-
лу ды уәде ет кен бо ла тын. атал ған мақ сат тар дың бар лы ғы на 
2015 жы лы қол жет кі зу жос пар лан ды, осы уа қыт ара лы ғын да 
едәуір та быс тар ға жет тік, бі рақ ал да әлі та лай ат қа ры лар іс 
бар [29]. 

Қа зақ стан бҰҰ да му мә се ле ле рі жө нін де гі то бы мен 2015 
жыл дан кейін жа һан дық тұ рақ ты да му күн тәр ті бі бой ын ша 
ұлт тық кон сульта циялар өт кі зу үшін 50 ел дің іші нен таң дап 
алы нып, Шы ғыс Еуро па айма ғы мен ТМД ел де рі ішін де гі өзі-
нің жа һан дық көз қа рас та рын ұсы на тын 7 ел дің бі рі бо лып та-
бы ла ды. Қа зақ стан да ұлт тық кон сульта циялар 2012 жыл дың 
қа зан айы нан 2013 жыл дың нау рыз айына дейін 2000-нан ас-
там адам ның қа ты суымен өт кі зіл ді. Ша ра лар дың ба сым бө лі гі 
астана, ақ тау, ал ма ты, Қы зы лор да қа ла ла рын да Қа зақ стан 
рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің қол дауы мен өт кі зіл ді. Оның не гіз-
гі мақ са ты да му мә се ле ле рі бой ынш инк лю зив ті жә не же міс ті 
тал қы лаулар жүр гі зіп, жа ңа жа һан дық күн тәр ті бі үшін ұсы-
ныс тар ды ке лі сі су бол ды. Жал пы ны қам ты ған инк лю зив ті лік 
қа зір гі өзек ті мә се ле лер ді ау қым ды кө ре бі лу үшін кон сульта-
циялар дың не гіз гі шар ты ре тін де қа рас ты рыл ды. 

бұл кон сульта циялар дың қо ры тын ды ла ры «біз қа лайт ын 
бо ла шақ» ат ты есеп те көр се тіл ді. бұл есеп мем ле кет тік жә не 
же ке мен шік сек тор лар ды, аза мат тық қо ғам ды, ғы лы ми ор-
та өкіл де рін, жас тар ды, ха лық тың әл жу аз топ та рын қо са ал-
ған да бар лық мүд де лі та рап тар дың қа ты суымен өт кен ашық 
про цес тің нә ти же сі. Кон суль та циялар Мың жыл дық тың да му 
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мақ сат та ры на қол жет кі зу үшін жү мыс тар ды әрі қа рай жал-
ғас ты ру ке рек ті гін көр сет ті, се бе бі он да ғы бас ты мін дет тер 
атап айт қан да, ден сау лық сақ тау жә не эко ло гиялық тұ рақ ты-
лық, сон дай-ақ 2007 жы лы ке дей ші лік ті азайту, бі лім мен ген-
дер мә се ле ле рі не қа тыс ты 2007 жы лы ай қын дал ған мін дет тер 
орын дал ма ған. Кон суль та цияға қа ты су шы лар дың бар лы ғы 
дер лік Мың жыл дық тар дың да му мақ сат та ры әсі ре се, тең сіз-
дік ті жоюға ұм ты лыс тар да өзі нің өзек ті лі гін жо ға лт пайтынын 
атап көр сет ті. Тал қы лау ба ры сын ды кө те ріл ген мә се ле лер-
ді түр лі топ тар ға жа та тын қа ты су шы лар да қол да ды, алай да 
олар дың ба сым ды ғын ай қын дау да айыр ма шы лық тар бай-
қал ды. Жал пы ал ған да, кон сульта циялар ке зін де атал ған төрт 
қа ла да ке ле сі өзек ті мә се ле лер анық тал ды: 1) қор ша ған ор та-
ны қор ғау; 2) ден сау лық сақ тау; 3) әлем мен қауіп сіз дік. Сон-
дай-ақ инф ра құ ры лым, жа сыл эко но ми ка, жұ мыс пен қам ту, 
тиім ді бас қа ру, ау мақ тық да му, бі лім бе ру, ген дер, мә де ниет 
са ла ла ры на жә не жас тар дың игі лі гі мен кә сі би даяр лы ғы на 
қа тыс ты мә се ле лер қа рас ты рыл ды [30]. 

бұл жер де грант тық ғы лы ми қар жы лан ды ру жо ба сы «ин-
тел лек ту ал ды қо ғам аза ма ты ның ин тел лек ту ал дық са на сын 
қа лып тас ты ру да гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды әзір леу» жо-
ба сы бой ын ша жүр гі зі ліп жат қан зерт теу лер де ақ па рат тық 
жә не бі лім тең сіз дік те рі нің не гіз гі түр ле рін анық тап, бі лім 
мен мә де ниет тің да муы мә се ле сін де қо ғам дық пі кір ді қа лып-
тас ты ру дың ба ғы тын ай қын дау ды мақ сат ет ке нін айта кет ке-
ні міз жөн. 

Қа зақ стан ның үш ірі өңі рін де – ақ тау, Се мей жә не Қы зы-
лор да да сту де нт тік ғы лы ми экс пе ди цияның қа ты су шы ла ры 
жүр гіз ген зерт теу лер де Мың жыл дық тың да му мақ сат та рын 
жү зе ге асы ру жө нін де гі жас тар дың пі кір ле рін ай қын дап бер ді. 
Мә се лен, ақ тауда сау ал на ма ға не гі зі нен мек теп жә не кол ледж 
оқу шы ла ры қа тыс ты. Оған не гі зі нен осы жер лер дің бай ыр ғы 
тұр ғын да ры қа тыс қа нын, олар дың ішін де орал ман дар дың аз 
бол ға нын атап өт кен жөн. Мұ ны да ком му ни ка ция лық ст ра-
те гиялар тұр ғы сын да ғы өзін дік ақ па рат тық тең сіз дік деп са-
науға бо ла ды. Қа зақ стан хал қы – бір тұ тас ха лық, сон дық тан 
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ше тел дер ден өзі нің та ри хи ота ны на орал ған қа зақ тар ды әлеу-
мет тік зерт теу лер ге қа тыс тыр мау тең сіз дік бо лып са на ла ды. 

«Мың жыл дық тар да ғы Да му Мақ сат та ры ның қай сы сын 
аса ма ңыз ды деп са най сың?» де ген сау ал ға ақ тау жас та ры 
бар лық мақ сат тар бір дей ма ңыз ды деп жауап бер ді. Ең көп 
пай ыз ды – 84,5 – «жы ныс тар құ қық та ры нығ тең ді гі жә не 
әйел дер дің құ қық та рын ке ңейту», яғ ни ген дер лік ас пек ті жи-
на ды. Сон дай-ақ дауыс тар дың ба сым бө лі гі ана лар ден сау лы-
ғын ны ғайтуға бе ріл ді – 91,3%. Ең қы зы ғы, рес пон де нт тер дің 
аз ға на бө лі гі «эко ло гиялық тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету» 
жә не «ке дей лік пен аш тық ты жоюды» ата ды – ол сәй ке сін ше 
6 жә не 5,4% құ ра ды. 
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Уничтожение бедности и голода

Поддержку равноправия полов и расширения женского права 

Уменьшение детской смертности

Улучшения здоровья матери

Борьбу с ВИЧ-СПИДом, лихорадкой и другими болезнями 

Обеспечение экологической стабильности 

Создание мирового товарищества с целью развития 

Все вышеуказанные цели являются жизненно важными 

13-су рет – Мың жыл дық тар да ғы Да му Мақ сат та ры ның қай сы сын аса  
ма ңыз ды деп са най сың? – ақ тау (% сұ рал ған дар дың жал пы са ны нан)

Се мей қа ла сын да ғы жас тар ке рі сін ше, ке дей лік пен ашық-
тық жоюды аса ма ңыз ды деп са на ды – ол 62% дау ыс ты құ ра-
ды, сон дай-ақ ЖиТС-пен, без гек пен жә не бас қа да ауру лар-
мен кү рес ті ата ды – 22%. Жал пы ал ған да, рес пон де нт тер дің 
88,00% бар лық мақ сат тар ды ма ңыз ды деп са на ды. 

бҰҰ ел дік ко ман да сы ның «біз қа лайт ын бо ла шақ» есе бін-
де Қа зақ стан да ұлт тық дең гейде Мың жыл дық тың да му мақ-
сат та рын жү зе ге асы ру са ла сын да едәуір та быс тар ға қол жет-
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кі зіл ге ні айт ыл ған. Жа һан дық мақ сат тар Қа зақ стан ға ха лық-
тың жағ дайын жақ сар ту үшін бір қа тар ма ңыз ды да му са ла ла-
ры на кө ңіл бө луіне кө мек тес ті, Қа зақ стан тә жі ри бе сі күш ті 
саяси ерік жағ дайла рын да қыс қа уа қыт ішін де едәуір та быс-
тар ға қол жет кі зу ге бо ла ты нын көр сет ті. ба ла лар мен ана лар 
өлі мі нің бір ша ма азаюына қол жет кі зіл ді, сон дай-ақ бас қа да 
са ла лар да мо дер ни за ция бай қа ла ды. біз дің ғы лы ми зерт теуі-
міз Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру мә се ле ле рі не ба ғыт-
тал ған дық тан, бҰҰ ко ман да сы ның бі лім ді да мы ту жә не оның 
Қа зақ стан жас та ры үшін қол же тім ді лі гі ту ра лы пі кі рі мен та-
ны су қы зы ғу шы лық ту дыр ды. 
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Уничтожение бедности и голода

Поддержку равноправия полов и расширения 
женского права 

Уменьшение детской смертности

Улучшения здоровья матери

Борьбу с ВИЧ-СПИДом, лихорадкой и 
другими болезнями 

Обеспечение экологической стабильности 

Создание мирового товарищества с целью 
развития 

Все вышеуказанные цели являются жизненно 
важными 

14-су рет – Мың жыл дық тар да ғы Да му Мақ сат та ры ның қай сы сын аса  
ма ңыз ды деп са най сың? – ақ тау (% сұ рал ған дар дың жал пы са ны нан)

Есеп те «Қа зақ стан мін дет ті жал пы ға ор тақ бас тауыш жә-
не ор та бі лі мі бар жо ға ры бі лім ді ұлт бо лып та бы ла ды. бі лім 
бе ру дің екі дең гейін де де ген дер лік тең дік тің жо ға ры дең гейі 
бай қа ла ды. Та быс та ғы айыр ма шы лық ор та мек теп ті аяқ та ған 
соң одан әрі бі лім алу да не гіз гі рөл ді ат қа ра ды, әйт се де уни-
вер си тет тер мен кол ледж дер ге ер ба ла лар дан гө рі қыз ба ла лар 
кө бі рек тү се ді» де лін ген [31]. 

Ке ңес бе ру ке зін де бі лім бе ру жүйе сін де гі бір қа тар кем ші-
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лік тер анық та лып, ұлт тық бі лім бе ру жүйе сін мек теп ке дейін-
гі бі лім нен бас тап жо ға ры бі лім ге дейін, оның ішін де кә сі би-
тех ни ка лық кол ледж дер же гі бі лім ді де ре фор ма лауға қа тыс ты 
ұсы ныс тар айт ыл ды, бұл үз дік сіз, ке шен ді, ең бек на ры ғы на сай 
бі лім ді қам та ма сыз ету үшін қа жет. бұл Қа зақ стан Пре зи ден-
ті Н. На зар баев тың «Әлеу мет тік-эко но ми ка лық мо дер ни за ция 
– Қа зақ стан да муының бас ты ба ғы ты» ат ты Жод дау ын да қой-
ыл ған ст ра те гиялық мін дет те рі не то лы ғым пен сәй кес ке ле ді, 
мұн да ел бас шы сы ин тел лек ту ал ды қо ғам ның на ғыз аза ма тын 
қа лып тас ты ра тын үз дік сіз бі лім бе ру жүйесі ту ра лы айтады. 

Ел де гі ин тел лек ту ал ды қо ғам ның қа лып тас ты ры луы 
«2011-2020 жж. ар нал ған Қр бі лім бе ру жүйесі нің мем ле кет-
тік бағ дар ла ма сы ның», «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар-
ла ма сы ның ке шен ді жо ба сы ның әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
тиім ді лі гін қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған ша ра лар ды жү зе ге 
асы ру үшін қа жет ті гу ма ни тар лық ғы лым дар мен құн ды лық-
тар ға не гіз дел ген әдіс тер ді зерт теу мен анық та ла ды, бұл ғы лы-
ми әлеует ті оқы ту мен кө те ру ге, олар ды жү зе ге асы ру тә сіл де-
рін, ком му ни ка ция лық ст ра те гиялар ұсы ныс та рын әзір леу ге 
ба ғыт та ла ды. 

бҰҰ есе бін де сон дай-ақ Қа зақ стан да сау ат ты лық пен үл-
ге рім ді лік тің жо ға ры дең гейіне қол дау көр се ті луіне қа ра мас-
тан, ел дің да му дең гейі жа ңа дағ ды лар мен жа ңа ой лау тип те-
рін та лап ете ті ні көр се тіл ген. бі лім бе ру жүйесі бү гін гі күн нің 
өз ге ріс те рі мен тайтала са ала тын жас тар ды қа лып тас ты руы 
тиіс, бұл Қа зақ стан ға әлем дік аре на да бә се ке ге қа бі лет ті бо-
лып қа лу ына мүм кін дік бе ре ді [32]. 

Ком му ни ка ция, ақ па рат жә не бі лім – өмір дең гейін жә-
не са па сын арт ты ра тын іл ге рі леудің қоз ғаушы күш те рі. аКТ 
дәс түр лі де, за ма нуи да түр ле рі әлем де гі бар ша адам ға жа ңа әрі 
се нім ді да му мүм кін дік те рін бе ре ді. Со ны мен қа тар, көп те ген 
ел дер ең ал ды мен аса да мы ма ған ел дер ақ па рат пен ақ па рат-
тық ал ма су ға то лық қан ды қол жет кі зе ал май ды, бұл олар-
дың ұзақ мер зім ді әрі тұ рақ ты да му мүм кін ді гі нен айыра ды. 
Ком му ни ка ция ның екі жақ ты мін де ті бар – эко но ми ка мен 
мен та ли тет тің да му ына ық пал ету. Оның жү зе ге асы ры луы 
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муль тмә де ни фак тор лар мен жә не ашық тық пен, тұ рақ ты да-
му ст ра те гиясы мен, қо ғам да се нім ді лік ат мос фе ра сын құ ру-
мен бай ла ныс ты. Қа зақ стан үшін жал пы ақ па рат тық-ком му-
ни ка ция лық тех но ло гиялар дың жә не же ке ле ген жер се рік тік 
тех но ло гиялар дың да муы бә се ке ге қа бі лет ті лік мә се ле ле рін 
ше шу де ма ңыз ды фак тор лар дың бі рі бо лып та бы ла ды. бел гі лі 
бол ған дай, Қр 2014 жыл ға дейін гі үде ме лі ин ду ст риал дық-ин-
но ва циялық да му бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру дың не гіз гі ба-
ғыт та ры ның бі рі ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар ды да мы ту 
жә не осы са ла да жо ға ры бі лік ті ма ман дар ды даяр лау бо лып 
та бы ла ды. бҰҰ-ның ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но-
ло гиялар са ла сын да ғы стан дарт тар ды ай қын дайт ын ар найы 
бө лім ше сі нің – Ха лы қа ра лық электр бай ла ны сы ода ғы ның 
(International Telecommunication Union, ITU) зерт теу ле рі не 
сәй кес Қа зақ стан ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло-
гиялар дың да мы ған ды ғы жа ғы нан әлем дік рейт инг те ре сей ді 
бір қа дам ға ба сып оз ды. Мә се лен, аКТ ин дек сі бой ын ша Қа-
зақ стан 55–ші орын ал са, ре сей 56-шы орын ға ие бол ды. 

ин тер нет тің да му дең гейі бү гін гі таң да қо ғам дық да му дың 
ма ңыз ды көр сет кі ші бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан да қа зір гі 
таң да 3G тех но ло гиясы бой ын ша ин тер нет пен астана, ал ма-
ты қа ла ла ры, сон дай-ақ бар лық об лыс ор та лық та ры қам тыл-
ған, ағым да ғы жы лы үшін ші ұр пақ тың бай ла ныс қыз ме тін 
50 000-нан ас там адам тұ ра тын бар лық ел ді ме кен дер де ен гі зу 
жос пар ла нып отыр. LTE (4G) тех но ло гиясв на ке ле тік бол сақ, 
оның пи лот тық же лі сін құ рып, тес ті ден өт кі зу де биыл ға жос-
пар ла нып отыр. EVDO тех но ло гиясы бой ын ша ин тер нет же-
лі сі не қол же тім ді лік Қо станай, Жам был, Оң түс тік Қа зақ стан, 
Пав ло дар, ал ма ты, ақ тө бе об лыс та рын да ұйым дас ты рыл ды. 
Ста тис ти ка ның ал дын ала мә лі мет те рі бой ын ша Қа зақ стан-
да ин тер нет пай да ла ну шы лар дың са ны 2012 жыл дың бі рін ші 
тоқ са нын да 57,6% дейін арт қан. Кө лік жә не ком му ни ка ция 
ми ни ст рі ас қар Жұ ма ға лиев тің айт уын ша, 2011 жә не 2012 
жыл да ры кө тер ме ин тер нет құ ны 75 % дейін тө мен де тіл ген, 
қо сы лу құ ны – 6%, «Ме га лайн» та рив тік жос па ры ның або не-
нт тік құ ны – 10% тө мен де ген, әрі бір қа тар та риф тік жос пар-
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лар да жыл дам дық екі есе ге дейін арт қан. Мо биль ді бай ла ныс-
қа кел сек, же лі ішін де қо ңы раулар ша лу құ ны – 33 % дейін, 
бас қа опе ра тор лар ға қо ңы рау ша лу ор та есеп пен 27 % дейін 
ар зан да ған. 

 Әлем ел де рін де гі ин тер нет пай да ла ну шы лар са нын сон-
дай-ақ бҰҰ мен ЮНЕС КО да са на ды. бұл мә лі мет тер бҰҰ-
ның кең жо лақ ты бай ла ныс жө нін де гі ко мис сиясы ның 
ЮНЕС КО жә не Ха лы қа ра лық электр бай ла ны сы ода ғы ның 
қол дауы мен дай ын дал ған баян да ма сын да айт ыл ған. бұл баян-
да ма да әлем нің 177 елін де ин тер нет пай да ла ну шы ла ры ның 
са ны ның арт қа ны жә не осы ел дер дің хал қы үшін жа ңа ақ па-
рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың та ра луының 
эко но ми ка лық тиім ді лік те рі ту ра лы мә лі мет тер кел ті ріл ген. 
баян да ма да сон дай-ақ ке жо лақ ты бай ла ныс қа, оның әлем-
нің түр лі ел де рін де қол же тім ді лі гі не кө ңіл бө лін ген. Құ жат та 
бү гін гі таң да әлем нің 2,26 мил лиард ада мы ның ин тер нет ке 
қол же тім ді лі гі ту ра лы айт ыл ған. 2012 жыл дың 24 қыр күйе-
гін де бҰҰ ақ па рат тық ор та лы ғы ха бар ла ған дай, ха лық ты 
ға лам тор мен қам ту жа ғы нан ис лан дия көш ба сын да. Он да 
ин тер нет ті ха лық тың 95% пай да на ла ды. Ірі ел дер дің ішін де 
Гер ма ния зор та быс тар ға қол жет кіз ді, оның хал қы ның 83% 
ға лам тор ды пай да ла на ала ды. аҚШ-та бұл игі лік ті тұр ғын-
дар дың 77,9%, ре сей де – 49% Қы тай да – 38,3% пай да ла на ды. 
Қа зақ стан да ин тер нет пен ха лық тың 45% қам тыл ған. біз дің 
елі міз бе ла русь, Мол до ва, Гру зия, Ук ра ина жә не бас қа да бұ-
рын ғы ке ңес тік ел дер ді ба сып оз ды. Гви нея, ни ге рия, Со ма-
ли, бу рун да, Эфиопия ел де рін де ға лам тор ды ха лық тың ша-
ма мен бір пай ызы пай да ла на ды. Со ны мен қа тар ин тер нет тің 
да му ин дек сі (The Web Index) бой ын ша бұл ға лам тор дың әлем 
ел де рін де гі қо ғам өмі рі нің түр лі са ла ла ры на ық па лын си пат-
тайт ын ке шен ді көр сет кіш. Қа зақ стан мұн да Қы тай (29 орын) 
жә не ре сей (31 орын) ел де рі нен озып, 28-шы орын ды ие лен-
ді! Зерт теу 2012 жы лы 61 ел де жүр гі зіл ді. бұл ин де кс ті Ти мо ти 
бер нерс-Ли (Tim Berners-Lee) же тек ші лі гі мен World Wide Web 
Foundation ха лы қа ра лық ұйымы жа сай ды, ол ға лам тор же лі сі 
тұ жы рым да ма сын әзір ле ген. Кең жо лақ ты бай ла ныс тың та ра-
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лу ына ке ле тін бол сақ, мұн да Ха лы қа ра лық электр бай ла ны сы 
ода ғы ның мә лі мет те рі не сәй кес, Лих тенш тейн (71,6%) ал-
да тұр. Ірі ел дер дің іші нен же тін ші орын да фран ция (36,1%). 
аҚШ – он се гі зін ші орын да (28,7%), ре сей – елуін ші орын да 
(12,2%), Қы тай – елу үшін ші орын да (11,6%). Қа зақ стан да кең 
жо лақ ты ста ционар лық бай ла ныс ты жа зы лу шы лар дың 7,5% 
пай да ла на ды, ол Ук ра ина мен са лыс тыр ған да – 7%, ар ме ния-
дан – 5%, Өз бе кс тан нан – 0,5%, Қыр ғызс тан нан – 0,3%, Тә-
жі кс тан нан – 0,1% көп. ХЭбО ба ға лауын ша, 2015 жы лы жер 
бе тін де гі ха лық тың жар ты сы кон тент пен кең жо лақ ты бай ла-
ныс ты пай да ла на тын бо ла ды. 

Қа зақ стан да 2010-2014 жыл дар ға ар нал ған ақ па рат тық 
жә не ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар ды да мы ту бағ дар ла-
ма сы ая сын да CDMA-450/EVDO, FTTН жә не Wi-Fi тех но ло-
гияла ры бой ын ша ин тер нет ке кең жо лақ ты қол же тім ді лік ті 
қам та ма сыз ету ша ра ла ры жү зе ге асы ры лу да. Кең жо лақ ты 
қол же тім ді лік мә лі мет тер ді бе ру дің жо ға ры жыл дам ды ғын, 
ком му та циялық қо сы лу ды ор на ту сыз ин тер нет же лі сі не үз-
дік сіз қо сы лу ды қам та ма сыз ете ді. Қа зақ стан ды КЖҚ ен гі зу 
мә лі мет тер ді өң деу имен сақ тау дың жа ңа тех но ло гиясы, дис-
тан циялық элект рон ды про цес тер, есеп теу лер ді вир туал дан-
ды ру жә не т.б. тә різ ді ин но ва циялық қыз мет тер ді да мы ту ға 
мүм кін дік бе ре ді. 

бҰҰ ко ман да сы ның кон сульта циялық сау ал на ма ла рын да 
мә де ниет сұ рақ та ры екі тұр ғы да тал қы лан ды: 1) мә де ни мұ ра-
ны сақ тау; 2) эти ка лық не ме се мә де ни тұр ғы дан ұлт тық құн-
ды лық тар ды қол дау үшін мі нез-қы лық та ры жет кі лік ті сәй кес 
емес адам дар.

Қа зақ стан ның мә де ни мұ ра сы ның жойы лып ба ра жат қа-
ны ту ра лы мә се ле кө те ріл ді. Кә сіп ші лік дағ ды ла ры жойы лып 
ба ра ды. бұл ел дің кей ай мақ та рын да ғы жыл дам өнер кә сіп тік 
өсу мен бай ла ныс ты де ген бол жам бар. Мы са лы, бұ рын 8 ар-
хе оло гиялық ес ке рт кіш бол ған ал ма ты да қа зір тек бі реуі ға на 
қал ған. Өт кен жы лы Ел ба сы ел дің өз та ри хын, мә де ниеті мен 
дәс тү рін сақ тауы мә се ле сі не алаң дау шы лық біл дір ді. Жа қын-
да Қа зақ стан мә де ни мұ ра ту ра лы дек ла ра цияға қол қой ды, 
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бұл мә де ниет мә се ле ле рін мем ле кет тің күн тәр ті бін де қа жет ті 
дең гейде кө те ру де ма ңыз ды қа дам бо лып та бы ла ды. Сон дай-
ақ бе ріл ген мін дет те ме лер ді орын дау жә не Үкі мет саяса ты на 
мә де ни құн ды лық тар ды ин тег ра циялау жол да рын із дес ті ру 
үшін мық ты рақ саяси ерік пен на зар дың қа жет ті гі атап өтіл ді. 

Со ны мен бҰҰ-ның «біз қа лайт ын бо ла шақ» есе бі мен Қа-
зақ стан ның өз елі не пай да әке ле ала тын жә не әлем дік на рық-
та бә се ке ге қа бі лет ті бо ла ала тын ин тел лек ту ал ды аза мат тар 
мен бі лім қо ға мын қа лып тас ты ру са ла сын да ғы стар те гиялық 
мін дет те рі кө бі не-көп сәй кес ке ле ді. бұл жа һан дық та ри хи тә-
сіл мен қа зақ стан дық қо ғам ның ал ды на қой ыл ған мақ сат тар-
ды те рең тү сі ну ші лік ті көр се те ді. 

Ұлт тық дең гейде осы ба ғыт та ке шен ді зерт теу лер жүр гі-
зу Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру дың не гі зі 
бо лып та бы ла ды. ин тел леу туал ды қо ғам ның әлеуе тін арт ты-
ра тын жә не қа зақ стан дық ғы лым да адам зат ка пи та лын да мы-
та тын гу ма ни тар лық тех но ло гиялар са ла сын да ғы зерт теу лер 
осы са ла да да му үшін жа ңа қар қын бер ді. бұл ұлт тың ин тел-
лек ту ал ды ка пи та лын қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған мем ле кет-
тік ре фор ма лар дың тиім ді жү зе ге асы ры лу тех но ло гияла ры 
мен гу ма ни тар лық ба зи сі әзір ле не тін ғы лы ми ор та ны қа лып-
тас ты ра ды. 

«Ел дің ин тел лек ту ал ды әлеуеті» жо ба сын жү зе ге асы ру-
да гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды пай да ла ну ая сын да 2013 
жыл дың 19 маусы мы нан бас тап Қр бі лім жә не ғы лым ми-
ни ст рлі гі нің мем ле кет тік бағ дар ла ма сын қар жы лан ды ру мен 
жә не Қр бҰҰ мен әл-фа ра би атын да ғы Қаз МУ ара сын да ғы 
ын ты мақ тас тық ту ра лы ке лі сім ге сәй кес атал мыш уни вер си-
тет тің жур на лис ти ка фа куль те тін де «Қа зақ елі» сту де нт тік ғы-
лы ми экс пе ди циясы құ рыл ды. 

бұл бі ре гей жо ба ның ба сым ба ғы ты – ЮНЕС КО-ның ма-
те ри ал дық емес мә де ни мұ ра ны қор ғау ту ра лы Ха лы қа ра лық 
Кон вен циясы на сәй кес, Қа зақ стан хал қы ның ма те ри ал дық 
емес құн ды лық та рын сақ тап, ұр пақ тан-ұр пақ қа жет кі зу мә се-
ле ле рін зерт теу. Экс пе ди ция қа ты су шы ла ры ай мақ тар мә се-
ле ле рін зер де леп, бҰҰ мың жыл дық тар бағ дар ла ма сы ая сын-
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да «Қа зақ стан 2015 жыл дан кейін» ауыл дар мен се ло лар дың 
әлеу мет тік да му мә се ле ле рін, Қа зақ стан ның ақ па рат тық ке-
ңіс тік ар қы лы мә де ниет тер дің жа қын да суының ха лы қа ра лық 
он жыл ды ғы на ену мүм кін дік те рін қа рас тыр ды. Сон дай-ақ 
экс пе ди ция ке зін де «ауыл ға хат» ақ па рат тық кам па ниясы 
жүр гі зіл ді, ол қа зақ стан дық се ло лар дың жай-күйі мен Маң-
ғыс тау, Қы зы лор да, Се мей ай мақ та рын да ғы ауыл дық тар дың 
жағ дайла ры на ар нал ды. 

Жал пы ал ған да, ай мақ тар дан 500 адам қа тыс ты, оның 
ішін де рес пон де нт тер, ин тер вью вер лер, ға лым дар, мә де ни 
қай рат кер лер, сту де нт тер, ор та оқу орын да ры ның бі лім алу-
шы ла ры бол ды. 

Ғы лы ми зерт теу нә ти же ле рі «Қа зақ стан хал қы ның ма-
те ри ал дық емес құн ды лық тар ат ла сы на» ен гі зі ле тін бо ла ды, 
оның 2014 ж. өте тін І гу ма ни тар лық фо рум да тұ сауы ке сі ле ді. 
бұл та ри хи жә не ақ па рат тық құ жат та Қа зақ стан ның бес айма-
ғы нан ұлт тық ру ха ни бренд тер дің жік те луі жүр гі зі ліп, олар бір 
ба за ға жи нақ та ла ды. бұл ха лық тың ұлт тық дәс түр ле рі, та ри хы 
мен мә де ниеті ту ра лы ор тақ бі лім дер жүйе сін бе ріп, ең бас ты-
сы – олар ды сақ тау мен да мы ту ға, ай мақ тар дең гейін де мә де-
ни ақ па рат пен ал ма су ға мүм кін дік бе ре ді.

бұл жер де Қа зақ стан да мем ле кет тік дең гейде ма те ри ал-
дық емес мә де ни мұ ра ны қор ғау бой ын ша үл кен жұ мыс тар 
ат қа ры лып жат қа нын айта ке тейік. Ма те ри ал дық емес мә де-
ни құнд лы қы тар ды қор ғау жө нін де Ұлт тық ко ми тет құ ры лып, 
оның құ ра мы на көр нек ті ға лым дар, зерт теу ші лер, мем ле кет-
тік ор ган дар дың өкіл де рі ен ді. Ма те ри ал дық емес құн ды лық-
тар ды сақ тау бой ын ща Тұ жы рым да жо ба сы әзір ле ніп, ма құл-
дан ды. Ко ми тет жұ мы сы ның ар қа сын да ма те ри ал дық емес 
мә де ни мұ ра ның ұлт тық ті зі мі жа са лып, оған қа зір гі сәт те 
ЮНЕС КО-ның адам зат тың ма те ри ал дық емес мә де ни мұ ра-
ла ры ның ті зі мі не ен ген 18 эле мент кі ре ді. Оның ішін де Қа ра-
жор ға, күй бар. Киіз үй жә не айт ыс сын ды ата лым дар ды бе кі-
ту ге өті нім бе ріл ген. «Қа зақ стан ха лық та ры ның ма те ри ал дық 
емес құн ды лық та ры ның ат ла сы» ұлт тық бренд тер ті зі мі не өз 
үле сін қос пақ. Сон дай-ақ ол қа зақ стан дық жас ұр пақ тың қа-
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зақ же рі нің зор бай лы ғы бо лып та бы ла тын ру ха ни дәс түр ле рі 
мен мә де ни құ бы лыс та ры нан су сын дауына мүм кін дік бе ре ді. 

бұл экс пе ди ция жас тар дың зор қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ған 
бі ре гей жо ба бо лып та бы ла ды. «ауыл ға хат» ғы лы ми экс пе ди-
циясы ту ра лы ха бар лан ды ру әлеу мет тік же лі лер де жа рияла-
нып, он да жас тар ауыл да ғы түр лі жағ дай лар ту ра лы ақ па рат-
тар мен ал мас ты. Сон дай-аұ экс пе ди цияға қа ты су жас зерт-
теу ші лер ге тө мен де гі очерк тер де өз де рі нің ой-әсер ле рі мен 
бө лі су ге мүм кін дік бер ді, олар да Қа зақ стан ның түр лі ай мақ-
та рын да ғы жас тар дың ты ныс-тір ші лі гі ту ра лы баян да ла ды – 
http://rus.intelligent.kz/. 

Се мей. Қа ла лық мә де ниет са райы. Мә де ниет са рай ын да 
жүз ге жуық өнер иесі жұ мыс жа сай ды. Ха лық тық ата ғы бар 18 
ұжым бар екен. Қа тар ла ры на жа ңа дан жо ға ры да атал ған сын-
ды ұжым дар да қо сы лу да. Мә де ниет Са рай ын да ат қа ры лып 
жат қан жа ңа шыл қа тар да же тер лік. биыл дың өзін де ұжым ға 
ар на лып әдіс те ме лік бөл ме ашы лып, ғи ма рат іші не та ғы да ха-
лық үшін те ле ди дар қой ыл ған. 

Дос тоевк сий му зейі. Әлем де бар лы ғы Дос тоевс кий дің 7 
әде би-ме мо ри ал дық му зейі бар. Оның 6-ы ре сей де, бі реуі Қа-
зақ стан да ор на лас қан. ф.М.Дос тоевс кий орыс тың ұлы жа зу-
шы сы «Пет ра шев ісі не» бай ла ныс ты тұт қын да лып, ай дау ға 
жі бе рі ле ді. Дәл қа зақ же рін де қиын дық қа то лы бес жыл ды 
өт ке ре ді.Дәл осы жер де ал ғаш қы ма хаб ба ты М.Д.исаева ны 
жо лық ты ра ды. Ұзақ жыл ғы үзі ліс тен кейін әде биет әле мі не 
бас қояды. П.П.Се ме нов-Тянь шанс ки мен, а.Е.Вран ге ле мен, 
Ш.Уәли ха нов пен осы Се мей же рін де жо лы ға ды. 1971 жы лы 
ф.М.Дос тоевс кий тұр ған көп қа бат ты пә тер жа зу шы ның әде-
би мұ ра жай ына айна ла ды. 1977 жы лы Се мей де гі Дос тоевс кий-
дің бей не сі мен оның әлем әде биеті та ри хын да ғы алар ор ны 
мен оның әде би кейіп кер ле рі нің бей не сін то ғыс тыр ған жа ңа 
әлем іс пет тес жа ңа мұ ра жай ашыл ды. Мұ ра жай жа зу шы ның 
150 жыл ды ғы на орай ашыл ған еді. Үйге ар хи тек тор В.ф.Вла-
сов тың жо ба сы бой ын ша жар ты лай ашыл ған кі тап тә різ ді жа-
ңа қа лып бе ріл ді. Мұ ра жай дың ал дын да ф.М.Дос тоевс кий 
мен оның до сы ш.Уәли ха нов қа ар нал ған ес кер тікш тұр. Мұ-
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ра жай дың қа быр ға ла ры төрт түр лі ком по зи цияға лай ық та лып 
бе зен ді ріл ген. Мұ ра жай экс по нат та ры ның ішін де 1867 жы лы 
ба сыл ған «Қыл мыс пен жа за», 1876 ж ба сыл ған «Жа сөс пі рім», 
1881 ж ба сыл ған «ағай ын ды Ка ра ма зов тар» жә не т.б. шы ғар-
ма ла ры ның ал ғаш қы бас па ла ры сақ тал ған. ал ме мо ри альды 
пә тер кі ші гі рім ағаш үй дің жо ғар ғы қа ба тын да ор на лас қан. 
бір кез де рі бұл үй поч тальон Ло пу хин ге тиесі лі бол ған. 1857 
ж Дос тоевс кий М.исаева ға үйле нер ке зін де бұл үйді «айына 8 
кү міс руб льге» жал дап тұр ған. Се мей ден ке тер ден бұ рын осы 
пә тер де өмі рі нің екі жа рым жы лын өт кіз ген. 

Се мей де гі өл ке та ну мұ ра жайы. Об лыс тық та ри хи-өл ке-
та ну мұ ра жайы ның ғи ма ра ты XIX ға сыр дың 50-жыл да рын-
да, ша ма мен, 1856 жы лы ге не рал-гу бер на тор Про цен ко ның 
бұй ры ғы мен са лын ған. Сәу лет ші сі бел гі сіз. ре во лю цияға 
дейін бұл үйде әс ке ри гу бер на тор тұр ған. Со вет өкі ме ті ор на-
ған нан кейін бұл ғи ма рат бос тан дық үйі деп атал ған. Мұн да 
Се мей қа ла сы ның ал ғаш қы Сов де пі ор на лас қан. 1918 жыл ғы 
11 мау сым да Се мей де конт рре во лю ция лық бү лік шық ты. ақ 
гвар дияшы лар дың тер ро ры ке зін де ғи ма рат та ақ гвар дияшы 
әс кер лер ор на лас ты. Со вет өкі ме ті қал пы на кел ті ріл ген нен 
кейін, бұл ғи ма рат та ша руалар кор пу сы ның саяси бө лі мі, одан 
соң Се мей әс кер лер то бы ның шта бы ор на лас ты. 1923-28 жыл-
да ры ғи ма рат та рКПб гу бер ния лық ко ми те ті жай ғас ты. 1930-
38 жыл да ры Қа зақ стан КПб об лыс тық ко ми те ті жұ мыс іс те ді, 
1975-78 жыл да ры ғи ма рат қа күр де лі жөн деу жүр гі зіл ген. 1977 
жыл ғы қа зан нан бас тап мұн да та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы қо-
ныс теп ті. Ғи ма рат тың бас тап қы бет-бей не сі өз гер тіл ген, па-
рад ты есі гі нің ор ны ауыс ты рыл ды, еде ні мен те ре зе ле рі қайта 
са лын ды. Үшін ші зал да қа лың сы лақ қа ба ты ның ас ты нан әр-
түр лі ра ку рс та ғы фе никс құ сын бей не ле ген фрес ка лар та был-
ды. Му зей шы ғыс сәуле ті үл гі сін де гі же ке ғи ма рат қа ор на лас-
қан. Кө лем і 536,5 ш/м, оның 400 ш/м ала ңын да тұ рақ ты көр-
ме лік құ ры лым (экс по зи ция), қор сақ тау, қыз мет бөл ме ле рі 
бар. Осы жыл да ры му зей ұжы мы ау дан тұр ғын да ры ның ру ха-
ни қа жет те рін қа на ғат тан ды ру ға, мә де ни – та ри хи құн ды лық-
тар ды та нып бі лу ге, мә де ни – ағар ту қыз ме ті нің жо ғар ғы жә-
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ре же сі не же ту ге, кө рер мен дер мен бай ла ныс ты ке ңейтуге зор 
кө ңіл бө ліп ке ле ді. 2009 жы лы му зей қо ры 3890 да на сақ тау ға, 
ішін де не гіз гі қор қо сал қы қор ес ке ріл ді. 

Му зей дің тұ рақ ты көр ме лік құ ры лы мы (экс по зи ция) үш 
бө лім нен тұ ра ды. Та би ғат бө лі мі – ау дан та би ға ты ның жал-
пы мі нез де ме сін, оның ішін де жа ну ар лар, өсім дік тер әле мі не 
кө лем ді мә лі мет тер бе ре ді. ауа-райы, жер бе де рі, қаз ба бай-
лық та ры т.б. ғы лы ми де рек тер өл ке ні зерт теу ші лер ең бек те рі 
ке ңі нен на си хат тал ды. ау дан та би ға тын қор ғау, эко ло гиялық 
мә се ле лер жө нін де мә де ни ша ра лар өт кі зі ле ді. 

Кө не дәуір бө лі мі – өл ке де гі тас дәуірі нен бас тап ме кен-
де ген ха лық тың та ри хын қам ти тын ғы лы ми де рек тер ге не гіз-
дел ген. ар хе оло гиялық қаз ба лар дан та был ған кө не жә ді гер-
лер б.д.д. I – мы ңын шы жыл дық қа осы өңір ді ме кен де ген ер те 
көш пен ді лелр дің мә де ниет ес ке рт кіш те рі қой ыл ған. Ұлт тық 
асыл мұ ра лар ды баян дайт ын кө не жә ді гер лер дің құн ды топ-
та ма сы жи нақ тал ған. Өңір дің та ри хи-мә де ни да му ын ғы лы-
ми жүйе лік пен қам ти тын кө не жаз ба лар, құ жат тар, мұ ра ғат 
де рек те рі, бей не су рет тер ке ңі нен пай да ла ныл ған. Өл ке ні 
зерт теу ші лер мен шы ғы стану шы ғы лым дар дың ең бек те рі мен 
же ке ле ме ғы лы ми тү сі нік те ме ле рі бе ріл ген. 

Қа зір гі за ман бө лі мі – ау дан ның құ ры луы ке зе ңі нен бү-
гін гі уа қыт қа дейін гі ара лық та ғы та ри хы нан маз мұн ды та-
ным ды лық мә лі мет бе рі ле ді. Му зей де ғы лы ми-зерт теу жә не 
жи нақ тау жұ мыс та ры жос пар лы жүр гі зі лу де. рес пуб ли ка лық 
Мем ле кет тік Ор та лық Мұ ра ға ты мен Ұлт тық Ғы лым ака де-
миясы ның, Ом бы, астана,Се мей, Өс ке мен мұ ра ғат та ры қор-
ла рын да ғы өл ке та ри хы на бай ла ныс ты зерт теу лер му зей де гі 
өл ке та ну ма те ри ал да ры ның ғы лы ми қо рын құ рап отыр. Осы 
не гіз де ма қа ла лар дай ын да лып рес пуб ли ка лық, об лыс тық, ау-
дан дық ба сы лым дар да жа рық кө ру де. Му зей та ра пы нан геог-
ра фия лық, ар хе оло гиялық, эт ног ра фиялық экс пе ди циялар 
ұйым дас ты ры лып тұ ра ды. Осы жұ мыс та ры ның нә ти же сін де 
ұлт тық асыл мұ ра лар дың үл гі ле рі мол жи нақ та лу да.

Се мей де гі Абай мұ ра жайы. абай дың әде би-ме мо ри ал дық 
мұ ра жайы М.Әуе зов тің ұсы ны сы бой ын ша ақын ның ту ға-
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ны на 95 жыл то лу қар са ңын да Қа зақ ССр-нiң Ха лық Ко мис-
сар лар ке ңесiнiң 1940 жыл дың 1 сәуiрiндегi №347 қаулы сы 
негiзiнде құ рыл ды. Қа зақ стан та ри хын да ғы тұң ғыш әде би мұ-
ра жай бо лып та бы ла ды. 1990 жы лы абай дың 150 жыл дық ме-
рейт ой ына орай Қаз.ССр Ми ни стр лер ке ңе сі нің 05.04.1990ж. 
№141 қаулы сы бой ын ша ақын мұ ра жайы абай дың “Жи де-
бай-бөрiлi” мем ле кеттiк та ри хи-мә де ни жә не әде би-ме мо-
ри ал дық қо рық-мұ ра жайы бо лып құ рыл ды. Қо рық-мұ ра жай-
дың негiзгi қо рын 1885 жы лы абай дың өл ке та ну мұ ра жай ына 
тап сыр ған зат та ры құ рай ды. атал мыш зат тар дың 30-ға жуығы 
мұ ра жай қо рын да сақ тау лы. ал ғаш қы жыл дар мұ ра жай, ақын 
Се мей ге кел ген де түсiп жүр ген бек бай байы сов пен Әнияр 
Мол да баев тың үй лерiнде ор на лас ты. 1967 жыл дан бас тап мұ-
ра жай кө пес р.Ер шов тың үйiне орын тептi. Қо рық-мұ ра жай 
құ ра мы на Се мей де: бас мұ ра жай, «алаш арыс та ры – М.Әуе-
зов» мұ ра жайы; абай ауда нын да: М.Әуе зов тің мұ ра жай-үйі 
(бө рі лі), абай дың мұ ра жай-үйі, «Шә кә рім нің Саят қо ра сы» 
экс по зи циясы (Жи де бай), Шә кір Әбе нұлы ның мұ ра жай-үйі 
(Құн дыз ды); Үр жар ауда нын да: Әсет Най ман байұлы ның әде-
би-ме мо ри ал дық мұ ра жайы (Ма қан шы); «абай-Шә кә рім» 
мав зо лей ке ше ні жә не 6400 гек тар қо рық ал қа бы (Жи де бай) 
кі ре ді. Қо рық ал қа бы на кі ре тін та ри хи орын дар: абай дың мұ-
ра жай-үйі, «абай – Шә кә рім» мав зо лей ке ше ні, Ер ке жан зи-
ра ты, Құ дай бер ді – Зе ре – Ұл жан зи рат қор ға ны, Зұл ға рыш 
қыс тауы – ақ баз, Кен гір бай (би ата) ма за ры, Құ нан бай құ-
ды ғы, Мах мұт қо ра сы, Мұ са құл тө бе сі, «Орыс қо ра сы», Ос-
пан кө лі, Ос пан құ ды ғы, Ырыз дық бай қо ра сы, «Шә кә рім нің 
саят қо ра сы» экс по зи циясы, Шәу кен бай – Ға бит қан зи рат 
қор ға ны.Се мей де гі бас мұ ра жай құ ра мы на: кө пес р.Ер шов-
тың үйi, жа ңа ғи ма рат, ах мет-ри за ме шіт-мед ре се сі, “алаш 
арыс та ры – М.Әуе зов” мұ ра жайы, әкiмшiлiк ғи ма ра ты кiредi. 
бас мұ ра жай экс по зи циясын да “абай дәуiрi”, “абай бей не-
леу өнерiнде”, «абай жә не Се мей ша һа ры» ат ты та қы рып тық 
көр ме за лы, «абай шы ғар ма шы лы ғы ның қай нар бұ лақ та ры», 
ақын дас тан да ры на ар нал ған “Шы ғыс за лы”, “Грек за лы”, 
«Жаз» өле ңі не ар нал ған зал, “абай дың ақын дық мек тебi”, 
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“абайтану”, “абай ха лық жү регiнде”, «Сый лық тар» зал да-
ры ор на лас қан. Он да абай өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы, оның 
ақын дық жә не туыс тық айна ла сы, за ман дас та ры мен дәс тү рін 
жал ғас ты ру шы лар жай лы мол мағ лұ мат тар жи нақ тал ған. Мұ-
ра жай экс по зи циясы на ақын от ба сы нан қал ған кө не мү лік-
тер, түп нұс қа құ жат тар, абай дәурі нін, оның қо ғам дық қыз-
ме тін бей не лейт ін эт ног ра фиялық жә не ар хив тік де рек тер, 
шы ғыс ғұ ла ма ла ры ның си рек кез де се тін шы ғар ма ла ры, ба тыс 
фи ло соф та ры ның туын ды ла ры, за ман дас ақын дар жаз ба ла ры 
жи нақ тал ған. Со ны мен бір ге, экс по зи цияда қа зақ тың ұлт тық 
салт-дәс тү рін ай шық тайт ын, аса бір ше бер лік пен жа сал ған 
жи һаз дар мен жаб дық тал ған 6 қа нат ты киіз үй мен ХІХ ға сыр-
дың аяғы мен ХХ ға сыр дың ба сын да ғы қа ла тұр мы сын та ны-
та тын құн ды үй-іші мү лік те рі орын ал ған.

Се мей де гі пе да го ги ка лық кол ледж. рес пуб ли ка мыз да мұ-
ға лім кадрла рын даяр лайт ын ал ғаш қы оқу ор ны, бү гін де құ-
рыл ға ны на 110 жыл то лып отыр ған Мұх тар Әуе зов атын да ғы 
пе да го ги ка лық кол ледж ал ға шын да мұ ға лім дер се ми на риясы 
бо лып ашыл ған. 1920 жы лы ха лық қа бі лім бе ру инс ти ту ты бо-
лып өз гер ген. 1922 жы лы осы оқу ор ны ның не гі зін де екі пед-
тех ни кум (қа зақ, орыс) жұ мыс іс те ген. 1937 жы лы пед тех ни-
кум ба за сын да екі пе ду чи ли ще құ рыл ған. 1953 жы лы екі пе-
ду чи ли ще бі рік ті рі ліп, К.Ушинс кий атын да ғы пе да го ги ка лық 
учи ли ще ге ай нал ған. Жа бы лып қа лып, қайта ашыл ған. 1967 
жы лы оқу ор ны на ұлы қа лам гер М.Әуе зов есі мі бе ріл ген. Кейін 
за ман ағы мы на қа рай пе ду чи ли ще кол ледж бо лып құ рыл ған. 
Се мей де гі пе да го ги ка лық кол ледж елі міз де гі ға на емес жал-
пы Ор та лық азия айма ғын да ғы ма ман ды мұ ға лім дер дай ын-
дай бас та ған тұң ғыш бі лім ор да сы. ашыл ған кез де оқу оша ғы 
Це са ре вич мұ ра ге рі алек сей ни ко лаевич тің есі мі мен атал ған 
мұ ға лім дер се ми на риясы де ген мәр те бе ге ие бол са ке рек. Пе-
да го ги ка лық кол ледж та ри хы ака де мик Қа ныш Сәт паев, про-
фес сор Әл кей Мар ғұ лан, жа зу шы Әзіл хан Нұр шайы қов, қа зақ 
ки но сы ның не гі зін қа лаушы Шә кен айма нов, КСрО Ғы лым 
ака де миясы ның тұң ғыш кор рес пон дент-мү ше сі а.Сем баев 
сын ды Қа зақ стан ғы лы мы ның да му ына өл шеусіз үлес қос қан 



76

та ны мал ға лым дар мен қо ғам қай рат кер ле рі нің есі мі мен ты-
ғыз са бақ тас. 

Түйе мой нақ ара лы. ауызе кі сөз де «Түйе мой нақ ара лы» де-
ген атау мен қал ған бұл жер дің ке зін де ала шор да шы лар дың 
бас қос қан ор та лы ғы на ай нал ға ны анық. Түйе мой нақ тыңр 
рес ми атауы «Пол ков ни чий ара лы» бол ға ны мен, ай қын дайт-
ын ме кен де көз ге тү сер дің бі рі – «Өлім нен де күш ті» мо ну-
мен ті Се мей дің сим во лы екен ді гі де рас. Кейін гі сі – ті лі міз ге 
тиек ет кен «бей біт ші лік мұ ра жайы» ме мо ри ал ды ке ше нін де-
гі бас ты ны сан. сәу лет ші ас хат бә кі ров тің айт уын ша, қа зір гі 
қол ға алын ған жұ мыс тар ке зін де Шот-аман Уәли ха нов тың 
Се мей атом по ли го ны құр бан да ры на ар на ған «Өлім нен де 
күш ті» мо ну мен ті нің жал ға сы бо лып та бы ла ды. «бей біт ші-
лік мұ ра жайы» ме мо ри ал ды ке ше ні 20 қа жет ті нүк те лер ден 
тұ ра ды. Оның қа та рын да ав то кө лік тұ ра ғы, кі ре бе ріс қақ па, 
де ма лыс алаң қайы, эт но ауыл, «Жай лау» қы мыз ха на сы та ғы 
да бас қа көп ші лік де ма лы сын қам та ма сыз ете тін қа жет ті лік-
тер бар. ал бес қа бат тан тұ ра тын жер ша ры фор ма сын да ғы 
«бей біт ші лік мұ ра жайы» «Өлім нен де күш ті» мо ну мен ті нің 
қа ра ма-қар сы сы на ор на ла са ды. Мақ сат – ке шен де гі жол дың 
сол жа ғын да ғы қа ра түс ті «Өлім нен де күш ті» мо ну мен ті кү ні 
ке ше гі атом по ли го ны ның қай ғы лы ке зе ңін ес ке тү сір се, оң 
жақ тан көз тар та тын «бей біт ші лік мұ ра жайы» бү гін гі Қа зақ-
стан ның бү кіл әлем ді ты ныш тық пен та ту лық қа ша қы ра тын 
сим во лы екен ді гін көр се ту. Сон дай-ақ жол дың ту ра сын да ғы 
же ті қар лы ғаш дөң ге ле не бей не лен ген «бей біт ші лік» стел ла-
сы кен сах на сы, Ел ба сы Н.На зар баев тың Се мей атом по ли го-
нын жа бу жө нін де гі Жар лы ғы бе дер лен ген кі тап тың тү сін ген 
жан ға ар тар сал ма ғы зор. 
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же ті ша тыр қа ла сы ның күн де лік те рі
(Жол са пар очер кі)

Же ті ша тыр – даңқ ты қа ла. Қап тап жат қан қа зақ. Жа зы
қы сы – қы мыз, ойын сауық – «ка тать ся». Айт , той, кұ да лық, 
ат жа рыс, кү рес. Мас кү нем. Тө бе лес. Үй кы дыр ған кө леңкө
лең ақ жау лық... Жаз шық са па ро ход, па ром, жел қайық, жа сыл 
арал қа лың ор ман..Көк ке шық қан, гу ләйт  соқ қан, ма сай ра ған 
шат кө ңіл... Сыр найкер ней... Қы зық ду ман... Қайт кен мен сер
гек қа ла.

(Ж. Ай мауы тов. «Ән ші»)
 
21 – шіл де. Жү ріп ке ле міз, жү ріп ке ле міз. Сән-сал та на ты 

ке ліс кен елор да мыз дың бей не сін дей ас қақ қа ла ны көз ал ды-
ма елес тет пе сем де, ұясы нан абай мен Шә кә рім дей ұлы лар 
тү леп ұш қан ме кен көз ал ды ма кө рік ті қал пы мен бой тү зеуші 
еді. Қа ла ға кі ре бе рі сі мен алыс тан мұ на рт қан ас па лы кө пір ден 
бас қа Се мей ге кел ге ні міз ден ха бар бе рер еш бір ең се лі ғи ма рат-
ты бай қай ал ма дық. ал ғаш рет кел ген жо лаушы үшін қа ла ның 
шы мыл ды ғы те мір жол мен әуе жай дың «кел бе ті нен» бас та ла ты-
ны анық. «ас са лау ма ға лей кум» деп аң қыл дай аман да сып кі ріп, 
ап та лап жа та тын туыс та ры ңыз бол ма са қо на қүй қа рас ты ра ты-
ны ңыз хақ. Мұн да қо на қүй көп. Қа ла ға кел мей тұ рып-ақ ин-
тер нет бе ті нен із де ген ба ға ға лай ық ты ор ны ңыз ды та ба ала сыз. 
Ең та ны ма лы да та лап қа сайы да «Се мей» қо на қүйі. Су рет тер-
ден де ұял май көр се ту ге бо ла ды. Ке ңес үкі ме ті нің шек пе ні нен 
шық қан ата ңыз үшін те ре зе ңіз дің ар жа ғы нан қол бұл ға ған күн 
кө се мі Ле нин ес ке рт кі шін де көр се те ала сыз. Қо на қүй ге ор на-
ла сып бол ған соң қа ла ара лауға шық тық. 

Қа ла екі ге бө лі не ді. Ер тіс тің ар ғы жа ғы бер гі жа ғы не ме-
се Ес кі Се мей жә не Жа ңа Се мей. Не гіз гі дә не кер- 1998-2001 
жыл дар ара лы ғын да ғы Қа зақ стан, Жа по ния жә не Түр кия құ-
ры лыс ком па нияла ры ның бі рі гуімен са лын ған ас па лы кө пір. 
Жал пы ұзын ды ғы -1081 м, ені – 22 метр. Тұр ғын дар дың мақ-
та ныш етер лік сим во лы мен жыл дам дық ты жақ сы кө ре тін қа-
ла жас та ры ның сүйік ті ор ны на ай нал ған. Се мей де гі жал ғыз 
кө пір бұл емес, 20 ға сыр да са лын ған екін ші сі та ғы бар. Екі кө-
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пір де түн гі қа ла ның кө рі ні сін ке ңі нен та ма ша лау үшін жә не 
су рет ке тү су ге лай ық ты жак сы орын. 

Ес кі Се мей дің кез-кел ген ғи ма ра ты ның жа сы ке ңес үкі ме-
тін көк се ген ата ңыз дан үл кен. Ор та ша есеп пен 200-250 жыл-
дық та ри хы бар. Ерек ше ар хи тек ту ра лы қа ла деп әб ден айтуға 
бо ла ды. Поез дың те ре зе сі нен қа ра ған да ғы ойы мыз дың жаң-
сақ екен ді гін ен ді ға на мой ын дай бас та дық. «абай жо лын» 
тіп ті бол ма са Ж. ай мауы тов тың «Ән ші сін» оқы ған бол са ңыз, 
өзі ңіз ді 19-ға сыр да жүр ген дей се зі нуіңіз ге әб ден бо ла ды. Соң-
ғы са нақ бой ын ша қа ла хал қы – 300 000-ға жуық. Де ген мен 
кө ше ден са пы ры лыс қан қоз ға лыс ты бай қай ал май сыз. Түн гі 
23:00-00:00-ден кейін қа ла кө ше ле рі тіп тен бос бо ла ды. Сту-
дент жас тар мен оқу шы лар ке зек ті де ма лыс қа шық қан нан 
кейін жас тар ды да жиі кез дес ті ре бер мей сіз. 

ай дар аға ның ха бар ла суымен біз ге кө мек ке Ер ке бұ лан 
жә не Ми рас ат ты жі гіт тер кел ді. Екеуі де Се мей дің сер ке ле-
рі, аны ғы рақ, жас тар дың көш бас шы ла ры. Ұйым шыл дық ты ту 
етіп, жас тар саяса тын жыр етіп жүр ген бел сен ді лер. 

Та ңер тең қа ла ны көр се ту ге уәде ле рін бе ріп, кеш ба та «сту-
де нт тер дің ар зан та мақ та на тын ор нын» нұс қа ды. (ал ма ты да-
ғы «Қа ға нат ты» бі ле тін шы ғар сыз, со ны көз ал ды ңыз ға елес-
те те бер се ңіз де бо ла ды).

Қо нақ үйге қайта орал ған бет те ас қа зан ауруы ма ған ма за 
бер мей, бар ша ты ныш тық ты алып-ақ кет ті. «Қа ла ны ара лай-
мын» де ген үміт су сеп кен дей ба сыл ды. Екі се рі гім се руен ге 
ке тіп, жал ғыз дан-жал ғыз те ле ди дар кө ру ге мәж бүр бол дым.

бі рақ олар кел ген бет те-ақ та ма ша фо то су рет тер дің куәсі 
бол дым. Се мей дің ор та лық кө ше ле рі нің бі рін де үй лен ген 
жан дар ға ар нал ған ма хаб бат аға шы бар екен. Ол әри не, те мір-
ден жа са лын ған. Ол жер ге жас тар есім де рі жа зыл ған құлып тар 
іліп, мәң гі лік ма хаб бат сим во лы на ба лай ды. Осын дай «ағаш 
іс пет ті лер» кө бі не қа лың дық са ло ны ның ал ды на ор на лас қан. 
бұл да қа ла ның бір ерек ше лі гі. 

22-шіл де.Таң ата біз ді Ер ке бұ лан ат ты ға жап аза мат кү тіп 
ал ды. (Ға жап деуі міз дің де үл кен се бе бі бар. Ол біз дің жа ны-
мыз да екі күн бойы жү ріп, қа ла ту ра лы мә лі мет бе ріп, қы ды-
рт қан бо ла тын).
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Ер ке бұ лан мен бір ге Ор та лық алаң да ғы «мәң гі лік алау ға» 
бар дық. Сол күн 22 мау сым – Ұлы Отан со ғы сы ның бас тал  ған 
кү ні не сәй кес кел ді. Со ғыс жыл да ры май дан ға ат тан ған ер жү-
рек ті лер ден қал ған он шақ ты қар ты мыз көз де рі не жас, қол да-
ры на гүл алып сон да жи нал ды. Те бі ре не айт қан ес те лік тер ден 
біз дің де жа на ры мыз жас қа то лып, азай ып ба ра жат қан «ба-
қыт ты өмі рі міз дің се беп ші ле рі не» мейір ле не қа ра дық. 

Жас тар дың ұйым дас ты ру мен өт кен бұл ша ра кеш ке ор-
та лық сая бақ та «BodyART» жә не «Дом бы ра party» ар қы лы 
жал ға сын тап пақ бол ды. Сол кез де ке ле міз деп, одан әрі өз ге 
орын дар ға ке зек бер дік. 

ал ды мен ф.М. Дос таевс кий мұ ра жай ына бас сұқ тық. бұл 
жер де Дос таевс кий мен Шо қан ның мәң гі лік дос тық та ры жай-
лы, орыс ақы ны ның қа зақ же рін де өт кен ғұ мы ры, кі тап та ры-
ның та ри хы мен өмі рі жай лы құн ды мә лі мет тер ал дық. Орыс 
жа зу шы сы Се мей де тұ рақ та ған ке зін де «За пис ки из мерт во-
го до ма», «Дя дюш кин сон», «Се ло Сте пан чи ко во и его оби-
та те ли» ат ты құн ды шы ғар ма ла рын дү ниеге әкел ген. Осын да 
ф.М. Дос тоевс кий П.П. Се ме нов Тянь-Шанс кий мен Шо қан 
Уәли ха нов, Г.По та нин дер мен кез дес ті. Шо қан мен бір ге қа-
зақ хал қы ның қа сиетін ұғы нып, екі ха лық тық мә де ниет са на-
ға сің ге ні рас. 

Дос таевс кий мұ ра жайы нан соң, абай дың, ұлы ақы ны-
мыз дың мұ ра жай үйіне кел дік. Шет тен қо нақ тар кеп қар ба-
лас боп жат са да, жас де мей, жат сын бай, біз ге та лай нәр се ні 
тал май айт ып бер ді. абай отыр ған үс тел де се де таң қа ла мыз, 
абай ұс та ған зат тар де се ес тен та на тын дай боп жүр міз. Қан-
дай ке ре мет се зім...Ха лық ада мы ның зат та ры. ба ла кез ден құ-
лақ қа сі ңіп, кө ңіл ге бе кі ген ұлы қа зақ ақы ны ның бұй ым да ры. 
бір не ше зал ды бір не ше ми нут та ара ла ған дай бо ла сың, се бе бі 
қы зы ғы на той май ке ле міз. Ойын емес қой той майт ын әри не, 
бі рақ, қас тер лі дү ние ол. Ке ше де бол ған, бү гін ге де жет кен. 
бо ла шақ қа да ба ра тын асыл мұ ра...

абай мұ ра жайы нан кейін «Жас Отан» жас тар қа на ты ның 
ғи ма ра тын да Се мей дің бел сен ді ле рі мен кез де сіп, әлеу мет-
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тік мә се ле лер жө нін де гі ойла ры мыз ды ор та ға са лып, пі кір-
лес тік. бұл қа ла ның жас та ры сөз ден гө рі іс ті сүйеді. Нық тап 
айт қан құр сөз ден, көз ге көр сет кен бір іс ті ар тық са найтынын 
айт пай-ақ біл дік. Қа ла ның бар бө лі гін де жас тар қыз мет етіп 
жүр ген се кіл ді кө рі не ді. Мұн дай жас тар ко ми те ті нің жұ мы-
сын өз ге қа ла дан кө ре ал майт ын да шы ғар сыз. Дәл осын дай 
жас тар ға Қа зақ стан дық жас тар іс те рін бас қа ру ды тап сыр са да 
бо ла тын дай.

Ке ле сі аял да ма М.О. Әуе зов атын да ғы Се мей пе да го ги ка-
лық кол лед жі. аты нан да сез ген бо лар сыз дар, ұлы Мұ қаң оқы-
ған жер. Ол бі лім ал ған аялы ор та. Мұн да Мұ қаң нан бө лек Жү-
сіп бек ай мауы тов, Қа ныш Сәт баев, Шә кен айма нов, Әзіл хан 
Нұр шайы қов тар оқы ған. Киелі то пы рақ ты жер бол са ке рек-ті. 
Әр қай сы сы қа зақ тың маң дайына біт кен ал тын ұл дар. 

Осы жы лы қа зақ фут бо лы ның 100 жыл ды ғын той лап жа-
тыр мыз. ал, сол ала доп тың алаң ғы шық қан же рі осы оқу 
ор ны бо ла тын. Мұх тар Әуе зов құ ра мын да ойна ған «Ярыш» 
фут бол ко ман да сы осын да құ рыл ды. «фут бол – ме нің бұ зыл-
майт ын на ма зым» де ген екен Мұ қаң. ар дақ ты тұл ға ның шар-
шы алаң да ал ғаш доп теп ке ні не де ға сыр уа қыт бо лып ты. 

Ұлы ла ры мыз бі лім ал ған ор да дан шы ғып, қа ла ның ше ті не 
жол тарт тық. Се мей дің сырт жа ғын да ор на лас қан «Өлім нен де 
күш ті» мо ну мен ті алыс тан бой кө те ріп тұр ды. Жа нын да бей-
біт ші лік ес ке рт кі ші се рік бо лып тұр. Осы бақ тың ішін де ға на 
әлем де жоқ «Мэр лер бей біт ші лік үшін» ат ты пи ра ми да ор на-
лас қан. бұл жер де үш тіл де жа зыл ған сөз бү кі лә лем дік мэр лер 
пі кі рі нің ор тақ ты ғы, олар дың қол таң ба сы іс пет ті. 

Кеш ке ор та лық сая бақ та әуен ой нап, кө ңіл ді жас тар ше-
руі де бас та лып кет ті. Де не міз ге «ал ма ты-Се мей. Қа зақ елі» 
де ген сөз дер ді жаз ды рып алып, одан соң жас дом бы ра шы лар-
дың күй ша шу ла ры на да куә бол дық. Қа ла ның түр лі жас тар 
ұйым да ры ат са лыс қан ша ра өз дең гейін де өт ті. 

Осы нау ес тен кет пес ерек ше кө рі ніс тер ден соң Се мей дің 
жа ңа кө пі рі не кел дік. Түр кияда ғы кө пір дің нақ өзі сияқ ты, 
алыс тан да әде мі кө рі не ді. Сан сыз су рет тер тү сі рі ліп, сан сыз 
пі кір лер біл ді ріп жат тық. Шын жү ре гі міз ден...
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Осы күн гі жұ мыс ба ры сын жай ға на қа зақ ша лап «жү гі ріс» 
де сек те бо ла тын дай, де се де, ес те қал ға ны да, ес ке ре жү ре ті-
ні міз де мол бол ған се кіл ді. 

23-шіл де.Ер те сі не ав то бус қа мі ніп астана ға жол тарт тық, 
ақ тауға ті ке лей рейс те, Қы зы лор да ға ті ке лей поезд да тап па-
ған біз ді ал да 15 са ғат тық ав то бус жо лы, астана ны аз да бол-
са ара лап, сұ лу лы ғы на та ғы бір тән ті бо лу жә не 2,5 са ғат тық 
ұшақ кү тіп тұр ған еді...

та мы рыте рең, та ри хыке нен Сыр елі

СырАлаш тың ана сы
(Н.Ә. На зар баев)

28-шіл де. «ақ кө ңіл» деп бе кер айт па дым. Со нау Маң ғы-
шы лақ тан жол ға шы ға тын поезд да ла да ғы қа рауыт қан дөң ге 
де тоқ та май өт пей ді. Ха лық ара сын да осын дай аялы ат алуы 
да осы се беп ті. ара да ғы екі күн дік жол ды әзер өт кі зіп, алаш-
тың екін ші астана сы Қы зы лор да қа ла сы на ке ліп жет тік. 

Қы зы лор да тұй ық қа ла. Кү ні ыс тық, қы сы суық. бі рақ 
астана ның аты астана емес пе? Етек-же ңі жи нақ тал ған, кө-
ше ле рі де тәр ті бі де тү зу ша һар. 

Вок зал ға түс кен бой да та ғы бір «құ дай бер ген» груп па ла-
сы мыз кү тіп ал ды, кел ген ше пә тер дай ын дап та қой ған екен. 
Екі күн дік жол да жүр ген адам да қан дай кө ңіл-күй бол сын, 
бір ден пә тер ге асы ғып, су ға тү су құ ма ры жеп ба ра ды.

ра сы ке рек, пә тер ді көр ген де гі ал ғаш қы ой лар та ма ша бо-
ла тын, ар тын ша, күн бат қан да бөл ме іші не ызың да ған ма са-
лар то ла бас та ды. Сыр елін де гі са пар дан ес те қал ған ең қы зық 
оқи ға осы бол ды.

Олар ды бөл ме ден қуып шы ғу үшін не іс те ме дік...Га зет өр-
теп, тү тін дет тік, те ре зе лер ді бі теп, тұн шы ғып та отыр мыз, тіп ті 
ыс тық ты ора нып алып жат тық. Не ке рек, мез гіл сіз кел ген екі 
күн дік де ма лыс ма са лар мен, ыс тық пен кү ре су мен өт ті.  

30-шіл де. Ер тең гі жұ мыс кү ні не «он ша емес» кейіп те тұр-
дық. ал ды мен об лыс тық әкім ші лік ке бар дық. Ол жер де гі тек-
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се ріс ақ таудан да қа тал бол ды. Жо ға ры ға бір ға на жауап ха ты-
мен кө те ріл дік. бас шы лық пен ке лі се оты рып, об лыс тық жас-
тар саяса ты іс те рін бас қа ру бө лі мі не жол тарт тық. 

бө лім де қа ла жас та ры мен кез де су уақы тын бел гі леп, сол 
кү ні об лыс тық та ри хи-мә де ни ес ке рт кіш тер ді қор ғау ұйымы-
на ба рып, көп те ген ақ па рат тың иеге рі атан дық де се де бо ла-
ды. Сан сыз қа ғаз ара сын да отыр ған апай ла ры мыз біз ді жа ды-
раң қы кейіп пен қар сы ал ды. Тіп ті, об лыс та ғы қор ғауға алын-
ған, әлі алын ба ға ны бар, зерт те ліп жат қа ны бар, ес кер кіш тер 
ту ра лы ақ па рат ты біз ге кө ші ріп бе ріп, бір қуант ты. Ке тер де 
шын жү рек тен рах мет айт тық. Өз ісін же те біл ге ні мен бір ге, 
ха лық қа жет кі зу ді де қо са ат қар ға ны сон дай ал ғыс қа тұ рар-
лық. Шын ды ғын да, Қы зы лор да ес ке рт кіш тер қа ла сы. 

Әр қа ла ға бар ған сай ын ғы біз үшін та ма ша сый-жа ңа дос-
тар мен та ны су. Елі міз дің түк пір-түк пі рін де гі құр бы ла ры мыз-
дың ой-мақ са тын бі лу, жар қын бо ла шақ қа қа дам ды бір ге 
жа сау. Қы зы лор да жас та ры да осы ба ғыт та біз ге көп кө ме гін 
ти гіз ді. Жа ңа идея лар мен қой ын дәп те рі міз та ғы да то лы ға 
түс ті. Әсі ре се, жі гіт тер жа ғы жо ға ры бел сен ді лік та ныт ты. бі-
рақ, жұ мыс та ры ның есе бін жақ сы бе ріп, жос пар ла рын жақ сы 
бі ле ді. 

Қы зы лор да да айт ар лық тай қы дыр ма дық. бі рақ, қа ла лық 
сая бақ қа ба рып, сон да ғы түр лі ойын алаң да рын тоз дыр ға ны-
мыз ды жа сыр май мын. біз дің екі ап та ға со зыл ған экс пе ди-
циямыз дың қыс қа ша жол баяны осы. 
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та ри хын та нып та, та ны та да бі ле тін ха лық

Ақ тау қа ла сы на ке ліп қон ған ақ ша ға ла дай лай нер ден жа
ңа ша киін ген, сүң ғақ бой лы,бұй ра шаш ты, қа ра кө зіл ді рі гі бар 
са ғыз шай на ған қа зақ жі гі ті тү сіп ке ле жат ты. Қо лын да дип
ло мат ка сы нан бас қа ұс та ған за ты жоқ, жанжа ғы на алаң да
мас тан бір ден так си ге отыр ды. 

(О.Бө кей. «Же тім бо та»)

24-шіл де. Ол кез де ұшақ тан ақ тау қа ла сы ның не гі зін қа-
ла ған ар хи тек тор Тас жан түс се, бұл жо лы осы ақ ша ға ла дай 
қа ла ны зерт теу ді мақ сат тұт қан жас жур на лис тер ке ліп түс ті. 
аэро по рт тан ақ бұлт пен та ла са түс кен біз үшін қа ла ның қа ла-
дан айыр ма шы лы ғы он ша бі лі не қой ған жоқ. Тек дос та ры мыз 
кү тіп ал ған ма ши на мен қа ла ға кі ріп ке ле жат қан бет те кө ңіл де 
кі ші гі рім тол қы ныс бі лі не бас та ды. 

ақ тау қа ла сы ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ор та лы ғы. 
Кас пий те ңі зі мен көм ке ріл ген форт ты қа ла. 50 жыл дық қа на 
та ри хы бар жас ме кен өз кел бе тін Ле ни нг рад тан үл гі етіп, жа-
ңа ты ныс ре тін де бой кө те ріп ке ле жа тыр.

Қа ла қы зы ғы біз ді тоқ тат қан Маи қыз мет ке рі нен бас тал-
ды. бел дік ті арт қы жақ та отыр ған мен тақ па ған ем, дәл осы 
кез де «кө ре ген дік те рі» ұс та ға нын айт ам-ау... аз дап ұя лып 
қал дым, кел мей жа тып, ке лең сіз дік...

Одан соң пә тер із деп бі раз әуре ге түс тік. бұл қа ла ның бір 
ерек ше лі гі екі сөз ді көп айтады. бі рі сан дар бол са, екін ші сі 
«не ха бар?». 

Сан сыз пә тер иеле рі мен ке лі сіп жү ріп, әйт еуір жай лы жер 
де тап тық. бір ға на жол сөм ке ден ар қа ла ған соң өз бөл ме міз ді 
бө лі сіп, жай ға су да қиын ға түс кен жоқ. 

На ғыз қар ба лас таң нан бас та ла ты нын бі ліп отыр мыз. ал-
ды мен әкім ші лік ке, одан соң қа ла ның кө рік ті жер ле рі не ба ру 
ту ра лы жос па ры мыз әл де қа шан дай ын бол ған. 

Кеш ба та «шар шау» ре жи мі іс ке қо сы лып, кө зі міз ілі не 
бас та ды. «Қа ла ны ара лап қайт ай ық» де ген дос тар дың уәжі не 
де құ лақ аса тын әл қал ма ған. Тө се гі міз ге жет кен бой да құ лай 
кет тік. 
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25-шіл де. аз ба, көп пе біл мей мін, ұйқы ның ауылы нан ке-
рі қа рай біз ді қо ңы рау дау сы ша қы рып ал ды. Ен ді гі жұ мыс 
бас та лып та кет ті...

 Об лыс тық әкім дік тің есі гін қақ қан нан-ақ, қа таң тек се ру ге 
ұшы ра дық. Сөм ке, фо то ап па рат бар лы ғын тек сер ді, «қы ра ғы 
екен»деп ба ға бер дік өзі міз ше. Об лыс ор та лы ғы біз ді қа ла лық 
бө лім ге сіл те ді. Қа ла лық бө лім де біз ді Маң ғыс тау об лы сы ның 
жас тар саяса ты мә се ле ле рі бас қар ма сы ның бас ма ма ны До-
сан ағай кү тіп алып, жұ мыс ба ры сын ег жей-тег жейлі қа рас-
тыр дық. До сан аға ның аузы нан өзі міз ге ке рек де ген көп те-
ген мә лі мет тер ді жа зып ал ған быз. 2001 жы лы Қа зақ стан да ғы 
ал ғаш қы жас тар конг ре сі Маң ғыс тау өңі рі нен бас тау ал ған. 
біз ге кө мек бе ріп жүр ген осы ор та лық тың «туы ті гіл ген» жер-
ге та бан ті ре ге ні міз ді сон да біл дік. бі рақ уа қыт тап шы лы ғы-
нан алыс та ғы мә де ни, та ри хи орын дар ға ба ра ал ма сақ та қа ла 
ішін де гі көр не кі лік тің куәсі бол ға ны мыз рас.

бұл жақ тың так си жүр гі зу ші ле рі де көп ті бі ле тін дей. Пә-
те рі міз ге ба ра жат қан да ғы жол да кө ше де гі кеп те ліс ке қа рап, 
біз ге әң гі ме сін айт ып, жол қыс қар тып кел ді. Со ның ар қа сын-
да «Гер ма нияда 1966 жыл дың өзін де-ақ әйел дер қауымы кө лік 
мі ніп, же ке мен шік дү кен дер ашыл ға нын біл дік. Сол кез дің 
өзін де он да ғы жұ мыс уақы ты 5 са ғат ты құ ра ған екен, ал кеш-
кі са ғат же ті-се гіз ден соң кө ше ден көп ші лік ті кез дес тір мей сіз 
де. » бағ дар шам ның қы зар ған кө зі не қа рап оты рып, Еги пет те 
бағ дар шам ның жоқ еке нін де ес ті дік. ал ғаш қы күн де гі әсер ді 
ауыз ға ал ған да ал ды мен ең көп ес те қал ға ны жер гі лік ті ха лық-
тың өз та ри хын те рең бі ле тін ді гі еді.

Кеш ба та «құ дай бер ген» груп па ла сы мыз дың үйіне қо нақ-
қа ша қы ры лып, «қай да сың форт Шев чен ко?» деп жү ріп кет-
тік. Жол үс тін де ол жер дің та ри хы ны нан да та лай ес те лік ес-
ті ге ні міз рас. 

Қо нақ жай үй дің тө рі нен дәм та та оты рып, от ана сы ның 
орал та айт қан әң гі ме сін жа зып алу ға ты рыс тық. бе ріш ке ке-
лін боп түс кен адай дың қы зы ақ таудың іш ке бүк кен та лай та-
ма ша сыр ла рын ақ тар ды. 

«адай де ген алып пыз, қайт пас, қай сар ха лық пыз!» деп 
жыр лайды екен бұн да ғы лар. Қай кө лік ке мін сең де, осы өлең 
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жол да ры ән мен өр нек те ліп жат қа ны. адай лар өз айбы нын бі-
ле ді. Қан дай ор та да да өз же тіс ті гін же те та ныс ты ра ды. апа-
мыз дың аузы нан адай лар ор та сын да ке ңі нен та ны мал «қа ра 
қа зан» хи каясын ес ті дік. адай лар су ға кет кен адам ға із деу 
сал ған кез де қа ра қа зан ды төң ке ріп, су ға жі бе ре ді екен. Құ-
дай дың құ ді ре ті сол, қа зан адам бат қан жер ді айна ла жү зе ді 
де се ді. бұл да әулиелі жер дің бір ке ре ме ті емес пе?!

бұл жер де ке зін де шал қып жат қан қа ра ба лық тың ке ні 
бол ған. Жер гі лік ті жұрт те ңіз ден не сі бе сін ау лап не ме се сол 
ба лық кон сер ві сін шы ға ра тын зауыт та ең бек ете тін. «ба лы ғы 
тай дай ту ла ған» те ңіз дің бе тін қа зір мұ най та сы ған ке ме лер 
мен мұ най шы ға ра тын кә сі по рын дар тұм ша лап ал ған. Ту рис-
тік са ла да өз дең гейін де да мы май отыр. Се бе бі ел мұ най шы-
ға ру дан көп пай да та бу ды дұ рыс са найт ын се кіл ді.

Кеш кі ас тан соң форт тың көр кем жер ле рін ара лап көр дік. 
«Кү кірт су лы бұр қақ» та бар екен. Жер ас ты нан шып шып шы-
ғып жат қан осы жер ден та лай жа ра ның ор ны қайт ып, та лай 
ауру ға ем бол ған. Се нім де ген жақ сы ғой, біз де де не міз ге су 
ти гі зіп, жақ сы кө ңіл-күй мен қайт тық.

Жас тар жа ғы кеш ке бас қо сып, түн гі те ңіз дің са ма лы мен 
кәуап пі сі ріп, жа ңа іс ке сәт ті лік ті леп жат ты. Сол тү ні иса мен 
До сан ның қа ла тө бе сі не тө ніп тұр ған биік ес ке рт кі шін де көр-
дік. ал ғаш қы күн да мыл сыз өт ке ні мен, та ма ша бол ға ны сөз сіз.

26-шіл де. Таң ата форт тың ауасы жа ны мыз ды тер бе ді ме, 
әл де те ңіз шуылы құ лақ қа ес тіл ді ме де сем, жоқ, айда на ның 
ана сы ның оятуы мен ұйқы дан тұр дық. Жұ мыс та ры мыз көп 
еді. Осын дайда ана лар дан айна ла сың ғой... 

форт та ғы Та рас Шев чен ко ның мұ ра жай ын ара лау жос па-
ры мыз әлі кү шін де бо ла тын. Күн нің ыс тық бол ға ны на қа ра-
мас тан сон да жү ріп кет тік. иә, ал ғаш қы да ақын өз қо лы мен 
егіп, өсір ген бақ қа кір ген де жү рек те әл де бір нәр се шым ет ті. 
Өт кен нен қал ған ті рі мұ ра осы ға на екен ғой...

Та рас Шев чен ко ның сан сыз су рет те рі мен жаз ба ла ры та-
рих тың маң дайына біт кен ба ғы іс пет ті. Өт кен ға сыр да ғы қа-
зақ тар дың, орыс офи цер ле рі нің түр лі бей не сін де сол жер ден 
кө ріп там сан дық. 
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Жа пы рақ тай қа ғаз ға жан сы рын жа сыр май жа зып жү ріп ті, 
бі рақ кі тап ша ны аяқ кіиімі не ты ғып жүр ген де се ді. Жер тө ле-
де гі орын ды ғы мен үс те лі, тө се гі сон дай суық, бі рақ сон ша-
лық ты әсер лі. Ол осы жер де бол ды, осы жер ден ар ты на та-
ма ша туын ды лар тас тап кет ті. Ук ра ин хал қы қай ран ары сын 
бе кер құр мет те ме ген екен?!...

Құ ды ғы на қо қыс то лып, суы тар тыл ған бол са да, кө не нің 
кө зі, асыл дың қо лы ти ген мұ ра деп «біс сі міл ла» деп ұс та дық. 

Көп нәр се ні көр дік, көп ті кө ңіл ге түй дік. Оның өмі рін 
қайтала мас ек, бі рақ ең бе гін бай қап кө ру ге тұ рар лық.Се бе бі, 
ха лық үшін ғой бә рі...

Өкі ніш ті сі, ту ған же рі не же те ал май кет кен сор лы ұл...Да-
ры нын ая май бе ріп, ба ғын сы лып ал ған ба тағ дыр...

форт тың асау кө лі гі не мі ніп алып, қа ла ға қа рай зы мы ра-
дық. Кеш ба та Сыр ға жол тарт қан ба тыс тың сыр баз да «ақ кө-
ңіл» поез ды на мі ніп жү ріп кет тік.

Қо ры тын ды: Қа зір гі өр ке ниет тің жа һан да нуы жә не ақ-
па рат тық тех но ло гиялар дың да муы жағ дайла рын да әлем дік 
ық пал ету дің ма ңыз ды фак то ры мә де ниет бо лып та бы ла ды, 
ол жас ұр пақ ты адам гер ші лік ті-ру ха ни тәр бие леу дің ма ңыз-
ды ме ха низ мі ре тін де қа рас ты ры ла ды. ру ха ни-адам гер ші лік ті 
тәр бие мін дет те рін жү зе ге асы ру отан дық мә де ниет ті сақ тау-
дың ма ңыз ды шар ты, қо ғам ның ру ха ни қауіп сіз ді гі нің бас ты 
шар ты ре тін де қа рас ты ры ла ды, яғ ни тек мә де ни мұ ра ха лық-
тың ұлы лы ғы мен тәуел сіз ді гін паш ете ала ды. Қа зақ хал қы 
– өз мә де ниетін ба ға лап, құн ды лық ре тін де қа рас ты ра тын ха-
лық тар дың бі рі. 

Өс ке лең ұр пақ тың тәр биесі мен да муы үшін адам гер ші лік 
не гі зін ха лық тың қай нар көз де рі нен та бу ға бо ла ды. бұл ға-
сыр лар бойы қа лып та са тын ті рек нүк те сі, ол жүз де ген жыл дар 
бойы әр бір қа зақ қа жа қын, тү сі нік ті бол ды. 

«Мем ле ке ті міз дің бү гін гі таң да ғы бас ты мін дет те рі нің бі рі 
– ту ған мә де ниеті нің дәс түр ле рін жақ сы бі ле тін, өз хал қы ның 
та ри хын сүйе тін ұр пақ ты тәр бие леу, ол ұр пақ қа ел бо ла ша ғын 
се ніп тап сы ру ға бо ла ды. Тәуел сіз дік ал ған нан бе рі Қа зақ стан 
эко но ми ка сын ны ғайт ып, бү кіл елм де мой ын дал ды. Ел де 
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бел сен ді әрі мақ сат ты жас ұр пақ өсіп ке ле ді, олар бір не ше тіл-
ді мең гер ген, за ма нуи ақ па рат тық техн ло ло гиялар ды жаң сы 
игер ген. алай да олар дың өз та ри хы нан, өзі нің түп-та мы ры-
нан бей ха бар, өз де рін ұлы да ла мә де ниеті нің мұ ра ге рі жә не 
жал ғас ты ру шы сы ре тін де се зін бейт ін бұл тех нок рат тар бо лып 
шық па сы на кім ке піл? Өз хал қы ның ру ха ни құн ды лық та рын, 
ту ған та ри хы ның са бақ та рын бой ына сі ңір ме ген жас ұр пақ 
жа һан да ну тол қы нын да тұн шы ғып ке тіп, түр лі дог ма лық ға-
мы дар же те гі не ке туі мүм кін. бұл біз дің бо ры шы мыз – жас 
қа зақ стан дық тар ды пат рио тизм, ту ған хал қы на сүйіс пен ші лік 
ру хын да тәр бие леу ке рек еке нін біл ді ре ді», – деп атап өт ті Қа-
зақ стан Пре зи ден ті [33]. 

Осы лай ша, жас тар ды ха лық тың мә де ниеті мен су сын да ту 
оның ба ла лық ша ғы нан бас та луы тиіс, се бе бі сол кез де жас-
тың не гіз гі ұғым да ры мен мі нез-құлық ерек ше лік те рі қа лып-
та са ды. Мә де ни мұ ра ұр пақ тан-ұр пақ қа бе рі ліп, өс ке лең ұр-
пақ тың әле мін да мы тып, бай ыта түс ді. Ол ха лық тың да на лы-
ғын жет кі зу мен жас тар ды тәр бие леу дің бі ре гей құ ра лы бо лып 
та бы ла ды, ха лық тың ты ныс-тір ші лі гі нің то лық қан ды бей не-
сін бе ре ді жә не оның бол мы сын, же тіс тік те рі мен ерек ше лік-
те рін ашып көр се те ді. 

Қа зір гі бі лім бе ру жүйе сін де қа за тың дәс түр лі мә де ниеті-
нің не гіз де рін пай да ла ну, оның аса бай әрі бі ре гей оқы ту-тәр-
бие леу мүм кін дік те рін ай қын дау за ма ны мыз дың өзек ті мә-
се ле ле рін ше шу ге мүм кін дік бе ре ді: ұлт тық өзін дік са на қа-
лып та сып, ата-ба ба ла ры мыз дың ру ха ни мұ ра сы сақ та ла ды. 
Қа зір гі таң да адам ды адам гер шік тің қа жет ті лі гі не сен ді ре тін, 
адам гер ші лік ті адам ның ра ционал дық-та ным дық жә не тә жі-
ри бе лік әре ке ті нің шек теу ші сі не ай нал ды ра тын дү ниета ным-
дық тұ жы рым да ма лар мен ілім дер ді қа лып тас ты ру қа жет, бұл 
оның бой ын да ру ха ни-құн ды лық ты шы найы лық ты, ру ха ни-
лы лық пен адам гер ші лік адам ның өмі рін де бас ты мән ге ие 
бо ла тын құн ды лық тар жүйе сін қа лып тас ты ру ға ық пал ете ді. 

Қа зақ тың дәс түр лі мә де ниеті нің зор ру ха ни-адам гер ші-
лік ті әлеуеті бар. он да қа зақ тар дың ға сыр лар бойы тәр бе ле нуі 
мен ағар ту шы лы ғы ның не гіз де рі бол ған идел об раз дар жи-
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нақ тал ған. Қа зақ тың дәс түр лі мә де ниеті нің пе да го ги ка лық 
әлеуеті, ең жақ сы ру ха ни-адам гер ші лік ті құн ды лық тар мен 
идеал дар ды мұ ра ға алуы, олар дың түр лі ха лық тық жә не клас-
си ка лық өнер лер де кө рі ні та буы же ке тұл ға ның тәр биесі мен 
жан-жақ ты да муының мін дет те рін ше шу ге мүм кін дік бе ре ді. 
Қа зір гі за ман ғы жас тар ды тәр бие леу мен бі лім бе ру ді ңі не гіз гі 
мақ са ты – олар дың ең бек ке, мә де ниет ке, ха лық қа, Ота ны на 
де ген сүйіс пен ші лі гін ояту. Ха лық тың салт-дәс түр ле рін жаң-
ғыр ту ар қы лы жас тар дың бой ын да ру ха ни лы лық прин цип-
те рін қа лып тас ты рып, олар ды жал пыа дам зат тық құн ды лық-
тар ды: әлем ді, та би ғат ты, әде мі лік ті, бі лім ді лік ті иге ру ге бағ-
дар лау қа жет. Мі не, қа зір гі бі лім бе ру мен тәр бие леу дің не гіз гі 
көз де ге ні осы лар бо ла ды. 

● 3.2.  қа зақ стан дық ел брен дин гі ин тел лек ту ал дық 
  қо ғам ның ру ха ни құн ды лық та ры он то ло гиялық  
 әлеуеті нің жү зе ге асы ры луы ре тін де

«ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма ты ның қо ғам дық са на-се зі-
мін қа лып тас ты ру да гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды әзір леу» 
ат ты бұл зерт теу гу ма ни тар лық тех но ло гиялар дың да муының 
жа һан дық ба ғы ты ре тін де адам ға ық пал ету дің тиім ді тә сіл-
де рін із дес ті ру ді оны өз гер ту мақ са тын да, өр ке ниет тің да-
муының ақ па рат тық ке зе ңі не кө шу жағ дайла рын да ру ха ни 
құн ды лық тар дың рө лі нің ар ту ын ай қын дайды. бү гін гі таң да 
әлем де гі ғы лы ми зерт теу лер ық па лы нан суб ъек ті ге әлеу мет-
тік мә де ни сәй кес ті гін жо ғал ту қау пін төн ді ріп тұр ған мә де ни 
жә не ру ха ни са ла лар да ғы жа һан дық құ бы лыс тар ды зерт тей ді. 

адам зат тық құн ды лық тар жүйе сін мо ди фи ка циялау дың 
қуат ты ре сур сы бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры бо лып та бы-
ла ды, олар дың зор тех но ло гиялық мүм кін дік те рін шоу- жә не 
ки но ин ду ст рия, мар ке тинг, сай лау тех но ло гияла ры, жар на-
ма, PR-тә жі ри бе лер ке ңі нен қол да на ды. Мә де ни сая сат тың 
бұл жа ңа агент те рі қо ғам дық са на да идеоло гияның ор нын 
бас ты, олар тиім ді әлеу мет тік-мә де ни тех но ло гиялар ар қы-
лы адам зат бол мы сы ның дәс түр лі құн ды лық та ры мен әлеу-
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мет тік мі нез-құлық нор ма тив те рі ту ра лы тү сі нік тер ды ал мас-
тыр ды. Мем ле кет тік тәуел сіз дік ті жа рияла ған жыл дар ішін де 
олар дың ық па лы нан ха лық тың түр лі топ та ры ның қа лаула ры 
қайта бағ дар ла нып, үл кен өмір ге қа дам бас қан жас тар дың не-
гіз гі құн ды лық та ры өз гер ді. ре сей лік ға лым Ю.За пе соц кий 
айт қан дай, өз уақы тын да ға лым дар баҚ-тар мен қа лып тас қан 
қо ғам ның да муының жә не тұ ты ну пси хо ло гиясы мә де ниеті-
не ық пал ету дің жа ңа ба ғыт та рын си пат тау үшін қол да ныл ған 
ме та фо ра ре тін де «тұ ты ну қо ға мы» бү гін гі таң да ант ро по мә-
де ни тип тің те рең транс фор ма циясы ның си пат та ма сы, адам-
зат бол мы сы ның он то ло гиялық өзе гі нің өз ге ріс те рі ре тін де 
пай да ла ны ла ала ды. 

бү гін де жас тар ең ал ды мен та быс қа қол жет кі зу ге бағ дар-
лан ған. Әлеу мет тік-мә де ни ком му ни ка ция лар жүйе сін де гі 
адам зат ти пі нің мо ди фи ка циясы ның не гіз гі ре сур сы мән дік 
бел гі лер ді жә не ком му ни ка ция суб ъек ті сі нің қа сиет те рін біл-
ді ре тін (фир ма ның, же ке тұл ға ның, қа ла ның, ел дің) мақ сат-
ты туын да ған вир туал ды-ақ па рат тық объект бо лып та бы ла ды. 
бұл бренд тің мә де ни-сим вол дық мә ні бар, ол ма ғы на лар дың 
аясы нан кө рі ніс бе ре ді, сөйт іп, ол оның та ра ту шы сы ның зор 
ма те ри ал дық емес ак ти ві не айна ла ды. бренд тің он то ло гиялық 
әлеуеті оның та ра ту шы ның ре су рс та ры мен ұстаным да рын 
біл ді руінен ға на емес, өмір сал ты ның құн ды лық ты-нор ма тив-
тік не гіз де рін өз гер те оты рып, «вир туал ды» әлем ді жа сауы нан 
да ай қын да ла ды. бренд тің же ке тұл ға ға әсер етуі нің ре су рс-
та ры шек сіз: ма ңыз ды әлеу мет тік-мә де ни функ ция лар ды ат-
қа ра оты рып, бренд тұ ты ну шы лар өмі рі нің по зи циясы мен 
да ра ла ну сти лі нің тә сі лі мен сәй кес тік жә не әлеу мет тік ст ра-
ти фи ка ция құ ра лы бо лып та бы ла ды. 

Осы ған бай ла ныс ты, ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ая сын да 
Қа зақ стан брен дін ке ле сі құн ды лық ты си пат та ма ла ры бар не-
гіз гі но то ло гия лық объек ті ре тін де да мы ту аса ма ңыз ды:

1. Қа зақ елі нің Еура зияның ор та лы ғы ре тін де гі бі ре гей-
лі гі;

2. Қа зақ стан ның әлем дік жә не ақ па рат тық қауым дас тық-
та та ны мал ды лы ғы;
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3. Қа зақ елі нің құн ды лық та ры ның ру ха ни жә не ұлт тық 
сәй кес ті лі гі. 

бренд тің әлеу мет тік-мә де ни ас пек ті ле рін зерт теу әм бе бап 
сим во ли зм ге (В. Гум боль дт, а.а. По теб ня, Ю Лот ман) иек ар-
та ды, олар да мә де ниет ті лі объек тив ті нің жә не суб ъек тив ті нің 
қа ра ма-қай шы лық та рын алып тас тайт ын та би ғат пен же ке-
ле ген тұл ға лар ара сын да ғы дел дал ре тін де қа рас ты ры ла ды; 
сон дай-ақ мә де ниет тің сим вол дық әле мі нің фор ма тү зу шы 
прин цип те рін не гіз деу, оның фе но мен де рі нің се зім тал дық 
кө па лу ан ды ғы ның син те зі не гіз гі орын ала тын Э.Кас си рер-
дің «сим вол дық фор ма лар» теориясы на иек ар та ды. Мә де ни 
фе но мен дер дің сим вол дық ті лі ту ра лы тү сі нік ті фе но ме но ло-
гиялық дәс түр бе ре ді, ол зерт теу аума ғы на мә де ниет ті лі нің 
мә де ни әм бе бап та ры мен клас си ка лық тү сі нік те рін ға на емес, 
мә де ни фе но мен дер дің ма ғы на лық ке ңіс ті гі нің об раз дық-ме-
та фо ра лық құ рам дас та рын ин те рп ре та тив ті прак ти ка лар да 
қам ту ға мүм кін дік бе ре ді [34]. 

бренд бас қа ру шы лық ст ра те гия мен мар ке ти нг тік сая сат-
тың жо ғар ғы же тіс ті гі бо лып та бы ла ды. Та ны мал ды лық ты 
жау лап, сақ тауы үшін тау ар ға да ра си пат бе ріп, бей не лен ді ріп, 
оны ерек ше лен ді ру ке рек. Тек сон да ға на ол тұ рақ ты кө ңіл 
ау дар та ды. бұл қа ғи да ны ин тел лек ту ал ды қо ғам ның ру ха ни 
қүн ды лық та рын қа лып тас ты ру ға ық пал ете тін гу ма ни тар лық 
тех но ло гиялар ды әзір леу ге де қол да ну ға бо ла ды. 

бұл зерт теу де Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру 
жо лын да ғы ел ре тін де гі брен дін қа лып тас ты ру дың бар лық үш 
ке зе ңі қол да ныл ды по зи циялан ды ру, ст ра те гиясын ай қын дау 
жә не бренд ті та ны мал дан ды ру. По зи циялан ды ру ға Қа зақ-
стан рес пуб ли ка сы ның Ел ба сы қой ған ст ра те гиялық мін де ті 
ре тін де гі ин тел лек ту ал ды қо ғам ды ай қын дауы жа та ды; да му 
ст ра те гиясы жа ңа тех но ло гиялар ды да мы ту, Қа зақ стан аза-
мат та ры ның ақ па рат қа тең дей қол же тім ді лі гін қам та ма сыз 
ету, ақ па рат тық тең сіз дік ті жою, ғы лым мен бі лім ді да мы ту 
ар қы лы ел дің ин тел лек ту ал ды әлеуе тін арт ты ру ға ба ғыт тал-
ған әре кет ре тін де ай қын да ла ды. ал та ны мал дан ды ру ре тін-
де Қа зақ стан ды әлем дік мә де ни ке ңіс тік те сәй кес тен ді ру ге 
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мүм кін дік бе ре тін ел деің он то ло гиялық құн ды лы ғы ре тін де гі 
қа зақ ті лі нің жә не мә де ниеті нің да муы мен та ны мал да ну ын 
айта кет кен жөн.

Грант тық зерт теу ая сын да жүр гі зіл ген зерт теу жұ мыс та ры-
ның нә ти же ле рі бренд әлеу мет тік мә де ни фе но мен ре тін де бұ-
қа ра лық ком му ни ка ция жүйе сін де мақ сат ты мо ди фи ка циялы 
түр де әре кет ете тін мақ сат ты жа сал ған мә де ни-сим вол дық 
объек ті бо лып та бы ла ты нын көр се те оты рып, ги по те за ны 
нақ ты ла ды. бренд тің көр се ту құ рал да ры ма ғы на лық не гіз дер-
ге не гіз де ліп, ком му ни ка ция суб ъек ті сі нің не гіз гі құн ды лық-
та рын біл ді ре ді. Әлеу мет тік-мә де ни ком му ни ка ция объек ті сі 
ре тін де бренд ашық, аяқ тал ма ған, ва риатив ті жүйе бо лып та-
бы ла ды, оның се ман ти ка лық ма ғы на ла ры мен қа рым-қа ты-
нас та ры т.рлі кон текс тер де туын дай ды – қа был дау про це сін де 
бренд ті лі нің эле ме нт те рі ауди то рия са на сын да өза ра әре кет-
те сіп, сол ар қы лы сөз дің, түс тің, гра фи ка ның, ат ри бут тар дың 
әсе рі нің әлеуеті нің өза ра кү шеюін қам та ма сыз ете ді. 

«Қа зақ елі» ғы лы ми экс пе ди циясы ның қа ты су шы ла ры 
құр ған Қа зақ стан ның ру ха ни-се ми оти ка лық құн ды лық та-
ры ның ат ла сы кө ме гі мен мә де ни жүйе өзі нің ру ха ни не гі зін 
туын да тып, сақ тап қа ла тын сим вол дық мә де ниет құ ра лы ре-
тін де гі об раз ре сур сы тұ жы рым да ма сын нақ ты лай ды. Қа зақ 
хал қы ба тыс тық өмір сал ты ның зор ық па лы на қа ра мас тан, 
өзі нің ұлт тық мә де ниетін құр мет теп, сақ тап ке ле ді, ру ха ни 
құн ды лық тар мен дәс түр ле рі нің сақ та лу ына үл кен мән бе-
ре ді. бұл тұр ғы да ел брен дин гін қа лып тас ты ру дың екі жақ ты 
си па ты бар: бір жа ғы нан, бренд тің жа ңа өмір сал тын қа лып-
тас ты ра тын мол мә де ни-шы ғар ма шы лық әлеуеті бар, екін ші 
жа ғы нан мә де ни шы найы лық тың ак си оло гиялық кон тек сін-
де туын дайт ын әлеу мет тік-мә де ни ма ғы на лар ды сақ тайды. 
бұл про цес те «гла мур» тип ті тұ тас мә де ни ке шен дер ді та-
ны мал ету ге ба ғыт тал ған «жа сы рын жар на ма ның» мә ні зор. 
Дест рук тив ті бе та лыс тар аза мат тық қо ғам ның қа лып тас пауы 
жағ дайын да баҚ-қа ық пал ету дің сәй кес дәс түр ле рі мен, жас-
тар ға ру ха ни-адам гер ші лік ті құн ды лық тар дың ық па лы ның 
тө мен деуі мен си пат та ла ды. бү гін де бұл ада ми тұл ға ның да, 
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жал пы мә де ниет тің де бұ зы лу ына әкеп со ғу да. бұл жағ дай күн 
тәр ті бі не мә де ниет тің ру ха ни не гі зін өз гер те ала тын имидж-
дер мен бренд тер ді ын та лан ды ра тын он то ло гиялық ба ғыт та-
ғы әлеу мет тік тех но ло гиялар пай да ла ны ла тын қыз мет са ла-
ла рын мем ле кет тік жә не қо ғам дық рет теу мә се ле сін қой ып 
отыр. 

Ел брен ді нің ма ңыз ды мә де ни-сим вол дық ре су рс та ры 
олар дың адам ға оң ық па лын пай да ла ну ту ра лы мә се ле ні қоз-
ғайды. бренд өмір сал тын по зи циялан ды ру дың, да ра лан ды ру-
дың тә сі лі, сәй кес тік жә не әлеу мет тік ст ра ти фи ка ция құ ра лы 
бо лып та бы ла ды. ал бренд тің эк зис тен ци ал ды функ цияла ры 
оның адам ға бел гі лі бір тұ ты ну стан дарт та рын көр се ту ар қы-
лы тұл ға лық сәй кес ті лі гін біл ді ру ге, әлеу мет тік-рөл дік мәр-
те бе сін се зі ніп, тү зе ту ге мүм кін дік бе ре ді. бұл ма ғы на сын да 
бренд адам дар ды бі рік ті ріп, тұл ға ның әлеу мет тік бай ла ныс-
та ры ның тап шы лы ғы ның ор нын тол ты ра ды. бұл идеяны Қа-
зақ стан Пре зи ден ті Н.На зар баев кел ті ре оты рып, елі міз дің 
бі ре гей та ри хы бар кө пұ лт ты мем ле кет еке нін атап өте ді. Ел-
ба сы ұсын ған еура зиялы лық идеясы да мем ле ке та ра лық ын-
ты мақ тас тық пен ин тег ра цияны қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал-
ған. Ұлт тық идея мен еура зиялы лық идеясы эт ни ка лық емес, 
эт ни каара лық тұр ғы дан қа рас ты ры ла ды. біз дің ұлт тық идея-
мыз мем ле кет құ ру шы ұлт – қа зақ ұл ты мен бір ге Қа зақ стан ды 
ме кен етіп жат қан ұлт тар дың бі рі гуі тұр ғы сы нан қа лып тас ты. 
бұл еура зиялық диа лог ала ңын да ғы бар лық тең дік ті ұлт тар 
қа ты са ала тын муль ти мә де ни ст ра та гем бо лып та бы ла ды. 

Ел брен дин гі тех но ло гияла ры мем ле кет тік идеоло гияны 
құ ру да, пе да го ги ка да, мә де ни сая сат та, прак ти ка лық пис хо-
ло гияда, ағар ту шы лық те ле ви зия лық бағ дар ла ма лар да т.с.с. 
пай да ла ны ла ала ды. 

Мо дер ни за циялау дың мә де ни ас пек ті сі қо ғам ның ру ха ни 
өмі рі мен, оның мо раль дық құн ды лық та ры мен ті ке лей бай ла-
ныс ты жә не адам дар дың өмір сү ру сал тын си пат тайды. Сон-
дық тан қо ғам өмі рі нің бар лық са ла ла рын қам ти тын та быс ты 
мо дер ни за ция үшін сәй кес әлеу мет тік-мә де ни ба за ны қам та-
ма сыз ету ке рек. 
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ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру да ғы баҚ-тың рө лі аса зор. Та-
ны мал га зет тер, жур нал дар, те ле ви зия лық бағ дар ла ма лар 
адам сан сы ның ке ңеюіне жә не ин тел лек ті сі нің да му ына ық-
пал ете тін та ным дық, бі лім дік ақ па рат тық жа риялай оты рып, 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды қа лып тас ты ру ға зор әсе рін ти гі зе-
ді. Мы са лы, те ле ви зия эфир ге шы ға тын бар лық бағ дар ла ма-
ла ры ар қы лы бі лім дер ді, оның ішін де ғы лы ми бі лім дер ді та-
ра ту мін де тін ат қа рып, мә де ниет пен өнер әсем ді гін паш ете-
ді, бі лім дік ақ па рат тар ды та ра та ды, ағар ту шы лық мін дет тер-
ді орын дайды, жа ңа лық тар, ток-шоу лар, де рек ті фильм дер, 
ойын- сауық бағ дар ла ма ла ры, спек такль дер, ки но лар т.с.с. 
ар қы лы кө рер мен дер мен тұ рақ ты диа лог жүр гі зе ді. Зерт теу-
ші лер бі лім дік те ле ви зия төрт қыз мет ат қа ра ды деп са най ды: 
ғы лы ми бі лім дер ді та ра ту (бі лім дік), мә де ни мұ ра ны на си-
хат тау (тәр бие лік), бі лім дік ақ па рат ты жет кі зу (ақ па рат тық), 
бі лім про це сі не озық көз қа рас тар ды на си хат тау (ұйым дас ты-
ру шы лық) [35]. Осы лай ша, те ле ви зия ның бә рі мә де ниет пен 
ғы лым ның құн ды лық та ры ның та ра ту шы сы бо лып та бы лып, 
олар ды та ра ту мен жә не на си хат тау мен айна лыс са, өз ке зе гін-
де бі лім дік те ле ви зия мә де ниет пен адам зат өр ке ние тін та ра-
ту мен сақ тау дың ма ңыз ды тә сі ло де рі нің бі рі бо лып та бы ла ды 
жә не тәр бие лік функ цияны ат қа ра ды. ағар ту шы лық жә не бі-
лім та ра ту функ цияла рын ат қа ра тын қа зақ стан дық ар на лар ға 
«бі лім», «Мә де ниет», Kazakhstan TV ар на ла ры жа та ды. 

бұл тех но ло гиялар дың адам ның са на-се зі мі мен мі нез-
құл қын өз гер те ала тын қа сиет те рі адам ның күш-қуаты ның 
ар тып ке ле жат қа нын біл ді ре ді, ол бү гін гі таң да адам гер ші лік-
тік пен шек тел мей ді, өкі ніш ке орай, қа зір гі мә де ниет нор ма-
тив тік мі нез-құлық ты қа лып тас ты ру қа сиетін жо ға лт қан, ол 
әлеу мет тік-мә де ни де ви ацияны ын та лан ды ру да. Осы ған бай-
ла ныс ты гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ға мә де ниет та ну шы-
лық са рап та ма жүр гі зу, олар ды пай да ла ну қо лай лы лы ғы мен 
оған жол бе ру, бұ қа ра лық ком му ни ка ция жүйесі мен, адам ның 
са на-се зі мі мен мі нез-құл қы ның өз ге руі мен бай ла ныс ты кез 
кел ген адам зат әре ке ті нің ру ха ни-адам гер ші лік ті өл ше мін бе-
ре ала тын ір ге лі эти ка лық нор ма лар мен адам гер ші лік ті «цен-
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зу ра ны» қа лып тас ты ру өзек ті мә се ле ге айна ла ды. бұл тұр ғы да 
«ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма ты ның қо ғам дық са на сын қа-
лып тас ты ру да гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды әзір леу» ат ты 
ғы лы ми зерт теу нә ти же ле рі қа зақ тың ру ха ни құн ды лық та рын 
на си хат тау ға ба ғыт тал ған жа ңа мә де ни сая сат ты әзір леу үшін 
қол да ны ла ала ды. бұл жер де екі нәр се ні ес ке ру ке рек: 

1. Ел мен не ме се ай мақ пен бай ла ныс ты ру. Әдет те ту ған ел 
не мес ай мақ бренд тің да ра лы ғы на де ген се нім ді ұл ғайтады. 
Ол сон дай-ақ жо ға ры са па ны ға на емес, диф фе рен циация-
ның ма ңыз ды эле мен тін біл ді ре тін мық ты да ра лық ты ту ды ра 
ала ды. бұл тиім ді мар ке ти нг тік жә не ком му ни ка тив тік бағ-
дар ла ма лар ды әзір леу ге әке ле ді. 

2. Ұлт тық жә не мә де ни сте реотип тер кү ші. Олар ауди то-
рияның қа был дауы мен ба ға лауына ық па лын ти гі зе ді. Қа зақ 
хал қы ның ұлт тық құн ды лық та ры бү гін гі таң да ру ха ни-мә де-
ни ға на емес, бі рік ті ру гі функ цияна да ат қа ру да. Ха лық ты бі-
рік ті ру дің ма ңыз ды құ ра лы тіл еке ні бел гі лі. Сон дық тан қа зақ 
ті лін мә де ни сәй кес тен ді ру құ ра лы ре тін де жан-жақ ты да мы-
ту аса қа жет. Қа зақ тіл ді баҚ – ин тел лек ту ал ды құн ды лық тар 
ту ра лы мә се ле тал қы ла на тын алаң, олар дың та ри хи мис сиясы 
мен ақ па рат тық саяса ты ха лық тар ды, ел дер ді, ұлт тар ды жа-
қын дас ты ру ға ба ғыт та ла ды. 

3. Қа зақ елі нің да му ын да ғы бо ла шақ ұстаным дар тал да мы 
ке ле сі тренд тер ді ай қын да ды: 

– Оқы ту ая сын да тренд тер ре тін де сан дық тең сіз дік ті жою 
қа жет ті гі; 

– Кә сіп кер лік ті рух ты да мы ту қа жет ті гі; 
– Кө ңіл кө те ру фор ма тын да үйре ту – эдью тейн мент ен гі зу; 
– Өмір лік оқы ту прин ци пін ен гі зу. 
атал ған ба сым дық тар ұо ғам ның әлеуе тін арт ты ру жә не 

ұлт тың қа бі ле тін көр се ту ге бағ дар лан ған ба ғыт тар мен қа лып-
тас қан бо ла шақ ты көр се те ді. 

Сон дай-ақ қа зір гі ел брен дин гі – ма ңыз ды ком му ни ка-
ция лық құ рал еке нін ес тен шы ғар ма ған жөн. Сон дық тан 
бренд ты бас қа ру мен оның ст ра те гияла ры мә се ле ле рі мем ле-
кет тің саяси би лі гі нің құ зы ры на жа та ды. 



95

ин тел лек ту ал дыҚ ұлт ты  
Қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған 
аҚ па рат тыҚ-ком му ни ка тив тік 
тех но ло гиялар: ше тел дік  
тә жі ри бе сі жә не ұлт тыҚ мо де лі

4.

● 4.1.  ақ па рат тық қо ғам дәуі рін де гі  
 ком му ни ка ция ның да муы

ин ду ст риал ды қо ғам нан пос тин ду-
ст риал ды қо ғам ға өту өн ді ріс тің 
ин тел лек ту ал ды фак тор ла ры ның 

рө  лін бір ша ма арт тыр ды. Эко но ми ка да қо-
сым  ша құн ның ар туы бү гін гі таң да кө бі не-көп 
ин тел лек ту ал ды әре кет тің есе бі нен, өн ді ріс тің 
тех но ло гиялық дең гейін арт ты ру дан, қа зір гі 
за ман ғы ақ па рат тық жә не те ле ком му ни ка ция-
лық тех но ло гиялар ды өн ді ру мен та ра ту дан 
жү зе ге асу да. Да мы ған ел дер дің же тіс тік те рі нің 
тал да мы олар дың жо ға ры бә се ке ге қа бі лет ті лі гі 
мен эко но ми ка лық өсі мі кө бі не бі лім дер ді ту-
ды рып, пай да ла ну про цес те рі нің тиім ді лі гі мен 
анық та ла ты нын көр сет ті. Қа зір гі таң да өнер-
кә сіп тік да мы ған мем ле кет тер де жал пы іш кі 
өнім нің 80-95% дейін тех ни ка мен тех но ло-
гияда жү зе ге асы рыл ған жа ңа бі лім дер дің үле-
сі не тиесі лі. 

Қа зір гі жағ дай лар да жа ңа ғы лы ми жа ңа-
лық тар, тех но ло гиялық ин но ва циялар, ин-
тел лек ту ал ды ка пи тал са па сы ның ар туы, ақ-
па рат тық-ком пью тер лік тех но ло гиялар дың, 
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элект рон ды ком мер цияның, ұялы бай ла ныс құ рал да ры ның 
ди на ми ка лық да муы, биз нес-ке ңіс тік тің ұл ғаюы эко но ми ка-
лық өсім нің ма ңыз ды фак то ры бо лып та бы ла ды. Озық ақ па-
рат тық тех но ло гиялар ға, жа ңа ғы лы ми бі лім дер ге не гіз дел ген 
қа зір гі эко но ми ка ны «жа ңа», «ақ па рат тық-же лі лік» эко но-
ми ка не ме се бі лім эко но ми ка сы («knowledgeindustries») деп 
атай ды. Ша ру ашы лық пен тұр мыс тың бар лық са ла ла ры на 
ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар ды ке ңі нен ен-
гі зу қа зір гі әлем дік эко но ми ка ның да муының ма ңыз ды тех-
но ло гиялық ерек ше лі гі бо лып та бы ла ды. Эко но ми ка ны ақ-
па рат тан ды ру про це сін де ақ па рат тық жә не тех но ло гиялық 
сер пі ліс тер өз ді гі нен жыл дам да ты ла ала тын бір тұ тас про цес-
ке айна ла ды. бұл ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло-
гиялар дың үз дік сіз да му ын біл ді ре ді, сал да ры нан өн ді ріс тің 
тех но ло гиялық не гіз де рі са па лы жа ңа ра ды. Мұн дайда бас ты 
на зар эко но ми ка құ ры лы мы ның ди вер си фи ка циясы на, ка-
пи тал дық сый ым ды емес са ла лар дың да му ына; аКТ да му ына 
ауда ры ла ды, бұл эко но ми ка лық өсім ді ұл ғайт уы тиіс.

Жо ға ры тех но ло гиялар – адам зат ойы ның же мі сі, әрі олар-
ды ту ды ро ған, да мыт қан, на си хат та ған жан дар дың жауап кер-
ші лік өл ше мі, бұл ин тер на ционал дық ин тег ра ция жағ дайла-
рын да ар та тү се ді [36].

Жа һан да ну дәуі рін де ком му ни ка ция лық құ зы рет сіз дік 
кәс би на дан дық ре тін де са на ла ды. Ха лы қа ра лық ком му ни ка-
ция қар қы ны аса жо ға ры бол ған дық тан, өза ра әре кет те су дің 
жо ға ры тиім ді лі гін, жұ мы лу ды, бе рі ле тін ақ па рат тың аса дәл-
ді гін та лап ете ді. Тех но ген ді апат тар – ХХ ға сыр да ғы құ зы рет-
сіз дік тің жо ға ры тө ле мі. 

Со ны мен, жа һан да ну фе но ме ні осы та қы рып та ғы көп те-
ген зерт теу ші лер тү сін ді ру ге бейім эко но ми ка аясы нан шы-
ғып, қо ғам дық қыз мет тің бар лық са ла ла рын қам ти ды, оның 
ішін де сая саи, идеоло гия, мә де ниет, өмір сал ты мен бір ге 
адам зат тың тір ші лік жағ дайла ры да бар. 

ақ па рат тық тех но ло гиялар дың қо ғам ның да му ын да ғы рө-
лі қо ғам ның жа ңа бі лім дер ді алу, та ра ту, пай да ла ну про цес те-
рін жыл дам да ту да жа тыр. 
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Өр ке ниет тің да му та ри хын да бір не ше ақ па рат тық төң ке-
ріс тер орын ал ды, он да ақ па рат ты өң деу са ла сын да ғы тү бе-
гей лі өз ге ріс тер қо ғам дық қа ты нас тар дың өз ге руіне, адам зат 
қо ға мы ның жа ңа си пат қа ие бо лу ына әкел ді. 

ал ғаш қы төң ке ріс жа зу дың пай да бо луымен бай ла ныс ты, 
бұл қо ғам ның да му ын да аса зор са па лық жә не сан дық сер пі-
ліс тер ту дыр ды. Осы лай ша бі лім ді ұр пақ тан ұр пақ қа жет кі зу 
мүм кін ді гі ту ды. 

Ек ні ші төң ке ріс (XVI ға сыр ор та сы) кі тап ба сып шы ға-
ру мен бай ла ныс ты, ол ин ду ст риал дық қо ғам ды, мә де ниет ті, 
қыз мет ті ұйым дас ты ру ды тү бе гей лі өз ге рт ті. 

Үшін ші төң ке ріс (XIX ға сыр со ңы) электр қуаты ның ой-
лап та бы луымен бай ла ныс ты, со ның ар қа сын да те лег раф, те-
ле фон, ра дио пай да бо лып, кез кел ген кө лем де гі ақ па рат ты 
жыл дам жи нап, жет кі зу мүм кін ді гі ту ды.

Төр тін ші төң ке ріс (ХХ ға сыр дың 70-жыл да ры) мик роп ро-
цес сор лық тех но ло гияның ой лап та бы лып, дер бес ком пью-
тер дің пай да бо луымен бай ла ныс ты. Мик роп ро цес сор лар мен 
ин тег рал дық сұл ба лар да ком пью тер лер, ком пью тер лік же лі-
лер, мә лі мет тер ді жет кі зу жүйеле рі жа сал ды.

Сол жыл да ры аҚШ-та ғы жа ңа тех но ло гиялар дың қар-
қын ды да муы мен ғы лы ми-тех ни ка лық прог ресс бе та лыс та-
рын тал дау екі идеоло гияны – ақ па рат тық қо ғам жә не пос-
тин ду ст риализм ді туын дат ты. Пос тин дуст риал дық қо ғам 
идея сын аме ри кан дық әлеу мет та ну шы Д.белл өзі нің «Пос-
тин дуст риал дық қо ғам ның пай да бо луы. Әлеу мет тік бол жам 
тә жі ри бе сі» ат ты 1973 жы лы жа рық көр ген кі та бын да ұсын ды, 
он да ол адам зат қо ға мы ның та ри хын үш ке зең ге бөл ді – аг-
рар лық, ин ду ст риал дық жә не пос тин ду ст риал дық. белл дың 
идея сын да мыт қан аме ри кан дық фи ло соф Э. Тофф лер (1980 ж. 
шық қан «Үшін ші тол қын» кі та бы) адам зат өр ке ниеті нің та ри-
хын бі рі нен кейін бі рі орын ала тын ке ле сі тол қын дар тү рін де 
қа рас ты ра ды. 

бүін гі таң да ақ па рат тық қо ғам деп ақ па рат эко но ми ка лық 
жә не әлеу мет тік өмір дің бас ты құ рауышы бо лып та бы ла тын 
қо ғам ұғы ны ла ды. 
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ақ па рат тық қо ғам – жү мыс шы ла ры ның ба сым бө лі гі ақ-
па рат ты, оның жо ға ры фор ма сы – бі лім ді өн ді ру мен, сақ тау-
мен, қайта өң деумен, жү зе ге асы ру мен айна лы са тын қо ғам.

Ма те ри ал дық емес, ақ па рат тық өнім ді өн ді ру қо ғам да-
муының қоз ғаушы кү ші бо лып та бы ла ды. ақ па рат тауар мәр-
те бе сі не ие бо лып, мә ні жа ғы нан қо ғам үшін бас қа ма те ри-
ал дық ре су рс тар мен те ңес ті. Мә се лен, қа зір гі ав то мо биль дің 
өзін дік құ ны ның ша ма мен 70 пайы зын ақ па рат құ рай ды.

Эко но ми ка ның ба сым сек то ры на ақ па рат тық тех но ло-
гиялар құ рал да рын құ ру, ақ па рат ты жә не ақ па рат тық қыз мет-
тер ді өң деу сек то ры ай нал ды. Оған дә лел эко но ми ка ның түр-
лі сек тор ла рын да ғы жал пы іш кі айна лым кө ле мі бо ла ала ды. 

Ға лым дар тә різ ді көп те ген ав тор лар мен прак тик тер «ақ-
па рат тық тех но ло гия», «ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех-
но ло гия», «PR-тех но ло гия» тә різ ді сөз тір кес те рін көп теп 
қол да на ды. алай да бұл ұғым ның мә ні, ком му ни ка тив тік тех-
но ло гиялар дың си пат та ма ла ры, ком му ни ка тив тік про цес тер-
ді тех но ло гиялан ды ру кри те рий ле рі ту ра лы мә се ле лер ашық 
қа лып отыр. бұл ұғым ның мә нін аша тын тү сі нік тер тө мен де 
бе ріл ген [37, 38].

Қа зір гі ше тел дік сөз дер сөз ді гін де тех но ло гия (грек ше 
techne – өнер,м кә сіп, ғы лым, logos – ұғым, ілім) қан дай да 
бір іс те, өн ді ріс те қол да ны ла тын әдіс тер мен про цес тер жи-
ны ты ғы жә не осы әдіс тер дің ғы лы ми си пат та ма сы ре тін де ай-
қын да ла ды. 

Вебс тер дің тү сін дір ме сөз ді гін де «тех но ло гия» тер ми ні 
осы ған ұқ сас анық та ла ды: сөз бе-сөз ау дар ған да тех но ло гия – 
бұл: 

–  ғы лы ми бі лім дер, прак ти ка лық мін дет тер ді ше шу қо-
сым ша ла ры;

–  тех ни ка лық мә се ле ні ше шу әді сі не ме се про це сі.
Кез кел ген тех но ло гияның мә ні – осы не гіз де ау қым-

ды ұғым да ғы өн ді ріс тік про цес ті бе ріл ген құ ры лым дық жә не 
про це ду ра лық шең бер лер ге ен гі зіп, оң тай лан ды ру. Оң тай-
лан ды ру деп бұл жер де өн ді ріс тік про цес тің бе ріл ген ре су рс-
тар да жо ға ры нә ти же ге қол жет кі зу ге жә не та лап еті ле тін нә-
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ти же ге қол жет кі зу үшін ре су рс тар дың ба рын ша аз мөл ше рін 
пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре тін дей ұйым дас ты ры лу ын ұғы ну-
ға бо ла ды. 

«Тех но ло гия» тер ми ні нің та ри хи пай да бо луы өнер кә сіп-
тік де, ауыл ша руашы лы ғы да тау ар ла рын өн ді ру про цес те рі-
мен бай ла ныс ты. Сон дық тан бас тап қы да бұл сөз ді ша ру аш-
лық ты жүр гі зу мен ши кі зат дай ын дау тә сіл де рі мен әдіс те рі нің 
ерек ше жүйеле рін бел гі лу үшін пай да лан ды, мы са лы, «кү ріш 
өң деу тех но ло гиясы», «ірі қа ра мал ды ұс тау тех но ло гиясы», 
ши кі зат өң деу тә сіл де рі мен әдіс те рін жә не өнім өн ді ру ді бел-
гі леу үшін («бо лат өн ді ру тех но ло гиясы», «па пи рус тар әзір леу 
тех но ло гиясы»). 

Де мек, ақ па рат тық тех но ло гия деп жа ңа са па да ғы ақ па-
рат ты алу, ең бек сый ым ды лы ғын азайту жә не ақ па рат тық ре-
су рс тар ды пай да ла ну про цес те рі нің тиім ді лі гін арт ты ру мақ-
са тын да ақ па рат ты жи нау, өң деу, сақ тау, жет кі зу жә не ұсы ну 
үшін әдіс тер мен бағ дар ла ма лық-тех ни ка лық құ рал дар жиын-
ты ғын пай да ла на тын про цес ті ұға тын бо ла мыз.

ақ па рат тық про цес тер – ақ па рат ты жи нау, өң деу, жи нақ-
тау, із деу, та ра ту про цес те рі.

ақ па рат пен жұ мыс жа са ған да әр дай ым оның кө зі мен тұ-
ты ну шы сы бо ла ды. ақ па рат кө зі нен оны тұ ты ну шы ға жет кі-
зу дің қам та ма сыз ете тін жол дар мен про цес тер бай ла ныс ка-
нал да ры не ме се ақ па рат тық ком му ни ка ция лар деп ата ла ды.

Те ле ком му ни ка ция лар – ком пью тер лік же лі лер мен қа зір-
гі бай ла ныс құ рал да ры не гі зін де мә лі мет тер ді дис тан циялық 
жет кі зу.

«Ком му ни ка ция» тер ми ні лат. сommunication- бай ла ныс-
ты ра мын, ор тақ ете мін сө зі нен шық қан. Қа зір гі зерт теу лер де 
ком му ни ка ция деп түр лі ка нал дар мен құ рал дар ды пай да ла ну 
не гі зін де тұл ғаара лық, топ тық, көп ші лік қа рым-қа ты нас тар 
жағ дайла рын да ақ па рат ты жет кі зу мен қа был дау дың әлеу мет-
тік се беп тел ген про це сі ұғы ны ла ды. 

Қа зір гі әде биет тер де «ком му ни ка ция» ұғы мын ұғын ды ру-
да не гіз гі үші тә сіл ерек ше ле не ді: 

б) ке ле сі жағ дайда ком му ни ка ция деп ақ па рат тың түр лі 
фор ма лар да– түр лі ақ па рат тық ка нал дар мен ақ па рат ты бе ру 
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тех но ло гияла ры ар қы лы адам нан адам ға бе рі луі ұғы ны ла ды. 
Мұн дай ком му ни ка цияға мы сал бел гі лі бір ка нал дар ар қы лы 
ке ліп түс кен ақ па рат ты алу, ой лас ты ру, ес те сақ тау, пай да ла-
ну, сон дай-ақ бір ба ғыт та ғы ма те ри ал дық не ме се ақ па рат тық 
ағым ның қа ра пай ым тү рі нен гө рі күр де лі си пат қа ие қа рым-
қа ты нас жа та ды. Те ле фон мен сөй ле су ма те ри ал дық тұр ғы дан 
бел гі лі бір ұзын дық та ғы жә не жиі лік те гі элект ро маг нит тік 
тол қын дар ды жи нақ тау ды, сәуле ле ну ді жә не сі ңі ру ді біл ді ре-
ді. алай да адам дар дың қа рым-қа ты на сы ақ па рат ты бе ру дің 
ма те ри ал дық та ра ту шы ла рын сі ңі ру мен жә не сәуеле ле нуімен 
аяқ тал майды. Мұн дай қа рым-қа ты нас тың ма ңыз ды құ ра мы 
– «мә ні» бар ұғым дар мен әсер лер дің сәй кес те нуінің күр де лі 
жүйесі нің бо луы; олар ды тек ма те ри ал дық та ра ту шы лар дың 
– бел гі лер дің, элект рон ды про цес тер дің ақ па рат ал ма су ды ту-
ды ра тын әре ке ті мен тү сін ді ру ге бол майды. «Мән дер дің» ма-
те ри ал дық емес, идея лық си па ты бар; 

в) ком му ни ка ция деп сон дай-ақ ақ па рат ты жет кі зу мен 
ақ па рат ал ма су тү сі ні ле ді, оның мақ са ты – жет кі зу про це сі нің 
өзі емес, осы ақ па рат ар қы лы адам дар ға қан дай да бір ық па-
лын ти гі зу [39, 40].

Ком му ни ка ция ның соң ғы екі тү рін ма ғы на лық ком му ни-
ка ция деп атай ды. 

Де мек, «ақ па рат тық ком му ни ка ция лар» – айна лым ға 
ком пью тер лік жә не те ле ком му ни ка ция лық же лі лер дің кі рі-
гуі ба ры сын да ен ген тер мин ақ па рат ты ту ды ру жә не оны мен 
ал ма су про це сін де ақ па рат тық жә не те ле ком му ни ка ция лық 
тех но ло гиялар дың үзіл мес бай ла ны сын біл ді ре ді.

80-жыл дар дың ба сы нан да мы ған ел дер де гі дәс түр лі ин ду-
ст риал дық эко но ми ка ақ па рат тық эко но ми ка ға өз ге ре бас та-
ды. Эко но ми ка лық өсім мен адам дар дың игі лі гі нің ар туының 
не гіз гі көз де рі фи зи ка лық ка пи тал мен ши кі зат тық ре су рс тар-
дан жи нақ тал ған озық ғы лы ми бі лім дер мен ақ па рат тық ре-
су рс тар ға кө ше бас та ды. Жа ңа са ла лар дың қа лып та суы ке ле сі 
жүйе мен жү зе ге асы ры лу да: өнер та быс – ин вес ти циялық жо-
ба – ин но ва ция – жа ңа өнім ту ды ру – жап пай өн ді ріс жә не 
оны на рық та өт кі зу. 
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ХХ ға сыр дың соң ғы он жыл ды ғы да мы ған ел дер үшін эко  но-
ми ка лық да му дың жа ңа үл гі сі не кө шу мен си пат тал ды – ауыр 
эко но ми ка лық өсім нен аКТ, элект рон ды тех ни ка, ре су рс-
тар ды үнем деу тех но ло гиясы, жа ңа бас қа ру жүйесі не гі зін де гі 
икем ді өсім ге кө шу орын ал ды, бұл ин вес ти циялық про цес ті 
тү бе гей лі қайта құ ру ды та лап етіп, ша ру ашы лық құ ры лы мы-
ның тү бе гей лі өз ге ріс те рі не әкел ді. ақ па рат тық эко но ми ка 
үшін ғы лы ми сый ым ды жә не ре су рс тар ды үнем деу тех но ло-
гиясы, ин тел лек ту ал дық жә не ақ па рат тық сый ым ды лы ғы 
жо ға ры қа зір гі тех но ло гиялар не гі зін де құ ры лым дық қайта 
құ ру тән. ақ па рат тық эко но ми ка ның не гіз де рін ин тел лек ту-
ал дық сый ым ды лы ғы жо ға ры өнім дер ді шы ға ра тын ғы лы ми 
сый ым ды са ла лар құ ра ды. ақ па рат тық эко но ми ка ақ па рат-
тық қыз мет сек то ры ның рө лі нің ар туымен жә не ұлт тық ша-
ру ашы лық та ғы сәй кес өз ге ріс тер мен си пат та ла ды. Нақ осы 
ақ па рат тық сек тор ақ па рат тық тип те гі эко но ми ка лық жүйеге 
ша ру ашы лық тың дәс түр лі түр ле рі нің бір тін деп кө шуінің не гі-
зі бо лып та бы ла ды [41]. 

Жа ңа эко но ми ка да та быс алу ға пай да ла ны ла тын тех но ло-
гиялық, ғы лы ми-тех ни ка лық, әлеу мет тік-эко но ми ка лық, ру-
ха ни ақ па рат ты қам ти тын ақ па рат тық ка пи тал дың рө лі ар та 
тү се ді. ақ па рат тық ка пи тал дың не гі зін ақ па рат тық тех но ло-
гиялар құ рай ды. ақ па рат тық фак тор эко но ми ка ның на рық-
тық ме ха низ мін түр лен ді ре ді: бә се ке лес тік түр ле рі өз ге ріп, 
жа ңа прин цип тер мен жұ мыс жа сайт ын ақ па рат тық жә не те-
ле ком му ни ка ция лық тауар лар мен қыз мет тер дің ха лы қа ра-
лық, ұлт тық, ай мақ тық, жер гі лік ті на рық та ры қа лып та сып, 
бә се ке лес тік тә сіл де рі өз ге ре ді. 

«Жа ңа» эко но ми ка ның не гіз гі сек то ры ақ па рат тық-ком-
му ни ка ция лық тех но ло гиялар сек то ры бо лып та бы ла ды, ол 
бі лім мен ақ па рат тың жа са лу ын, жет кі зі луін, пай да ла ны-
луын жә не тал дам дық өң де луін қам та ма сыз ете ді. Те ле ком-
му ни ка ция лық инф ра құ ры лым өнім нің бә се ке ге қа бі лет ті лі гі 
мен өнер кә сіп тік қыз мет тің дең гейін ай қын дайт ын жағ дайға 
айна ла ды. аКТ сек то ры әлем де мұ най жә не бо лат құю өн ді-
рі сі нің жиын тық кө ле мі нен асып түс ті. Мұ ны өсу ста тис ти-
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ка сы да дә лел деп отыр: егер «ес кі» эко но ми ка жы лы на 1-3 % 
арт са, он да соң ғы жыл дар да ғы әлем дік аТ ин ду ст рия сын да ғы 
бе та лыс тар 8-10 % жет кен [42]. Да мы ған ел дер де жұ мыс кер-
лер дің ба сым бө лі гі ақ па рат өн ді ру мен, ақ па рат тық қыз мет 
көр се ту мен айна лы са ды, өнер кә сіп пен ауыл ша руашы лы ғы 
са ла ла ры мен айна лы са тын бел сен ді тұр ғын дар 30 %-дан аз. 
ақ па рат тан ды ру ықп ла ны нан ең бек өнім ді лі гі ар тып, бә се ке-
лес тік ті жүр гі зу дің жа ңа әдіс те рі пай да бол ды, эко но ми ка құ-
ры лы мы өз гер ді. Әдет те жа ңа са ла лар да дәс түр лі са ла лар мен 
са лыс тыр ған да өсу қар қы ны тым жо ға ры [43].

«Эко но ми ка лық зерт теу лер инс ти ту ты» аҚ ғы лы ми эко-
но ми ка лық са рап та ма ор та лы ғы ның аға са рап шы-қар жы ге рі 
а.К. Жі лік баева соң ғы он жыл дық та ақ па рат тық жә не ком му-
ни ка ция лық тех но ло гиялар қо ғам да бе рік ұстаным ға ие бо-
лып отыр ға нын жет кіз ді [44], олар ха лық тың күн де лік ті ты-
ныс-тір ші лі гі не ға на еніп қой май, эко но ми ка мен әлеу мет тік 
са ла лар дың бар лық жа ғын қам ты ды. ақ па рат тық қо ғам ның 
не гіз гі құ рауыш та ры бо лып та бы ла тын ақ па рат тың, бі лім мен 
тех но ло гиялар дың рө лі ар тып ке ле ді. Да мы ған жә не көп те ген 
да му шы ел дер қо ғам ды ақ па рат тан ды ру дың жә не ұзақ мер зім-
дік эко но ми ка лық өсім ді анық тау да ақ па рат тық-ком му ни ка-
ция лық тех но ло гиялар ды да мы ту дың ма ңыз ды лы ғын се зі не 
оты рып, мем ле кет тік сая сат тың не гіз гі ба ғыт та ры ның бі рі ре-
тін де аКТ сек то ры ның да му ын да бел сен ді по зи ция ұстана ды. 
ақ па рат тық жә не ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың да-
му ына бір ша ма күш сал ған ел дер бү гін гі таң да өз де рін ең бек 
өнім ді лі гі нің ар туымен жә не мем ле кет тік бас қа ру са па сы ның 
өсуі мен қам та ма сыз ет ті. Сон дай-ақ ха лық тың ба сым бө лі гі 
үшін ақ па рат тық қыз мет тер дің қол же тім ді лі гі адам зат ка пи-
та лы ның да му ына оң әсе рін ти гі зіп, мем ле кет тер дің бә се ке ге 
қа бі лет ті лік те рі нің өсуіне ық пал ет ті.

алай да әлем дік тә жі ри бе аКТ да мы ту дың бү гін гі таң да ғы 
бар тә жі ри бе ле рі нің ел дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық да му-
ына бір дей оң әсе рін ти гі зіп отыр ма ға нын көр се те ді. Осы ған 
бай ла ныс ты аКТ сек то ры ның да му ын да дұ рыс мем ле кет тік 
сая сат ты әзір леу жә не оны таң дау мә се ле сі ерек ше қы зы ғу-
шы лық ту ды ру да [45].
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● 4.2.  ин тел лек ту ал дық ұлт қа лып та су ына ық пал  
 ете тін фак тор лар ға тал дау 

Әлеу мет тік-эко но ми ка лық жә не саяси про цес тер дің ди на-
ми ка лы лы ғын се беп тейт ін өз гер ме лі әлемл дік кон ъюнк ту ра 
жағ дайла рын да мем ле кет тік бас қа ру ор ган да ры ның қыз ме ті-
нің тиім ді лі гі не, олар дың жа ңа жағ дай лар ға жыл дам үн қа тып, 
тиім ді ше шім дер қа был дауына қой ыла тын та лап тар да ар та ды. 
Осы ған бай ла ныс ты мем ле кет тік бас қа ру про це сін же тіл ді ру 
жә не мем ле кет тік ор ган дар дың қыз ме тін ақ па рат тық жә не тех-
но ло гиялық қол дау ды да мы ту қа жет ті лі гі ұл ғаяды. 

бұл мә се ле лер Мем ле кет бас шы сы ның Қа зақ стан хал қы на 
«Қа зақ стан-2050» ст ра те гиясы» ат ты Жол дау ын да көр се тіл ді. 
Мә се лен, «Жа ңа ба ғыт тың эко но ми ка лық саяса ты» ба ғы ты-
ның ая сын да тиім ді лік ті арт ты ру мақ са тын да мем ле кет тік ак-
тив тер ді бас қа ру жүйе сін мо дер ни за циялау қа жет ті гі ата лып 
өт ті. бұл мақ сат қа қол жет кі зу де бо ла шақ тың эко но ми ка сы-
ның сек тор ла рын да мы ту ды ын та лан ды ру мін де ті қойы лып 
отыр, оның ішін де аКТ сек то ры да бар. 

аКТ са ла сы ның не гіз гі мін дет те рі нің бі рі ақ па рат тан ды ру 
про цес те рін қол дау үшін сан дық кө лік ор та сын құ ру, қа зір гі 
те ле ком му ни ка ция инф ра құ ры лы мын да мы ту жә не оны бас-
қа мем ле кет тер дің инф ра құ ры лым да ры мен кі рік ті ру бо лып 
та бы ла ды. Сон дық тан ақ па рат тық тех но ло гиялар са ла сын да 
тран зит тік әлеует ті да мы ту, ұлт тық эко но ми ка ны жа һан дық 
ор та ға кі рік ті ру, ма ңыз ды мін дет жә не тер ліг не ст ра те гиялар-
дың инф ра құ ры лы мы ның да муының ба сым ба ғыт та ры ның 
бі рі ре тін де кө рі ніс бе ре ді. 

ин ду ст рия лан ды ру дың ке ле сі ке зе ңі не өту үшін перс пек-
ти ва лы тех но ло гиялар ды да мы ту мақ са тын да ел дің же тек ші 
ин но ва циялық клас те рі нің бі рі ре тін де ин но ва циялық тех но-
ло гиялар пар кін одан әрі да мы ту мін де ті қой ыла ды.

Со ны мен, Мем ле кет бас шы сы «Қа зақ стан-2050» ст ра те-
гиясын да» бел гі ле ген мін дет тер елі міз дің эко но ми ка сы ның 
ұзақ ме рі зм ді өсуіне қол жет кі зу де аКТ ма ңыз ды лы ғы мен 
рө лін нақ ты лай тү се ді.
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1980-жыл дар дан бас тап дер бес ком пью тер лер ді пай да ла ну 
дең гейі нің ар туы ке зе ңін де, сон дай-ақ бағ дар ла ма лық өнім-
дер мен олар ды құ раушы лар ға сұ ра ныс тың ар туының сал да-
ры ре тін де аКТ сек то ры ның да му ына мем ле кет тік сая сат тың 
түр лі тә сіл де рі қа лып тас ты ры ла бас та ды. Одан соң 1990-жыл-
да ры сан дық те ле ком му ни ка ция лар ға кө шу жә не ин тер нет-
тің да муы аКТ әлем ел де рін де одан әрі да му ына түрт кі бол ды. 

Әлем нің бас қа ел де рін де гі тә різ ді, Қазқ стан жыл дам өз ге-
ріс тер ге, биз нес те гі кө шу лер ге, ин тер нет те гі бә се ке лес тік ке 
то лы ақ па рат тық қо ғам жағ дайла рын да да му үс тін де. бү гін гі 
таң да Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның бас шы лы ғы аКТ сек то рын 
да мы ту жә не қо ғам ды ақ па рат тан ды ру са ла сын да жұ мыс тар 
ат қа ру да. айт ып өт кен дей, бо ла шақ тың эко но ми ка сын да мы-
ту «Қа зақ стан-2050» ст ра те гиясын жү зе ге асы ру дың ма ңыз ды 
мін дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Қр 2010-2014 жыл дар ға ар-
нал ған үде ме лі ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да му мем ле кет тік 
бағ дар ла ма сы ның ая сын да аКТ сек то ры ал да ғы 15-20 жыл да 
жа һан дық дең гейде же тек ші по зи циялар ды ала тын бо ла шақ-
тың эко но ми ка сы ның сек то ры на ене ді. Ст ра те гияда сон дай-ақ 
ақ па рат тық тех но ло гиялар са ла сын да тран зит тік әлеует ті да-
мы ту қа жет ті лі гі атап өтіл ген, ол 2030 жыл ға қа рай ел ар қы лы 
әлем дік ақ па рат тар ағы ны ның 2-3% өт кі зу ге мүм кін дік бе ре ді, 
ал 2050 жыл ға қа рай оның кө ле мі екі есе ге ар та ды; жа қын да ғы 
5 жыл да элект рон ды са лық есе бі ре жи мі не кө шу, элект рон ды 
ме ди ци на қыз ме тін ен гі зу қол ға алы на ды. 

Да мы ған ел дер дің тә жі ри бе сі көр сет кен дей, [46] қо ғам ды 
ақ па рат тан ды ру ст ра те гиясы ның оны бас қа ел дер ден ерек-
ше лен ді ре тін қа да мы мем ле кет тің жас ұр пақ қа ға на емес, ха-
лық тың бар лық топ та ры на бағ дар ла нуы бол ды. Оқы ту жә не 
қайта оқы ту бағ дар ла ма ла ры ақ па рат тан ды ру қо ғам ның бар-
лық топ та рын қам ту ға ба ғыт тал ды, бұл қа зір гі ақ па рат тық 
тех но ло гиялар ар қы лы та ныс тар дың едәуір са нын қам ту ға 
мүм кін дік бер ді. Осы ған бай ла ныс ты, елі міз де ком пью тер-
лік сау ат ты лық ты те пе-тең арт ты ру ды қам та ма сыз ету мақ-
са тын да ха лық тың бар лық топ та ры на ба ғыт тал ған оқы ту 
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бағ дар ла ма ла рын әзір леу қа жет ті лі гі туын да ды. Осы іс те та-
быс қа қол жет кіз ген да мы ған ел дер дің тә жі ри бе сі не сүйене 
оты рып, ай мақ тар да ғы ха лық тың са ны на жә не қа жет ті лік те-
рі не бай ла ныс ты оқы ту пунк тте рін жә не оқы ту и си па тын-
да ғы ин тер нет-ре су рс тар пунк тте рін ұйым дас ты ру тәр ті бін 
әзір леу ді ұсы нып, оны жү зе ге асы ру ды ақ па рат тан ды ру са ла-
сын да ғы жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар ға жүк теу ді ұсы ну ды 
жөн көр дік [47].

Әри не, бұл қа дам дар Қа зақ стан ды ин тел лек ту ал ды ұлт құ-
ру ға жа қын да та ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт мә се ле ле рін Ж.а.Сей сен баева кө бі-
рек қа рас ты ра ды [48]. Әлеу мет тен ді ру про це сін де гі же ке тұл-
ға ның қа сиет те рін қа лып тас ты ру үшін қа жет ті нәр се лер ре-
тін де ол ке ле сі лер ді атай ды: 

Өз Ота нын сүю, бел сен ді өмір лік ұстаны мы бар аза мат бо-
лу (со циум үшін қа жет ті тұл ға).

Ұлт жан ды бо лу (ұлт тық құн ды лық тар ды бі ліп, сақ тау).
Де ні сау бо лу (де ні сау жан-жақ ты тұл ға).
Дү ниеде бо лып жат қан оқи ға лар ды тал дау, жа сал ған қо-

ры тын ды лар дан пай да ала бі лу, олар ды пай да ла ну. 
Өзін қор ғай бі лу жә не сақ тық ша ра ла рын қол да на бі лу 

(заң ды құр мет теу, сый лау).
Өз мүм кін дік те рі мен ұстаным да рын өмір ге ен гі зе бі лу.
Жа са ған жұ мыс қа қа на ғат та на алу, мақ сат та рын жү зе ге 

асы ру ды қа лау жә не жақ сы кө ңіл-күйін сақ тау.
Ұжым да сый-құр мет ке бө ле ну жә не қо ғам да қа жет ті бо лу.
Өмір дің ма ғы на сын тү сі ну қа жет ті лі гі.
Шы ғар ма шы лық да му қа жет ті лі гі. 
Әри не, атал ған ұстаным дар дың кей бі рі нақ ты лауды қа жет 

ете ді, бі рақ жал пы ма ғы на сын да олар Қа зақ стан ның түр лі ай-
мақ та рын да ғы жас тар дың пі кір ле рі не сай ке ле ді.

биыл ғы жы лы тұң ғыш рет ұйым дас ты рыл ған сту де нт тік 
экс пе ди ция 19 мау сым нан 2 шіл де ге дейін «Ха лық тан ха лық-
қа» ак циясы ның ая сын да Маң ғыс тау, Қы зы лор да, Се мей об-
лыс та рын да зерт теу лер жүр гіз ді. Осы ша ра ая сын да жас ға-
лым дар:
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1) «Қа зақ стан аза мат та ры ның ин тел лек ту ал ды құн ды лық-
та ры ның се ми оти ка лық-сим во ли ка лық ат ла сы» үшін қа жет ті 
ма те ри ал дар ды жи нақ та ды;

2) ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма тын қа лып тас ты ру ға ба ғыт-
тал ған әлеу мет тік жо ба лау бой ын ша гу ма ни тар лық тех но ло-
гиялар ды зерт те ді;

3) бҰҰ мың жыл дық та ғы да му мақ сат та рын да көр се тіл ген 
«Қа зақ стан 2015 жыл дан соң» мә се ле ле рі бой ын ша Қа зақ стан 
аза мат та ры ның қо ғам дық пі кі рін зер де ле ді.

Сон дай-ақ, экс пе ди циядан өту ке зе ңін де «ауыл ға хат» 
ақ па рат тық кам па ниясы жүр гі зіл ді, ол ауыл дар дың жағ дайы 
мен ауыл дық тар дың жай-күйін зер де леуге ар нал ды. 

Со ны мен қа тар Қа зақ стан жас та ры ның ара сын да ин тел-
лек ту ал ды ұлт құ ру мүм кін дік те рі ту ра лы пі кір лер ді анық тау 
мақ са тын да фо кус топ тар да зерт теу лер жүр гі зіл ді. Оған 18-20 
жас ара лы ғын да ғы Қы зы лор да, аты рау, ал ма ты өңір ле рі нің 
жас та ры қа тыс ты. 

ал ды мен «ин тел лек ту ал ды ұлт де ге ні міз не?» де ген сау ал-
ға жауап алу мақ са ты қой ыл ды.

бі рін ші ден, «ин тел лект» сө зі нің өзі мақ сат қою не гі зі, 
ре су рс тар ды жос пар лау жә не мақ сат қа қол жет кі зу ст ра те-
гиясын құ ру. Жа ңа жағ дай лар ға бейім де лу қа сиеті нен, тә жі-
ри бе не гі зін де үйре ну қа бі ле ті нен, абст рак ті лі тұ жы рым да ма-
лар ды тү сі ніп, пай да ла ну дан, өз бі лім де рін қор ша ған ор та ны 
бас қа ру үшін пай да ла ну дан тұ ра тын пси хи ка ның қа сиет те рі. 
адам ның бар лық та ным дық қа бі лет те рін: се зі ну, қа был дау, 
жа ды, елес те ту, ой лау, қиял дауды бі рік ті ре тін қиын дық тар ды 
та ну ға жә не ше шу ге де ген жал пы қа сиет те рі. 

ал ин тел лек ту ал ды ұлт – бұл «ин тел лект» ұғы мы на ене тін, 
жо ға ры да атал ған қа сиет тер ге ие адам дар дан тұ ра тын ұлт; өз 
ті лін, ха лы қа ра лық қа рым-қа ты нас ті лін бі ле тін, бі лім ал ған 
не ме се ала тын, бір не ше ба ғыт тар бой ын ша да ми тын жә не 
бі лім де рін тә жі ри бе де ел игі лі гі жә не жал пы әлем нің да муы 
үшін пай да ла на ала тын адам да дан тұ ра тын ұлт. бұл мо раль-
дық, мә де ни, ин тел лек ту ал дық тұр ғы дан бә се ке ге қа бі лет ті 
бо ла ала тын, ақ па рат пен то лық қам та ма сыз етіл ген жә не өзі-
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нің ғы лы ми, мә де ни, бі лім дік ақ па ра тын ер кін та ра та ала тын 
әлеуеті бар ұлт. 

Өз жауап та рын да көп ші лі гі «ин тел лек ту ал ды ұлт» ұлт тық 
жо ба сы үш құ рауыш ты: бі лім жүйесі нің ин но ва циялық да му-
ын, ақ па рат тық төң ке ріс ті, жас тар дың ұлт тық мә де ни құн-
ды лық та рын ны ғайтуды қам ти ты нын атап көр сет ті. Олар ды 
жү зе ге асы ру қа зақ стан дық бі лім ді жә не ғы лым ды шы ны мен 
да мы та ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты құ ру үшін мін дет ті фак тор лар:
– бі рін ші ден, бұл қар жы лан ды ру дың жа ңа жүйесі не кө шу: 

ба за лық, бағ дар ла ма лық-мақ сат тық, грант тық. 
– екін ші ден, ғы лы ми жо ба лар ды қар жы лан ды ру бой ын ша 

ше шім дер қа был дау үшін ба сым ба ғыт тар бой ын ша ұлт тық 
ғы лы ми ке ңес тер құ ру. 

– үшін ші ден, мем ле кет тік ғы лы ми-тех ни ка лық са рап та ма 
Ұлт тық ор та лы ғын құ ру. 

 бі лім ді ре фор ма лаудың не гіз гі мін де ті бі лім жүйе сін же-
тек ші әлем дік үл гі лер дең гейіне дейін кө те ру бо лып та бы ла ды. 

ру ха ни қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ру жә не қа лып тас ты-
ру, әр бір оқу шы ның не ме се сту де нт тің өз мүм кін дік те рін ес-
ке ру мен бі лім алуы. бұл тә сіл адам бі лім үшін емес, бі лім адам 
үшін де ген ді мең зеуі тиіс. Тек осы жағ дайда біз бі лім бе ру дің 
мәр те бе сін кө те ріп, мем ле кет тік жә не қо ғам дық өмір ле гі бі-
лім жүйесі нің ма ңыз ды лы ғын арт ты ра мыз. бұл өз ге ріс тер өз 
ке зе гін де бо ла шақ ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та суының 
ке пі лі бо луы тиіс. 

Қа зақ стан Пре зи ден ті нің «бә се ке ге қа бі лет ті Қа зақ стан-
ға, бә се ке ге қа бі лет ті ұлт қа, бә се ке ге қа бі лет ті эко но ми ка ға» 
ат ты Жол дау ын да «ұлт тың бә се ке ге қа бі лет ті лі гі оның бі лім-
ді лік дең гейі мен ай қын да ла ды» де лін ген, бұл жа ңа көз қа рас-
тар дың, бі лім са ла сын да кә сі би өза ра қа рым-қа ты нас тар дың 
қа лып тас ты ру ға мін дет тей ді. «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» ұлт-
тық жо ба сын даяр лауда үш не гіз гі ас пек ті көр се тіл ген. бі рін-
ші ас пек ті қа зақ стан дық бі лім жүйесі нің да му ын да сер пі ліс ті 
ұйға ра ды. Қа зір гі ке зең де бі лім бе ру про це сі не көп кө ңіл бө-
лі не ді. Ұлт тың да муының не гі зі дұ рыс бі лім алуы бо лып та-
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бы ла ды. Жо ба ның ен кін ші ас пек ті сі ғы лым са ла мын да мы ту 
жә не ел дің ғы лы ми әлеуе тін арт ты ру бо лып та бы ла ды. Жо ба-
ның үшін ші ас пек ті сі ин но ва ция жүйесі нің да муы бо лып та-
бы ла ды. Ол жа ңа ұр пақ ты қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған. біз-
дің елі міз өзі нің да му ын да әлі жас бол са да бі раз бе лес тер ді 
ба ғын ды рып үл гер ді. 

Да му да ғы ке ле сі са ты ин тел лек ту ал ды ұлт ты құ ру бо лып 
та бы ла ды. Кез кел ген ел дің да муы мен гүл де нуі ха лық тың бі-
лі мі мен жә не ин тел лек ту ал ды ре су рс та ры мен се беп те ле ді. 
Таяуда ғы 10 жыл да қа зақ стан дық жо ға ры оқу орын да ры ның 
жар ты сы на жуығы ха лы қа ра лық стан дарт тар бой ын ша тәуел-
сіз ғы лы ми акк ре ди та ция дан өту ле рі тиіс. Қа зақ стан ның ең 
ке мін де екі жо ға ры оқу ор ны әлем нің үз дік уни вер си тет те рі-
нің рейт ин гі сі не ене ді. бұл тұр ғы да астана да На зар баев Уни-
вер си те ті нің ашы луы бо лып та бы ла ды, ол әлем дік дең гейде гі 
оқу ор ны бо ла ды. Қа зақ стан ның ал дын ды мұн дай оқу ор нын 
ашу дың үш мо де лі бол ды: бі рін ші сі – әре кет те гі жо ға ры оқу 
ор нын мо дер ни за циялау; екін ші сі – оқу орын да рын қо су; 
үшін ші сі – жа ңа уни вер си тет ашу. Қа зақ стан жа ңа тех но ло-
гиялар мен ХХІ ға сыр да ғы жа ңа оқы ту әдіс те рін қам ты ған жа-
ңа оқу ор нын аш ты. 

Уни вер си тет бі лім та ра ту мен ға на емес, оны өн ді ру мен де 
айна лы са ды. Оның құ ра мы на 6 мек теп пен 3 ор та лық кі ре ді. 
Мек теп тер де ин же не рия, жа ра ты лы стану ғы лым да ры, ме ди-
ци на, биз нес, гу ма ни тар лық блок тә різ ді не гіз гі бі лім бе ру са ла-
ла рын қам ти ды. Ор та лық тар озық ғы лы ми ба ғыт тар ға бағ дар-
ла на ды: ха лы қа ра лық инс тру мен тал ды ор та лық, тір ші лік жә не 
энер ге ти ка лық зерт теу лер ту ра лы ғы лым дар ор та лық та ры. 

Уни вер си тет тің жұ мы сын то лық қам та ма сыз ету үшін бар-
лық жағ дай лар жа сал ған. бі рін ші ден, На зар баев Уни вер си те ті 
ту ра лы ар найы заң қа был дан ды. Екін ші ден, жо ға ры оқу ор-
ны на жо ға ры бі лік ті ше тел дік ма ман дар ша қы рыл ды. Үшін-
ші ден, уни вер си тет бо ла шақ қа ин вес ти ция ре тін де ашыл ды. 
Сон дық тан мем ле кет бұл оқу оры нан да рын ды жас тар ды қа-
был дау үшін бар лы ғын жа сауда. 
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Уни вер си тет тің ал ғаш қы сту де нт те рі үшін мем ле кет 500 
грант бөл ді. Төр тін ші ден, уни вер си тет тің тұ рақ ты қар жы лан-
ды ры луы үшін эн даумент қо ры құ рыл ды. бұ дан бы лай сол 
ар қы лы уни вер си тет қар жы лан ды рыл мақ. бе сін ші ден, то-
лық қан ды уни вер си тет тік кам пус ты құ ру үшін жағ дай лар жа-
сал ған. Уни вер си тет астана ның ин тел лек ту ал ды мек теп те рі 
мен ме ди ци на лық клас те рі не жа қын маң да ор на лас қан. бұл 
ма ман дар әзір леу де жә не ғы лы ми зерт теу лер жүр гі зу де ты ғыз 
әріп тес тік бай ла ныс тар ор на ту ға мүм кін дік бе ре ді. ал тын шы-
дан, уни вер си тет пат ро на жы жо ға ры мем ле кет тік дең гейде 
қам та ма сыз еті ле ді. 

Жа ңа уни вер си тет тен өз ге, бі лім са ла сын да ғы ма ңыз ды 
ин но ва циялық жо ба Тұң ғыш Пре зи де нт тің 20 зият кер лік мек-
те бін құ ру бо лып та бы ла ды. Олар ба ла лар бақ ша сы мен мек-
теп ал дын да ғы оқу-тәр бие бағ дар ла ма сын әзір леу, ен гі зу мен 
ма құл дау, сон дай-ақ 12 жыл дық бі лім бе ру жүйесі бой ын ша 
ал ғаш қы же лі бо лып та бы ла ды. Қа зір астана, Се мей, Көк ше-
тау қа ла ла рын да фи зи ка-ма те ма ти ка ба ғы тын да ғы үш зият-
кер лік мек теп бар. 2015 жыл ға дейін рес пуб ли ка ның бар лық 
ай мақ та рын да та ғы осын дай 17 мек теп ашу көз де ліп отыр. 
Сон дай-ақ 2015 жы лы «ба ла пан» бағ дар ла ма сы ның ая сын да 
мек теп ке дейін гі тәр бие мен 70 пай ыз қам ти тын мем ле кет тік 
жә не же ке мен шік ба ла лар бақ ша сы ның же лі сі да мы ты ла ды. 
бағ дар ла ма 5-6 жас та ғы ба ла лар ды бі лім бе ру ме ке ме ле рін де 
мек теп ал дын да ғы әзір лік пен то лық қам ту ға мүм кін дік бе ре ді. 

Қа зір мә жі ліс тің қа рауын да «Ғы лым ту ра лы» заң жо ба сы 
бар, он да ғы лым ды бас қа ру дың жа ңа .лгі сін құ ру қа рас ты-
рыл ған. бі рін ші ден, бұл қар жы лан ды ру дың жа ңа фор ма сы на 
– ба за лық, бағ дар ла ма лық-мақ сат тық, грант тық фор ма лар ға 
кө шу ді біл ді ре ді. Екін ші ден, ғы лы ми жо ба лар ды қар жы лан-
ды ру бой ын ша ше шім дер қа был дау үшін ба сым ба ғыт тар бой-
ын ша ұлт тық ғы лы ми ке ңес тер ді құ ру. Үшін ші ден, мем ле кет-
тік ғы лы ми-тех ни ка лық са рап та ма ұлт тық ор та лы ғын құ ру. 
бі лім-ғы лым жүйе сін де гі бұл бар лық ин но ва циялық жо ба лар 
«ин тел лек ту ал ды ұлт» ұлт тық жо ба сын жү зе ге асы ру дың не-
гі зін де жа тыр, ол үш құ рауыш ты қам ти ды: бі лім жүйе сін ин-
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но ва циялық да мы ту, ақ па рат тық төң ке ріс, жас тар дың ұлт-
тық-мә де ни құн ды лық та рын ны ғайту. Олар ды жү зе ге асы ру 
қа зақ стан дық бі лім мен ғы лым ды да мы та ды. 

Сон дай-ақ ал ма ты лық сту де нт тер қа зақ стан дық тар дың 
жа ңа ге не ра ция сын қа лып тас ты ру ин тел лек ту ал ды ұлт идея-
сын та быс ты жү зе ге асы ру дан бас та ла ты нын атап өт ті. Ел 
пре зи ден ті Н.На зар баев тың әлем де гі эко но ми ка лық дағ да-
рыс жағ дайла ры на қа ра мас тан, ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру ту-
ра лы ұсын ған идеясы жү зе ге аса бас та ды. Қа зақ стан әлем дік 
эко но ми ка лық дағ да рыс ты сәт ті ең се ріп, са рап шы лар дың 
пі кі рін ше, дұ рыс ст ра те гияның таң дал ға нын жә не ел бас шы-
лы ғы ның сау ат ты еке нін көр сет ті. Н.На зар баев тың бұл бас-
та ма ны эко но ми ка лық дағ да рыс ке зе ңін де кө те руі те гін емес, 
се бе бі, нақ осын дай күр де лі та ри хи жағ дай лар да са па лы жа ңа 
дең гейде гі ма ман дар дың қа жет ті лі гі ай қын кө рі ніс бе ре ді. бұл 
идея ең бек на ры ғын да ғы сұ ра ныс пен қа зір гі за ман ғы та лап-
тар тал да мы на, сон дай-ақ ең ал ды мен да мы ған ел дер дің тә жі-
ри бе сі не не гіз дел ген. 

Жыл сай ын ғы рейт инг тер дің нә ти же ле рі бой ын ша әлем-
нің үз дік жүз уни вер си те ті нің құ ра мы на ене тін уни вер си тет-
тер дің 98-100% да мы ған ел дер дің – Ұлыб ри та нияның, Гол-
лан дия ның, Гер ма нияның, ита лияның, аҚШ-тың, фран-
ция ның уни вер си тет те рі бо лып та бы ла ды. Де мек, ұлт тың 
бі лім ді лік дең гейі, жо ға ры бі лік ті кадр лар са ны, адам дар дың 
кә сі би жауап кер ші лі гі мен құ қық тық са на-се зі мі мем ле кет тің 
эко но ми ка лық да мы ған ды ғы мен жә не ха лық тың өмір сү ру 
дең гейі мен ті ке лей бай ла ныс ты. Қа зақ стан қол қой ған бо лон 
ке лі сі мі жә не елі міз қо сы ла тын Лис са бон кон вен циясы қа-
зақ стан дық бі лім жүйесі нің әлем нің же тек ші ел де рі нің бі лім 
жүйесі мен үйле суі үшін та ма ша ха лы қа ра лық-құ қық тық ба за-
ны құ ра ды. 

Қа зақ стан ның бі лім саяса ты на кел сек, ол бі лім жүйе-
сін мо дер ни за циялау мен ин тер на ци она ли за ция лау да – ин-
тел лек ту ал ды төң ке ріс ті жү зе ге асы ру да зор қа дам дар жа сап 
жа тыр. Оған «бо ла шақ» ака де миялық ал ма су бағ дар ла ма сы, 
ҚМЭби, ҚбТУ, На зар баев Уни вер си те ті тә різ ді жа ңа ұр пақ 
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уни вер си тет те рі нің ашы луы, бі лім сек то рын заң ды рет теу кі-
ре ді. Да мы ған ел дер де гі тә різ ді, Қа зақ стан да ғы заң ды рет теу 
конс ти ту циялық ке піл дік тер не не гіз де ле ді. Елі міз дің бас ты 
за ңын да да бұл ке піл дік тер көр се тіл ген, ол заң ды тұр ғы дан 
бі лім жүйе сін да мы ған ел дер дің сәй кес жүйеле рі мен үй лес ті-
ру ге даяр лық ты көр се те ді. Еуро па ел де рін де де бі лім ту ра лы 
ар найы заң дар дан бі рың ғай же лі кө рі ніс бе ре ді. 

Жал пы бі лім саяса ты ның осы ас пек ті ле рі нің іші нен ке ле-
сі ні бө ліп көр се ту қа жет: әлеу мет тік (қо ғам дық, гу ма ни тар-
лық) ғы лым дар ға жа ра ты лы стану ғы лым да ры нан кем емес 
кө ңіл бө лі не ді. Осы мә се ле ге тоқ та лай ық, се бе бі, Қа зақ стан-
да ин тел лек ту ал ды ұлт тер ми ні кө бі не тех но ло гия, ин ду ст рия 
тә різ ді сөз дер мен бір ге қол да ны ла ды, яғ ни ғы лым сө зі жа ра-
ты лыс тық ғы лым дар де ген ді біл ді ріп тұр. бі лім са ла сын да көп 
ға сыр лық та ри хы бар да мы ған ел дер әлеу мет тік ғы лым дар-
дың: та рих тың, фи ло со фия ның, сая сат та ну дың, юрисп ру ден-
ция ның, пси хо ло гия ның қа жет еке ні не баяғы да-ақ көз жет-
кіз ген. Еш бір тех ни ка лық жа ңа лық егер оны гу ма ни тар лық 
ғы лым дар мен қа лып та са тын қо ғам дық пі кір қа был да ма са, еш 
нә ти же әкел мейді. Егер мем ле кет те гу ма ни тар лық ғы лым дар 
жет кі лік ті да мы ма са, кез кел ген жа ңа шыл дық оны ен гіз ген 
адам ға қыс қа мер зім дік ма те ри ал дық пай да әкел ге ні мен, қо-
ғам да да мы тыл майды. Да мы ған ел дер де гі бі лім ді іш кі заң ды 
рет теу қос ба ғыт тың да му ын – жа ра ты лыс тық та, әлеу мет тік 
те ғы лым дар дың да му ын біл ді ре ді. 

фо кус-топ қа қа ты су шы лар дың кей бі рі «ин тел лек ту ал ды 
ұлт» бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру да бел гі лі бір мә се ле лер ге 
кө ңіл ау дар ды. Де мек, жас тар дың – бо ла шақ ма ман дар дың 
сныи жә не сын дар лы ой лауы ның да му ына на зар ауда ру ке-
рек. Өзі нің ғы лы ми әлеуе тін да мы ту ға күш сал ған ел дер дің 
бар лы ғы кадр лар даяр лаудан – бі рін ші ке зек те жас ға лым дар-
ды даяр лаудан бас та ған. бү гін гі таң да пе да гог тің рө лі өз ге ріп, 
сту де нт тің бой ын да оның та ла нт та рын да мы тып, пә ні не қы-
зық ты ра ала тын ма ман дар ба ға ла на ды. Осы жер де ел бас шы-
сы ның ұлт тық ин тел лект не гі зін құ ру қа жет ті гі, біз ге ха лы қа-
ра лық дең гейде бә се ке ге қа бі лет ті бо ла ала тын эру ди циялы 
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адам дар дың ке рек ті гі ту ра лы айт қан сөз де рі орын ды. Сон дай-
ақ бү гін гі таң да дәс түр лер мен ин но ва циялар ды пай да лан бай 
ин тел лек ту ал ды тұл ға ны қа лып тас ты ру мүм кін емес. 

Жо ға ры кадр лық по те ни цал дың бо луы, оқы ту мен тәр бие 
ісін де са па лы нә ти же лер ге қол жет кі зу, бі лім алу шы ның шы-
ғар ма шы лық өр кен деуіне жағ дай ту ғы зу ма ңыз ды бо лып қа ла 
бе ре ді. Оған ғы лы ми жо ба лар ға тар ту, ғы лы ми қо ғам дар ға ат-
са лыс ты ру, пән дік олим пиада лар да шы ғар ма шы лық бас тау-
ла рын да мы ту жа та ды. 

Қа зір не гіз гі мә се ле ин тел лек ту ал ды ұлт тың бар лық қо ғам 
инс ти тут та рын үшін қоз ғаушы күш ке, бағ дар ға айна лу ын да 
жа тыр. Егер бұл бел гі лі бір топ ішін де орын ал са, ол кә сі би 
құ зы рет ті лі гі мен бі лі мі бар көш бас шы топ бо луы тиіс. бұл 
жер де ин тел лек ту ал ды ұлт бағ дар ла ма сы ның да му ына орай 
көш бас шы лық қа сиет те рі бар адам дар са нын арт ты ру қа жет. 
Жо ға ры оқу орын да рын да көш бас шы лық жұ мыс тар жүр гі-
зіп, қам қор шы лар ды, ме це нат тар ды тар ту, сту де нт тік өзін-өзі 
бас қа ру дың жа ңа фор ма ла рын пай да ла ну, кадр лық сая сат ты 
жүр гі зу, пе да гог тар мен жұ мыс жа сау қа жет.

Қа зақ стан дық жас тар дың бой ын да ин тел лек ту ал ды жә не 
ру ха ни өсу ге қы зы ғу шы лық тар ту ды ру ке рек. бү гін гі қа зақ-
стан дық жас тар ин тел лек ту ал дық жә не ру ха ни өсу ге қы зы ғу-
шы лық та ны тып, әр іс ке бай ып пен қа рай ды. алай да ин тел-
лек ту ал ды жауап сыз дық пен адам гер ші лік сіз дік тә різ ді те ріс 
қа сиет тер де кө рі ніс бе ру де. Әсі ре се, адам гер ші лік ті із де ну де 
ин тел лек ту ал ды лық тың азаюы, оның са бақ тас ты ғы ның на-
шар лауы, ере сек тер дің жас тар мен жұ мыс жа сауға құл қы ның 
бол мауы мә се ле лер ту ды ра ды. 

Со ны мен, ел Конс ти ту циясы на, бі лім са ла сын да ғы заң дар 
мен тә жі ри бе лер ге сәй кес, Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт 
идея сын жү зе ге асы ру үшін бар лық заң ды лық ты ма те ри ал дар 
жет кі лік ті. Да мы ған ел дер дің тә жі ри бе сі не сүйене оты рып, 
бо ла шақ қа зақ стан дық ма ман дар ал дің да муы мен гүл де нуі 
үшін әрі қа рай жұ мыс іс тей ала ды.

Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру идея сын ел бас шы-
сы жүйелі бас та ма ла ры ның бі рі ре тін де «бо ла шақ» бағ дар-
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ла ма сы ның сте пен диант та ры мен жә не әл-фа ра би атын да ғы 
Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те ті нің 75 жыл ды ғы на ар нал ған 
дә рі сін де айт ты.

Қа зір гі кез де адам зат ка пи та лы ның эко но ми ка лық, әлеу-
мет тік-мә ден, саяси да му дың тиім ді фак тор ла ры ның бі рі еке-
ні бел гі лі. Ол әлем дік эко но ми ка лық жүйе нің да муының жо-
ға ры ке зе ңі ре тін де ин но ва циялық эко но ми ка ның жә не бі лім 
эко но ми ка сы ның қа лып та суы мен да муының бас ты құ ра лы-
на ай нал ды. 

Н. На зар баев ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру дың 
үш не гіз гі ас пек ті сін атап көр сет ті: бі лім жүйе сін да мы ту да ғы 
сер пін, ғы лым ның да муы жә не ел дің ғы лы ми әлеуе тін кө те-
ру, ин но ва ция жүйе сін да мы ту. «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» 
бағ дар ла ма сын ұсы ну сә тін де бұл ба ғыт тар да көп те ген ша ра-
лар іс ке асы рыл ды. Қа зір гі ха лы қа ра лық тә жі ри бе ге сәй кес 
ке ле тін кадр лар даяр лаудың жа ңа жүйесі қа лып тас ты рыл ды. 
Пост ке ңес тік ке ңіс тік те Қа зақ стан ал ғаш қы бо лып үш са-
ты лы ба ка лавр, ма ги стр, фи ло со фия док то ры ма ман да рын 
даяр лауға кі ріс ті. Елі міз дің ал дың ғы қа тар лы уни вер си тет те рі 
оқу бағ дар ла ма ла рын ха лы қа ра лық акк ре ди та ция дан өт кіз ді. 
ал 1993 жы лы пре зи дент «бо ла шақ» бағ дар ла ма сын ұсы нып, 
сол бой ын ша он да ған мың қа зақ стан дық тар әлем нің ең үз дік 
уни вер си тет те рін де бі лім ал ды. Ше тел дер де гі мұн дай ау қым-
ды бағ дар ла ма бі ре гей құ бы лыс ре тін де әлем дік бі лім қауым-
дас ты ғы мен үз дік деп та ныл ды. 

ин но ва ция са ла сын да да му инс ти тут та ры құ ры лып, Қа-
зақ стан да тұң ғыш рет ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да му ст-
ра те гиясын әзір леу мен жү зе ге асы ру мін де ті қой ыл ды. Мұ-
ның бә рі ин тел лек ту ал ды ұлт бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру 
ұщін мық ты не гіз бол ды.

ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған мем-
ле кет тік бағ дар ла ма ту ра лы ха лық қа жет кі зу дің ма ңыз ды тә-
сіл де рі нің бі рі бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры бо лып та бы ла-
ды. Әдет те те ле ди дар да ғы ви зу ал ды лық, бо лу әсе рі, эмо цияға 
әсер етуі ар қы лы те ле ви зия ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты-
ру да ғы мем ле кет тің бас ты одақ та сы ның бі рі не ай нал ды. Екін-
ші орын да ақ па рат ты за ма нуи жет кі зу тә сі лі – ин тер нет ал ды. 
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фо кус-топ тар да ғы кей бір қа ты су шы лар эмо цияла рын да 
жа сы рып қа ла ал ма ды. Мы са лы, Қр хал қы ның ин тел лек ту-
ал ды ка пи та лын қа лып тас ты ру дың қа жет ті фак тор ла рын атап 
өту ту ра лы сау ал ға мы на дай жауап бе ріл ді: бі рін ші ден, қан-
дай да бір құ зы рет ті тұл ғы ла ра мен туыс адам дар ға же ңіл дік 
жа сауды қою ке рек, мы са лы, өз іні ле рін, олар дың әйел де рін 
т.с.с. жұ мыс қа қа был дау ға тиым сал ған жөн т.с.с. Яғ ни бар лы-
ғы өзін тең дей жағ дайда се зі ніп, өз мә нін тү сі ніп, өз тағ ды ры-
на өзі жауап бе руі ке рек. Сы бай лас жем қор лық қа қа тыс ты да 
оны жою қа жет ті гі ту ра лы қа таң пі кір лер айт ыл ды. Сон дай-ақ 
18 жас қа жет кен ба ла лар ды ата-ана ла ры нан бө ліп, жа тақ ха-
на ға ор на лас ты ру, сөйт іп же ке өмір сү ру ге үйре ту ке рек ті гі ту-
ра лы да сөз қоз ғал ды. Со ны мен қа тар мек теп пен бас қа да оқу 
орын да ры жа быұ түр де бо луы тиіс де ген пі кір де кө рі ніс бе ріп 
қал ды. Мұ ның бә рі әр адам ның ин тел лек ту ал ды дең гейін кө-
те ру ге ты ры суы үшін жет кі лік ті де ген мен, қол жет кі зу қиын 
мә се ле лер. 

«ақыл ды» эко но ми ка ны ақыл ды адам дар құ ра ты ны да 
бел гі лі. біз игі лік ке тек ең бек ету ар қы лы ға на қол жет кі зу ге 
бо ла ты нын, оның өнім ді лі гін арт ты ру қа жет ті гін ес ке ре мей, 
өз мә се ле ле рі міз ге әлем дік дағ да рыс ты, өт кен ді т.с.с кі нә лай-
мыз. Ке ңес тік дәуір мен са лыс тыр ған да елі міз де ба ла бақ ша-
лар са ны 5 есе ге азай ған, орыс тіл ді мек теп тер са ны 303-ке, 
КТУ 4 есе ге ке мі ген. Со ның сал да ры нан 2,5 млн. жуық бі лік ті 
оқы ту шы лар дың, тех ни ка лық ма ман дар дың ке тіп қал ға нын 
ес кер сек, мем ле кет тің кадр лық сая сат пен жо ға ры бі лім де гі 
ке міс тік те рін қа ра сақ, қа зір гі ин тел лек ту ал дық құл ды раулар 
орын сыз да емес. Ең бек на ры ғы жойы лып, эко но ми ка сая сат-
ты құл ды рат қан, со дан жүйе ха лық қа ке сі рін ти гіз ген ке зең де 
адам ның ең бе гі, ер кі, жа сам паз дық энер гиясы, бә се ке ге қа-
бі лет ті лі гі, та лан ты еш мән ге ие бол май қал ды. алай да бо ла-
шақ та жағ дай өз ге ре ді де ген үміт бар. 

Кей бір сауал дар жас тар ды бай ып пен ой лан ды рып, олар-
дың мә се ле ге жі ті кө ңіл ауда ра бі ле ті нін көр сет ті. Қа зақ-
стан дық аза мат тар дың қо ғам дық са на сы, саяси мә де ниеті 
мен әлеу мет тік ұстаны мы ин тел лек ту ал ды қо ғам та лап та ры-
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на қан ша лық ты сай ке ле ді де ген сау ал ға мы на дай жауап тар 
алын ды. 

ин тел лект – ой лау тә сі лі, ра ционал ды та ным тә сі лі. Мен 
ин тел лек ту ал ды қо ғам – ақыл же лі сі мен ой лау икем ді лі гі ға-
на емес, ру ха ни құ рауыш та. Ме нің пі кі рім ше, бү гін гі таң да 
Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды қо ға мы бар лық жа ғы нан да му 
үс тін де. Қа зір жас тар көр ме лер ге, мұ ра жай лар ға, театр лар мен 
кі тап ха на лар ға жиі ба ра ды. Әр бір қа зақ стан дық өз ата-ба ба-
ла ры ның та ри хын жақ сы бі ле ді, салт-дәс тү рін құр мет тей ді. 

Қа зір гі қо ғам да бі лім жүйесі нің да му ына ерек ше мән бе рі-
лу де. Ол үшін оқу шы лар дың ин тел лек ту ал ды әлеуе тін да мы-
ту, олар дың да ры нын анық тау жә не та ным дық про цес те рін 
да мы ту ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. бі лім жүйесі нің ма ңыз ды 
мін де ті жас тар дың бойы нан по те ниуал ды қа бі лет те рі мен та-
ла нт та рын анық тап, да мы ту бо лып та бы ла ды. Жа ңа ин тел-
лек ту ал ды қо ғам ды қа лып тас ты ру мін де тін мой ны на ал ған 
ашы лып жат қан ин тел лек ту ал ды мек теп тер нақ ты ғы лым дар-
ға ден қой ып, бо ла шақ ға лым дар ды, ин же нер лер мен дә рі-
гер лер ді даяр лау ісі не ат са лы су да. Се бе бі қа зір кадр лар же тіс-
пеуші лі гі нақ осы са ла лар дан бай қа лып отыр. 

ал мек теп тү лек те рі нің кә сіп таң дау да же ңіл, оңай жол-
ды таң дау ға ұм ты луы жас тар дың өзек ті мә се ле сі не айна лып 
отыр. Қа зір екі нің бі рі заң гер, эко но мист, ме нед жер. Ең бек ке 
де ген құл шы ныс тө мен, ал жал қау лық ин тел лек ту ал дық ұлт-
тың да му ына те жеу. Тіп ті бі лім жүйесі нің өзін де ол қы лық көп, 
оқу ақы сы жыл са нап өсіп ке ле ді, ал са па сы тө мен. Көп те ген 
ше тел дер де мем ле кет тік оқу орын да рын да оқу те гін. Грант тар 
бө лу де дұ рыс жол ға қой ыл ма ған дық тан, те гін бі лім ал ғы сы 
кел ген жас өзі қа ла ма ған оқу ды оқу ға мәж бүр. 

ин тел лек ту ал ды ұлт не гі зі – от ба сы бол ған дық тан, бә-
рі со дан бас тау ала ды. Кө ше ге қо қыс тас тайт ын, өз мүд де сін 
бас қа лар дан жо ға ры қоя тын жә не үл кен дер ді сый ла майт ын 
аза мат тар бар. Олар дың бой ын да тәр бие лік ті қа лып тас ты ру 
үшін бол ма шы нәр се лер үшін жа за лауды да қол да ну ке рек. 

Қа зақ стан дық қо ғам ға өз бе ті мен шы ғар ма шы лық да ми 
ала тын тұл ға лар қа жет. Сон дық тан ба ла лар ды сә би ке зі нен 
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өз бе ті мен бо лу ға үйре тіп, да мы тып, сол ар қы лы та ны мын ке-
ңейту қа жет. Елі міз үшін за ман ға сай қо ғам құ ры ла тын, оның 
инс ти тут та ры мен ме ха ни зм де рін қам ти тын жал пы мо дер ни-
за цияны жүр гі зу стар те гиялық зор мін дет бо лып та бы ла ды. 
Қа зір гі таң да жа ңа ең бек бө лі ні сі орын алу да – ин тел лек ту-
ал ды ең бек, ғы лы ми жә не мә де ни өн ді ріс пен қыз мет көр се ту 
са ла ла рын да бі лім эко но ми ка сы ту ны дап, ақ па рат тық қо ғам 
қа лып та су да. Қа зақ стан өз әріп тес те рі мен өза ра ық пал дас-
тық та бо ла шақ қа іле су үшін бар кү шін са лу ке рек. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру – ХХІ ға сыр да ғы 
қо ғам ды мо дер ни за циялау жо лы бо лып та бы ла ды. Оның бас-
ты да му қай на ры – сын дар лы ой лау қа бі ле ті бар адам. Шы-
ғар ма шы лық – адам ның өзін көр се те бі лу про це сі, ол өзі нің 
ру ха ни бай лы ғы ның, да ра лы ғы мен бол мы сы ның бо лу ын та-
лап ете ді. Сон дық тан өт кен нен бү гін ге жет кен та ри хи-мә де ни 
мұ ра ның сан алуан ды ғы бо ла шақ тың ру ха ни не гі зі мен кө зі 
бо лып та бы ла ды, олар ды сақ тау жә не кө бейту ар қы лы біз ин-
тел лек ту ал ды ұлт тық қа лып тас ты ру жо лын да ғы ісі міз ді бас та-
дық. Мұн дай мін дет тер ді ше шу дің жа ңа әрі ма ңыз ды құ ра лы 
бе ріл ген ор та ны қа лып тас ты ру дың ой лас ты рыл ған ме ха низ мі 
бо лып та бы ла ды. Сон дық тан ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып-
тас ты ру тә різ ді ау қым ды та қы рып та әң гі ме қоз ғауда от ба сы 
ту ра лы сөз бо луы те гін емес, ол әр дай ым қо ғам ның не гіз гі 
әлеу мет тік ор да сы бо лып та бы ла ды. 

 Тәуел сіз дік ал ған жыл да ры Қа зақ стан бі лім бе ру де гі дағ да-
рыс ты жағ дай лар ды жең ді. бі лім са ла сы ре фор ма ға ұшы рап, 
де мок ра тиялық да му жо лы на кө шу де гі ал ғаш қы әлеу мет тік 
инс ти тут қа ай нал ды. 

рес пуб ли ка мыз да бі лім нің ұлт тық үл гі сін ре фор ма лау мен 
да мы ту ды қам та ма сыз ете тін нор ма тив тік құ қық тық жә не 
заң ды ба за ны құ ру бой ын ша жұ мыс тар бас тал ды. «бі лім ту ра-
лы», «Жо ғар ғы бі лім ту ра лы» Қр заң да ры қа был дан ды. 

 Тәуел сіз дік ал ған сәт тен бас тап жа ңа маз мұн бе ру қа зақ-
стан дық бі лім жүйесі нің не гіз гі ба ғы ты на ай нал ды. Де мок ра-
тиялан ды ру, ор та лық сыз дан ды ру, идеоло гиясыз дан ды ру жағ-
дайла рын да ре фор ма лау про цес те рі бі лім ке ңіс ті гі нің бір лі гін 
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қам та ма сыз ете тін жә не жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің әрі қа-
рай да му ына қо лай лы жағ дай лар ту ды ра тын про цесс ре тін де 
қа рас ты рыл ды. 

Қа зақ стан дық бі лім де гі ин но ва циялық про цес тер оқу 
орын да ры ның тип те рі мен мо дель де рі нің сан түр лі лі гін де кө-
рі ніс бер ді. ав тор лық оқу курс та ры ның бағ дар ла ма ла ры әзір-
ле ніп, бі лім бе ру да му тех но ло гияла ры ның спект рі ке ңейт іл ді, 
ше тел дік ма ман дар мен бай ла ныс ор на тыл ды т.с.с..

Елі міз де бі лім ме ке ме ле рі нің жа ңа фор ма ла ры: гим на-
зиялар, ли цей лер, қа зақ-тү рік ли цей ле рі пай да бол ды. Жал пы 
бі лім бе ре тін мек теп тер ге ар нал ған ба зис тік оқу жос па ры бе-
кі тіл ді. 

Қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның жо ға ры бі лі мі нің мем ле кет-
тік стан дар тын бе кі ту ма ңыз ды қа дам бол ды, ол ал ғаш рет елі-
міз де гі жо ға ры бі лім нің көп дең гей лі құ ры лы мын ен гі зу ді ай-
қын дап бер ді. 

Тек соң ғы 10 жыл да ға на мем ле кет бі лім бе ру са ла сы-
на шы ғын ды 7,5 есе ге арт тыр ды – ол 103 мл рд-тан 800 мл рд. 
дейін жет ті. 2001 жы лы атал мыш са ла ға жұм сал ған шы ғын-
дар үле сі ЖІӨ 3,2 пайы зын құ ра са, 2011 жы лы ол 4,2 пай ыз ға 
дейін жет ті.

Мек теп ке дейін гі бі лім мен қам ту са ла сы төрт есе ге жуық 
арт ты: 1999 жы лы ол 10 пай ыз ды құ ра са, 2010 жы лы 41 пай ыз-
ға дейін жет ті. бұ ған Ел ба сы бас та ма сын да ғы «ба ла пан» бағ-
дар ла ма сы ар қы лы қол жет кі зіл ді.

Қа зақ стан да ор та бі лім те гін әрі қол же тім ді бо лып қал ды. 
20 жыл ішін де 770 мек теп са лы нып, пай да ла ну ға бе ріл ді. 

«бо ла шақ» бағ дар ла ма сы 18 жыл бойы адам зат ка пи та лы-
ның да му ына үлес қо сып ке ле ді. Ел де гі қиын-қыс тау ке зең-
дер де де мем ле кет жас та ры мыз дың әлем нің үз дік уни вер си-
тет те рін де бі лім алу ла ры нан қар жы аяма ды. бү гін де бағ дар ла-
ма ның 8 мың нан ас там тү ле гі елі міз де гі сан са ла лар да жұ мыс 
іс теп, ел да му ына нақ ты үле сін қо сып жа тыр. 

Мем ле кет бас шы сы ның тап сыр ма сы бой ын ша ел ішін де 
зият кер лік мек теп тер ашы лу да. астана да әлем дік дең гейде гі 
оқу орын На зар баев Уни вер си те ті ашыл ды. Ел ба сы айт қан-
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дай: «ХХІ ға сыр да ғы қа зақ стан дық жо ға ры мек теп тің бей не-
сін бе ре тін жа ңа оқу орын қа жет бол ды. Осы лай ша бі ре гей 
уни вер си тет пай да бол ды, мен оған өз есі мім ді бе ру ге ке ліс-
тім». 

бұл бі лім құ ры лым да ры отан дық мек теп тер мен оқу орын-
да ры ның бас ты бағ да ры на айна лып, бі лім са ла сын да эта лон 
ре тін де та ныл ды, әлем дік са па стан дарт та ры на сәй кес кел ді. 

Қа зақ стан ере сек тер дің сау ат ты лық дең гейі бой ын ша 
адам зат да муының ин дек сі ті зі мін де ал ғаш қы үш ті гін де тұр, 
яғ ни ха лық тың сау ат ты лы ғы пай ызы 99,6 пай ыз ды құ ра ды. 
ал адам зат да муының ин дек сі ел де рі нің ті зі мін де Қа зақ стан 
66 орын ды ала ды. бі лім нің да му дең гейі ин дек сі бой ын ша елі-
міз соң ғы үш жыл да көш ба сын да ғы 129 ел дің төрт ті гі не ен ген. 

Осы тұр ғы дан ал ған да Пре зи де нт тің На зар баев уни вер си-
те тін де сту де нт тер ге айт қан сө зін ес ке ал ған жөн: «Сіз дер алып 
жат қан са па лы бі лім бас тап қы ин тел лек ту ал дық ка пи тал ға на. 
Сіз дер ге өз-өз де рі ңіз бен көп жұ мыс жа сап, бі лім дең гейле рі-
ңіз ді арт ты ру, кә сі би құ зы рет ті лік те рі ңіз ді да мыт ке рек. Мен 
сіз дер ді жан-жақ ты да му ға, сп рот пен айна лы су ға, өнер ге тал-
пы ну ға, шет тіл де рін мең ге ру ге, отан дық жә не әлем дік әде-
биет тің мұ ра ла рын зер де леуге ша қы ра мын. Сіз дер ге игі лік ке, 
жа ңа өмір са па сы на тек ең бек ар қы лы қол жет кі зе ала сыз дар» 
Ел ба сы ның бұл сө зін Қа зақ стан ның бас ты бай лы ғы бо лып та-
бы ла тын әр бір жас са на сы на сі ңі руі ке рек.

Қа зақ стан өзі нің да муының жа ңа са ты сы на аяқ бас қан ке-
зең де қо ғам дық да му дың түр лі ба ғыт та ры бой ын ша ке шен ді 
зерт теу лер аса өзек ті. Әр бір қа зақ стан дық қа қа тыс ты сон дай 
мә се ле лер дің бі рі мем ле ке ті міз дің әрі қа рай ғы да муының не-
гі зі – ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру мен да мы ту бо лып 
та бы ла ды. бұл жан-жақ ты мә се ле Қа зақ стан да ин тел лек ту-
ал ды қо ғам ды құ ру, ха лық тың ин тел лек ту ал ды әлеуе тін кө-
бейту, бай ин тел лек ту ал ды ұлт тық қа лып сат ты ру да ғы баҚ 
ақ па рат тық саяса тын те рең де ту, өз елі нің ин тел лек ту ал ды 
аза ма тын қа лып тас ты ру тә різ ді ба ғыт тар ды қам ти ды. Еге мен 
Қа зақ стан жа ңа мем ле кет ті лік құ ру дың, іш кі ке лі сім нің қо-
ғам дық тұ рақ ты лы ғы ның, эко но ми ка мен саяси жүйе нің үз-
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дік сіз да муының ке ле лі кө рі ні сін көр сет ті. бұл фак ті ғы лы ми 
сал мақ тал ған дық ты, Ел ба сы ның кө ре ген ді гі мен саяси ба ғы-
ты ның та быс ты лы ғын біл ді ре ді. 

Ұлт – бұл ру ха ни, әлеу мет тік-эко но ми ка лық, мә де ни-
саяси бай ла ныс тар мен бі рік кен та ри хи қа лып тас қан адам дар 
қауымы. Мен ин тел лек ту ал ды ұлт ты «ин тел лект» тер ми ні тұр-
ғы сы нан ға на емес, ру ха ни ұлт ре тін де кө ре мін. ин тел лек ту-
ал ды ұлт – бұл өзі нің те гін, мә де ниетін бі ле тін, ру ха ни құн-
ды лық тар ға ие, за ма науи эко но ми ка лық әлем жағ дайла ры на 
бағ дар ла на ала тын ұлт. 

Мұн дай ұлт ты құ ру үшін бар жа ғын қа рас ты ру ке рек. Мә-
се лен, мек теп ті алай ық, қа зір гі мек теп оқу лық та рын да қа те-
лер көп, дұ рыс жа зыл ма ған. Мек теп бас шы ла ры бұл ту ра лы 
бі ле ді, алай да сол бой ын ша оқы та бе ре ді. Осы ған бай ла ныс ты 
айтарым, егер мем ле кет дұ рыс оқу лық бер ме се, ба ла лар қа лай 
жақ сы бі лім ала ала ды, не нің жақ сы не нің жа ман еке нін ба-
ла бақ ша мен мек теп те айт па са, оны қай дан бі ле ала ды? Егер 
адам ды ба ла жа сы нан осы ған үй рет се, ол ин тел лек ту ал ды ұлт 
мү ше сі бо ла ала ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ор тақ та қы рып ты қоз ғап, ел игі лі гі 
үшін қыз мет етуі тиіс, мем ле кет үшін ең бек етуі ке рек. Тек өз 
жа қын да ры ның өзі нің мүд де ле рін көз деу мен шек тел меуі ке-
рек. Ұлт тық идея де ген мә се ле мен ин тел лек ту ал ды ұлт тың 
қа лып та суы мі не, осы көз қа рас тар да жа тыр. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты құ ру ға не гіз бо ла тын фак тор лар ды 
атап шы ғу ту ра лы сау ал ға сту де нт тер бы лай жауап қат ты:

o адам ның өсіп-өн ген ор та сы;
o Оның ма ңын да ғы адам дар;
o Же ке ба сы ның дағ ды ла ры;
o бі лім дер ге тал пы нуы;
o бі лім алуы;
o Тұ қым қуа лау шы лық, ақыл-ой қа бі ле ті нің да муы;
o ал ған ақ па ра тын ұғы ну жә не се зі ну;
o Кі тап тар мен та ным дық ма қа ла лар ды оқу.
Сұ рал ған дар дың ба сым бө лі гі ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру 

үшін ең ал ды мен ин тел лек ту ал ды үкі мет ту ра лы ойла ну ке рек 
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деп са най ды. Олар ды бҒМ ми ни ст рі ҰбТ-ны 125 балл ға тап-
сы ра ала ма де ген сауал ма за ла ды. Жыл сай ын қлт тық тес ті-
леуде қи сын сыз сұ рақ тар дың ке сі рі нен тиіс ті бал лын жи най 
ал май қал ған дар бо ла ды. Не лік тен мұн дай қа те лік тер ге орын 
бе рі ле ді? Не лік тен «қи сын сыз сауал дар үшін ша ғым да ну» де-
ген бар? Де мек, ми ни стр лік те гі лер он дай сауал дар дың бо ла-
ты нын бі ле ді. бұл әсі ре се, атал мыш сы нақ тан жа қын да өт кен 
бі рін ші курс сту де нт те рін қат ты тол ған дыр ды. 

Сон дай-ақ бі лім жүйе сін де гі, мек теп тер де гі бә се ке лес тік 
ту ра лы да айт ыл ды. Мұ ға лім дер өз де рі нің «сүйік ті оқу шы ла-
рын» таң дап ала тын дық тан, үл гер мейт ін ба ла лар дың оқу ға 
де ген құл қы жой ыла ды. Со дан да мұ ға лім дер он дай ба ла лар ды 
ақы мақ са най ды. Кей де олар дың қа те лік те рін ке ле меж дейді, 
сон дық тан ба ла лар жауап бе ру ден күл кі ге қа лу дан қор қып бас 
тар та ды. Осы лай ша, «жақ сы» жә не «на шар» оқу шы лар дың 
ара сын да ал шақ тық, жау лық көз қа рас пай да бо ла ды. Осын-
дайда тең сіз дік туын дай ды. Сол се беп ті бо ла шақ пе да гог тар-
ды инс ти тут тар да оқы ту дың пис хо ло гиялық не гіз де рі не үйре-
ту қа жет. 

фо кус топ тың қа ты су шы ла ры ның бі рі бұл мә се ле ту ра лы 
өзі нің мы са лын айт ып бер ді: «Ме нің бір мұ ға лі мім нің «ақыл ды» 
жә не «ақы мақ» ба ла лар ға көз қа ра сы бө лек бол ды. Мен оның 
са бақ та рын на шар игер дім. Ол әр оқу шы ға кө ңіл бөл мейт ін. 
Сал да ры нан ба ла лар дың ба сым бө лі гі оның пә нін жек кө ріп 
кет ті. ал екін ші ұс та зым ба ла лар дың бә рін ақыл ды са найт ын. 
Ол әр та қы рып ты әр ба ла ға тү сін ді ру ден жа лық пайт ын. бас қа 
пән дер ді оқы майт ын ба ла лар оның са ба ғы нан кө бі рек бі ле тін. 
Ме нің ойым ша, бо ла шақ ұс таз дар ға ба ла лар пси хо ло гиясы-
ның не гіз де рі ту ра лы оқы ты луы ке рек. Оқы ту – бұл бі лім бе ру-
де гі ма ңыз ды бө лік. ал біз са па лы бі лім ал сақ, ин тел лек ту ал ды 
әлеуеті міз де, ин тел лек ту ал ды ұл ты мыз да бо ла ды». 

біз дің қо ға мы мыз да әлеу мет тік мә се ле лер же тер лік, мә-
се лен, тұр ғын үй, жұ мыс мә се ле ле рі де ген дей. Ха лық тың 
тұр мы сы тү зу бө лі гі сол ин тел лек ту ал ды қо ғам бо ла ала тын 
шы ғар, ал күн де лік ті тір ші лі гін де проб ле ма ла ры мол адам дар 
бі лім ді кейін гі ысы рып қояды. Қа зақ стан ның не гіз гі тұр ғын-
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да ры ауыл да, олар да жақ сы өмір ге, қа ла ға тал пы на ды. ауыл-
да ғы ба ла лар ал ма ты да оқып, бе дел ді жер де жұ мыс іс те гі сі 
ке ле ді. ауыл дық тар ға кво та қа рас ты рыл ға ны мен, олар үне мі 
қол ға алын байды. біз ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ға тал пын-
ға ны мыз бен, оған бә рі нің мүм кін ді гі бо ла бер мейді. Ел де бә рі 
ин же нер, эко но мист, заң гер бо лып кет се, кен ді кім қа за ды, 
шөп ті кім ша ба ды, кім ас тық егіп, мал өсі ре ді? Қа зақ стан ның 
бас ты ша ру ашы лық та ры осы лар ғой. 

«Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды қо ғам бо луы тиіс пе де ген 
мә се ле ге қа тыс ты қа ла жә не ауыл тұр ғын да ры ның көз қа рас-
та рын да айыр ма шы лық тар бар ма?» де ген сау ал ға ке ле сі дей 
жауап тар бе ріл ді. 

бі рін ші пі кір: «адам ның өз ор та сы на қа рап өсіп-же ті ле ті-
ні бел гі лі. Қан дай да бір адам мен қа рым-қа ты нас қа түс кен де 
са на мыз ал ма са ды. ауыл мен қа ла екі түр лі де сек, он да тұ ра-
тын адам дар да сан алуан. Қа ла да тұ ра тын, жат са да, тұр са да 
ел дің бо ла ша ғы ту ра лы ой лайт ын көр нек ті сая сат кер мен ас-
тық жи найт ын ауыл тұр ғы ны – алуан түр лі адам дар, олар дың 
мә се ле ге көз қа рас та ры да сан алуан. Мы сал ға алын ған осы екі 
тұл ға ның ин тел лек ту ал ды са на сы ның дең гейіне тал дам жа сай 
оты рып, қа ла лық пен ауыл дық тың көз қа рас та ры да осын ша-
лық ты бір-бі рі нен ерек ше ле не ті нін айта кет кен жөн». 

Ор та ша ста тис ти ка лық ал ма ты лық ты алып кө рейік. Ор та 
бі лім ал ған, ба ка лав риат, 2-3 тіл бі ле ді, жан-жақ ты. ал ауыл 
тұр ғы ны на кел сек, оның ор та бі лі мі бол са, со ның өзі же тіс-
тік, бір тіл ден ар тық тіл біл се, тіп ті жақ сы. ауыл дық жер лер де 
осын дай не ме се бі лі мі жоқ адам дар тұ ра ды ғой, ал олар бі лім ді 
не ме се ин тел лек ту ал ды да мы ған бол са, қа ла да тұ рар еді. Сон-
дық тан қа ла жә не ауыл тұр ғы ны ның ин тел лек ту ал ды ұлт ту-
ра лы пі кі рі бір-бі рі нен ерек ше ле не тін бо ла ды де ген жөн. 

Екін ші пі кір ге сүйен сек, ірі қа ла лар дың тұр ғын да ры аз-
ғын дық қа кө бі рек са лы на ды, олар дың бос жү ру ге мүм кін дік-
те рі мол. алай да жақ сы лап ой лан сақ, Қа зақ стан ның не гіз гі 
зиялы қауымы 2020 жыл ға қа рай ауыл дар дан кел ген қа ла тұр-
ғын да ры бо ла ды. бі лім алу ға грант тар ды да осын дай жағ дай-
лар да өс кен ба ла лар ала ды. 
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фо кус топ тың көп те ген қа ты су шы ла ры ның көз қа ра сын-
ша, бі лім ді ре фор ма лаудың не гіз гі мін де ті бі лім жүйе сін же-
тек ші әлем дік үл гі лер ге дейін кө те ру бо лып та бы ла ды. ру ха-
ни қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ру жә не қа лып тас ты ру, мүм-
кін дік те рі не сай ин ди ви дуум ның бі лім алуы, яғ ни, адам бі лім 
үшін емес, бі лім адам үшін де ген тә сіл ді қол да ну, бі лім жә не 
тәр бие ісін оң тай лы ету, ол із гі лік қа ғи да ла ры не гі зін де жү-
зе ге асы ры луы тиіс. Тек осы жағ дайда ға на біз бі лім нің, бі лім 
жүйесі нің мем ле кет тік жә не қо ғам дық өмір де гі мәр те бе сі мен 
бе де лін кө те ре ала мыз. Қа зір гі әлем де ғы лым мен бі лім са ла-
сын да жүйе нің не гіз гі же тіс тік те рі бі лім жүйесі не ен гі зі ле ді. 
бұл өз ге ріс тер өз ке зе гін де бо ла шақ ин тел лек ту ал ды ұлт тың 
қа лып та суының ке пі лі бо луы тиіс. бі лім жүйе сін де ма ңыз ды 
мін дет тер дің бі рі бі лім алу шынң ин тел лек ту ал ды тұл ға сын да-
мы ту, тұл ғаара лық қа ты нас тар ды қа лып тас ты ру бо лып та бы-
ла ды. Қо ғам да муының жо ға ры жыл дам ды ғы на бай ла ныс ты 
адам ның қа рым-қа ты нас та ры мен мә де ниет дең гейін қо са ал-
ған да, әлеу мет тік, эко но ми ка лық, тәр бие лік құн ды лық та рын 
же тіл ді ру қа жет. 

Қа зір гі кез де әлем дік ғы лым ның да му ына ба ғыт тал ған 
ша ра лар бі лім жүйесі нен бас тау алып, со ның да му ына не гіз-
дел ген. Қа зір бі лім функ циясы на осы са ла да ғы жа ңа про цес-
тер мен бі лім нің клас си ка лық дәс түр лі жүйе сін бай ла ныс ты-
ру қа жет, атал ған бағ дар ла ма лар дың да му ын бі лім жүйесі нің 
са па сын арт ты ру да аса ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Отан дық 
бі лім жүйесі нің ал ды на қой ыл ған атал ған мін дет тер әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да му ды, ин но ва циялық на рық ты қам та ма-
сыз ете тін, жо ға ры тех но ло гиялық өн ді ріс са ла сын да бас қа ра 
ала тын шы ғар ма шы лық тұл ға ны қа лып тас ты ра алуы тиіс. бұл 
іс те тәр бие ісін бі ре гей лен ді ре тін жә не бі лім жүйесі нің бір бө-
лі гі бо лып та бы ла тын ин тел лек ту ал ды мек теп тер дің рө лі зор. 

«Қа зақ стан ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ға дай ын ба?» де ген 
сау ал ға ке ле сі жауап тар алын ды. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» ат ты қа зақ стан дық бағ дар ла-
ма бар, де мек, бұл бағ дар ла ма нақ ты лан са, елі міз де «ин тел-
лек ту ал ды ұлт қа» қол жет кі зу тә сіл де рі бой ын ша мін дет тер 
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де бар. бұл мін дет тер бі лім са па сын жақ сар ту, дәс түр лі бі лім 
жүйесі нен тек се ріл ген еуро па лық жүйеге бір тін деп кө шу, сон-
дай-ақ сту де нт тер дің елі міз де де, ше тел дер де де бі лім алуына 
мүм кін дік тер ту ды ру ды же ңіл де ту. 

Егер ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру ға әзір лік ту ра лы мә се ле ні 
қа рас тыр сақ, көп те ген жас тар «ия біз әзір міз» деп жауап бер ді, 
бі рақ өз жауап та рын бағ дар ла ма бел гі лен ген уа қыт ты шарт ты 
түр де 15-20 жыл ға со зуы тиіс деп то лық тыр ды, ол бе рік ин тел-
лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру, оның әрі қа рай да мы ту үшін 
мық ты не гіз дер қа жет, оған адам ның әдет те гі қа жет ті лік те рін 
қа на ға нт тан ды ру, қа зақ стан дық қо ғам ның мен тальды лы ғын 
да мы ту, оны же тіл ді ру, мә де ниет пен дәс түр ді ны ғайту, қо-
ғам дық ор та лар да тәр биені, эти ка мен эс те ти ка ны да мы ту, 
яғ ни бі рін ші ке зек те біз еуро па лық тә жі ри бе мен оның та ри-
хы на иек ар туымыз ке рек.

Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру ға адам дар ды кө бі-
рек тар ту үшін қа ла да ғы да, шал ғай ауыл дар да ғы тұр ғын дар 
үшін де зор мүмк ні дік тер ашы луы тиіс, ал бұл үшін жо ға ры да 
атап өтіл ген дей, ал ғаш қы қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ру аса 
ма ңыз ды. 

Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру да ғы әлеуеті аса 
зор емес, алай да ол қа ғаз да ғы жос пар лан ған дең гей ден игі лік-
ті іс, ой лас ты рыл ған ат қа ру шы жүйе, ха лық тың ті ле гі ба ры-
сын да шы найы лық қа айна луы мүм кін.

ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру үшін не гіз бо лып та бы ла тын 
фак тор лар ды жауап бе ру ші лер бы лай деп қа рас ты ра ды: ин-
тел лек ту ал ды ұлт құ ру біз дің елі міз дің ал ды на қой ған мақ сат-
та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Де мек, ин тел лек ту ал ды ұлт 
ұғы мы ау қым ды, оған же ке ле ген адам ның ин тел лек ті сі мен 
бі лі мі ға на емес, бү кіл қо ғам ене ді. бі лім мен ин тел лек ті ден 
бас қа, ол бә се ке ге қа бі лет ті лік, бел сен ді ең бек әре ке ті, жа ңа 
бі лім дер алу ға де ген құш тар лық, бү кіл қо ғам ның жа ңа тә жі-
ри бе лер ге ұм ты лы сы, сон дай-ақ әр бір адам ның же ке ле ген қа-
сиет те рін жақ сар туы. Мұн дайда же ке ле ген адам ның да, бү кіл 
ха лық тың да өзін дік ор ны бар еке нін ұмыт па ған жөн. 

Әри не, мық ты ір ге та сын қа ла май, он да ған жыл дар бойы, 
ға сыр лар бойы сақ та ла ала тын дү ниені тұр ғы зу мүм кін емес. 
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ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру үшін де мық ты не гіз қа жет. ин-
тел лек ту ал ды ұлт не гі зі бо лып та бы ла тын фак тор бі рін ші ке-
зек те ұлт тың өзін дік са на сы бо лып та бы ла ды. Яғ ни, әр бір аза-
мат мем ле кет үшін, бү кіл ха лық үшін өзі нің мән ді лі гін ұғы нуы 
тиіс. Қо ғам ның өзі мұ ны тү сін бейін ше, ел де гі ин тел лек ту ал ды 
ұлт ту ра лы сөз ету дің қа же ті жоқ. Мұн дайда үкі мет аза мат тар-
ға «ин тел лек ту ал ды ұлт» бел гі сін қан ша таң ғы сы кел ге ні мен, 
олар мұн дай ұлт ты құ ру дың ма ңы зы мен мә нін тү сін бе се, он-
дай бо ла ал май ды. 

Екін ші ма ңыз ды фак тор – бі лім жүйесі нің ай қын әрі рет-
ті жұ мы сы бо лып та бы ла ды. ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру дың 
бел гі лі бір бі лім дең гейін та лап ете ті ні ұғы нық ты. Егер үкі мет 
он дай қо ғам құ ру ға ниет ті бол са, он да біз дің бі лім жүйе міз ді 
тү бе гей лі өз гер ту ке рек. Мы са лы, аза мат та ры мыз ға қан дай да 
бір тө лем сіз ше тел дер де бі лім мен тә жі ри бе жи нақ тау ға мүм-
кін дік бе ріп, ар ты нан олар ды елі міз де жұ мыс пен қам та ма сыз 
ету, бұл жас та ры мыз дың ше тел дер де емес, өз елі міз де жұ мыс 
іс теуге де ген құл шы ныс та рын оя тар еді. Осы жер де бі лім са-
ла сын да ғы сы бай лас жем қор лық ту ра лы да айта кет кен жөн. 
Шы ны мен де, бұл бі рың ғай ин тел лек ту ал ды ұлт ты құ ру да ғы 
үл кен ке дер гі бо лып та бы ла ды. 

Үшін ші фак тор мем ле кет тің саяси жә не эко но ми ка лық 
дең гейі бо лып та бы ла ды. бе рік ха лы қа ра лық бай ла ныс та-
ры жоқ мем ле кет тің бі лім мен тә жі ри бе жи науға құш тар лық 
та ныт қан аза мат тар ды бас қа ел дер ге шы ға руы қиын дү ние. 
Сон дай-ақ «қал та сы жұ қа» мем ле кет те өз аза мат та рын қа-
жет ті бі лім дең гейі мен қам та ма сыз ете ал май ды. Оған мә се-
лен, бас па өнім де рін шы ға ру: оқу орын да ры мен кі тап ха на лар 
үшін оқу лық тар шы ға ру, тех ни ка мен– түр лі ком пью тер лер-
мен, элект рон ды гад жет тер мен қам та ма сыз ету, ше тел дер ге 
оқу ға шы ға ру жа та ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру идеясы жү зе ге асы ры луы үшін 
бел гі лі бір уа қыт қа жет. Оны жү зе ге асы ру ға түрт кі ха лық тың 
өзі, оның ұм ты лыс та ры бо ла ала ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты да мы ту мен қа лып тас ты ру үшін сіз 
қан дай ұсы ныс тар біл ді ре сіз де ген сау ал ға ке ле сі жауап тар бе-
ріл ді: 
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2050 ст ра те гиясы на сәй кес, ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды 
жи нақ тау да ғы не гіз гі рөл ді бі лім са ла сы алуы тиіс. Сон дай-ақ 
Н.На зар баев ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру да ғы 2 не гіз-
гі ас пек ті ні атап көр сет ті, олар: ғы лым ның да муы мен ел дің 
әлеуе тін арт ты ру жә не ин но ва ция жүйе сін да мы ту. 

фо кус-топ қа қа ты су шы лар дың ба сым көп ші лі гі та быс ты 
да му үс тін де гі қа зақ стан дық қо ғам үшін сау ат ты, іс кер, бә се-
ке ге қа бі лет ті, са па лы бі лім мен қа ру лан ған аза мат тар қа жет 
деп са най ды. Олар дың ин тел лек ту ал ды ұлт ты да мы ту мен қа-
лып тас ты ру ға қа тыс ты ұсы ныс та ры ең ал ды мен бі лім са ла сы-
на қа тыс ты. 

Қа зір гі Қа зақ стан ұм ты лып отыр ған аса да мы ған ақ па рат-
тық қо ғам құ ру үшін жа ңа ақ па рат тық жә не ғы лы ми сый ым ды 
тех но ло гиялар ды ке ңі нен ен гі зіп, бі лім ин ду ст рия сын да мы ту 
жә не өсі ру ке рек. Қа зір гі таң да бі лім ба сым құн ды лық бо лып 
та бы ла ды, оның түр лі ел дер де адам ның тір ші лі гі үшін тә жі-
ри бе лік мә ні де бар. Жа қын бо ла шақ та кә сі би теъх ни ка лық 
бі лім жүйесі нің ал дын да жа ңа мін дет тер туын дай ды. 

ал ғаш қы сы кә сі би бі лім мен ең бек пен қам ту са ла сын да-
ғы әлеу мет тік әріп тес тік ті да мы ту ға қа тыс ты. Ол осы са ла ға 
қы зы ғу шы лық та ныт қан бар лық суб ъек ті лер ді – би лік ті, жұ-
мыс бе ру ші лер ді, кә сі би бі лім алып жат қан жас тар ды бі рік ті-
ру тиіс. 

Екін ші мін дет сан алуан бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын да-
мы ту да ғы кә сі би бі лім нің жа ңа әлеу мет тік ке ңіс ті гін иге ру-
де жа тыр. Қа зақ стан ның ин тел лек ті сін құ райт ын әлеу мет тік, 
мә де ни, бі лім бе ру, та ным дық құн ды лық тар атал ды. ин тел-
лект – бұл ой лау, ра ционал ды та ным қа бі ле ті. ин тел лект деп 
же ке тұл ға ның жа ңа бі лім дер алу мүм кін дік те рін қам та ма сыз 
ете тін ой лау қа бі ле ті нің да муының бел гі лі бір дең гейі ұғы ны-
ла ды. 

бү гін гі таң да ұлт тық құн ды лық тар дың ин тел лек ту ал ды 
ұлт тың құ рам дас бө лік те рі нің бі рі ре тін де қа лып та суы – әлеу-
мет тік про цесс бо лып та бы ла ды.

Қа зақ стан ның ин тел лек ті сін құ райт ын мә де ни құн ды лық-
тар. Мә де ни құн ды лық тар деп адам ның бі ре гей қа сиет тер ге 
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ие жә не оның ерек ше қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ра ала тын 
ма те ри ал дық жә не ру ха ни қыз ме ті нің объек ті ле рі ата ла ды.

Қа зақ стан ның мә де ни құн ды лық та ры на ар хе оло гиялық 
ес ке рт кіш те рі, си рек қол жаз ба лар, ес кі кі тап та ры, пош та мар-
ка ла ры, мұ ра ғат та ры, мү сін дік өне рі нің түп нұс қа лы туын ды-
ла ры жа та ды. 

Да мы ған ин тел лек ті нің не гіз гі ерек ше лік те рі нің бі рі күр-
де лі мә се ле лер ді ше шу қа бі ле ті, қол ға ал ған әре кет те рі нің 
сал да рын ал дын ала бол жай алуы, қа жет сіз ки кіл жің дер дің 
ал дын алып, олар ды бол дыр мау қа бі ле ті жа та ды.

бі лім құн ды лық та ры мен мақ сат та ры бір жа ғы нан, жал-
пы қа зақ стан дық мен та ли тет ті ес ке ру мен ай қын да ла ды. Жа-
қын не ме се алыс бо ла шақ та Қа зақ стан да ғы бі лім жүйесі бағ-
дар ла на тын құн ды лық тар ды не гіз деу оның да му ст ра те гиясын 
ай қын дау ға мүм кін дік бе ре ді. бі лім құн ды лық ре тін де ұлт тың 
ру ха ни мә де ниетін біл ді ре ді, оған тіл, дін, мен та ли тет, ұлт тық 
ме ре ке лер, жо рал ғы лар, дәс түр лер мен салт тар жа та ды. 

бі лім құн ды лық та ры на жа та ды:
адам – тір ші лік суб ъек ті сі жә не Жер бе тін де гі жо ға ры 

құн ды лық ре тін де. 
Отан, мем ле кет, от ба сы, отан дық та рих жә не қа зір гі Қа-

зақ стан – же ке тұл ға ның да му әле мі.
Әлеу мет тік қа рым-қа ты нас, ең бек әре ке ті, кә сі бі – же ке 

тұл ға ның жү зе ге асы ры луының шарт та ры.
Өмір лік ұстаным да рын қа лып тас ты ру, өмір жо лын таң-

дау да қа бі лет те рін да мы ту – өзін-өзі жү зе ге асы ру мен өзін өзі 
нақ ты лау не гіз де рі. 

фо кус-топ тың қа ты су шы ла ры ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру 
жол да рын да атап өт ті, олар ин тел лек ту ал ды қо ғам ның не гіз гі 
мақ са ты адам ның жо ға ры ин тел лек ті сі мен бі лім ді лі гі нің жо-
ға ры дең гейін ті ке лей көр се те тін те рең бі лім дер бо лып та бы-
ла тын ерек ше қо ғам еке ні не ба са на зар ау дар ды. Қа зақ стан 
ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ға ты ры сып жа тыр. Мем ле кет бас-
шы сы 2020 жыл ға дейін қол жет кі зу жос пар лан ған мақ сат ты, 
бағ дар ла ма ны ал ға қой ып отыр. Кез кел ген мақ сат қа қол жет-
кі зу үшін бі рін ші ке зек те қр па ғы мыз ды ин тел лек ту ал ды қо-
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ғам ға ба ғыт тайт ын жол ды таң дау ке рек. Көп ші лі гі ин тел лек-
ту ал ды қо ғам ең қа ра пай ым нәр се лер ден бас та луы ке рек деп 
са най ды: 

1. бұл оқу орын да рын да әр бір қа ла ған сту дент мен оқу-
шы кі ре ала тын қауым дас тық тар (үйір ме лер) ен гі зу. бұл үйір-
ме лер де бі лім алу шы лар дың ин тел лек ті сі мен сау ат ты лы ғын 
арт ты ра тын вик то ри на лар мен олим пиада лар өт кі зі ле тін бо-
ла ды. 

2. Қа зақ стан ның жо ға ры оқу орын да ры на бі лік ті оқы ту-
шы лар ды тар ту, бұл бо ла шақ ма ман дар дың қан дай да бір са-
ла да ғы бі лім де рі нің жо ға ры дең гейде бо лу ына алып ке ле ді.

3. Әр бір сту дент шет тіл де рін те ре ңі рек оқи ала тын дай, 
сон дай-ақ сол ел дің дәс түр ле рі мен жә не дін де рі мен та ны сып, 
сол ар қы лы бі лім жү гін арт ты ра ала тын дай ше тел дер де бі лім 
алу ды қол же тім ді ету.

бұл атал ған дар фо кус-топ тың қа ты су шы ла ры атап өт кен 
ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру дың бар лық жол да ры емес. Елі міз-
де ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру үшін мүм кін дік тер мен ау қым-
ды лық тар же тер лік. алай да бас тап қы да әр бір адам ның өзі нің 
ин тел лек ту ал дық дең гейін арт ты ру ға ты рыс қа ны аб зал, бұл өз 
ке зе гін де жыл сай ын өсіп-өне тін ша ғын ин тел лек ту ал ды қо-
ғам ды құ ру ға әке ле ді. 

Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды қо ғам қа лып тас ты ру да адам-
зат ка пи та лы ның да му ыү шін жағ дай лар қа рас ты рыл ған ба? 
бұл сау ал ға жауап тар әр түр лі бол ды. Мы са лы, мы на дай. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам де ген не? Ол бі лім ді тұл ға лар дан 
құ рал ған қо ғам. біз бұ рын атап өт кен дей, бі лім ді адам – қа-
ра пай ым бі лім алу дан бас қа, әдеп ті лік ере же ле рі, мо рал дық 
құн ды лық тар мен мә де ниет ту ра лы тү сі нік те рі бар адам. бұл 
ой-өрі сі кең, іс-қы лық та ры әдеп ті, көп кі тап оқы ған жан. 
Мұ ның бә рі ин тел лек ту ал ды да мы ған адам ның қа сиет те рі. 
Олар ға біз қа лай ие бо ла мыз? Әри не, ор та, ор та ар наулы жә не 
жо ға ры бі лім ар қы лы, көр ген ма ғы на лы су рет тер, театр қойы-
лым да ры ар қы лы, оқы ған кі тап та ры мыз ар қы лы. 

Өкі ніш ке орай, жо ға ры оқу орын да ры мен мек теп тер бұл 
мә се ле лер ге өте сал ғырт қа рай ды. Тіп ті, бі лім алу ға сон ша қа-
ра жат жұм са ған ның өзін де ал ған дип лом бі лім бо ла ал май ды. 
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Театр би ле ті нің құ ны ор та есеп пен 1200 тең ге ден 2000 тең-
ге ге дейін ба ра ды. Ор та ша ста тис ти ка лық тұр ғын үшін егер 
оның мұн дай жер ге жал ғыз бар майтынын ес кер сек, бұл аз ақ-
ша емес. ал кі тап ха на лар да оқыр ман кө ңі лі нен шы ға тын кі-
тап тар бо ла бер мейді, ал дү кен дер де гі кі тап тар дың құ ны ас-
пан дап тұр. 

Сон да мем ле кет өз аза мат та ры нан пай да кө ру ді мақ сат 
етіп отыр са, ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ға әзір лік ту ра лы қан-
дай сөз бо луы мүм кін?

Мен Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды қо ғам ның да муы үшін 
жағ дай лар қа рас ты рыл ма ған деп са най мын. 

бұ ған қа ра ма-қай шы пі кір лер де бар: Қа зақ стан да ин тел-
лек ту ал ды қо ғам қа лып тас ты ру да адам зат ка пи та лын да мы ту 
үшін жағ дай лар қа рас ты рыл ған. ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру 
идеясы ел ба сы мыз дың бас та ма ла ры ның прин цип тік жүйеле-
рі не ене ді. Елі міз де адам зат ка пи та лы эко но ми ка лық, әлеу-
мет тік-мә де ни, саяси да му дың аса тиім ді фак то ры бо лып 
та бы ла ды. бұл әлем дік эко но ми ка лық жүйе нің жо ға ры ке зе-
ңі ре тін де эко но ми ка ның қа лып та суы мен да муының бас ты 
құ ра лы бо лып та бы ла ды. адам зат ка пи та лы ин тел лек ту ал ды 
қо ғам да да ми ды, бұл бі лім жүйе сін де гі сер пі ліс, ғы лым ның 
да муы жә не ел дің ғы лы ми әлеуе тін арт ты ру бо лып та бы ла ды. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру да ғы адам зат ка пи та лы ның 
да му жағ дайла ры: жа ңа ақ па рат тық жә не ғы лы ми сый ым ды 
тех но ло гиялар ды ен гі зу, бі лім ин ду ст рия сын да мы ту жә не 
өсі ру. адам зат ка пи та лын да мы ту үшін сау ат ты, кө ре ген, са-
па лы бі лім ге ие тұл ға лар қа жет. бұ ған өте көп кө ңіл бө лі не ді, 
егер бұ ған на зар ауда рыл ма са, ин тел лек ту ал ды қо ғам, де мек, 
ка пи тал дың да муы да бол майды ғой. 

Се бе бі, ин тел лек ту ал ды қо ғам ка пи тал өні мі мен адам-
ның жо ға ры құн ды лы ғы бо лып та бы ла ды, ол үшін про фес сор 
бо лу дың қа же ті жоқ, ру ха ни адам гер ші лік ті тұл ға ның бар лық 
қа сиет те рі қам тыл ған адам бол са жет кі лік ті. Со ны мен, егер 
адам зат әлеуеті нің да му ына ин вес ти ция са лу ды арт тыр са, бі лім 
жүйесі жыл дан жыл ға ар та тү се ді, бұл адам зат ка пи та лы ның 
бо лу ына жә не оның ин тел лек ту ал ды қо ғам да қа лып та су ына 
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әке ле ді. Ел ба сы мыз сон дық тан да ин тел лек ту ал ды ұлт 2020 ұм-
ты лыс та ны тып отыр. ин тел лек ту ал ды қо ғам сыз адам зат ка-
пи та лы ның да му ал ғы шарт та ры да бол майды. Сон дық тан біз 
елі міз де да мы ты лып, қол ға алы нып жат қан ин тел лек ту ал ды 
қо ғам ға ұм ты лыс та ны ту да мыз. ин тел лек ту ал ды қо ғам ды қа-
лып тас ты ру да ғы ка пи тал ды да мы ту шарт та ры көп те ген же тіс-
тік те рі мен ал ғы шат та ры бо ла ды. біз де жыл сай ын ка пи тал дың 
да му жағ дайла ры жо ға ры дең гейде, бұл елі міз үшін өте та ма ша 
жә не ол адаз мат қо ға мы ның да му жағ дайла рын кү шейте тү сіп, 
оны әр қа рай да мы та ды. Ен ді ең бас ты сы дұ рыс жол ды таң дап, 
мә се ле лер ді ал дын ала анық тап, әр бір рет те же ті ле тү сіп, са ты-
лар ға бай ып пен кө те рі лу аса ма ңыз ды. 

ин тел лек ту ал ды қо ға мы ның да му ын да адам зат ка пи та лы-
ның да му жағ дайла ры елі міз де да мы ған, тек оны сәл тү зе тіп, 
әре кет жа сау ке рек, бұл ар тық бол майды, се бе бі, ел ба сы мыз 
елі міз дің да муы үшін дұ рыс жағ дайды таң да ды. Ол хал қы мыз-
ға да, жал пы елі міз ге де оң ық па лын ти гі зу де. 

алай да, қа зір гі жағ дай лар ды сы най оты рып, сту де нт тер 
конст рук тив ті пі кір ле рін біл дір ді. Мы са лы, бұл та қы рып тың 
өзек ті лі гі мен ауыр лы ғы сон ша, оны мен айна лы са тын мем ле-
кет тік құ ры лым дар дың өкіл де рі одан бе зі нер дей. 

Қа зақ стан да ин тел лек ту ал ды қо ғам ның қа лып та су ын да-
ғы, жал пы адам зат ка пи та лы ның да му ын да ғы мә се ле лер же тіп 
ар ты ла ды. Мы са лы, үкі мет тің елі міз де қа зақ ті лі нің мәр те бе-
сін ны ғайтуға ба ғыт тал ған әре ке ті не кел сек, оны ана ті лін де гі 
са па лы оқу құ рал да ры ның бол мауы, әде биет тер дің жоқ ты ғы, 
жо ға ры бі лік ті оқы ту шы лар құ ра мы ның бол мауы те жеп отыр. 
бұл де рек тер ең ал ды мен өс ке лең ұр пақ қа ке рі әсе рін ти гі зу де, 
се бе бі көп те ген ба ла лар ер те жас тан-ақ осы проб ле ма ға ке зі-
гіп, бі лім алу ға де ген қы зы ғу шы лық та ры жой ыла ды. Мұн дай 
жағ дай лар да эру ди циялы қо ғам да ғы тәр бие жүйесі бас тал май 
жа тып-ақ сәт сіз дік ке ұшы рай ды. ал оқу ға ын та қой ып, бі лім 
үшін кү рес те жа ңіс ке жет кен дер бол са, ше тел асып ке ту ге ұм-
ты ла ды, дә лі рек айт қан да, олар ды та ла нт ты кадр лар ға мұқ таж 
жә не олар ға елі міз де гі жа ла қы дан үш есе жо ға ры ең бе ка қы 
тө леуге даяр ше тел дік ком па ниялар қы зық ты ра ды. Осы лай-
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ша, адам зат ка пи та лы ның да муы сек то ры на кө ңіл бө лін бе ген 
жағ дайда орын ала тын жа ғым сыз жайт  туын дай ды. Шын ды-
ғын да, біз ге бо ла шақ та да рын ды ға лым ре тін де жо ба ла рын 
ұсы нып, елі міз ді өз идеяла ры мен ал ға жыл жы та тын, әлем дік 
аре на да адам зат әре ке ті нің түр лі са ла ла рын да бе де лін арт ты-
ра тын ха лы қа ра лық дең гейде гі ма ман дар даяр лау ісін қол ға 
ал ған ша, ке ре мет ақы тө леп ше тел дік са рап шы ны ша қы рт қан 
оңайы рақ. 

Қуа ныш қа орай, атал ған екі пунк тте гі кей жайт тар қол ға 
алы нып отыр. бі рін ші жағ дайда, ға лам тор да бар лық қа зақ-
стан дық пай да ла ну шы лар, оның ішін де мек теп оқу шы ла ры 
мен сту де нт тер үшін қа зақ ті лін де гі Ви ки пе дия нұс қа сы жа-
рық қа шық ты. бұл жо ға ры қой ыл ған мақ сат тар ға қол жет кі-
зу дің ша ғын кө рі ні сі ға на. 

Екін ші жағ дайда, мем ле кет бел гі лі бір, оның ішін де тех ни-
ка лық ма ман дық тар ға грант тар ды кө бі рек бө лу ар қы лы аби-
ту риент тер дің мем ле кет шең бе рі нен шы ғып ке туіне тос қауыл 
қой ыл ды, сөйт іп олар ды өз ота ны ның игі лі гі үшін қыз мет ету-
ге тар ту қол ға алын ды, әрі бел гі лі бір бағ дар ла ма лар ар қы лы 
ха лы қа ра лық оқы ту да жол ға қой ыл ды. 

Со ны мен, екі та рап та, яғ ни бі лім са па сын ба қы лайт ын 
үкі мет те, жо ға ры та ным дар ға ұм ты ла тын қо ғам да осы са ла-
да ғы жа ңа ба ғыт тар дан тыс қал мауға ты ры сып, ең бек пен жа-
сал ған құ ры лым ды же тіл ді ру жә не ны ғайту үшін бір-бі рі мен 
бел сен ді бай ла ныс қа тү суі тиіс де ген қо ры тын ды ға ке ле міз. 

Қа зақ стан хал қы ның ин тел лек ті сін құ райт ын әлеу мет-
тік-мә де ни, та ным дық-бі лім дік құн ды лық тар ту ра лы мә се-
ле қиын дық тар ту дыр ды. Қа ты су шы лар дың бі рі бұл тұр ғы да 
бы лай де ді: «шы ным ды айт сам, мен бұ рын «ин тел лек ту ал ды 
ұлт» жо ба сы жай лы еш те ңе біл ме ген едім, қа зір де мә се ле нің 
мән-жай ын бағ дар лау мүм кін емес. алай да «әлеу мет» жә не 
«мә де ниет» ұғым да ры әр қай сы мыз ға бел гі лі, әсі ре се жур на-
лис ти ка фа куль те ті нің сту де нт те рі жақ сы бі ле ді. 

Жал пы ма ған «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» үш не гіз гі ас-
пек ті сі ба ры бел гі лі: бі лім жүйе сін да мы ту да ғы сер пі ліс, ғы-
лым ның да муы, ел дің ғы лы ми әлеуе тін арт ты ру мен ин но-
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ва циялар жүйе сін да мы ту. бұл жол да мақ сат тар ға же ту мен 
олар ды жү зе ге асы ру «ши кі за ты» адам ка пи та лы бо лып та бы-
ла ды. ал бұл ка пи тал не ден құ ра ла ды?

Қазр гі қо ғам да адам гер ші лік ті лік тап шы лы ғы се зі ле ді, 
ал мо рал дық құн ды лық тар ин тел лек ті ні тү зе тіп, ба ғыт тайды 
емес пе? алай да мен мә де ни жә не әлеу мет тік құн ды лық тар 
тә різ ді ас пек ті лер ді ұғын ғым ке ле ді». 

Мә де ниет ті қа лып тас ты ра тын құн ды лық тар ішін де екі топ 
бар: ма те ри ал дық жә не ру ха ни. ал ғаш қы сын ин тел лек ту ал ды, 
көр кем, ді ни шы ғар ма шы лық тың көр нек ті туын ды ла ры ның 
жиын ты ғы құ рай ды. Екін ші сі не қо ғам тә жі ри бе сі мен қа лып-
тас қан прин цип тер ене ді: ғұ рып тар, салт тар, мі нез-құлық пен 
са на сте реотип те рі, об раз дар, пі кір лер, тү сін дір ме лер т.с.с. ал 
әлеу мет тік құн ды лық тар ды мә де ни құн ды лық тар қа лып тас-
та ра ды. Қа зір қо лы мыз да ба ры біз дің қо ғам дық са на мыз дың 
өні мі бо лып та бы ла ды. 

Шы ным ды айт сам, біз дің қо ғам ин тел лек ту ал ды бо лу ға 
әзір деп айта ал май мын. Ол, яғ ни жас ұр пақ сән қууға бейім. 
бұл әри не, те ріс, се бе бі, адам ның өзі нің із де ніп, ойла нып, 
тал дам жа сап, өз көз қа ра сын біл ді руінен гө рі бі реудің кө шір-
ме сін жа са ған дұ рыс емес. бі рақ бұл жер де де егер «са па лы 
сән ді» ен гі зе тін бол сақ, бә рі мұн ша лық ты жа ман емес деу ге 
бо ла ды, тек ен гі зу үшін не ні таң дау ке рек де ген мә се ле туын-
дай ды? Ойла на бі лу, өзін-өзі да мы ту бі лу мі не, на ғыз ен гі зі луі 
тиіс «сән». 

алай да бұл «ин тел лек ту ал ды ұлт» қа лып тас ты ру үшін тым 
аз, се бе бі ин тел лект пен қо ғам да ғы шең бер лер ше гін ұстану 
– екі түр лі ұғым, ал біз дің қа зір гі мақ са ты мыз – ин тел лект де-
ге ні міз дің мә ні не де жә не оны қа лай да мы ту ке рек ті гін ұғы ну.

Қо ғам дық са на қо ғам ның әр бір мү ше сі нің же ке да ра са на-
сы на қа ра ма-қай шы қой ыла ды. ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру 
үшін қо ғам дық са на қа жет, се бе бі ин тел лект пен са на бір нәр-
се. Де мек, әр бір адам ның са на сы бол са жә не ол дұ рыс бол са, 
адам дар мо раль дық, мә де ни, саяси, әлеу мет тік, ин тел лек ту-
ал ды тұр ғы дан да ми ды, мі не, ин тел лек ту ал ды ұлт де ге ні міз 
осы. бү гін гі таң да Қа зақ стан ин тел ле ку тал ды қо ғам ата на 
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ал май ды, се бе бі қо ғам ның жар ты сы ның өзі ин тел лек ту ал ды 
ұлт қа сәй кес кел мейді. Әлеу мет тік тұр ғы да ин тел лек ту ал ды 
қо ғам ту ра лы әр аза мат бі ле бер мейді. біз әлі ин тел лек ту ал ды 
ұлт бо ла ал май мыз. Әри не, Қа зақ стан қар қын ды да му үс тін де, 
сон дық тан 25 жыл дық қа қа рай Қа зақ стан тұр ғын да рын әлем-
дік стан дарт тар тұр ғы сы нан «ин тел лек ту ал ды ұлт тұр ғын да-
ры» деп атау ға бо ла ды. 

Әри не, Мем ле кет бас шы сы Н.На зар баев ин тел лек ту ал ды 
қа лып та суы мен да муы үшін бар күш-жі ге рін са лу да. Мә се-
лен, мем ле кет тік тіл ге кқп кө ңіл бө лі ніп отыр ған мек теп тер-
де гі бі лім жүйе сін алай ық. 2099 жы лы оның бағ дар ла ма сы на 
«Өзін-өзі та ну» пә ні ен гі зіл ген, ол өс ке лең ұр пақ ты мы сал дар 
кел ті ру ар қы лы тәр бие леу ді мақ сат ете ді. Ел ба сы мыз жұ мыс-
сыз дық мә се ле сі не де ке ңі нен кө ңіл бөл ді, рейт инг бой ын-
ша әр жыл сай ын ол азай ып ке ле ді. Мә де ниет са ла сы на да ел 
бас шы сы көп кө ңіл бө ліп отыр, се бе бі, ол қо ғам ның қа лып-
та суы мен дү ниета ны мын да үл кен рөл ат қа ра ды. Қа зақ стан-
да ғы жо ға ры бі лім жүйесі де жа ман емес. Мен өзі міз ді же ке 
тұл ға ре тін де да мы ту үшін, бі лім са ла сын да же тіс тік тер ге же ту 
үшін бар лық мүм кін дік те рі міз бар деп са най мын. бі рақ қа зір гі 
адам дар өте жал қау, олар бір нәр се ні жү зе ге асы ру үшін та-
ныс та рың бо луы ке рек де ген сияқ ты мың да ған сыл тау лар ай-
тады. Ме нің пі кі рім ше, біз дің қо ға мы мыз да ғы ең үл кен ке міс-
тік осы. Егер адам бір де ңе ні қат ты қа лап тұр са, ол еш те ңе ге 
де, еш кім ге де қа ра мас тан, оған мін дет ті түр де қол жет кі зе ді, 
сон дық тан та быс ты адам дар құр сөз ге уа қыт жі бер мей, кө бі-
рек іс жа сай ды, өз мә се ле ле рі нің жү гін бас қа лар ға арт пай ды. 

Жур на лис ти ка фа куль те ті нің бі рін ші курс сту ден ті мы-
на дай пі кі рін біл дір ді: «Әр күн сай ын мен жә не жүз де ген қа-
зақ стан дық тар кө ше де өтіп ба ра жа тып бас қа лар дың тү кі ріп, 
жер ге қо қыс лақ тыр ға нын кө ре міз. Олар жер қо қыс орын деп 
са найт ын бол са ке рек. Ме нің ше, ин тел лек ту ал ды ел ге айна лу 
үшін Қа зақ стан ға бә рін өз гер ту қа жет. Оны мек теп тен бас тау 
ке рек. Оқу шы оқу лық тар да қа ра пай ым қа те лік тер дің ба рын 
бі ле тұ ра, қа лай бі лім ал мақ? бү кіл бі лім жүйе сін өз гер ту ке-
рек.
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 Мен баҚ ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру үшін оң тай лы ше шім 
бо ла ды деп ой лай мын. Еш те ңе баҚ тә різ ді на си хат жұ мыс-
та рын жүр гі зе ал май ды. адам ға бір нәр се ні қайталап айт саң 
ға на ол се нің сөз де рің ді есі не сақ тап қа ла ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт – бұл өзі нің шы ғу те гін, мә де ниетін 
бі ле тін, қан дай да бір ру ха ни құн ды лық та ры бар ұлт. 

ин тел лек ту ал ды ұлт өз елі нің, қа ла сы ның, үкі ме ті нің тағ-
ды ры на алаң дауы тиіс. біз кө бі рек альтруист бо луымыз ке рек. 
Эгоис тік пи ғыл дар елі міз ді же тіс тік ке жет кіз бей ді. Кө ше лер-
де гі адам дар сон дай тұн жыр, ашу лы, аг рес сив ті. 

 ин тел лек ті нің пай да бо лу ын кү тіп ке ре гі жоқ, оған ұм-
ты лу ке рек. Қа зақ стан – бә се ке ге қа бі лет ті ел еке нін біз жыл 
сай ын дә лел деп ке ле міз. бә се ке ге қа бі лет ті 50 ел дің қа та ры на 
кі ру осын ша лық ты ма ңыз ды бо луы тиіс емес. ин тел лек ту ал-
ды қо ғам ма ңыз ды. Егер ха лық мә де ниет ті әрі ақыл ды бол са, 
өзі-ақ сол 50 ел дің қа та ры на ене ді. 

біз дің жар қын бо ла ша ғы мыз үшін біз ге тү бе гей лі өз ге ріс-
тер қа жет. 

 Тәуел сіз дік ал ған нан бе рі мем ле кет өмір дің көп те ген са-
ла ла ры на – эко но ми ка ға, сая сат қа, биз нес ке, мә де ниет ке, 
спорт қа көп те ген не гіз дер сал ды. Ме нің пі кі рім ше, мә се ле ні 
ке шен ді түр де ше шу ке рек, се бе бі адам мен оның қа был дау 
дең гейі көп те ген фак тор лар ға бай ла ныс ты ғой. бә рін ме ди-
ци на са ла сы нан бас тау ке рек. Үкі мет про фи лак ти ка лық ме-
ди ци на ға кө бі рек кө ңіл бө луі тиіс, алай да өз ді гі нен ем де лу ту-
ра лы да ұмыт па ған жөн, се бе бі оны тек шарт ты түр де те гін деп 
айтуға бо ла ды ғой. Жа қын да мен кө зім ді тек сер ту үшін оку-
лис тің те гін қа был дауына кел ге нім де, ем ха на да он дай жаб дық 
жоқ бол ған дық тан, кли ни ка да ақы лы тек се ру ден өту ке рек-
ті гім ді біл дім. Одан әрі бі лім жүйесі не кө ңіл бө лейік. Оқу дың 
ал ғаш қы кү ні нен-ақ оқу шы оқу лық тар да көп те ген қа те лік тер 
ба рын бі ле ді. бұ дан қа зақ стан дық бі лім жүйе сін де гі екі мә-
се ле кө рі ніс бе ре ді. бі рін ші ден, ба ла лар қо сым ша ре сей лік 
оқу лық тар мен бі лім ала ды, сөйт іп отан дық оқу лық тар екін-
ші сорт ты де ген тү сі нік те рі қа лып та са ды. Екін ші ден, мек теп 
бі ріт ген тү лек тер кең се де оты рып жа сайт ын ма ман дық тар-



134

ды таң дайды, се бе бі ол ма ман дық иеле рі қа те лік тер жі бер се, 
олар дың ұм ты лыс та ры ке ре мет бол мақ емес. Сон дай-ақ іс 
жүр гі зу ді қа ра пай ым дан ды рып, жыл дам да ту ке рек. Ша ғын 
биз нес са ла сын да ғы ма ман дар дың ин но ва циялық бел сен ді-
лі гі бір қыз мет кер ге бе ріл ген па те нт тер дің са лыс тыр ма лы са-
ны нан кө рі ніс бе ріп, ірі кә сі по рын жұ мыс ке рі үшін осын дай 
көр сет кіш тен 15 есе ар тық бо лып та бы ла ды. Егер біз де ша ғын 
кә сіп кер лік үшін шы ны мен де бар лық жағ дай лар жа са ла тын 
бол са, он да біз на рық та ғы бә се ке лес тік ті, де мек са па ны да 
кө те ре ала мыз. Ұсы ны лып отыр ған өз ге ріс тер ге та ма ша қо-
сым ша дис тан циялық оқы ту ды да мы ту бо ла ала ды. адам дар 
өз де рі нің іс те рі нің өнім ді бо луы үшін бү кіл өмір бой ына өз 
бі лім де рін жа ңар тып оты ру ла ры ке рек еке нін біл ген соң, біз-
де бәл кім ғы лым мен бі лім нің бай ла ны сы ар та тү сер. Кө ріп 
отыр ға ны мыз дай, біз дің бі ле тін ұлт тан жа сай ала тын ұлт қа 
айна луымыз үшін бар лық мүм кін дік тер бар, тек ре фор ма лар-
ды мақ сат ты ба ғыт та жү зе ге асы ру қа жет».

биыл ғы жы лы тұң ғыш рет ұйым дас ты рыл ған сту де нт тік 
экс пе ди ция Қа зақ стан ай мақ та рын да зерт теу лер жүр гіз ді. 20 
мау сым мен 3 шіл де ара лы ғын да Се мей, Маң ғыс тау, Қы зы-
лор да об лыс та ры на бар ған экс пе ди цияның бас ты мақ сат та-
ры ның бі рі атал мыш ай мақ тар дың жас та ры ның «ин тел лек-
ту ал ды ұлт» ту ра лы пі кір ле рін бі лу жә не осы жо ба ның не гі зін 
қа лайт ын жас ұр пақ тың ұлт бо ла ша ғы ту ра лы көз қа рас та ры на 
тал дам жа сап, осы лай ша ин тел лек ту ал ды жас тар дың та ғы бір 
тол қы ны ның қа лып та су ыны ық пал ету. бар бол ға ны екі ап та 
уа қыт ішін де ин тел лек ту ал ды топ ты құ ру мүм кін бол ма ған-
ды ғы на қа ра мас тан, жо ба қа ты су шы ла ры жас тар ды «ин тел-
лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сы ның өзек ті пунк тте рі мен 
та ныс ты рып, өз қой ын кі тап ша ла рын осы ай мақ тар да ғы жас 
көш бас шы лар дың жа ңа идеяла ры мен то лық тыр ды. Ойға ал-
ған мақ сат та рын жү зе ге асы ру үшін жо ба қа ты су шы ла ры сау-
ал на ма лар та ра тып, фо кус-топ тар мен жұ мыс жа са ды. Ең бел-
сен ді қа ты су шы лар ға сый лық тар та быс тал ды. Әр ша ра ның өз 
мис сия сын то лық қан ды орын да ға ны ту ра лы айт пас бұ рын, 
екі жақ тың жас та ры ның өкіл де рі бір-бі рін жақ сы қар сы алып, 
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өз пі кір ле рін ашық біл дір ге нін айта кет кен жөн. Экс пе ди ция 
шы ғыс, ба тыс жә не оң түс тік-ба тыс ай мақ тар да бол ды. Зерт-
теу ке зін де түр лі ай мақ тар да ғы жас тар дың пі кір ле рі мен ойла-
ры ның бір-бі рі нен ерек ше ле не ті ні бай қал ды. Сон дай-ақ әр 
топ тың бү гін гі қо ғам, бо ла шақ ту ра лы түр лі суб ъек тив ті пі кір-
ле рі бол ды. Сөйте тұ ра, осы көз қа рас та ры олар ды бі рік тір ді. 
Еге мен мем ле кет тің бо ла шақ ір ге та сы – жас тар топ та ры олар-
дың әр дай ым қо ғам да бо лып жат қан жа ңа лық тар дан ха бар дар 
еке нін көр сет ті. 

Экс пе ди ция бі рін ші бо лып тоқ та ған Се мей қа ла сы ның 
жас та ры сөз ден гө рі іс ке бейім екен дік те рін көр сет ті. Екі күн 
ішін де та ри хи қа ла ның көр нек ті жер ле рі ара лан ды, оның бү-
гін гі ты ныс-тір ші лі гі та ныс ты рыл ды. Қа ла ның жас тұр ғын да-
ры бел сен ді екен дік те рін, жа ңа идея лар ды біл ді ре ала тын да-
рын, ал ең бас ты сы, өз ел де рі нің шы найы пат риот та ры бо лып 
та бы ла ты нын көр сет ті. «Са лауат», «Жас Отан» тә різ ді ұйым-
дар мен пі кір та лас клу бы, «Жас заң гер лер» т.с.с. көш бас шы 
атан ған бел сен ді лер бол ды. Олар ды та ни ды, олар ды бі ле ді, 
олар жол көр се те ді. бұл фак тор ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа-
лып та су про це сі не ық пал ете тін оң тай лы кри те рий ре тін де 
атап өтіл ді. Осы ған бай ла ныс ты экс пе ди ция қа ты су шы ла ры 
жас тар мен пі кір ал ма сып, олар дың бо ла шақ қа де ген көз қа-
рас та рын бі лу ге зор құл шы ныс біл дір ді. 

ал ды мен әдет те гі дей, экс пе ди ция мү ше ле рі мен та ны су 
бол ды, сау ал на ма лар тол ты рыл ды. фо кус-топ тың жұ мы сы-
ның ал ғаш қы ке зең де рін де ұяң дық бай қал ды. алай да бар лы-
ғы на жақ сы та ныс жо ба жал пы та қы рып тың да му се бе бі не ай-
нал ды. 

Сөз алу шы лар біз дің тү сі ні гі міз де, лек си ка мыз да ин тел-
лек ту ал ды ұлт ұғы мы ен ді ға на қа лып та сып ке ле жат қа нын, 
ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру дың шарт та ры ның бі рі 
ұлт тық тәр биені қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ты нын атап өт ті. 
ал ұлт тық құн ды лық тың бас ты не гі зі – қа зақ ті лі. Тіп ті ше тел-
дер де де қа зақ тың құн ды лық та ры на таң дай қа ға ды. 

ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру дың фак тор ла ры ның 
бі рі – бұл тіл. Ке ле сі фак тор – қор ша ған ор та, қо ғам. Жас-
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тар осы қо ғам ның ық па лы мен же ке тұл ға ға айна ла ды. Қа зір-
гі кез де «бо ла шақ» бағ дар ла ма сы ның қа зақ ті лін, та ри хы мен 
әде биетін бі лу мен бай ла ныс ты же ке да ра кри те рий ле рі бар. 
осы бағ дар ла ма бой ын ша бі лім алып, бел гі лі бір лауа зым дар-
ды ат қа рып отыр ған жас тар да көп. 

Сөз алу шы лар біз дің ұғы мы мыз да, лек си ка мыз да ин тел-
лек ту ал ды ұлт тү сі ні гі нің ен ді ға на қа лып та сып ке ле жат қа-
нын, оның қа лып та су шарт та ры ның бі рі ұлт тық тәр биені 
қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ты нан атап өт ті. ал ұлт тық құн-
ды лық тың бас ты ті ре гі қа зақ ті лі бо лып та бы ла ды. Тіп ті, ше-
тел дер де де қа зақ тың құн ды лық та ры на таң дай қа ға ды. ин тел-
лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру дың фак тор ла ры ның бі рі – тіл. 
Ке ле сі фак тор – қор ша ған ор та, қо ғам. Жас тар осы қо ғам ның 
ық па лы мен тұл ға ре тін де қа лып та са ды. Қа зір гі уа қыт та «бо-
ла шақ» бағ дар ла ма сы ның қа зақ ті лін, әде биеті мен та ри хын 
бі лу ге қа тыс ты же ке ле ген кри те рий ле рі бар. Осы бағ дар ла ма 
ар қы лы оқып ке ліп, жақ сы қыз мет те жұ мыс іс тейт ін жас тар 
көп. Мы са лы «Нұр Отан» пар тиясы ның бі рін ші орын ба са ры 
бай бек бауыр жан есім ді жас жі гіт. Жас ты ғы на қа ра мас тан 
жо ға ры қыз мет те отыр. Осын дай жас тар да көп. Мұ ның өзі 
ин тел лек ту ал дық ұлт құ ру дың ал ғы шарт та ры». 

Көп те ген қа ты су шы лар ин тел лек ту ал сө зі нің ас та ры нан 
әдет тег ин тел ли гент ұғы ны ла ды де ген тоқ там ға кел ді. Яғ ни, 
бұл – ин тел лек ту ал дық дең гейі жә не ба за лық бі лі мі жо ға ры 
адам дар то бы. Де мек, ин тел лек ту ал ды ұлт – бұл бі лім ді, тә-
жі ри бе лі аза мат тар дан құ рал ған ор та. Олар жо ға ры біу лім ді 
ма ман дар, ой-өрі сі кең зиял лы қауым өкіл де рі. ин тел лек ту-
ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру ар қы лы ға на ел дің ір ге сі ны ғаяды. 
ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру ға бо ла ма де ген сау ал ға 
Мол да жа ров Ми рас бы лай ша жауап бер ді: біз де ин тел лек ту-
ал ды ұлт құ рыл ма ған деп айтуға бол майды. Қа зақ хал қы ның 
мың да ған жыл дық та ри хы бар. Сол траих па ра ғы на жа зыл ған 
қан ша ма хан да ры мыз бен би ле рі міз дің есім де рі бар. Одан бе-
рі рек те ке ңес үкі ме ті ке зін де гі зиялы аза мат та ры мыз ды бі ле-
міз. Сол жан дар дың бар лы ғын ұмы тып, ин тел лек ту ал ды ұлт 
жоқ дей ал май мыз. Қа зір гі сәт те де бар. бү гін гі жас тар осы 
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дең гейді одан әрі да мы та тын жа ңа леп іс пет тес жеп бі ле мін. 
Әри не, ин тел лек ту ал ды жан дар дың қа та ры на тек ақын-жа зу-
шы лар ды ға на емес, өз ісі нің ма ма ны бол ған, сау ат ты, бү гін гі 
қо ғам ға обьек тив ті ба ға бе ре ала тын қа ра пай ым жан дар ды да 
осы дең гейге жат қы зу ға бо ла ды. 

Егер ол қа лып тас қан бол са, жас та ры мыз дың бү гін гі дең гейі 
қан дай? Осы сұ рақ мә се ле нің мә ні сін әрі ден қоз ғап бер ді. Жал-
пы ин тел лек ту ал ды дең гейді ар найы шка ла мен есеп теу ге бол-
майтыны айт ыл ды. біз дің елі міз де де бі лім ді, ақыл ды жас тар аз 
емес. Олар Гар вард, Окс форд те оқи ды. ал ай мақ тық дең гейде гі 
ең бі лім ді лер ары кет се ҚазҰУ-де оқи ды. Қа зақ стан бі лім бе-
ру жүйесі, сауат тан ды ру жө ні нен әлем де гі ал дың ғы он дық қа 
кі ре ді. алай да біз дің сау ат ты лы ғы мыз біз дің бі лім дең гейі міз-
ді көр сет пей ді. Жас тар ЖОО бі лім бе ру жүйе сін де гі кем ші лік-
тер ді атап өт ті. Әри не, кем ші лік сіз бол майды. бі рақ, тал қы лап 
отыр ған мә се ле ні оңы нан ше шу үшін мек теп те гі оқы ту жүйе-
сін, пе да гог тар дың бі лі мін арт ты ру ке рек. Мы са лы, ме ха ни-
ка –ма те ма ти ка бө лі мі нің сту де нт ті теория жү зін де бар лы ғын 
оқы ған мен, прак ти ка жа ғы же тіс пей жа та ты нын жет кіз ді. Егер 
прак ти ка жа ғы нан ол қы лық бол са, бо ла шақ та ма ман ға же тіл-
ген тех но ло гиялар мен жұ мыс іс теу қиын ға тү се ді. «Осын дай 
қа ра пай ым ке лең сіз дік тер ше шіл ме ген дік тен, әлем де гі бас қа 
да да мы ған ел дер мен иық те ңес ті ре міз деу ар тық се кіл ді. ин-
тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру үшін де әлі де көп ең бек ету ке-
рек», – деп атап өт ті фо кус-топ қа ты су шы ла ры. 

бі лім-ғы лым са ла сы на бай ла ныс ты тар тыс қы зу өт ті. 
ЖОО-ның та бал ды ры ғын тоз ды рып жүр ген жас тар, елі міз де гі 
бі лім бе ру жүйесі нің қа рын аш ты ра тын тұс та ры бар екен ді гін 
жет кіз ді. Әсі ре се қа зақ ғы лы мы ның ер те ңі не көп алаң дайт-
ын дық та ры да бай қал ды. Оны Мол да жа ров Ми рас тың мы на 
сө зі нен бай қауға бо ла ды: «Қа зір уни вер си тет тер дің жа ны нан 
ар найы ғы лы ми ор та лық тар құ ры лу да. На зар баев уни вер си-
те ті нің жа нын да бар. ал ма ты да ғы ала тау пар кі тәй-тәй ба сып 
ке ле жа тыр. бі рақ бас ты нәр се-же мі сін кө ру. Сол ғы лы ми ор-
та лық тар дан “Made in Kazakhstan” де ген бел гі сі бар ғы лы ми 
өнім дер шы ға тын бол са, ол жас ға лым дар үшін на ғыз мо ти ва-
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ция бо лар еді. Яғ ни тек ши кі зат ты эас по рт та май, олар ұлт тық 
тауар дың игі лі гі не жұм сал са дұ рыс. Осы ғы лы ми ор та лық тар-
ға бай ла ныс ты Қр бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі та ра пы нан 
ар найы бағ дар ла ма лар қа был дан са нұр үс ті не нұр бо лар еді».

фо кус-топ со ңын да бел се не ара лас қан Орал баев Жал ғас 
түр лі бағ дар ла ма лар ға қа тыс ты «Осы уа қыт тан бе рі көп те ген 
пі кір лер айт ыл ды, мы сал дар кел тір ді ңіз дер. Көп тің пі кі рі де-
ген жақ сы. бі рақ, біз дің қо ғам да бар лы ғы на ор тақ бір проб ле-
ма бар. Ол- жа сан ды лық. Мен мұ ны көп те ген іс-ша ра лар дан 
кейін бай қай мын. біз де әр жыл сай ын «жар қын бо ла шақ қа» 
ар нал ған кең масш таб та ғы түр лі іс –ша ра лар өте ді. Өкі ніш ке 
орай, нә ти же сін бай қай бер мей міз. ин тел лек ту ал ды ұлт де-
ген та қы рып қа біз бұ дан бас қа түр лі сау ал на ма лар тол тыр дық. 
Со ның бә рі түп тің тү бін де тек «га лоч ка» үшін жа са ла ды. Әри-
не, бі рін ші рет тен бар лы ғы іс ке асып кет пейді. Қан ша ма рет 
тәуе кел ге ба ру ға ту ра ке ле ді. Со ның өзін де нә ти же бер се құ ба 
–құп» де ген ті ле гін біл дір ді. 

ин тел лект адам ның ой лау қа бі ле ті де ген пі кір айт ыл ды. 
Ол әр адам ның өз ойын ұлт ты өр кен де ту ту ра лы идея биігі-
не жет кі зуі. Ұлт тың ин тел лек ту ал дық қа бі ле ті нің өл ше мі жоқ, 
бі рақ оны бас қа ел дер мен са лыс ты ра оты рып бі лу ге бо ла ды. 
Мы са лы, Қа зақ стан мен Жа по нияны са лыс тыр са ңыз, ара сы 
жер мен көк тей. Қа зақ стан да та би ғи бай лық тар бар, ал Жап-
ноияда бай лық жоқ. Ел адам ка пи та лы ар қы лы да ми ды. біз-
де ада ми ка пи тал құ ны тө мен. Сон дық тан оны дам ту ды қол ға 
алу ке рек. ин тел лек ту ал ды ой-өріс ті да мы ту үшін жас тар ды 
жұ мыс пен қам ту ке рек. Жас тар ұлт бо ла ша ғын құ ру ға бел се не 
ат са лы суы тиіс. 

 Оқы ту жүйесі мен оның фор мат та ры өз гер ту қа жет. Жа-
по нияда он екі жыл дық бі лім үш ке бө лі не ді. Жал пы, ор та, жо-
ға ры. 

Қы зы лор да лық қа ты су шы ла ры ин тел лект де ге ні міз бел-
сен ді лік де ген сөз деп атап өт ті. Са па лы бі лім мен су сын дап, 
са на лы бі лім ге қол жет кі зу жас тар дың өз қо лын да жә не олар-
дың мін де ті. 

Кез кел ген жас өз елі нің да му ына үлес қо суы ке рек. бар лық 
қа ты су шы лар Қа зақ стан да бас қа ел дер мен са лыс тыр ған да зор 



139

әлеует бар еке нін атап өте ді, әрі бү гін гі таң да ол ұл ғая түс кен. 
Ел көш бас шы сы же тіл ген, та быс ты мем ле кет құ ру үшін жұ-
мыс жа сауда. ин тел леу туал ды қо ғам құ ру да бі лім жә не ғы лым 
дең гейі де ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. Ол үшін Ел ба сы ал ғаш қы 
зият кер ліе мек теп тер ді, әлем дік дең гейде гі ал ғаш қы отан дық 
уни вер си тет ті – На зар баев уни вер си те тін аш ты. Ен ді жас-
та ры мыз мем ле кет тің бә се ке ге қа бі лет ті лі гі бі лім дең гейіне 
бай ла ныс ты бо ла ты нын ұғы нуы тиіс. Тек біз ға на ел дің ин-
тел лек ту ал ды әлеуе тін ны ғайта ала мыз. Көп те ген фо кус топ 
қа ты су шы ла ры ин тел лек ту ал ды мен тальді ка пи тал қа лып тас-
ты ру дың ма ңыз ды фак тор ла ры ның бі рі – қо ғам да ғы жал пы 
ин тел лек ту ал дық ре су рс тар дың қа лып та суының не гі зі бо лып 
та бы ла тын ст ра те гиялық бағ дар ла ма лар ды құ ру. бо ла ша ғы-
мыз – жас тар дан бас тау ке рек. бо ла шақ ма ман дар жа ңа шыл 
ой лау ға бейім бо лып, түр лі ин тел лек ту ал ды мен шік ны сан да-
рын құ ру про цес те рін бас қа ра алу ла ры тиіс. бо ла шақ ма ман-
дар дың ин тел лек ту ал ды әлеуе тін қа лып тас ты ру оқу ор ны ның 
бі рін ші кур сы нан бас та луы ке рек. Сон дық тан бі рін ші сы-
нып тан бас тап өс ке лең ұр пақ ты Қа зақ стан ды жа ңа дең гейге 
кө те ру ге ын та лан ды ра тын түр лі бағ дар ла ма лар ен гі зі луі тиіс. 
Өт пе лі ке зең де ин но ва циялар да бі лім ді же тіл ді ріп, эко но ми-
ка, мә де ниет, бі лім са ла ла рын да прак ти ка лық дағ ды лар ды 
иге ру ге мүм кін дік бе ре тін бағ дар ла ма лар ауқы мын бі лім ме-
ке ме ле рі ке ңі нен қол да нуы тиіс. Осын дай жол мен даяр лан ған 
жас ма ман өз бі лім де рін, бі лік те рі мен дағ ды ла рын да мы ту ға 
ұм ты ла тын бо ла ды. бұл ма ңыз ды, се бе бі қа зір гі әлем де шы-
ғар ма шы лық бел сен ді лік ма ман ның жұ мыс са ты сын да өсуіне 
ық пал ете тін фак тор ға на емес, ол өс ке лең ұр пақ тың тиім ді-
лі гі мен бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ра ды. Қа зір гі за ман жас-
тар дан көш бас шы лық қа сиет тер ді та лап ете ді, ди на ми ка лық 
да му үс тін де гі қо ғам ая сын да жас тар пат риот тық се зім ге ие 
бо лып, мем ле кет ті да мы ту ла ры тиіс. Қо ғам ның бар лық са ла-
ла ры на түр лі бағ дар ла ма лар ды ен гі зу ар қы лы ға на Қа зақ стан 
хал қы ел ді да му дың жа ңа са ты сы на кө те ру үшін қа жет ті ұсы-
ныс тар мен бағ дар ла ма лар ды өзі не сі ңі ре ала ды. Мен үшін 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал де ге ні міз әр қай сы сы мыз өз бі лік те рі 
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мен үле сін қо суы тиіс «бі лім құ ры лы мы». Тек сон да ға на қо ға-
мы мыз да ин тел лек ту ал ды мен тальді ка пи тал дең гейі жо ға ры 
дең гейде бо ла ды. 

Қо ғам дық пі кір ді зер де леу ба ры сын да жас қа ты су шы лар 
ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру да қа жет ті ру ха ни мұ ра ны да зер де-
ле ді. 

Гид ре тін де экс пе ди ция қа ты су шы ла ры мен «Са лауат» 
жас тар ұйымы ның мү ше сі Ер ке бұ лан Тұр сын жұ мыс жа са ды. 
22 мау сым Ұлы Отан со ғы сы ның бас тал ған кү ні не орай са ғат 
10-да Ер ке бұ лан мен бір ге Ор та лық алаң да ғы «мәң гі лік алау-
ға» ба рып, гүл шоқ та рын қой ды. Қа ла ның мә де ниет са рай-
вн да ғы ар да гер лер мұ ра жы на да бас сұқ ты. ф.М.Дос таевс кий 
мұ ра жай ына ба рып, Дос таевс кий мен Шо қан ның мәң гі лік 
дос тық та ры жай лы, орыс ақы ны ның қа зақ же рін де өт кен ғұ-
мы ры, кі тап та ры ның та ри хы мен өмі рі жай лы құн ды мә лі мет-
тер ал дық. абай дың, ұлы ақы ны мыз дың мұ ра жай үйін де бол-
ды. Түс кі са ғат 13.00-де Се мей дің бел сен ді ле рі мен кез де сіп, 
«ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сы жө нін де гі ойла рын 
ор та ға са лып, пі кір лес ті. Сауал на ма жүр гі зі ліп, бел сен ді жас-
тар ға ар найы кі тап тар та быс етіл ді. 

110 жыл дық та ри хы бар М.О.Әуе зов атын да ғы Се мей пе-
да го ги ка лық кол лед жін де бол ды. Се мей дің сырт жа ғын да ор-
на лас қан по ли гон ның жа бы лу құр ме ті не са лын ған алаң мен 
яд ро лық сы нақ зар дап та рын ес ке алу құр ме ті не ор на тыл ған 
«Өлім нен де күш ті» мо ну мен тін та ма ша ла ды. 

ақ тауда экс пе ди ция қа ты су шы ла ры Маң ғыс тау об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну мұ ра жай ын да бо лып, өң рі дің бай та ри хы ту-
ра лы құн ды мә лі мет тер ал ды. Маң ғыс тау өңі рі – 362 әулие нің 
ота ны. Жас тар дың бұл ту ра лы бі ле ті ні қуан та ды. Кеш ке қа рай 
«Кем пір тас», «Қан ды си ген», «бақ ша са рай» тә різ ді жер лер ді 
ара лап көр ді. Т.Шев чен ко атын да ғы мұ ра жай қы зы ғу шы лық 
ту дыр ды. Одан соң 19 ға сыр дың елуін ші жыл да рын да ғы кө те-
рі ліс ке ар нал ған иса-До сан ес ке рт кі ші не бар ды. 

Қы зы лор да лық сту де нт тер та ри хи жә не мә де ни ес ке рт-
кіш тер ді қор ғау ту ра лы об лыс тық мем ле кет тік ме ке ме де бо-
лып, осы өңір дің та ри хи ес ке рт кіш те рі ту ра лы көп те ген мағ-
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лұ мат тар ал ды. Одан соң ай мақ тың бел сен ді жас та ры мен кез-
де су өт ті. «ин тел лек ту ал ды ұлт-2020» бағ дар ла ма сы жө нін де 
пі кір ле сіп, сау ал на ма жүр гіз ді. 

атал ған жайт тар ды ес ке ре оты рып, мы на дай қо ры тын ды 
жа сауға бо ла ды: 

1. Қа зір гі жас тар бо ла шақ ин тел лек ту ал ды ұлт не гі зін-
де қа зақ стан дық бі лім ал ған жан дар ды кө ре ді. бұл бі лім алу 
бір ел мен шек те ліп қа луы тиіс де ген сөз емес, бі рақ ол ел дің 
өр кен деуіне ба ғыт та луы тиіс. ин тел лек ту ал ды ұлт үл гі сі пат-
риот тық ас пек ті лер ді қам туы тиіс – адам дар өзі нің ту ған ті лі 
мен мә де ниетін жақ сы бі лу ле рі ке рек. бұл та лап тар әсі ре се, 
ай мақ тар ла ғы фо кус топ тар да ай қын бай қал ды. Жас тар өз өл-
ке сі нің ру ха ни бай лы ғын зер де леуге уақы тын да, кү шін де ая-
май ды. 

2. ин тел лек ту ал ды ұлт тың ұлт тық үл гі сі әлем дік ғы лы ми 
жә не бі лім про цес те рі не кі рі гу ді де мақ сат ете ді. Яғ ни, ин тел-
лек ту ал ды ұлт өкі лі бір ел мен шек те ліп қал мауы тиіс. ин тел-
лек ту ал ды әлеует ті құ ру үшін әлем де гі әлеу мет тік-эко но ми ка-
лық жә не мә де ни дағ да рыс тар ды ес ке ру мен бар лық ше тел дік 
оң тә жі ри бе пай да ла ны луы тиіс. Нақ осы жер де эко но ми ка-
лық жә не әлеу мет тік са ла лар дың бар лық жа ғын қам ту мен ақ-
па рат тық жә не ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар жұ мыс іс-
теуі тиіс. ақ па рат тық қо ғам ның не гі зі бо лып та бы ла тын ақ па-
рат тар дың, бі лім мен тех но ло гиялар дың рө лі өсуі тиіс. Ха лық 
үшін ақ па рат тық қыз мет тер дің бір қа та ры қол же тім ді бо луы 
тиіс, бұл адам зат ка пи та лы ның да му ына оң ық па лын ти гі зіп, 
Қа зақ стан ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі нің ар ту ына әсер ете ді. 

3. ин тел лек ту ал ды қо ғам үл гі сін де мін дет ті түр де ғы лым 
мен ғы лы ми-зерт теу ме ке ме ле рі нің да муы қам ты луы тиіс. За-
ма нуи ғы лым дар да мы ма са, ғы лы ми мек теп тер бол ма са, ин-
тел лек ту ал ды ұлт құ ру мүм кін емес. 

4. ин тел лек ту ал ды ұлт үл гі сі ба ла бақ ша дан бас та ла тын үз-
дік сіз бі лім бе ру ді қам ти ды. Ел ба сы Н.На зар баев Жол дау ын-
да: «Әлем нің да мы ған ел де рі нің қа та ры на қо сы лу үшін сәй-
кес бі лім бо луы тиіс. бі лім Қа зақ стан ды әлем нің да мы ған 50 
елі нің қа та ры на қо са ды», де ді. «ба ла пан» бағ дар ла ма сы мек-
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теп жа сы на дейін гі ба ла лар ды то лық тай қам ту ға ба ғыт тал ған. 
Да рын ды ба ла лар үшін жа ра ты лы стану жә не ма те ма ти ка лық 
цикл ді зер де леумен 20 зият кер лік мек теп ашу жос пар ла нып 
отыр. Мұн дай бағ дар ла ма лар ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып-
тас ты ру үшін қа жет ті не гіз дер бе ре ді. Олар елі міз дің ин но ва-
циялық да муының бас тауы бо лып та бы ла ды. 

Оқу орын да ры ның тип те рі мен үл гі ле рін да мы ту ды әрі қа-
рай жал ғас ты рып, ав тор лық оқу курс та ры ның бағ дар ла ма ла-
рын әзір леу ді жү зе ге асы ру қа жет. Сон дай-ақ бі лім са ла сын-
да ғы да мы ту шы тех но ло гиялар ауқы мын ке ңейт іп, ше тел дік 
пе да гог тар мен бай ла ныс ор на ту қа жет т.с.с. 

рес пуб ли ка мыз да бі лім бе ру ме ке ме ле рі нің жа ңа фор ма-
ла ры жұ мыс іс теуі тиіс.

5. ин тел лек ту ал ды ұлт дұ рыс тәр бие ал ған адам дар дан ға-
на қа лып та са ала ды. бұл ту ра лы фо кус топ та ғы бар лық қа ты-
су шы лар айт ты. Яғ ни бү гін гі таң да жас тар тәр биелі лік пен бі-
лім ді лік ті бір тұл ға ның ажы ра мас бө лі гі ре тін де қа рас ты ра ды. 
Тәр бие нің қа жет ті ас пек ті ле рі не мы на лар жа та ды:

– же ке ба сы ның дағ ды ла ры.
– бі лім ге де ген ұм ты лыс та ры.
– ақыл-ой қа бі лет те рін да мы ту.
– іш кі жан дү ниесі нің бай лы ғы 
– адам гер ші лі гі
– ал ған ақ па рат ты ұғы нуы мен зер де леуі
– кі тап тар мен баҚ құ рал да рын оқуы.
Тәр бие от ба сы нан бас та ла ды. Сон дық тан от ба сы лық құн-

ды лық тар ды мем ле кет тік дең гейде на си хат тау ке рек.
6. ин тел лек ту ал ды тұл ға ның қа сиет те рі нің қа лып та суы 

үшін қа жет ті ас пек ті лер ре тін де мы на лар ды атау ға бо ла ды: 
o Отан ға де ген сүйіс пен ші лі гі,
o бел сен ді өмір лік ұстаны мы; 
o пат рио тизм;
o ұлт тық құн ды лық тар ды бі луі жә не олар ды сақ тай алуы;
o өзі нің жә не айна ла сын да ғы адам дар дың ден сау лы ғы на 

қам қор бо луы;
o әлем де гі оқи ға лар ға тал дам жа сай алуы;
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o жа сал ған қо ры тын ды лар дан пай да ала алуы;
o Қр заң да рын сақ тауы;
o өз пі кі рін біл ді руі;
o жа са ған жұ мы сы на қа на ғат та на алу се зі мі;
o мақ сат та рын жү зе ге асы ру ға ұм ты луы;
o шы ғар ма шы лық да му қа жет ті лі гі. 
7. Қа ла лық жә не ауыл дық мек теп тер ара сын да ғы айыр ма-

шы лық ты жою ке рек, ол тек ауыл дық тар ға ЖОО-ға түс кен де 
кво та бө лу мен ға на шек тел мей, ақ па ратт тық-ком му ни ка тив-
тік тех но ло гиялар ды пай да ла ну мен іс ке асы ры луы тиіс. 

8. ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру үр ді сі нің ба сым ба ғыт та ры-
ның бі рі бі лім ді ақ па рат тан ды ру, иКТ бі лім жә не тәр бие бе-
ру про цес те рі не ен гі зу бо лып та бы ла ды. иКТ ен гі зу мақ са ты 
жа ңа ақ па рат тық тех но ло гиялар ды: ком пью тер лік жә не те ле-
ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар ды пай да ла ну есе бі нен ин-
тел лек ту ал ды әре кет ті жа һан дық қар қын дан ды ру бо лып та-
бы ла ды. 
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ин тел лектуал дық капи тал 
бІ лІм қоҒамы ныҢ  
дамуы ныҢ неГІЗІ ре тІн де

● 5.1.  адам ка пи та лы – бо ла шақ қа  
 ин тел лек ту ал ды ин вес ти ция 

Соң ғы уа қыт тар да екі не гіз гі ба ғыт тың 
әсе рі нен әлем дік бі лім жә не эко но-
ми ка са ла ла ры жыл дам өз ге ріс тер-

ге ұшы рауда. Олар дың ал ғаш қы сы орын алып 
отыр ған бі лім эко но ми ка сы ның да му үр ді сі бо-
лып та бы ла ды, ол адам дар дың бі лім ар қы лы дағ-
ды лар ды иге руіне жә не мем ле кет тік со ған жәр-
дем де суіне ық пал ете ді. ал екін ші сі ал ғаш қы сы-
мен ты ғыз бай ла ныс ты, ол әлем де жо ға ры бі лім-
нің қар қын ды өсуі, бұл мил лион да ған адам дар 
үшін жа ңа мүм кін дік тер ге жол ашып, та ла нт ты 
әрі жо ға ры бі лім ді адам дар дың жа һан дық то бы-
ның ауқы мы ның ұл ғаюына әке ле ді. 2012 жыл-
ғы эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық жә не да му ды 
ұйым дас ты ру да бі лім ге көз қа рас тар ды шо лу да 
бұл өз ге ріс тер бас қа да ма ңыз ды жа һан дық ре-
цес сия лар мен (2009-2010 жж.) бір ге қа рас ты ры-
ла ды. Еш қан дай да мы ған ел әлем лік эко но ми-
ка лық құл ды раудан сақ тан ды рыл ма ған. алай да 
бі лім дең гейі нің жет кі лік ті жо ға ры бо луы, бі-
рін ші ден, эко но ми ка лық тұ рақ ты лық қа әке-
ле ді, ал кей де бюд жет тап шы лы ғы жағ дайын да 
ең бек на ры ғын да ғы ар тық шы лық тар ды ту ды ра-
ды [49]. Жо ға ры жә не ор та бі лі мі бар ма ман дар 

5. 
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ара сын да ғы ең бе ка қы айыр ма шы лы ғы жа һан дық ре цес сия 
үр ді сі не әкеп қа на қой май, күр де ле не түс ті. Егер 2008 жы лы 
эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық жә не да му ел де рін де жо ға ры 
бі лі мі бар ер адам ор та бі лі мі бар ма ман мен са лыс тыр ған да 58 
пай ыз ға кө бі рек жа ла қы ал са, он да 2010 жы лы бұл айыр ма шы-
лық 67 пай ыз ға дейін арт ты. бұл эко но ми ка лық құл ды раудың 
бар лық са ла лар ға, әсі ре се, бі лім дең гейі тө мен адам дар ға ық-
пал ете ті нін көр сет ті, со ның сал да ры нан эко но ми ка жә не жа-
һан дық ағар ту са ла ла ры өз ге ріс тер ге ұшы ра ды. Гэ ри бек кер-
дің пі кі рін ше, эко но ми ка лық тә сіл адам ның мі нез-құл қын 
ұғы ну мен ай қын дау да тұ тас жүйені та лап ете ді. Осы са ла да 
зерт теу лер жүр гіз ген бір не ше ға лым дар сәт сіз дік ке ұшы ра ды. 
бек кер дің есеп теуі бой ын ша, аҚШ-та адам зат ка пи та лы ның 
ин вес ти циясы құн ды қа ғаз дар ин вес ти циясы нан бір не ше есе 
ар тық пай да әке ле ді [50]. бек кер бі лім нен алы на тын эко но-
ми ка лық нә ти же ні ба ға лауды ұсы на ды. Ол бі лім нің эко но ми-
ка лық тиім ді лі гі нің ста тис ти ка лық есе бін жүр гіз ген ал ғаш қы 
ға лым. Жо ға ры бі лі мі бар адам дар дың өмір лік та быс та рын ай-
қын дау да олар дың та быс та ры нан кә сі би бі лі мі бар ма ман дар-
дың өмір лік та быс та ры алы нып тас та ла ды, ал олар дың та быс-
та ры нан ор та бі лі мі бар ма ман дар дың өмір лік та быс та ры алы-
нып тас та ла ды. бі лім ге жұм сал ған шы ғын дар мен қо са, бі лім 
алу шы ның оқу ке зін де «жі бе ріп ал ған» ең бе ка қы сы қа рас ты-
ры ла ды. Ол бі лім алу шы ның бі лім алу ға жұм са ған уақы ты мен 
шы ғын да ры ның құн ды лы ғы мен өл ше не ді жә не оны пай да-
ла ну ба ла ма лы қа ра жат ты жи нақ тау бо лып та бы ла ды. бек кер 
бі лім алу ға са лын ған са лым дар ды пай да ны жи нақ тау ре тін де 
қа рас ты ра оты рып, оның қайтары лу ын жыл дық тү сім нің 12-
14% деп са най ды. бі лім ге жұм са ла тын шы ғын нан алы на тын 
тү сім есеп те ле тін ға лым есеп те рі адам зат ка пи та лын бас ты 
зият кер лік қор жә не қо ғам ның тү ге сіл мейт ін ин вес ти циясы 
ре тін де қа рас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 

Әлем нің озық ойлы ға лым да ры осы ба ғыт та ке шен ді зерт-
теу лер жүр гі зіп, ға лым дар қауым дас ты ғы на өз де рі нің ең жақ-
сы идеяла ры мен прак ти ка лық ұсы ныс та рын біл дір ді. Мә се-
лен, ға лым дар В. Кле мент, Г. Хам ме рер, К. Шварц, а. бон фор,  
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Л. Эд вин сон, К. фарр, р. Лорд, Л. Воль фенcбергер, а.Тейк-
сей ра [51-56] адам зат ка пи та лын ин тел лек ту ал ды иевс ти ция 
ре тін де қа рас ты ра ды. Олар бі лім қо ға мын да ма те ри ал дық емес 
құн ды лық тар ға: бі лім ге, ғы лым ға, идея лар ға өте көп кө ңіл бө-
лі не ті нін дә лел дейді, жыл өт кен сай ын олар дың мән-ма ңы-
зы ар та тү су де. Ұзақ мер зім ді қа жет ет се де, адам зат ка пи та-
лы на са лын ған ин вес ти циялар тұ рақ ты да му дың не гіз гі жә не 
бір ден бір ке пі лі ре тін де қа рас ты ры ла ды. Қа зір гі ға лым дар 
теория лық тұр ғы дан осы проб ле ма ны қа рас ты ру жә не оның 
ғы лы ми не гі зін не гіз деу қа зір гі күн нің өзек ті мә се ле сі бо лып 
та бы ла ты нын айтады. бұл зерт теу лер де өсу жә не да му теори-
ясы эво лю ция теориясы ре тін де қа рас ты ры лып, ке ңі нен тал-
да на ды, ин тел лек ту ал ды ка пи тал тер ми ні си пат та ла ды, яғ ни 
олар ма те ри ал дық емес са ла ға қа тыс ты тер мин дер (ин та нж-
дибл). «ин та нд жибл ин ве ст мент» – ма те ри ал дық емес са ла ға 
ин вес ти циялар са лу ды си пат тайт ын тер мин. бұл теория ғы-
лы ми ор та лар да көп тал қы ла на ды. Сон дық тан ата лымш мә-
се ле нің теория сын не гіз деу ма ңыз ды мін дет бо лып та бы ла ды. 
Теория лық тұр ғы дан ұсы ныл ған мә се ле лер дің бі рі ма те ри ал-
дық емес са ла ны ин вес ти циялау эво лю циясы бо лып та бы ла-
ды. Не міс ға лым да ры В. Кле мент, Г. Хам ме рер мен К. Шварц 
ма те риалық емес са ла ны ин ве си циялау теория сын жан-жақ-
ты тал қы лап, осы ба ғыт та ғы зерт теу лер ді, ғы лы ми мек теп тер-
ді, олар дың тер ми но ло гиясы мен әдіс те рін си пат тайды [57].

Жа ңа ақ па рат тық тех но ло гиялар эко но ми ка ға ау қым ды 
өз ге ріс тер ен гіз ді. адам зат ка пи та лы на қа тыс ты әзір ле нім дер, 
зерт теу лер мен ма те ри ал дық емес са лым дар ма те ри ал дық ин-
вес ти циялар мен са лыс тыр ған да же тек ші орын ал ды. Өйт ке ні 
қа зір эко но ми ка лық қыз мет ма те ри ал дық емес құ рауыш тар ға 
ба ғыт тал ған. Қа зір «ма те ри ал дық емес ин вес ти ция» тер ми ні 
қайта ен гі зі ліп, эко но ми ка да ке ңі нен тал қы ла ну да. бұл тер-
мин нің анық та ма сы құ ра лып, ма те ри ал дық емес ин вес ти-
циялар ды ес ке ру ұсы ныс та ры біл ді рі лу де. Не гі зі ма те ри ал дық 
емес құн ды лық тар ды қо ғам да муының бас ты құ рауышы жә не 
эко но ми ка лық тиім ді лік ті арт ты ру ре тін де қа рас ты ру ке рек. 
Ма те ри ал дық емес са ла ны қар жы лан ды ру мә се ле сі ал дың ғы 
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қа тар лы ел дер де өзек ті бо лып та бы ла ды. Ол фран цуз ға лы мы 
а. бон фор мен швей ца рия ға лы мы Л.Эд вин сон зерт теу ле рін-
де ке ңі нен тал қы ла на ды [58]. ин вес ти циялар ды ма те ри ал дық 
емес са ла лар ға са лу ма ңыз ды лы ғы мен қа жет ті лі гі не кқ ңіл бө-
ле оты рып, ат вор лар оның қо ғам ның да му ына әсе рін ерек ше 
атап өте ді. из ра иль, Жа по ния, Еуро па ел де рі сияқ ты ел дер де 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал бі рін ші ке зек те қо ғам дық сек тор ға, 
қыз мет көр се ту са ла сы на жұм са лып, нә ти же сін де жал пы мем-
ле кет тік дең гейге жұм са ла ды. Ұлт бай лы ғын есе ле ту үшін бі-
рін ші ке зек те адам дар сау ат ты бо лу ла ры ке рек. Сон дық тан 
жа қын уа қыт та ауыл ша руашы лық жә не ин ду ст риал дық жос-
пар дан бас қа, ин тел лек ту ал ды ка пи тал жос па ры ның кар та сы 
әзір ле нуі тиіс. 

Қа зір ға лым дар осы са ла да ын ты мақ тас тық қа жет еке нін 
айтуда. Түр лі дең гей лер де қа рым-қа ты нас тан не ғұр лым кө бі-
рек да мы са, ин тел лек ту ал ды ка пи тал со ғұр лым тиім ді рек бол-
мақ. Әр бір ел дің мық ты саяси көш бас шы сы ның бо луы ұлт тық 
дең гейде, қо ғам дық ор та да ин тел лек ту ал ды ка пи тал дың қа-
лып та су ын та лап ете ді. 

бұл мә се ле лер ді ға лым дар ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды ви-
зу али за циялау; ин тел лек ту ал ды са лым дар ды бі лім ка пи та лы 
клас те рі нің құ ра мын да қа рас ты ру; ай мақ тар ға ин тел лек ту-
ал ды ка пи тал са лу дың тиім ді лі гі мен жа ңа шыл ды ғын мә де-
ни құн ды лық ре тін де қа лып тас ты ру; бі лім ка пи та лы на жа ңа 
ин но ва циялық қо ғам дық жүйе ре тін де ба сым дық бе ру сын ды 
мін дет тер мен си пат тайды [59]. 

Жо ға ры да атал ған мін дет тер ден бай қа ла ты ны, ең ал ды-
мен, ин тел лек ту ал ды ка пи тал дың мә ні мен ма ңы зын, қа жет-
ті лі гі мен мүм кін дік те рін ха лық қа, мақ сат ты ауди то рияға ви-
зу ал ды ком му ни ка ция ар қы лы та ра ту, тү сін ді ру, ағар ту. Ке ле-
сі мә се ле, бі лім ка пи та лы клас те рін құ ру, жүйе леу, шо ғыр лан-
ды ру. Яғ ни бі лім атал ған ма те ри ал ды емес са ла ны да мы ту дың 
бас ты құ ра лы, не гі зі, кү ші са на ла ды. 

ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды мә де ни құн ды лық, мә де ниет 
да муының өл ше мі ре тін де қа рас ты ру ерек ше на зар ауда ру-
ға тұ ра тын мә се ле. Се бе бі, озық тех но ло гиялар, ақ па рат ұт-
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қыр лы ғы дәуі рін де мә де ниет бас ты құн ды лық тар қа та рын да. 
Сон дық тан ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды мә де ни фе но мен ре-
тін де та ны ту, да мы ту, қа лып тас ты ру тиім ді де ұтым ды мін дет. 

Эко но ми ка лық, саяси бос тан дық жә не эко но ми ка лық 
игі лік мә се ле ле рін зерт те ген аме ри кан дық ға лым дар К. фарр, 
р. Лорд жә не Л. Воль фенбар гер ин тел лек ту ал дық тұ рақ ты лық 
мә се ле ле рі не эм пи ри ка лық тал дау лар жүр гі зе ді. Эко но ми ка-
лық, саяси бос тан дық пен ха лық тың игі лі гі нің бір-бі рі не ық-
па лы на тал дау жа сай ды. Жан-жақ ты тал дау үшін өн ді рі сі да-
мы ған жә не арт та қал ған ел дер таң дал ды. Зерт теу нә ти же ле рі 
көр сет кен дей, да мы ған жә не да муы тө мен ел дер де эко но ми-
ка лық бос тан дық ха лық тың игі лі гі дең гейі мен анық та ла ды, 
ал ха лық тың игі лі гі өз ке зег ні де саяси ер кін дік ке ық пал ете ді 
[60]. 

Пор ту га лия ға лы мы а. Тейк сейр адам ка пи та лы мен фир ма 
қыз ме ті ара сын да ғы бай ла ны ты қа рас ты ра ды. ав тор дың адам 
ка пи та лы әлеуе тін арт ты ру жол да рын қа рас ты ру ға ар нал ған 
тал дау ла ры эко но ми ка лық, тех но ло гиялық жә не орын да лу 
тұр ғы сы нан си пат та ла ды. адам ка пи та лы ның шо ғыр ла ну ына 
қо ғам дық жә не инс ти тут цио нал дық не гіз де ық пал ету жол да-
ры қа рас ты ры ла ды. адам ка пи та лын арт ты ру ар қы лы фир ма 
қыз ме ті нің та быс ты лы ғы, өмір шең ді гі теория лық жә не эм пи-
ри ка лық тұр ғы да тал да на ды [61].

Швей ца риялық ға лым дар б.Карл сон, Г.Элиас сон эко-
но ми ка лық да му әр түр лі идея лар жа ңа тех но ло гиялар ре-
тін де іс ке асуы ар қа сын да жү зе ге аса ды деп са най ды. ав тор-
лар қан дай идея эко но ми ка лық өр бу ге алып ке ле ді жә не сол 
идея лар дың қай сы сы қо ғам да му ына тиім ді ық пал ете ді де ген 
сұ рақ тар ға жауап із дей ді [62]. ал ис пан дық ға лым и. ни нез 
өнер кә сіп тік-ба за лық өн ді ріс тен ин тел лек ту ал ды өн ді ріс ке 
кө шу қар қын ды лы ғын зерт тей ді. Өз зерт теу ле рін де ол ма те-
ри ал дық емес ин вес ти циялар ға қа тыс ты түр лі әдіс тер ді, ст-
ра те гиялар мен тә сіл дер ді тал дайды. Мұн да ғы бас ты мін дет 
бар лыө теория лық ұсы ным дар ды іс жү зін де қол да ну бо лып 
та бы ла ды [63]. бри тан дық ға лым К.файл қо ғам дық фи ло со-
фия мен эко но ми ка ның ара қа ты на сы ту ра лы өз зерт теуін де 
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мә де ни құн ды лық тар ды ин тел лек ту ал ды ка пи тал дың ажы ра-
мас бө лі гі ре тін де қа рас ты ра ды [64].

ин тел лек ту ал ды ка пи тал дың та би ға тын ал ғаш қы лар дың 
бі рі бо лып зерт те ген Т. Стюарт бол ды. «ин тел лект кү ші: ин-
тел лек ту ал ды ка пи тал қа лай ша аме ри ка ның құн ды ка пи та-
лы на ай нал ды» ат ты ма қа ла сын да (1991) ол ин тел лек ту ал ды 
ка пи тал ды ком па ния қыз мет кер ле рі не ні бі ле ді жә не ком-
па нияның бә се ке лес тік ба сым ды ғы не бе ре ді; «па те нт тер, 
про цес тер, бас қа ру шы лық дағ ды ла ры, тех но ло гиялар, тұ ты-
ну шы лар мен жет кі зу ші лер ту ра лы ақ па рат пен тә жі ри бе» – 
осы ның бә рі нің жиын ты ғы ре тін де қа рас ты ра ды. бар лық осы 
бі лім дер ин тел лек ту ал ды бі лім бо лып та бы ла ды». 

ағыл шын ға лы мы ның пі кі рін ше, ин тел лек ту ал ды ка пи тал 
– бұл ұйым бай лы ғы ның жа ңа кө зі. Ма те ри ал дық емес эко но-
ми ка да же тіс тік ке же ту үшін ұйым дар мен әр бір адам ға оның 
бұ рын ғы дағ ды ла ры нан ерек ше ле не тін жұ мыс тә сіл де рін иге-
ру қа жет. бас қа ша айт қан да, «бі лім» жа ңа эко но ми ка ның, 
жа һан дық зор бә се ке лес тік тің жә не жа һан дық ме не дж мент 
па ра диг ма сы ның не гіз гі ұғы мы на ай нал ды. бас қа ру шы лық 
ақ па рат тық жүйе лер мен ақ па рат тық тех но ло гиялар ұғы мы 
ес кі ріп, бі лім тех но ло гиясы ұғы мы мен ал мас ты ры ла бас та-
ды. бі лім дәуірі: бі лім ин ду ст риясы, бі лім ді қыз мет кер лер, ка-
пи тал ре тін де гі бі лім, бі лім ді қол дау жүйесі, бі лім ді бас қа ру, 
бі лім ді өн ді ру, ұйым дас ты ру шы лық бі лім, ги пер бі лім т.с.с. 
дәуірі бас тал ды. Ең бай ел дер жақ сы бі лі мі мен адам зат ре-
сур сы бар ел дер бо лып та бы ла ды, ал ең ке дей ел дер тек та-
би ғи ши кі зат та ры на сүйене ді [65]. бі лім сіз ка пи тал құ ру мүм-
кін емес. Ел дер де ре су рс та ры не ме се ақ па рат та ры мол бо луы 
мүм кін, алай да бі лім ге ке дей бо луы мүм кін. бі лім – бұл мақ-
сат ты ба ғыт тал ған үй лес ті ріл ген әре кет тер. Оның бір ден бір 
дә ле лі мақ сат қа же ту бо лып та бы ла ды. бі лім са па сы же тіс тік 
са па сы не ме се үй лес ті ріл ген үр діс са па сы ар қы лы ба ға ла на ды.

Сон дай-ақ Т.Стюарт ғы лы ми лек си кон ға «бі лім кор по-
ра циясы» ұғы мын ен гі зе ді. Ол бі лім нің ма ңыз ды лы ғын, яғ ни 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды бә се ке лес тік бә се ке лес тік тер ге 
қол жет кі зу не гі зі ре тін де гі ма те ри ал дық емес ак тив ре тін де 
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мой ын дайт ын кә сі по рын. Жал пы ин тел лек ту ал ды қо ғам ту-
ра лы да осы лай айтуға бо ла ды. Мә се лен, қо ғам ның ин тел-
лек ту ал ды ка пи та лы – бұл қыз мет кер лер дің ин тел леу туал-
ды әлеует те рі нің да муы мен өза ра әре кет тес ті гі нің нә ти же сі, 
ұжым дық ақыл-ой энер гиясы, он да бі лім, тә жі ри бе, ақ па рат, 
ин тел лек ту ал ды мен шік – құн ды лық тар ды жа сауға мүм кін дік 
бе ре тін нің бар лы ғы қам ты ла ды. 

бі лім ді алу жә не пай да ла ну үшін ма те ри ал дық емес ак тив 
фор ма сы ре тін де бі лім мен бір ге ақ па рат тық тех но ло гиялар 
мен ақ па рат тық жүйе лер пай да ла ны ла ды. 

ағыл шын дық эко но мист а. Мар шалл [66] ка пи тал құ ра-
мы на ре ле ва нт ты ақ па рат ты – зат ту ра лы бі лім де гі ай қын-
сыз дық ты азайтуға мүм кін дік бе ре тін аұпа рат ты ен гіз ген ал-
ғаш қы лар дың бі рі бол ды. 1890 жы лы а. Мар шалл ка пи тал дың 
ба сым бө лі гін бі лім мен ұйым құ ра ды де ді, оның айт уын ша, 
бі лім өн ді ріс тің ең қуат ты қоз ғаушы кү ші бо лып та бы ла ды. 
Са ла лар дың ба сым бө лі гін де тех ни ка лық бі лім дер мен дағ ды-
лар дың дұ рыс ше шім қа был дай бі лу, же дел ді лік, тап қыр лық, 
бай қам паз дық жә не мақ сат қа же ту жо лын да ғы та бан ды лық 
тә різ ді қа сиет тер мен са лыс тыр ған да күн нен-күн ге мә ні азай-
ып ке ле ді. 

бі лім өн ді ріс пен адам дар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас-
тар ға ық па лын ти гі зе ала ды. бі лім ді пай да лан ған да бір эко-
но ми ка лық суб ъек ті лер бас қа ла ры ның ал дын да ақ па рат тық 
ба сым ды лық қа ие бо ла ала ды. ақ па рат тық ба сым дық қа ие 
бо лу дың екі не гіз гі кө зі бар: ақ па рат ты иеле ну мо но по лиясы 
жә не қол же тім ді ақ па рат ты бас қа лар дан жақ сы тү сі ну әрі ба-
ға лай алу қа бі ле ті. 

Са лыс тыр ма лы ақ па рат тық ба сым ды лық тар дың пай да бо-
луы бә се ке лес тік тің пай да бо лу ына әке ле ді. Мұн дай бә се ке-
лес тік жағ дайла рын да ғы лы ми бі лім дер ға на емес, же ке ле ген 
әр адам ның нақ ты жағ дайда қан дай жа ңа мүм кін дік тер ге жол 
ашыл ға нын ай қын дай бі луіне не гіз дел ген бі лім де рі мән ге ие. 
бұл жағ дайда бі лім бә се ке лес тік кү рес эле мен ті не жә не ка пи-
тал дың тиім ді лі гін арт ты ра тын фак тор ға айна ла ды. 

ақ па рат тық қо ғам эко но ми ка сы не гіз гі төрт ре су рс ты: ең-
бек, ка пи тал, же ке ле ген, ай мақ тық жә не топ тық ер кін дік жә-
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не ре ле ва нт ты ақ па рат – үне мі жа ға рып оты ра тын теория лық 
бі лім дер мен түр лі си пат та ғы мә лі мет тер ді, оның ішін де адам-
дар дың тә жі ри бе лік дағ ды ла рын пай да ла на ды.

ал ғаш қы екі ре сурс өн ді ріс фак тор ла ры бо лып та бы ла ды, 
ал соң ғы екеуі – олар ды тиім ді пай да ла ну дың қа жет ті шарт-
та ры. Мұн дай эко но ми ка да по тен циал ды тауар шы ға ру ды 
жүйелі түр де арт ты ру, ал кей жағ дай лар да іс жү зін де арт ты ру 
қа жет, ол өн ді ріс тің тех но ло гиялық ба за сын ең ал ды мен жа-
ңа ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік тех но ло гиялар ды өз гер ту 
ар қы лы үне мі жа ңар тып оты ру есе бі нен жү зе ге асы ры ла ды. 
ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік тех но ло гиялар мә лі мет тер ді 
ком пью тер де сан дық өң деуді, те ле ком му ни ка цияны, ау дио-, 
бей неақ па рат тар ды бе ру дің за ма науи тә сіл де рін, ақ па рат ты 
жет кі зу дің оп ти ка лық тал шық ты ар на ла рын т.с.с. қам ти ды. 

ре су рс тар ға бағ дар лан ған эко но ми ка да 1950 жыл дан бас тап 
бі лім тұ ты ну дың то лық құ қы лы ны са ны ре тін де қа рас ты ры ла 
бас та ды. бұл тә сіл ұйым дас ты ру ка пи та лы теория сын құ ру ға 
әкел ді, ол бі лім ді ұйым ға оның өзін дік тә жі ри бе сі ре тін де кі рік-
ті ре оты рып си пат тайды. Мы са лы, Дэ вис пен Мейер өз ең бек-
те рін де ұйым дас ты ру шы лық ка пи тал ды «көп те ген адам дар дың 
көп те ген жыл дар бойы жи нақ та ған тә жі ри бе ле рі мен бі лім де-
рі нің жиын ты ғын біл ді ре тін бү кіл ком па ния үшін стан дарт ты 
үр діс тер, жүйе лер жә не сая сат тар» ре тін де си пат тайды.

бі лім адам зат қо ға мы ның да муының ма ңыз ды фак то ры 
бо лып та бы ла ды, ал ақ па рат тық тех но ло гиялар – қо ғам ды ақ-
па рат тан ды ру дың не гіз гі құ ра лы са на ла ды. ақ па рат тық тех-
но ло гиялар мен World Wide Web да муы, жа һан дық, ай мақ тық 
жә не жер гі лік ті есеп теу же лі ле рі нің да муы ма те ри ал дық емес 
ак тив ре тін де бі лім ді бас қа ру плат фор ма сын құр ды. 

Қа зір гі кез де бі лім ді жа ңар ту үр ді сі ұйым ға жыл да мы рақ, 
тиім ді рек, те ре ңі рек ден деп еніп, сол ар қы лы бі лім ді жүйе леп, 
оны қой ыл ған мақ сат қа орай пай да ла ну мүм кін бол ды. Со-
ның нә ти же сін де ше шім қа был дау ды қол дайт ын жүйе лер, үл-
гі леу ді бол жайт ын вир туал ды шы найы лық үл гі ле рі, көп те ген 
нұс қа лар ға ие бас қа ру шы лық ақ па рат тық жүйе лер жә не жа-
сан ды ин тел лект бой ын ша әзір ле нім дер жа сал ды. бұл жүйе-
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лер адам зат бі лім де рі нің есе бі нен құ ра лып, со ның есе бі нен 
жұ мыс жа сай ды, олар өз ке зе гін де жа ңа рып, кө бейіп, тиім ді-
рек әрі оң тай лы рақ қол да ны ла ды.

Осы ған бай ла ныс ты бі лім тіим ді әре кет ре тін де адам ға өзі 
әре кет тер жүйе сін қа лып тас ты ра тын қор ша ған ор та ерек ше-
лі гін де үйле сім ді тір ші лік етуін нақ ты лауға мүм кін дік бе ре ді. 
бар лық бі лім дер – бұл бі лім ге ие адам ның үй лес ті ріл ген әре-
кет те рі. 

Мә се лен, қа зір гі ақ па рат тық тех но ло гиялар бі лім мен жұ-
мыс жа саудың мін дет ті фак то ры бо лып та бы ла ды. Олар бі лім-
ді жыл да мы рақ та ра ту ға мүм кін дік бе ре ді, қыз мет кер лер дің 
бі лім де рі нің ар қа сын да қан дай да бір ұйым ның тиім ді жұ мыс 
жа сауына ық па лын ти гі зе ді, бі лім дер ді жи нақ тау мен бас қа-
ру дың жа ңа тә сіл де рін ту ды ра ды. Зерт теу ші лер бі лім дер мен 
жұ мыс жа сау тех но ло гиясы ның үш кла сын бө ле ді: ақ па рат ты 
өң деу жә не тал дау ар қы лы бі лім құ ру ға ба ғыт тал ған тех но ло-
гиялар, жа ңа бі лім көз де рі нен бі лім алу ар қы лы бі лім ді ашу ға 
жә не зерт теу ге ба ғыт тал ған тех но ло гиялар жә не жүйе не ме се 
же лі ая сын да бі лім ді та ра ту ға ба ғыт тал ған тех но ло гиялар. 

Мұн дайда ком па нияның ин но ва циялық ка пи та лы ның не-
гі зі ре тін де ин тел лек ту ал ды ка пи тал бо ла шақ қа бағ дар лан ған. 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал жа ңа өнім ді жа сау ба ры сын да жә не 
тауар лық на рық та жа ңа орын дар ды иге ру ке зін де ша ра лар ды 
жү зе ге асыр ған да та быс ты да ми ды. бұл да му ком па нияның 
ол үшін зерт теу лер мен әзір ле нім дер ді қан ша лық ты та быс ты 
ұйым дас ты ра ала тын ды ғы на жә не қа жет ті ин тел лек ту ал ды, 
ма те ри ал дық жә не қар ды лық ре су рс тар ды қан ша лық ты жұ-
мыл ды ра ала тын ды ғы на бай ла ныс ты бо ла ды. 

ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды Л.Эд ви нс сон құн ды лық-
қа ай нал ды ру ға бо ла тын бі лім ре тін де қа рас ты ра ды. Й.руус, 
С.Пайк жә не JI.фернс тем ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды ұйым-
ның құн ды лық та рын құ ру ға қа ты са тын жә не ол то лық тай не-
ме се жар ты лай ба қы лауға ала тын бар лық ақ ша лай емес жә не 
ма те ри ал дық емес ре су рс тар мен те ңес ті ре ді. С. ал берт пен К. 
бред ли [67] ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды «бі лім дер мен се зіл-
мейт ін ак тив тер дің ин ди ви дуум дар ға, фир ма лар мен ұлыс-
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тар ға бә се ке лес тік ба сым ды ғын бе ре тін пай да лы ре су рс тар ға 
айна лу про це сі» деп бі ле ді. Дж. Тис ин тел лек ту ал ды ка пи-
тал ға си но ним ұғым «бі лім ак тив те рі» ұғы мын пай да ла на ды, 
осы лай ша олар ст ра те гиялық ак тив тер ре тін де же ке да ра жә не 
ұйым дық бі лім дер ден эко но ми ка лық пай да ны тар ту қа жет ті-
гі не ба са мән бе ре ді [68].

I. ин тел лек ту ал ды ка пи тал — бұл бай ла ныс тар ға не гіз дел-
ген құ ры лым дас ты рыл ған бі лім дер жә не да му әлеуеті не жә не 
құн құ ру ға ие қа бі лет тер. 

ин тел лек ту ал ды ка пи тал теориясы на ре сей лік ға лым дар 
да зор үлес қос ты. Мә се лен, B.JI. ино зем цев [69] ин тел лек-
ту ал ды ка пи тал ды қыз мет кер лер дің қа ра пай ым бі лім де рі мен 
ғы лы ми бі лім дер ді, ин тел лек ту ал ды мен шік пен жи нақ тал ған 
тә жі ри бе ні, қа рым-қа ты нас пен ақ па рат тық құ ры лым ды жи-
нақ тайт ын «ұжым дық ми» ре тін де ай қын дайды. б.б. Леонтьев 
[70] ин тел лек ту ал ды ка пи тал ре тін де қол да бар ин тел лек ту ал-
ды ак тив тер дің жиын ты ғы ның құ нын қа рас ты ра ды, оған ин-
тел лек ту ал ды мен шік, та би ғи жә не иге ріл ген ин тел лек ту ал ды 
қа бі лет тер жә не қыз мет кер лер дің дағ ды ла ры жә не жи нақ тал-
ған бі лім не гіз де рі мен бас қа суб ъек ті лер мен пай да лы қа рым-
қа ты нас тар кі ре ді. B.C. Еф ре мов [71] ин тел лек ту ал ды ка пи-
тал – бұл ұйым ие бі лім деп са най ды, ол ай қын, нақ ты, же ңіл 
фор ма да бе рі ле ді. 

ин тел лек ту ал ды ка пи тал дың ба за лық не гі зі нің – бі лім нің 
бо луы осы ұғым ның тү сін дір ме ле рі нің ба сым бө лі гі нің мә нін 
аша тү се ді. ин тел лек ту ал ды ка пи тал ой жұ мы сы ның нә ти-
же сі, бі лім ді қол да ну нә ти же сі ре тін де қа рас ты ры ла ды. Мұн-
дайда бі лім нің ас та ры нан же ке ле ген адам дар дың бі ле ті ні ға на 
емес, жал пы қо ғам ның бі лі мі ұғы ны ла ды. 

●  5.2.  ин тел лек ту ал дық ка пи тал жә не ел дің бә се ке ге  
 қа бі лет ті лі гі: сяаси жә не мә де ни ас пек ті ле рі

ақ па рат ға сы рын да бі лім қо ға мын да ин тел лек ту ал ды ка-
пи тал қо ғам ның да му ке пі лі, ха лық игі лі гі нің ар туы, бә се ке-
ге қа бі лет ті лі гі нің жо ға ры лауы ре тін де қа рас ты ры ла ды. ин-
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тел лек ту ал ды ка пи тал дың ар туы мен жи нақ та луының не гіз гі 
тех но ло гиясы – гу ма ни тар лық бі лім дер ден құ рал ған тех но ло-
гиялар ды жү зе ге асы ру. 

бү гін гі таң да ғы ғы лым да гу ма ни тар лық тех но ло гия ма-
те ри ал дық емес құн ды лық тар дың да муының бас ты трен ді 
ре тін де қа рас ты ры ла ды, яғ ни ол бі лім ка пи та лын үй лес ті ру-
ге ба ғыт тал ған әре кет бо лып та бы ла ды. Әлем дік эко но ми ка, 
оның ішін де қа зақ стан дық эко но ми ка жүйесі ма те ри ал дық 
емес ин вес ти циялар ды ма те ри ал дық өнім дер ге ай нал ды ру ке-
зе ңін де жұ мыс жа сауда. Әлеу мет тік-эко но ми ка дық жә не са-
яси са ла лар да ғы өз ге ріс тер, ма те ри ал дық емес әзір ле нім лер, 
зерт теу лер, адам зат ка пи та лы на са лын ған са лым дар ма те ри-
ал дық са ла лар ға ин вес ти ция са лу мен са лыс тыр ған да же тек ші 
рөл ге ие. Сон дық тан функ цио нал дық өн ді ріс тұ жы рым да ма-
сы на жа ңа көз қа рас тар қа лып та су да. 

Қа зір гі ғы лы ми жә не пуб ли цис ти ка лық әде биет те «гу ма-
ни тар лық тех но ло гиялар» сөз тір ке сі ке ңі нен, алай да жүйе сіз 
қол да ны ла ды. Көп те ген ғы лым дар тә жі ри бе ле рі көр сет кен-
дей, ұғым дар жүйе сін тек «тер ми но ло гия лық кон вен цияға» 
қол жет кі зу ар қы лы ға на рет теу ге бо ла ды, яғ ни қан дай да бір 
сөз ді бір ма ғы на да ға на қол да ну ту ра лы ке лі сім ге ке лу қа-
жет. Ға лым дар дың ал дын да тер мин дер ара сын да ғы маз мұн ды 
оның мән ді си пат та ма ла ры то лы ғы рақ кө рі ніс бе руі үшін бө-
ліс ті ру мін де ті тұр. 

Қан дай да бір әре кет тер дің тиім ді лі гі оң тай лы әдіс тер-
ді таң дау жә не қи сын дас ты ру ар қы лы қам та ма сыз еті ле ді.  
С.и. Оже гов тың тү сін дір ме сөз ді гі не сәй кес, «өн ді ріс тің бел-
гі лі бір са ла сын да ғы өн ді ріс тік әдіс тер мен тә сіл дер дің жиын-
ты ғы, сон дай-ақ қн ді ріс тә сіл де рін ғы лы ми си пат тау» тех но-
ло гия деп ата ла ды [72]. бел гі лі бол ған дай, әлеу мет тік да му да-
ғы шы ғар ма шы лы ық рө лі тұр ғы сы нан әре кет реп ро дук тив ті 
(бел гі лі нә ти же ге бел гі лі тә сіл дер мен қол жет кі зу) жә не про-
дук тив ті (жа ңа мақ сат тар ды жә не оған сәй кес тә сіл дер ді ту-
ды ру мен не ме се жа ңа тә сіл дер ар қы лы бел гі лі мақ сат тар ға 
қол жет кі зу мен бай ла ныс ты шы ғар ма шы лық) деп бө лі не ді. 
Де мек, С.и. Оже гов тұр ғы сы нан ал ған да, тех но ло гиялар тек 
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ма те ри ал дық игі лік тер ді өн ді ру ге ба ғыт тал ған реп ро дук тив ті 
әре кет тер де ға на қол да ны ла ды. бұл тә сіл дұ рыс па? 

«Тех но ло гия» сө зі грек тің «тех но» жә не «ло гос» сөз де рі нің 
құ ра луынан тү зіл ген. Оның ал ғаш қы сы ан ти ка лық фи ло со-
фияда жиі кез де сіп, тех ни ка ны ға на емес, кар ти на лар мен мү-
сін дер ді ту ды ру дан бас тап, тех ни ка лық бұй ым дар ды жа сауға, 
мә се лен, әс ке ри ма ши на лар ды, дейін гі бұй ым дар ды жа сау 
өне рін біл дір ген [73]. 

Қа зір гі за ман да «тех но ло гия» сө зі ежел гі грек тер де «тех не» 
сө зі тә різ ді кең ма ғы на сын да қол да ны ла ды. бұл ба ғыт ты бет-
ке В.В. ильин мен а.С. Па на рин әлем ді өз гер ту ге бағ дар лан-
ған қа зір гі адам ның ерек ше лік те рі ту ра лы жа за ды [74]. б.Г.  
Юдин дү ниеге де ген тех но ло гиялық қа рым-қа ты нас ту ра-
лы айтады, оны қо лай лы лық жә не ба ғыт ты лық бел гі ле рі деп 
атай ды [75]. Кез кел ген тех но ло гияның қа жет ті бел гі сі ре тін-
де бұл ав тор «шек теу лі лік жә не нақ ты лық» тә різ ді екі си пат ты 
са най ды. ав тор тех но ло гияны пай да ла ну нә ти же сі «бас тап қы 
нүк те де оған қол жет кі зу шы найы мүм кін бол ды ма, со ны ба-
ға лауға мүм кін дік бе ре тін бар лық ай қын ды лы ғы мен бе рі луі 
тиіс» деп атап өте ді [76]. 

а.Г. Шме лев тің пі кі рін ше, «тех но ло гия де ңо гейіне дейін 
жет кі зіл ген өнім дер мен қыз мет тер са па сы – бұл орын дау шы-
лар ға тәуел ді бол мауы, дә лі рек айт қан да, тек олар дың бі лік-
ті лі гі не – тех но ло гияны иге ру дә ре же сі не тәуел ді бо луы тиіс 
са па» [77]. алай да, тех но ло гияны иге ру бел гі лі бір ақ па рат кө-
ле мін ме ха ни ка лық иге ру мен шек тел мейтінін ес ке ру қа жет. 
Саяси тех но ло гиялар ға тал дам жа са ған а.и. Со ловь ев олар да 
«үне мі суб ъек ті нің шы ғар ма шы лы ғы на, суы рып сал ма лы ғы-
на, стан дарт ты емес әре кет те рі не орын бо ла ты нын» атап көр-
се те ді [78]. 

айт ыл ған дар ды ес ке ре оты рып, тех но ло гияны бел гі лі бір 
нә ти же ге тиім ді рек қол жет кі зу ге ба ғыт тал ған қан дай да бір 
әре кет тер жүйесі ре тін де анық тау ға бо ла ды. Әре кет суб ъек ті сі 
қан дай да бір бас қа емес, нақ осы нә ти же ге қы зы ғу шы лық та-
ны ту се бе бі ту ра лы сауал тех но ло гияның өзі нің аясы нан шы-
ғып ке те ді. В.В. ильин мен а.С. Па на рин нің апо ло гия мен 
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тех но ло гияны ажы ра ту ту ра лы ұсы ны сы мен ке лі су ге бо ла ды. 
Егер ал ғаш қы сы «кон цеп ту ал ды пы сық тау, ин тел лек ту ал ды 
та қы рып тан ды ру, әре кет тер ар қы лы мақ сат тар мен мүд де-
лер ді біл ді ріп, не гіз деп, са на лы түр де қой ып, ақ тап, мақ сат-
ты бағ дар ла са», екін ші сі «мақ сат тар мен мүд де лер ді іс жү зі не 
кел ті ріп, жү зе ге асы ра ды, тір ші лік құ ры лы мы на ық пал етіп, 
оны жыл дам да та ды не ме се баяула та ды» [79]. Осы лай ша, тех-
но ло гиялар құ рал дық си пат та бо лып, өз ді гі нен жа ғым ды не-
ме се жа ғым сыз ре тін де ба ға ла на ал май ды.

Л.Г. ио нин атап көр сет кен дей, «әлеу мет тік тех но ло гия» 
тер ми ні нің екі ма ғы на сы бар. Оның ас та ры нан әлеу мет тік 
жос пар лау жә не да му про це сін де, түр лі си пат та ғы әлеу мет тік 
мә се ле лер ді ше шу де қой ыл ған мақ сат тар ға қол жет кі зу үшін 
қол да ны ла тын тә сіл дер дің, әдіс тер дің, ық пал дар дың жиын-
ты ғы не ме се әлеу мет та ну дың теория лық қо ры тын ды ла рын 
іс жү зін де гі мақ сат тар да қол да ну тә сіл де рі ұғы ны ла ды [80]. 
ал ғаш қы тә сіл кө бі не-көп қа зір гі ғы лым ның «тех но ло гияла-
ну ын» біл ді ре ді, ол бі рін ші ке зек ке қол да бар же тіс тік тер ді 
ен гі зу емес, прак ти ка сұ ра ныс та ры на сәй кес жа ңа бі лім дер ді 
ту ды ру ды көр се те ді. 

Әлеу мет тік тех но ло гиялар ас та ры нан зерт теу ші лер әлеу-
мет тік құ ры лым дар мен әлеу мет тік про цес тер ге мақ сат ты 
ық пал ету ге ба ғыт тал ған тех но ло гиялар ды тү сі не ді. Мұн дай 
конст рук ция лан ған ұғым өз ауқы мы на бі лім жә не тәр бие са-
ла ла рын да қол да ны ла тын тех но ло гиялар ды қам ти ды ма? бұл 
сау ал ға оң жауап бер ген жөн, се бе бі ха лық тың ақыл-ой лық 
жә не адам гер ші лік қа сиет те рін өз гер ту қо ғам дық ор та ға ті ке-
лей әсе рін ти гі зе ді. 

Әлеу мет тік жә не гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды қа лай 
ажы ра ту ке рек де ген сауал аса өзек ті. б.Г. Юдин нің пі кі рін-
ше, «тұл ға лар ға тех но ло гиялық ық пал ету ту ра лы сөз бол ған 
жер де гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ту ра лы сөз ет кен жөн; ал 
кез кел ген ау қым да ғы әлеу мет тік қауым ға ық пал ету ту ра лы 
сөз бол ған жер де әлеу мет тік тех но ло гиялар ту ра лы сөз ет кен 
дұ рыс» [81]. Сөйте тұ ра, ав тор мұн дай көз қа рас тұр ғы сы нан 
«сол бір ға на ық пал ету ді бі рін ші түр ге де, екін ші түр ге де жат-
қы зу ға бо ла ты нын» айтады [82]. 
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«Гу ма ни тар лық тех но ло гия» ұғы мы ның бас қа да көп те-
ген тү сін дір ме ле рі бар. бір зерт теу ші лер оның же ке тұл ға ның 
жан-жақ ты іл гер ле ме лі да му ына ба ғыт тал ған ды ғын атап өте-
ді [83]. бас қа ла ры олар ды «ті ке лей ав то ри тар лық қы сым көр-
се ту» құ рал да рын пай да ла ну сыз та рап тар дың өза ра «жұм сақ» 
әре кет тес ті гі не ба ғыт тал ған про цес тердң бас қа ру дың жа ңа 
ти пі ре тін де си пат тайды [84]. ал үшін ші ле рі бол са бұл «бас-
қа ру шы лық ше шім дер дің транс лцияла ну жә не жү зе ге асы-
ры лу тә сіл де рін, әдіс те рі мен құ рал да рын» «ин ди вид тер мен 
топ тар дың құн ды лық са на сы на» не гіз де ле ті нін айтады, мұн-
дайда он дай са на «ра ционал ды жә не эмо ционал дық эле ме нт-
тер, сон дай-ақ адам пси хи ка сы ның са на лы жә не са на сы нан 
тыс дең гейле рі бір дей кө рі ніс та ба тын» күр де лі жүйе ре тін де 
қа рас ты ры ла ды [85]. ал төр тін ші ле рі гу ма ни тар лық тех но ло-
гиялар деп сырт қы жағ дай лар ға сәй кес адам дар дың қа рым-
қа ты на сы на жә не ха бар ла су ере же ле рі мен шең бер ле рі нің құ-
ры лу ына, тү зі луіне, өң де луіне не ме се өз ге руіне ба ғыт тал ған 
тех но ло гиялар ды атай ды [86]. бе сін ші ле рі бел гі лі бір топ тар 
үшін тиім ді маз мұн ды объек тив ті ақ па рат деп бұ қа ра лық са-
на ға ен гі зу ге мүм кін дік бе ре тін ма ни пу ля циялық құ рауыш қа 
ба са на зар ауда ра ды [87]. 

С.Г.Ка ра-Мур за атап өт кен дей, «жұм сақ» (гу ма ни тар лық) 
тех но ло гиялар ра ционал ды сен ді ру не ме се пис хо ло гиялық 
ма ни пу ля ция ар қы лы мақ сат қа қол жет кі зу ді ұйға ра ды, олар 
адам ды бас қа лар дың ті ле гін жү зе ге асы ру ға ын та лан ды рып 
қа на қой май, оның со ны жа сауға де ген қа лауын ту ды ра ды 
[88]. «Жұм сақ» тех но ло гияға қа тыс ты си но ним ре тін де «гу ма-
ни тар лық ты» қол да ну олар ды ту ды ру мен пай да ла ну да ерек-
ше рөл ат қа ра тын пси хо ло гия, мә де ниет та ну, линг вис ти ка, 
эт ног ра фия, дін та ну т.с.с. гу ма ни тар лық ғы лым дар дың ерек-
ше рө лі мен ақ та ла ды. 

біз дің ойы мыз ша, гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды «жұм-
сақ» тә сіл дер ді – сен ді ру мен пси хо ло гия лық ма ни пу ля-
циялар ды ба сым дық пен пай да ла ну ға не гіз дел ген әлеу мет тік 
тех но ло гия тү рі ре тін де анық та ған жөн. 

Сон дай-ақ әлеу мет тік тех но ло гиялар қо ғам дық өмір де гі 
қол да ны ла тын са ла ла ры бой ын ша жік те ле ала ды. Осы не гіз-
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де саяси, әлеу мет тік-эко но ми ка лық, ақ па рат тық, бі лім бе ру 
т.с.с. тех но ло гиялар ды ажы ра ту ға бо ла ды. Со циум да са лыс-
тыр ма лы ав то но мияға ие бір не ше жүйеше лер бар [89]. Әлеу-
мет тік тех но ло гиялар қо ғам дық өмір дің түр лі са ла ла рын да ке-
ңі нен қол да ны ла ды. 

Кей бір ше тел дік ға лым дар өз зерт теу ле рін де ма те ри-
ал дық емес са ла ға ин вес ти ция са лу ды эко но ми ка нығң да-
муының бас ты құ рауышы ре тін де қа рас ты ра ды [90]. алай да 
әлі күн ге дейін ма те ри ал дық емес ин вес ти циялар ды жік теу дің 
теория лық плат фор ма сы мен олар ды қол да ну дың прак ти ка-
лық плат фор ма сы жа сал ған жоқ. Әлеу мет тік эко но ми ка тұр-
ғы сы нан ал ған да, Гра но вет тер [91] ең бек те рін де ұсы ныл ған 
«са лым» кон цеп ті сі ерек ше мән ге ие. Оның пі кі рін ше, бі лім 
әлеу мет тік бай ла ныс тар ва куумын да емес, ар найы бағ дар лан-
ған ка пи тал кон тек сін де құ ры лып, бай ыты лып, ке ңі нен та ра-
ла ды. бұл жа ңа ұйым дас ты ру шы лық әре кет тің не гі зі бо лып 
та бы ла ды. Жа ңа кон цеп ту ал дық ере же лер ая сын да түр лі кор-
по ра циялар дың, ұйым дар мен же ке ле ген кә сіп кер лер дің құн-
ды лы ғы ин тел лек ту ал ды ка пи тал мен те ңе се ді. Сон дық тан, 
ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды ба ға лау жүйе сін же тіл ді ру қа жет-
ті лі гі ха лы қа ра лық ғы лы ми қауым дас тық тың ал дын да тұр ған 
ма ңыз ды мін дет бо лып та бы ла ды. 

Со ны мен, қа зір гі гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ту ра лы сөз 
ет кен де, зерт теу ші лер олар ды мін дет ті түр де «ин тел лек ту ал ды 
ка пи тал» ұғы мы мен бай ла ныс ты ра ды. Сон дай-ақ ин тел лек-
ту ал ды ка пи тал (ма те ри ал дық емес ин вес ти ция) ел дің бә се ке-
ге қа бі лет ті лі гі нің ажы ра мас бө лі гі бо лып та бы ла ды. Соң ғы 8 
жыл ішін де ма те ри ал дық емес ин вес ти циялар ды бас қа ру мен 
есеп теу дің бір не ше үл гі ле рі мен әдіс те рі ұсы ныл ды. бас қа ру 
са ла сын да бұл әдіс тер зерт теу лер де, бағ дар ла ма лық қам та-
ма сыз ету де, ин но ва циялар да, адам зат ка пи та лын өл шеуде 
қол да ны ла ды. бас қа үл гі лер ха лы қа ра лық дең гейде қол да-
ну ға ұсы ныл ған ере же лер ді үй лес ті ру ге ба ғыт тал ған. алай да, 
қол да ны лып жүр ген әзір ле нім дер ге қа ра мас тан, ма те ри ал-
дық емес са ла ға ин вес ти ция са лу дың ин тег ра циялық әді сін 
қол да ну қа жет ті лі гі туын дай ды. Ол эко но ми ка са ла сын да ғы 



159

кон цеп ту ал дық бі лім дер не гі зін де жа са луы тиіс. Сон дық тан 
Қа зақ стан да жүр гі зі ле тін зерт теу лер ха лы қа ра лық ғы лы ми 
қауым дас тық тың ал дын да тұр ған осы са ла да ғы мін дет тер ді 
ше шу де зор мән ге ие бол мақ. 

Ұлт тық дең гейде ма те ри ал дық емес құн ды лық тар ға ин-
вес ти ция са лу да ал дың ғы қа тар лы әлем дік тә сіл дер ді зерт теу 
ма ңыз ды бо лып са на ла ды, со ның нә ти же сін де бар үл гі лер-
ді қа зақ стан дық на рық тың жа ңа жағ дайла рын бейім деу мен 
олар ды же тіл ді ру мүм кін бо ла ды. Қыс қа ме рі зм ді перс пек ти ва 
тұр ғы сы нан, құн ды лық тар ды өн ді ру дің ин тел лек ту ал ды тә сі-
лі не на зар ау дар ған жөн. Ұзақ мер зім дік ст ра те гия тұр ғы сы-
нан, ма те ри ал дық емес құн ды лық тар ды ин вес ти циялау ды бі-
лім қо ға мын қа лып тас ты ру мен да мы ту дың бас ты ге не ра то ры 
ре тін де қа рас тыр ған жөн. 

атал мыш ғы лы ми жо ба ның жа ңа шыл ды ғы қа зақ стан дық 
бі лім қо ға мын қа лып тас ты ру мен да мы ту ға ба ғыт тал ған ма-
те ри ал дық емес са ла ны ин вес ти циялау ды теория лық бас қа ру 
мен есеп теу үл гі сін әзір леу ге не гіз дел ген, со ның нә ти же сін де 
бі лім са ла сын бас қа ру мен ста тис ти ка сы тә жі ри бе сін де қол-
да ну үшін гу ма ни тар лық құ рал дар ұсы ны ла ды. 

ин тел лек ту ал ды кпаи тал ды мә де ни құн ды лық, мә де ниет-
тің да му өл ше мі ре тін де қа рас ты ру ма ңыз ды мә се ле бо лып та-
бы ла ды. Се бе бі озық тех но ло гиялар мен маз мұн ды ақ па рат тар 
дәуі рін де мә де ниет ба сым құн ды лық тар қа та ры на ене ді. Сол 
се беп ті ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды мә де ни фе но мен ре тін-
де жа риялау, да мы ту жә не қа лып тас ты ру тиім ді әрі пай да лы 
мін дет бо лып та бы ла ды. Әлем нін бә се ке ге қа бі лет ті ал дың ғы 
қа тар лы ел де рін де бі лім ка пи та лы на ба сым дық бе ру жә не оны 
ин но ва циялық қо ғам дық жүйе жә не ст ра те гиялық мін дет ре-
тін де қа был дау кө ре ген ді сая сат жә не өр ке ниет ті қа дам бо лып 
та бы ла ды. 

Қа зақ стан жағ дайла рын да бі лім қо ға мын құ ру, оны қа-
лып тас ты ру жә не ел дің бас ты құн ды лы ған ай нал ды ру мем ле-
кет тік сая сат тың ст ра те гиялық мақ са ты жә не перс пек ти ва лы 
орын да ла тын мін де ті. Оған дә лел соң ғы үш жыл ішін де Қа-
зақ стан ның әлем нің 129 елі нің ара сын да ЮНЕС КО бой ын ша 
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бі лім нің да му ин дек сі жа ғы нан көш бас шы лар төрт ті гі не енуі 
бо лып та бы ла ды. 

Әлем нің озық ойлы ст ра тег сая сат кер ле рі ұлт тың ин тел-
лек ту ал ды ка пи та лы на ерек ше мән бе ре ді жә не оның қан дай 
да бір ай мақ та, ел де да муы, бай ыты луы жә не жи нақ та луы 
үшін бар лы ғын жа сай ды. Оның ұлт тық тә жі ри бе сі Қр Пре-
зи ден ті Н.Ә.На зар баев тың жүр гі зіп отыр ған ст ра те гиялық 
саяса ты нан кө рі ніс бе ре ді. 15 жыл ішін де Қа зақ стан әлем нің 
ең қар қын ды да му үс тін де гі бес елі нің қа та ры на ен ді. Өзі нің 
«Қа зақ стан-2050 ст ра те гиясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа 
саяси ба ғы ты» ат ты Жол дау ын да Ел ба сы да мы ған әрі бә се ке-
ге қа бі лет ті ел бо лу мін де тін қоя оты рып «адам зат әлеуе тін 
да мы ту ға ұзақ мер зім ді са лым дар са лу саяса ты ның ар қа сын да 
біз қа зір гі та ла нт ты жас ұр пақ ты қа лып тас тыр дық. 2050 жыл ға 
қа рай Қа зақ стан әлем нің ең да мы ған отыз елі нің қа та ры нан 
кө рі нуі тиіс. Да му шы ел дер ара сын да бұл орын ға та ла су да бә-
се ке лес тік қа тал бо ла ды» деп атап өте ді [93].

Әлем нің бә се ке ге қа бі лет ті ел де рі нің қа та ры на ену та лап-
та ры на сәй кес ке лу жо лы ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды таң дау 
бо лып та бы ла ды. атал мыш жо ба қа зақ стан дық бі лім қо ға-
мын да мы ту ды ин вес ти циялау ға ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық 
тех но ло гиялар ды әзір леу мә се ле ле рі не ар нал ған дық тан, не гіз 
ре тін де әлем дік тә жі ри бе де ин тел лек ту ал ды ин вес ти циялау 
ар қы лы ел эко но ми ка сы ның да му ына қа тыс ты зерт теу лер 
алы на ды. бұл ғы лы ми зерт теу лер де адам ның ин тел лек ту ал ды 
әлеуеті ин вес ти ция ре тін де қа рас ты ры ла ды. Сон дық тан ел дің 
бі лім қо ға мы ның да му ына ин вес ти циялар тар ту, оны тиім ді 
жү зе ге асы ру әдіс те рін жә не ба ға лау жүйе сін әзір леу ар қы лы 
рес пуб ли ка ның әлеу мет тік жә не эко но ми ка лық сек то ры ның 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру үшін ин но ва циялық мін дет-
тер ді ше шу дің ме ха ни зм де рін зер де леп, тал дау аса ма ңыз ды. 

бү гін гі таң да ха лы қа ра лық дең гейде ин тел лек ту ал ды 
әлеует тің да муы мен өзек ті мә се ле ле рі зерт те ліп, тал да нып 
ке ле ді. алай да қа зақ стан дық бі лім қо ға мын ин вес ти циялау-
дың қа зір гі за ман ғы кон цеп ті ле рін ұлт тық дең гейде тал дау ды 
бі рін ші мақ са ты етіп қой ған жо ба ал ғаш рет ұсы ны лып отыр. 
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Сон дық тан қа зақ стан дық бі лім қо ға мы ның да муы үшін ин-
тел лек ту ал ды ка пи тал ды тар ту, бі лім ка пи та лы на жа ңа ин-
но ва циялық қо ғам дық жүйе ре тін де ма те ри ал дық емес құн-
ды лық ре тін де ба сым дық бе ру тә різ ді мін дет тер ді орын дау да 
қа жет ті тех но ло гиялар ды әзір леу ма ңыз ды фак тор лар бо лып 
та бы ла ды. 
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ин тел лектуал дық 
құн ды лық тар дыҢ  
қа лып таСуы және бақ: 
ақпа рат тық және  
Гума ни тар лық тал дау

● 6.1.  қа зақ стан дық бі лім қо ға мын да  
 ақ па рат тықком му ни ка тив тік  
 тех но ло гиялар дың да муы 

бас қа да да му шы ел дер тә різ ді, Қа зақ-
стан үшін де ст ра те гиялық зор мін дет 
жал пы жаң ғыр ту ды жү зе ге асы ру бо-

лып та бы ла ды, со ның ая сын да қа зір гі за ман ғы 
қо ғам инс ти тут та ры құ ры лып қа на қой май, за-
ма науи қо ғам құ ры ла ды. Қа зір гі за ман да әлем-
де жа ңа ең бек бө лі ні сі орын алу да: ин тел лек ту-
ал ды ең бек, ғы лы ми жә не мә де ни өн ді ріс жә не 
қыз мет көр се ту са ла сын да бі лім эко но ми ка сы 
туын дап, ақ па рат тық қо ғам қа лып та су да. Қа-
зақ стан өз әріп тес те рі мен бір ле се оты рып бо-
ла шақ қо ға мы на енуі үшін бар күш-жі ге рін са-
луы тиіс. 

«ин тел лек ту ал ды ұлт» құ ру – бұл ХХІ ға-
сыр да қо ғам ды мо дер ни за циялау жо лы, оның 
бас ты қай нар кө зі жа ңа шыл ой лайт ын адам 
бо лып та бы ла ды. Шы ғар ма шы лық – бұл адам-
ның өз мүм кін дік те рі не жү зе ге асы ру про це сі, 
ол адам нан ру ха ни бай лы ғы ның мол ды ғын, 
да ра лы ғын жә не то лық қан ды тұл ға бо лу ын та-
лап ете ді. Сон дық тан со нау ға сыр лар дан бас тау 

6.
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алып бү гін гі күн ге дейін жет кен та ри хи-мә де ни мұ ра лар дың 
сан алуан ды ғы мі не, осы бо ла шақ тың ру ха ни не гіз де рі мен 
бас тау ла ры бо лып та бы ла ды, Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды 
ұлт ты қа лып тас ты ру жо лы да осы лар ды сақ тап, кө бейтуден 
бас тал ған. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру мә се ле сі ғы лым ның ал ды на 
жа ңа мін дет тер қой ды, ол қо ғам ның ру ха ни да муы мақ са тын-
да әлеу мет тік-гу ма ни тар лық, қо ғам дық-саяси ғы лым дар ара-
сын да бі рік кен зерт теу лер жүр гі зіп, пә на ра лық бай ла ныс тар 
ор на ту да жа тыр. бұл жер де бас ты көр сет кіш тер атал мыш са-
ла да бі лім алу шы лар дың жә не ма ман дар дың са ны ның ар туы 
мен олар ға де ген сұ ра ныс тың ұл ғаюы бо лып та бы ла ды. Осы-
ған бай ла ныс ты бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры атал мыш са ла-
да ғы дел дал ре тін де ерек ше рөл ат қа ра ды. 

Қа зір гі эко но ми ка лық жағ дай лар да бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры ның мә ні ар тып ке ле ді. Әр бір бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры инс ти ту ты ның өзі нің тың дар ман да ры мен кө рер-
мен де рі нің мақ сат ты ауди то риясы бар, әр бір же ке ле ген ауди-
то рияның ты ныс-тір ші лі гі нің ерек ше лік те рін, оның мүд де ле-
рін, мә се ле ле рін ес ке ре ді. 

баҚ – өз ал ды на бір ин ду ст рия, ол ақ па рат ты жыл дам бе-
ру ді жә не жап пай кө бейтуді қам та ма сыз ете тін ұйым дас ты-
ру шы лық-тех ни ка лық ке шен дер ді пай да ла ну мен қо ғам дық 
пі кір дің қа лып та су ына ба ғыт тал ған. баҚ – бұл қо ғам дық құ-
рал. Ол тұ ты ну шы лар ды ақ па рат тан ды рып қа на қой май, қо-
ғам дық пі кір ді қа лып тас ты ра ды, со лай ша, жо ға ры да көр се-
тіл ген көр сет кіш тер дің на си хат та лу ына, та ра лу ына ық па лын 
ти гі зе ді [94]. 

бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның саяси ком му ни ка ция 
про цес те рі нің ке ңі нен та ра лу ын да, қа жет ті ақ па рат тық-ком-
му ни ка тив тік ке ңіс тік тің қа лып та су ын да, қо ғам дық қа ты нас-
тар дың та быс ты жү зе ге асы ры лу ын да, күн тәр ті бі не көп те ген 
тал қы лау та қы рып та ры ның қой ылуын да зор мә ні бар. 

алай да баҚ саяси ком му ни ка ция қыз ме ті нен гө рі на рық 
ре тін де кө бі рек қа рас ты ры ла ды. баҚ-тың осы функ ция сын 
ес ке ре оты рып, ол мақ сат та ауди то рияны бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры ның өні мі мен қам та ма сыз ете тін биз нес ры но гы 
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ре тін де та ны ла ды деу ге бо ла ды. алай да бұл әдіс бұ қа ра лық 
ақ па рат жә не ком му ни ка ция ар на ла ры ның нақ ты қыз ме ті не 
то лық қан ды аш пай ды. 

бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры қа зір гі қо ғам ға қа жет ті 
саяси-ком му ни ка тив тік ин тег ра циялық про цес тер ді жү зе ге 
асы ра ды. баҚ жүйесі нің қо ғам мен жә не саяси жүйе мен қа-
ты нас та ры ның тал да мын да қа зір гі мем ле кет тер дің баҚ сек-
то ры ның ке ңею про це сін айта кет кен жөн. 

1980-ші жыл дар ға дейін тех ни ка лық жә не эко но ми ка лық 
жағ дай лар баҚ-тың да му ына ке дер гі лер ту дыр ды. Сол уа қыт-
тың тех ни ка лық мүм кін дік те рі нің шек теу лі лі гі баҚ-тың жа-
ңа қор ла ры ның да му ына жол аш па ды. 

Тех ни ка лық ке дер гі лер дің жой ылуы мен баК өнім де рі нің 
са ны да ар та түс ті. Со ның нә ти же сін де саяси ақ па рат са ны, 
яғ ни оның бас па сөз бен эфир де гі үле сі арт ты. алай да, жал пы 
ақ па рат пен са лыс тыр ған да, саяси ақ па рат пай ызы азай ып, 
ке рі сін ше, ойын- сауық бағ дар ла ма ла ры ның үле сі ба сым түс ті. 
ақ па рат тар са ны ның ар туымен бір ге оның та ра лу жә не жет кі-
зі лу жыл дам ды ғы бар лық бол жан ған көр сет кіш тер ден ар тық 
бол ды. бұл жер де ға лам тор дың зор рө лін айта кет кен жөн. 

Соң ғы жиыр ма жыл да баҚ са ла сы ның ке ңеюі масс-ме-
дианың та ра лу ке ңіс ті гі нің ке ңеюін біл ді ріп қа на қой май, ақ па-
рат тық-ком му ни ка ция лық про цес тер ді ұйым дас ты рып, жү зе ге 
асы ра тын жа ңа құ ры лым ре тін де гі оның рө лін ай қын дайды.

Еуро па да қо ғам дық бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры өз де-
рі нің ақ па рат тық на рық та ғы по зи цияла рын жо ғал та бас та-
ды. Күн тәр ті бін де қо ғам дық бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры-
ның са нын азайту ту ра лы мә се ле тұр ды. Осы сәт те Еуроо дақ 
қаулы сы на қол қой ыл ды, он да ақ па рат на рық тық тауар дың 
фор ма ла ры ның бір тү рі бол ған дық тан, ол са лық тар дың тү сі мі 
есе бі нен қар жы лан ды рыл мауы тиіс де лін ген. алай да, әлем дік 
тә жі ри бе көр сет кен дей, қо ғам дық ба ғыт та ғы баҚ әлі де сұ ра-
ныс қа ие [95]. 

бұ қа ра лық ақ па рат жә не ком му ни ка ция құ рал да ры ның 
та ра лу жә не қыз мет ке ңіс ті гі не ғұр лым ке ңейе түс кен сай-
ын ме ди аса ла да ғы бір лес тік тер дің жұ мы луы со ғұр лым ай қын 
бай қа ла түс ті. Тіп ті ша ғын ме ди акә сі по рын дар дың өзі бір тін-
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деп кө бі рек ақ па рат тар ту ды рып, өз де рі нің ба сы лым да ры мен 
ар на ла рын құр ды. 

бо ла шақ та әлем дік дең гейде бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да-
ры сек то ры ның жа ңа «ойын шы ла ры ның» са ны ар та тү се ті ні 
бел гі лі. бұ қа ра лық ме диа са ла сын да ғы қайта құ ры лым дас ты-
ру, мем ле кет тік ба қы лауды жою сая сат кер лер мен саяси ке-
ңес ші лер дің, саяси тех но лог тар дың, масс-ме диа са ла сын да ғы 
бас қа да ма ман дар дың бас ты мақ сат та ры бо лып та бы ла ды. 

баҚ са ла сы ның ке ңеюі жә не сая сат тың ысы ры луы, қо-
ғам дық ақ па рат құ рал да ры ның са ны ның азаюы ақ па рат тық-
ком му ни ка ция лық про цес тер ді жү зе ге асы ра тын әдіс тер мен 
тех но ло гиялар дың өз ге руіне әкел ді. 

адам зат тың ақ па рат тық қо ғам ға енуі түр лі ғы лым дар дың: 
сая сат та ну дың, әлеу мет та ну дың, пси хо ло гия ның, ком му ни-
ка ти вис ти ка ның, фи ло со фия ның т.б. пә на ра лық зерт теу ле рі-
не жат ты. бұл тұс та зерт теу дің жал пы за ты бұ қа ра лық ком му-
ни ка ция мен саяси би лік тің бай ла ны сы ның ке шен ді тал да мы 
бо лып та бы ла ды. 

Әлем дік баҚ-тың саяси, эко но ми ка лық, ғы лы ми-тех ни ка-
лық фак тор лар ға әсе рі жә не атал мыш ақ па рат тық-ком му ни ка-
ция лық ке ңіс тік те гі ұлт тық ерек ше лік тер жа ңа ба ғыт та ғы саяси 
ком му ни ка ция ның да муының не гі зі не ай нал ды. бұ дан әрі біз 
саяси ком му ни ка ти вис ти ка ның да му ын да ғы ше тел дік тә жі ри-
бе нің ор тақ ты ғы мен ерек ше лі гін қа рас ты ра тын бо ла мыз. 

бұ қа ра лық ком му ни ка ция құ рал да ры ұлт тық ин тег ра-
цияға әсер ете ді: іш кі жә не ха лы қа ра лық на рық тық бай ла-
ныс тар ды қам та ма сыз ете ді; қа зір гі за ман ғы қыз мет тер мен 
тауар лар ға қа жет ті лік ті ын та лан ды ра ды; за ма нуи құн ды лық-
тар мен тә сіл дер дің күн де лік ті жә не са лауат ты өмір сал ты на, 
ауыл ша ру ашы лы ғы на, өнер кә сіп ке енуіне ық па лын ти гі зе ді.

Да мы ған жә не да му шы ел дер дің бұ қа ра лық ком му ни ка-
ция құ рал да ры ның қуат ты лы ғы мен мүм кін дік те рі нің ара-
сын да ғы айыр ма шы лық тар кон цеп ту ал ды ға на емес, саяси да 
күр де лі лік тер ді ту ды ра ды, оның жар қын мы са лы «жа ңа әлем-
дік ақ па рат тық тәр тіп» идеясы бо лып та бы ла ды. 

бұ қа ра лық ком му ни ка ция ның әлем дік жүйе сін ба тыс тың 
да мы ған ел де рі ба қы лай ды. Мы са лы, әлем дік оқи ға лар дың 
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та ра лу ына мы на дай те ле жүйе лер ба қы лай ды: “ас со шиэйт ед 
Пресс”, “Юнайт ед Пресс ин тер нэшнл”, “Нью-Йорк Тай мс”, 
“Ньюсуик”, “Си-би-Эс”, “Си-Эн-Эн”, “Эй-би-Си”, “Эн-
би-Си”. Сон дай-ақ те ле- жә не ра диобағ дар ла ма лар дың өн ді-
рі лу жә не та ра лу тех но ло гияла рын бас қа ра оты рып, да му шы 
ел дер де гі бұ қа ра лық ком му ни ка ция ның жай-күйіне едәуір 
ық па лын ти гі зе ді. 

Сон дық тан 1978 жы лы «жа ңа әлем дік ақ па рат тық тәр тіп» 
ұғы мы ха лы қа ра лық дең гейде қа рас ты ры лып, бҰҰ бас ас са-
мб леясы ның жә не ЮНЕС КО бас кон фе рен циясы ның құ жат-
та рын да рес ми түр де қа был дан ды. 

ЮНЕС КО дек ла ра циясын да бұ қа ра лық ком му ни ка ция 
құ рал да ры ның әлем де гі рө лі жә не ха лық тар дың ке лі сі мі ту ра-
лы ақ па рат ты та ра ту да ғы тең сіз дік ті жою ту ра лы үн деу қа был-
дан ды [96]. Одан соң ЮНЕС КО бас та ма сы мен ха лы қа ра лық 
ком му ни ка ция ның да муы бағ дар ла ма сы бой ын ша жа ңа ұйым 
құ рыл ды. 

ба тыс зерт теу ші ле рі нің пі кі рін ше, ақ па рат ты рет теу дің 
атал мыш тә сі лі дәс түр лі ба тыс бас па сө зі не қа ра ма-қай шы ке-
ле ді – жур на лис тер өз пі кір ле рін ашық біл ді ре ал май ды, би-
лік пен мем ле кет ті сы най ал май ды т.с.с. «Жа ңа әлем дік ақ-
па рат тық тәр тіп» идея сын жү зе ге асы ру ту ра лы пі кір та лас тар 
іс жү зін де күрт өз ге ріс тер ту дыр ды. ЮНЕС КО ре зо лю ция сын 
қа был да ған нан кейін аҚШ бұл ұйым ның мү ше лі гі нен бас 
тарт ты. 

1980-1999 жж. «әлем дік ком му ни ка ция плю ра лиз мі» идея-
сы да ми бас та ды, сол кез де ақ па рат тық ал ма су ға ық пал ете тін 
ма ңыз ды бе та лыс тар бай қал ды. бі рін ші орын ды эко но ми ка 
мә се ле ле рі ал ды, тек со дан кейін мә де ниет ке, идеоло гияға, 
әлеу мет тік өмір ге кө ңіл бө лін ді. бұл өз ге ріс тер геосаяси оқи-
ға лар ға ға на қа тыс ты бол ған жоқ, эко но ми ка да ғы, да му шы 
ел дер дің өн ді рі сі нің да му ын да ғы қиын дық тар ға да қа тыс ты 
бол ды. 

Зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, ар найы бағ дар ла ма лар мен жа-
ңа лық тар да үкі мет тік бас та ма лар ға ба сым дық бе ру ма ңыз ды 
бо лып са на ла ды. ин вес тор лар ға ар нал ған мұн дай бағ дар ла-
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ма лар ел де гі саяси тұ рақ ты лық пен эко но ми ка лық жағ дай ту-
ра лы ақ па рат тың бас ты қай нар кө зі бо лып та бы ла ды. 

Со ны мен, да му шы ел дер де гі ин ду ст рия лан ды ру, олар дың 
әлем дік на рық қа енуі ба ла ма лы ақ па рат көз де рін пай да ла ну-
дың не гі зі бо лып та был ды жә не да му шы ел дер де ком му ни ка-
ция лық өнім дер ді өн ді ру де едәуір өз ге ріс тер орын ал ды.

Үн діс тан, бра зи лия, Мы сыр, Мек си ка ақ па рат тық өнім 
өн ді ру дің бә се ке лес тік на ры ғы на ба тыл ен ді. бұл «жа һан дық 
ком му ни ка ция плю ра лиз мі» тұ жы рым да ма сы ба тыс тық бір-
жақ ты ақ па рат тық ағым ға жә не мә де ни ге ге мо низм ге жауап 
бо лып та бы ла ды [97]. 

«Әлем дік ком му ни ка ция плю ра лиз мі» тәуел сіз жә не бел-
сен ді ақ па рат өн ді ру ші лер ге не гіз де ле ді. Соң ғы жыл да ры 
бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын жа һан дан ды ру дың әрі қа-
рай ғы бе та лы сы да мып, әлем дік ме га ме диа ком па ниялар дың 
ұстаным да ры ны ғай ып ке ле ді. 

Ком му ни ка ция, ақ па рат жә не бі лім – өмір дің дең гейі мен 
са па сын арт ты ру ға ық па лын ти гі зе тін іл ге рі леудің қоз ғаушы 
күш те рі бо лып та бы ла ды. Дәс түр лі де, за ма науи да ақ па рат-
тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар әлем де гі бар лық адам-
дар ға жа ңа әрі се нім ді да му мүм кін дік те рін ұсы на ды. Сон дай-
ақ көп те ген ел дер, оның ішін де аз да мы ған ел дер үшін ақ па-
рат жә не ақ па рат тық ал ма су то лық қан ды қол же тім ді емес, бұл 
олар дың ұзақ мер зім ді әрі тұ рақ ты да му перс пек ти ва сы мүм-
кін дік те рі нен айыра ды. Ком му ни ка ция ның екі мін де ті бар – 
эко но ми ка ның жә не мен та ли тет тің да му ына ық пал ету. Оның 
жү зе ге асы ры луы муль тмә де ни фак тор лар ға жә не ашық тық-
қа, тұ рақ ты да му ст ра те гиясы на, қо ғам да се нім ат мос фе ра сы-
ның қа лып та су ына бай ла ныс ты. Қа зақ стан үшін жал пы ақ-
па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гиялар дың да муы жә не 
же ке ле ген жер се рік тік тех но ло гиялар дың да муы бә се ке ге қа-
бі лет ті лік мә се ле ле рін ше шу де не гіз гі бо лып та бы ла ды. 

Осы ғы лы ми жо ба ның ав тор ла ры жүр гіз ген әлеу мет тік 
зерт теу лер ге сәй кес, Қа зақ стан да ғы ин тел лек ту ал ды ұлт тың 
әлеуе тін арт ты ру үшін ен гі зу қа жет ті ша ра лар дың ішін де ел де-
гі ғы лы ми әлеует ті жан дан ды ру –50%, ха лық үшін бі лім қор-
да ры ның қол же тім ді лі гін арт ты ру жә не би лік пен ха лық тың 
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ара сын да ғы жауап кер ші лік ті арт ты ру – 20%-дан, ұлт ин тел-
лек ті сін арт ты ру – 10% атал ды. Қа зақ стан да ғы ин тел лек ту-
ал ды әлеует ті арт ты ру үшін бі лім қо ға мын құ ру қа жет. Оған 
ық пал ете тін ал ғы шарт тар ре тін де зиялы қауым өкіл де рі ғы-
лы ми-ин но ва циялық әлеует ті арт ты ру ды – 45%, ха лық үшін 
бі лім алу дың қол же тім ді лі гін арт ты ру ды – 25%, аза мат тар 
үшін ақ па рат тық тең дік тің қол же тім ді лі гін арт ты ру ды – 20%, 
ха лық үшін ру ха ни адам гер ші лік тік құн ды лық тар дың қол же-
тім ді лі гін арт ты ру ды – 10% са най ды. Ха лық тың мен тальді 
ка пи та лы мен ұлт тың ин тел лек ту ал ды ка пи та лы ның да му-
ына ық пал ете тін фак тор лар дың іші нен сұ рал ған дар дың ба-
сым көп ші лі гі өне ге лік-ру ха ни дәс түр лер ді қа лып тас ты ру ды 
– 60%, ин но ва циялық-эко но ми ка лық ре фор ма лар ды жү зе ге 
асы ру ды – 25%,, әлеу мет тік-саяси жо ба лар ды жү зе ге асы ру ды 
–10%, ақ па рат тық тех но ло гиялар ды да мы ту ды – 5% ата ды. 
ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас ты ру да қа зақ стан дық баҚ-тар-
ға зор жауап кер ші лік жүк тел ген. Оны лай ық ты ба ға лап, аса 
ма ңыз ды деп са на ған дар сұ рал ған дар дың 60% құ ра ды, қа на-
ғат тан ды рар лық – 20%, ор та ша – 10%, қа лып ты – 5%, «нөл-
дік» – 5% деп са на ды. 

●  6.2. ин тел лек ту ал дық ұлт қа лып тас ты ру да ғы  
 бақтың рө лі

Әлем нің озық ел де рі нің қа та ры на кі ру үшін ин тел лек ту ал-
ды ұлт мә се ле сін қоз ғау, кө те ру қа зақ бас па сө зі не се нім мен 
үміт ар қа ла та ды. Қа зақ бас па сө зі нің осы нау мін дет те рін ғы-
лы ми тұр ғы да са ра лау, ба ға лау мақ са тын да «Еге мен Қа зақ-
стан», «ай қын», «алаш айна сы», «Жас алаш», «Жас қа зақ» га-
зет те рін де жа рық көр ген ма те ри ал дар таң дал ды. 

Ме диа-мо ни то ринг ин тел лек ту ал ды ұлт ты ай қын дау шы 
фак тор лар ды, қа зақ бас па сө зі нің ин те лек туал ды құн ды лық-
тар қа лып тас ты ру да ғы ор нын ай қын дау мақ са тын да жүр гі зіл-
ді. Тал дау ға ақ па рат тық, тал да ма лық ма қа ла лар қа рас ты рыл-
ды. Ко нент-тал дау дың хро но ло гиясы 2012 жыл дан 2013 жыл 
ара лы ғын қам ти ды. атал ған ба сы лым дар да жа риялан ған ма-
те ри ал дар дан 50 ин ди ка тор тір кеуге алын ды. 



169

б қо сым ша сын да кон тент-тал дау ға ірк тел ген 101 ма қа ла 
ті зі мі бе ріл се, В қо сым ша сын да олар ға жүр гі зіл ген кон тент-
тал дау кел ті ріл ген. Ма ғы на лық ин ди ка тор лар дың қайтала ну 
жиілі гі Г қо сым ша сын да кел ті ріл ді. Тал дау ға қо ғам дық саяси 
ма ңы зы бар кө сем сөз дер, сұх бат тар мен тал да ма лы ма те ри ал-
дар ірік тел ді. Әр бір ма ғы на лық ин ди ка тор лар ға сәй ке сін ше 
сан дық мә лі мет тер ор на лас ты рыл ды. Кес те де гі ма те ри ал дар 
ма ғы на лық ин ди ка тор лар дың кез де суі бой ын ша ер кін стиль-
де ірік тел ді.

бас па сөз де гі ақ па рат тық-са рап та ма лық ма те ри ал дар ды 
зерт теу де пай да ла ныл ған әдіс те ме олар дың ақ па рат тық бе рі-
лі мін арт ты ра ты ны сөз сіз. Зерт теу ба ры сын да қол да ныл ған 
саяси-дис курс тық са рап тау мен кон тент-са рап тау лар бас па-
сөз де гі ма те ри ал дар ды зерт теу де фак тор лық зерт теу лер қа-
жет ті са па лық жә не сан дық мә лі мет тер ді бер ді. 

Ме диа-мо ни то ринг жүр гі зу де «ин тел лек ту ал ды ұлт – 
2020» жо ба сын да атал ған не гіз гі де рек сөз дер ірік те ліп, мы на-
дай ка те го рия лар ті зі мі алын ды: Эко но ми ка, Мо дер ни за ция, 
Ұлт, Әлеует, ин ду ст рия, ин но ва ция, Озық тех но ло гиялар, 
бі лім ді лік, ин тел лект, Отан, Ха лық, Өне ге, Ұлт тық ин тел-
лект, Эру ди циялы адам дар, бі лім бе ру, бі лім алу, Сер пі ліс, 
ақ па рат тың қол же тім ді гі, Сын дар лы ой лау, бағ дар ала бі лу, 
Те рең ақыл, Өмір лік күш-қуат, Ғы лым, ин тел лек туал ды эли-
та, Ғы лы ми әлеует, Жа һан да ну, бә се ке лес тік рейт инг, ин-
но ва ция лық да му, Ғы лы ми-тех но ло гия, ин тел лек ту ал дық 
жүйе, Экоэ нер ге ти ка, Эко ло гия, ан тиэйд жинг (ан ти кә рі лік), 
Ғы лы ми-тех ни ка лық прог ресс, биз нес, ин но ва циялық-тех-
но ло гиялық да му, ин но ва циялық инф ра құ ры лым, ақ па рат-
тық тех но ло гиялар, ин ду ст риа лық ай мақ тар, адам ка пи та лы, 
ин тел лек ту ал ды ұлт, Ұлт тық құн ды лық, Са на лы жас тар, бі-
лім ді жас тар, Озық ел дер, Өр кен деу, бақ-дәу лет/игі лік, Ең-
бек пен қа бі лет, Отан сүй гіш тік, рух.

Тір кеу ка те го рияла ры тек қа на ма ғы на лық жүк те ме ні біл-
ді ре ті нін ес ке ру қа жет. Сон дық тан олар ды ма ғы на лық ка те-
го рия лар деп өте жиі атай ды, яғ ни, бұл ка те го рия лар дың ас та-
рын да бел гі лі ма ғы на лар бар деу ге бо ла ды. бас қа ша айт қан да, 
бұл ма ғы на лар дың ас та ры нан мә тін де айтыла тын қан дай да 
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бір ны сан ды не ме се осы ны сан ға қа тыс ты қан дай да бір қа-
сиет ті бай қай бі лу ке рек. Кей жағ дай лар да бұл ны сан бір сөз-
дің кө ме гі мен, ал ке ле сі жағ дай лар да – бір не ше сөз дер дің бі-
рі гуі ая сын да, яғ ни нақ ты тұ жы рым дар ар қы лы си пат та ла ды. 

Құ жат маз мұ нын да тек бір ға на ма ғы на лық эле мент түр-
лі сөз дік фор ма да айтылуы мүм кін бол ған дық тан, мә тін де гі 
осы нау ой біл ді ру дің бар лық ма ғы на лық ка те го рияла ры бо-
луы мүм кін фор ма ла рын із дес ті ру ке рек. біз дің зерт теуі міз де, 
атал ған ма ғы на лық жүк те ме лер «ин тел лек ту ал ды ұлт», «ин-
тел лек ту ал ды әлеует» ұғым да ры ның баҚ (қан дай баҚ-та) 
ма те ри ал да рын да қан ша лық ты жиі жа рияла на ты ны, оның 
ақ па рат тық-ком му ни ка тив тік ық па лы мен бұ қа ра лық/қо ғам-
дық пі кір қа лып тас ты ру фак тор ла ры ай қын да ла ды 

 Қа зақ бас па сө зін де гі тал да ма лы ма те ри ал дар ға жүр гі зіл-
ген са рап тау лар көр сет кен дей, зерт теу де тір кеу ка те го риясы 
қо ғам дық құн ды лық тар ды не ме се қо ғам дық өмір де гі ең айту-
лы оқи ға лар ды біл ді руі; іш кі жә не сырт қы сая сат ты қам ти тын 
мем ле кет тік сая сат тың приори тет ті ба ғыт та рын си пат тауы; 
Қа зақ стан да ғы саяси жә не эко но ми ка лық жағ дай дың ин ди-
ка то ры ре тін де та ны луы тиіс. 

Ма ғы на лық ка те го рия лар дың ал ды мен «эко но ми ка» ата-
луы оның қо ғам да му ын да бас ты фак тор екен ді гін дә лел дейді. 
рес пуб ли ка лық «Еге мен Қа зақ стан» га зе ті ел де гі эко но ми ка-
лық ахуал, қар жы, ин вес ти ция ту ра лы тал дау, са рап тау ма те-
ри ал да рын жа риялау да ба сым дық тар бе ре ді.

Ел ба сы лы мы ин тел ле ту ал ды құн ды лық тар ды ха лық са-
на сы на сі ңі ріп, көп тің ойы мен пі кі рі не ор тақ тіл де жа риялай 
бі луі, мем ле кет тің сая сат тың анық та нақ, ту ра да дәл көп кө-
кейіне қо ну ына ық пал етуі мен бас қа ба сы лым дар дан ерек ше-
ле ніп отыр ға ны ақи қат. бір «Ет жең ді нің» өзі бұл ба ғыт та то-
лым ды то ла ғай лы ма қа ла лар жа риялап ке ле ді. бас па сө зі нің, 
кө сем сө зі нің пәр мен ді лі гін та ны ту да бұл ба сы лым ның ор ны 
ерек. 

рес пуб ли ка лық қо ғам дық-саяси «ай қын» га зе тін де  
жа  рия лан ған «ар ман ның асу ла ры әлі ал да» ма қа ла да: «Соң-
ғы төрт жыл да қа ла эко но ми ка сы ның бар лық са ла сын да оң 
өз ге ріс тер орын алып, өнер кә сіп өн ді ріс те рін де айт ар лық-
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тай ал ға іл ге рі леуші лік бай қал ды. Шым кент рес пуб ли ка да ғы 
ірі ме га по лис тер дің бі рі не айна лып, үшін ші қа ла мәр те бе сі-
не дейін кө те ріл ді»,-деп Оң түс тік те гі эко но ми ка лық ахуал ға 
оң бол жам жа са лы на ды [100]. Эко но ми ка ның да муы – ел де гі 
би лік ба сын да ғы аза мат тар дың ме нед жер лік қа сиеті нен екен-
ді гін жур на лист оқыр ман ға баян дай ды. Эко но ми ка ны ел ді, 
мем ле кет ті, ха лық ты өр кен де ту дің бас ты те ті гі ре тін де қа рас-
ты ру – қа зақ бас па сө зін де гі қы зу да қар қын ды жа рияла нып, 
тал қы ла на тын та қы рып. 

Сон дай ба сы лым дар қа та рын да «алаш айна сын» атау ға 
бо ла ды. «Дат» айда ры көп ші лік ал дын да өзе гі піс кен өзек ті 
дү ниелер ді бұ қа ра лық ойға ар қау ете ді, қо ғам дық пі кір ге ны-
сан ете ді. Мә се лен, тех ни ка ғы лым да ры ның док то ры, про-
фес сор Т. Мен де баев тың бас па сөз ге «Өн ді ріс тен шет те тіл ген 
ха лық ру ха ни ке дей ші лік ке, то қы рауға ұшы рай ды» де ген ат-
пен бер ген сұх ба тын да ел де гі эко но ми ка лық ахуал ды: «... ал-
ды мен өт пе лі ке зең де гі эко но ми ка, со дан кейін ға на сая сат 
дейт ін тү сі нік біз де әлі күн ге дейін өз ге ріс сіз ке ле жа тыр. ру-
ха ни ке дей ші лік ке ұшы ра ған қо ғам ды ке лең сіз дік жай лай ды. 
Қа зір гі атыс-ша быс, на ша қор лық, зи на қор лық, жем қор лық 
пен сы бай лас тық сияқ ты жәйт тар со ның нақ ты айға ғы деу ге 
бо ла ды»,-деп си пат тайды [101]. Қо ғам ның эко но ми ка лық да-
муы ру ха ни да му мен қа тар жү ре ті нін тап ба сып, ту ра айт қан 
ға лым ның ойла ры орын ды. 

Тір кеуге алын ған ка те го рия лар дың қа та рын да «мо дер ни за-
ция» ма ғы на лық бел гі сі бар. Мо дер ни за ция ұғы мы қо ғам өмі-
рін де гі жа ңа жыл дық ты, дәс түр лі қо ғам нан за ма науи қо ғам ға 
өту ке зе ңің біл ді ре ді. Елі міз дің бас ты ба сы лы мы «Еге мен Қа-
зақ стан» ма те ри ал да рын да мо дер ни за циялау үде рі сін бас ты 
ма ғы на лық ин ди ка тор ре тін де қа лып тас тыр ған. Со ның дә ле лі 
ф. бы қай дың «ал ға ба су дың ай қын жо лы «ин ду ст рия лан ды ру 
кар та сы» бой ын ша нақ ты лан бақ» ма қа ла сын да кө рі ніс тап қан. 
ав тор: «Ел ба сы биыл ғы Жол дау ын да қа зақ стан дық да му дың 
ба сым ба ғыт та рын анық тап бер ге ні бар ша мыз ға мә лім. ал со-
ның ішін де гі ең ма ңыз ды сы әрі не гіз гі сі нің бі рі эко но ми ка-
мыз дың одан әрі мо дер ни за цияла нуы ның жа ңа жо ба сын жү зе-
ге асы ру бо лып та бы ла ды», – деп жа за ды. Қо ғам дық-саяси ба-
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сы лым ел де гі ин тел лек ту ал дық да му дың бас ты көр сет кіш те рін 
ақ па рат тық саяса ты ре тін де қа лып тас ты ра біл ген.

 Егер «Еге мен Қа зақ стан» га зе тін де «мо дер ни за ция» ұғы-
мы не гі зі нен Қа зақ стан ның саяси ба ғы ты мен бай ла ныс ты 
бол са, «алаш айна сы» га зе тін де ав тор С.Әлім жа но ва «бі лім 
бе ру жүйе сін мо дер ни за циялау мұ ға лім дер ді қа ғаз бас ты лық-
тан арыл та ал ды ма?» ат ты ма те риалын да [102] бі лім са ла сын-
да ғы мо дер ни за ция ту ра лы жа за ды. ав тор элект рон ды жур-
нал дар мен оқу лық тар дың ен гі зіл ген ді гі не қа ра мас тан, мек-
теп тер мен ЖОО оқы ту шы ла ры ның бұ рын ғы қа ғаз бас ты лық-
тан ары ла ал май ке ле жат қа нын айтады. айта ке тейік, «Жас 
қа зақ» га зе тін де он дай ма ғы на лық ин ди ка тор тір кел ген жоқ. 
Сон да ба сы лым ның не гіз гі мақ сат ты ауди то риясы бо лып та-
бы ла тын жас тар ды мо дер ни за ция та қы ры бы қы зық тыр май 
ма де ген сауал туын дай ды. «Әлеует» ұғы мы на қа тыс ты да 
осын дай құ бы лыс бай қа ла ды. бұл бас лы мы ның ақ па рат тық 
саяса тын да жі бе ріп ал ған ол қы лы ғы бо лар деп ой лай мыз. 

«ай қын» га зе тін де кон тент-тал дау жа сау үшін сұ рып тал ған 
ма ғы на лық бел гі лер жиі кез де се ді. «ақ сөй ле» айда ры өзек ті 
мә се ле лер дің, пай ым даулар мен қо ғам саяса ты ның мін бе рі не 
ай нал ған. Сая сат кер Ә.До сы мов тың «Мем ле кет те, ұлт та тек 
біз ді кі» ат ты ма қа ла сын да «Соң ғы екі жыл ішін де Қр Пре зи-
ден ті Н.На зар баев тың Жол дау ла рын да «мо дер ни за ция» сө зі 
өзі нің тұ рақ ты қол да ны сын тап ты. Де мек, бұл мо дер ни за ци 
Қа зақ стан да ғы мем ле кет тік жүйе нің тиім ді қыз ме ті үшін ма-
ңыз ды бо лып та бы ла ды де ген сөз», деп жа за ды. Мо дер ни за-
ця ның әлеу мет тік-эко но ми ка лық ти пі адам зат ка пи та лы ның 
рө лін арт ты ру ды та лап ете ді [103]. Осы лай ша, өзі нің мо дер-
ни за циялау үр діс те рін ел де тиім ді жү зе ге асы ру адам зат ка пи-
та лы мен ты ғыз бай ла ныс ты еке нін айта оты рып, сая сат кер 
қо ғам дық пі кір ді қа лып тас ты ра ды. 

ин тел лек ту ал ды құн ды лық тар ды қо ғам на за ры на ұсы нып, 
мә ні мен маз мұ нын жет кі зу де жұрт шы лық қа бе ре рі мол ба сы-
лым «алаш айна сы» га зе ті деу ге бо ла ды. ба сы лым ның бұл ба-
ғыт та жүр гі зе тін ақ па рат тық саяса ты, ком му ни ка тив ті ала ңы 
ер кін сөз, өт кір ой, ұт қыр идея лар ға жа рал ған. Мә се лен, га зет 
сан да ры ның бі рін де Ж. Тү сіп бе кұлы «Әлеу мет тік мо дер ни за ция 
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қа лай жү зе ге асуы ке рек?» ма қа ла сы жа рияла нып, он да: «Мо-
дер ни за ция қо ғам ның бар лық са ла сын бір дей қам ты ға ны дұ рыс. 
Со ның ішін де бі рін ші ке зек те әлеу мет тік са ла қам ты луы қа жет. 
Ме нің ше, әлеу мет тік мо дер ни за ция де ген ді күр де лен дір мей, қа-
ра пай ым нан бас тау ке рек. Жас от ба сы лар дың бас па на ға қол же-
тім ді лі гін қам та ма сыз ету – ке зек күт тір мес мә се ле. Екін ші проб-
ле ма – жұ мыс сыз дық дең гейін тө мен де ту», – де лін ген [104].

«Ұлт» ма ғы на лық ка те го риясы қа зақ бас па сө зін де жиі ата-
ла тын ұғым. Ұлт тық мә се ле, ұлт тық мүд де бас па сөз де жиі қоз-
ға ла тын та қы рып. «ай қын» ба сы лы мы бұл тұ ғы да өзін дік ба-
ғыт-бағ да ры бар, ұлт тық ақ па рат тық ке ңіс тік те ор ны бар ба-
сы лым ре тін де та ны лып отыр. Мы са лы, К. Тас бо ла то ва «Қа-
зақ тың ұлт тық ар ма ны не?» ма қа ла сын да: 

«Әр бір ұлт тың өз ар ма ны бар. бұл бәл кім, ұлт тық ар ман 
деп ата ла тын шы ғар. Орыс тың бү гін гі ар ма ны «Ұлы русь» 
идеясы мен ұш та сып жат қан дай. «аме ри ка лық ар ман» бол са, 
дү ниежү зі дең гейін де өзін дік бренд ке айна лып кет кен сияқ-
ты. Оның ма те ри ал дық ас та ры бар, яки «аме ри ка лық ар ман» 
ха лық тың әлеу мет тік тұр ғы дан ба қу ат ты өмір сү руіне ба рып 
ті ре ле ді. ал қа зақ тың ұлт тық ар ма ны не?», – де ген сұ рақ қа 
жауап із дей ді [105]. 

 Тәуел сіз ба сы лым «Жас қа зақ» га зе тін де де осы си пат та ғы 
ма те ри ал жиі жа рияла на ды.а. айталы «Пас пор ты бар «пат-
риот тар» ма қа ла сын да: «бал тық жа ға лауы, ТМД ел де рі тәуел-
сіз дік ал ған нан кейін олар дың ал дын да екі мә се ле тұр ды. бі-
рін ші сі – отар лан ған, яғ ни «жа ра лан ған» ұлт тар дың тағ ды ры 
– ті лі, ді ні, мә де ниеті, әде биеті, т.т. тұр са, екін ші сі – не гіз гі 
ұлт пен орыс ара сын да (қа зақ-орыс, эс тон-орыс т.б.) мә се ле 
ту ды. бұл проб ле ма бар лы ғы на ор тақ бол ды да, ол әр ел де әр-
қа лай ше шіл ді»,- деп жаз ды [106]. 

рес пуб ли ка лық «Жас алаш» га зе ті нің ұлт, ұлт тық мүд де 
та қы рып та рын жа риялау да өт кір сын, ащы тал дау лар ды жиі 
жа риялап, оп по зи циялық ба ғы тын анық та ны та ды. Га зет тің 
«Ұл ты ңыз Сіз ге ри за, ра ха!» ре дак ция лық ма қа ла сын да: 

«Ұлт тың қа мын ой лау – тектiлер ге тән тiрлiк, тектiлер ге 
ға на тие мел па рыз. Сiз де, қадiрлi ра ха, бұ дү ниеден ұлт тың 
қа мын жеу мен, ұлт тың мақ сат-мүд десiн тү ген деу мен өттiңiз. 
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1937 жыл ғы атып-асу бар, 1952 жыл ғы қу ғын дау бар, ұлт тың 
зиялы ла ры жа сың қы рап, бетi қайт ың қы рап, шар шаң қы рап 
жүр ген кез де Сiз «Қа зақ әде биетi» га зетiне жарқ еткiзiп ма қа-
ла жаз ды ңыз. Ұлт тық тiлдiң мүд десi жөнiнде. Осы ма қа ла ңыз 
үшiн қыз мет тен де кеттiңiз», – деп жа за ды [107].

Ел дің бас ты саяси ба сы лы мы «Еге мен Қа зақ стан да» 
«ұлт» ин ди ка то ры да саяси кон текс те қа рас ты ры ла ды. ав тор 
Ж.Сам рат өзі нің «бо ла шақ тық тар дың лай ық ты үле сі бар» ат-
ты ма қа ла сын да бы лай деп жа за ды [108]: «Оты рыс ты аш қан 
мем ле кет тік хат шы бар лық ко мис сия мү ше ле рін «бо ла шақ» 
ха лы қа ра лық сти пен диясы ның 20 жыл ды ғы мен құт тық тап, 
Мем ле кет бас шы сы ның же ке бас та ма сы мен бе рі ле тін сти-
пен дия ның бә се ке ге қа бі лет ті ұлт қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал-
ған ма ңыз ды жо ба ла ры ның бі рі не ай нал ға нын атап өт ті». бұл 
жер де ма ңыз ды саяси ст ра те гиялық ас пек ті ге – ең ал ды мен 
бә се ке ге қа бі лет ті бо ла ала тын ин тел лек ту ал ды ұлт қа лып тас-
ты ру ға ба са на зар ауда ры лып отыр. ал мы са лы, қа зақ тың ұлт-
тық мә де ниеті мен дәс түр ле рін дә ріп тейт ін «ана ті лі» га зе ті 
«ұлт» ұғы мын мә де ниет та ну шы лық тұр ғы дан қа рас ты ра ды. 
ав тор Н. Дом бай бы лай деп атап өте ді: «Егер ұлт тың ол ту-
ра лы тү сі нік бе ре тін бір не ше бел гі сі бол са, оның ең бі ре гей – 
ұлт тық та ғам дар бо лып та бы ла ды [109]». 

Кон тент-тал дау ға алын ған ма ғы на лық ка те го рия лар дың 
қа та рын да «Әлеу мет» ин ди ка то рын ерек ше ата ған жөн. Қо ғам-
ның әлеу мет тік мә се ле сі тұр ғын дар дың тұр мыс-тір ші лі гі, өмір 
сү ру са па сы сияқ ты ма ңыз ды мә се ле лер ді қам ти ды. бұл та қы-
рып «Еге мен Қа зақ стан» га зе ті нің бет те рін де жиі кө те рі ліп, осы 
ба ғыт та ғы рес ми жа ңа лық тар, оқи ға лар жа рияла нып оты ра ды.  
Т. Та бы нұлы ның «Үкі мет дағ да рыс пен кү ре су ге бе лін бе кем 
бу ды» ма қа ла сын да: «Қа зақ стан да ғы әлеу мет тік-эко но ми ка-
лық ахуал ға ти гі зе тін жа ғым сыз әсер ле рін же ңіл де ту жә не бо-
ла шақ та ғы эко но ми ка лық өсім ге қа жет ті не гіз ді қам та ма сыз 
ету. бұ ған дейін Мем ле кет бас шы сы ел де гі эко но ми ка ның 
ахуа лын тұ рақ тан ды ру ға Ұлт тық қор дан 10 мл рд. аҚШ дол ла-
ры бө лі не ті нін жа рия ет ті», – де ген оң өз ге ріс тер ді ха бар лайт-
ын де рек тер жа риялан ған [110]. 

Жал пы, ел ба сы лы мы эко но ми ка лық-әлеу мет тік жағ-
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дайды та ра зы лып, ек шеп, тек шеп тал дап оты ра тын кор рес-
пон ден циялар цик лін тұ рақ ты жа риялай ды. Оқыр ман ауди то-
риясы рес ми, са ли қа лы ақ пар лар мен де рек тер ді ба сы лым нан 
пі кір ге алып, кө ңіл ге то қи ала ды. 

Әлеу мет тік та қы рып ел дің ахуа лын та ны та тын ин ди ка  тор. 
Қа зақ бас па сө зі нің әр са ны бұл са ла да ғы орайы кел ген ой лар-
ды, ше шуі кел ген дү ниелер ді ізін суыт пай жа риялап оты ра-
ды. Мә се лен, «ай қын» га зе ті қо ға мы мыз дың өзек ті мә се ле сі 
жұ мыс сыз дық ты сын ға ала ды, оның сал да рын тал дайды. аҚ 
Мем ле кет тік әлеу мет тік сақ тан ды ру қо ры ның Пре зи ден ті 
«Сақ тан ды ру дың сан түр лі жо лы бар» ма те риалын да: «Қа зақ-
стан да жұ мыс сыз дық тан қор ғау мә се ле сі ма ңыз ды әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық мін дет тер ді ше шу ге, оның ішін де қо ғам да-
ғы та бы сын жә не әлеу мет тік мәр те бе сін жо ға лт қан топ тар дың 
бо луымен бай ла ныс ты әлеу мет тік тұ рақ сыз дық ты тө мен де ту-
ге ба ғыт тал ған мем ле кет тік сая сат тың ажы ра мас бө лі гі бо лып 
та бы ла ды», – дей ді [111].

 Жұ мыс сыз дық ел дік ке, мем ле кет ті ке сын. Ол ел дің ин тел-
лек ту ал ды өсуіне, да му ына сын. Сон дық тан бұл қо ғам дық ке-
сел. Оны мен кү рес тек құ зы рет ті ор ган дар дың емес, сон дай-ақ 
бас па сөз дің де мін де ті. бұл ақ па рат тық ор та ның саяса ты бо луы 
тиіс. Елі міз де пі кір алуан ды ғы на жол бер ген, мем ле кет тік сая-
сат қа ба тыл сын айт қан бас па сөз бар. Со ның бі рі «Жас алаш» 
га зе ті нің әлеу мет тік тек се ру нә ти же ле рі не қа тыс ты «бо ла ша қа 
се нім жоқ» де ген ма те ри ал жа риялап, он да: «ал ма ты да ар найы 
бас па сөз жиы нын өткiзген қо ғам дық ұйым өкiлдерi ба тыс Қа-
зақ стан да ғы әлеу меттiк ахуал ға жа сал ған тек се ру жұ мыс та ры-
ның қо ры тын ды сын жа рияла ды. Жиын ды өткiзген «аман дық 
сау лық» жә не «Ұла ғат ты жа нұя» қо ғам дық қо ры ның өкiлдерi 
сау ал на ма ға аза мат тар дың бар лы ғы дерлiк қа ты са ал ма ға нын 
айт ты. бiз сұ рау сал ған жұ мыс шы лар дың 48 пай ызы өмiр сү ру 
дең гейiмен келiспейдi», – деп жа за ды [112]. 

Әри не, сөз бос тан ды ғы, бас па сөз ер кін ді гі де мок ра тиялық 
құн ды лық тар дың бас ты кө рі ні сі. Сон дық тан да елі міз де әр 
та рап ты бас па сөз дің жа рық кө руі, он да ке ре ғар пі кір лер жа-
рияла нуы бұл ба ғыт та ғы ал ғаш қы қа дам дар деп са нау ке рек. 
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Ғы лым – ин тел лек ту ал ды құн ды лық тар қа та ры нан жа та-
тын бас ты фак тор. «Ғы лым» ин ди ка то рын ай қын дау шы се-
ман ти ка лық жүкт ме лер қа та ры нан «ғы лы ми әлеует», «озық 
тех но ло гиялар», «зерт теу лер» сияқ ты ма ғы на лық бел гі лер ді 
атау ға бо ла ды 

«алаш айна сы» га зе тін де С. Кө ке нов тің бел гі лі ға лым, фи-
ло соф Ә.Ны сан бав пен «Ұлт ру ха нияты мен мә де ниеті, игі лі гі 
үшін ең бек тен ген адам өмір ден шар ша май ды» сұх ба тын жа-
рияла ды. Са на лы ғұ мы рын тү гел дей гу ма ни тар лық ғы лым дар 
са ла сын да ғы шы ғар ма шы лық із де ніс тер ге ар на ған ұлт ру ха-
нияты ның қа лып та суы мен да му ына үл кес қос қан ға лым мен 
бол ған әң гі ме де қа зақ ғы лы мы ның жай-күй баян да ла ды. бұ-
қа ра лық ор та да ғы лым мен ғы лы ми қауым дас тық қа де ген оң 
көз қа рас қа лып тас ты ра тын ма те ри ал дар оның ин тел лек ту ал-
дық қор ре тін де гі құн ды лы ғын арт ты ру ға ық пал ете ді [113]. 

Ел дің әлеуе тін арт ты ра тын құн ды лық тар ре тін де бас па сөз-
де «ин тел лек ту ал ды», «ин тел лек ту ал ды эли та», «ин те лелк туал-
ды ұлт» ма ғы на лық ка те го рияла рын атау орын ды. бұл ба ғыт-
та мем ле кет тік саяси бағ дар, ст ра те гиялық ба ғыт бар. Ол жә не 
орын да ла тын мін дет тер. Со ның дә ле лі – елі міз де гі зият кер лік 
мек теп те рін ерек ше атау ға бо ла ды. Ке ле сі ма те ри ал «ай қын» га-
зе тін де жа рияла нып, ав то ры б. бей сен бе кұлы бі лім жә не ғы лым 
ми ни ст рлі гі мек теп ке дейін гі жә не ор та бі лім бе ру де пар та мен ті-
нің бас ты ғы Ж. Жон таева мен «Мек теп ке дейін гі жә не ор та бі лім 
бе ру са па сы – бо ла шақ тың ке пі лі» ат ты сұх бат та са ды. 

 «Ел ба сы ал ды мыз ға ұлт тық ин тел лек тің яд ро сын құ ру 
қа жет ті лі гін, Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал дық эли та сын тәр-
бие леу үшін ір ге тас бо лып та бы ла тын мек теп құ ру ды мін дет 
етіп қой ды. Осы мақ сат та «На зар баев зият кер лік мек теп те-
рі нің» же лі сі құ ры лу да. Қа зір гі уа қыт та рес пуб ли ка мыз дың 
астана, Се мей, Көк ше тау, Тал ды қор ған, Орал жә не Өс ке-
мен қа ла ла рын да 7 зият кер лік мек теп жұ мыс іс теуде», – дей-
ді сұх бат иесі [114]. 

 Мұн дай ин тел лек ту ал қауымы ның жас тү лек те рін да ря-
лайт ын мек теп тер са ны жыл сай ын кө бейіп ке ле ді. Ел дің ер-
тең гі ин тел лек ту ал қауымы ның ір ге сі осы лай қа ла на ды. 

«Озық техн лло гиялар» ұғы мы ның қол да ны луы қы зық. 
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Жо ға ры да біз ин но ва циялар мен ал дың ғы қа тар лы тех но ло-
гиялар дың ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру мен ин тел-
лек ту ал ды қо ғам құ ру да ғы ма ңыз ды шарт бо лып та бы ла ты нын 
атап өт тік. «Еге мен Қа зақ стан» га зе тін де озық тех но ло гиялар 
мем ле кет тік сая сат жә не Қа зақ стан үшін ма ңыз ды имидж дік 
жо ба « EXPO – 2017» тұр ғы сы нан бел сен ді түр де на си хат та ла-
ды. ав тор Е.Ома ров «бо ла шақ тың энер гиясы» ма қа ла сын да 
бы лай деп жа за ды [115]: 

«Ен ді ел дің ең бас ты қа ла сын да ин но ва циялық, жо ға ры 
тех но ло гиялық жо ба лар жү зе ге асы ры ла тын бо ла ды. Осы ған 
бай ла ныс ты «Pricewaterhouse Coopers» кон сал ти нг тік ком па-
ниясы мы на дай жо ға ры ба ға бе ре ді: «В то вре мя, ког да нач-
нет ся гло баль ный по ток гос тей со все го ми ра на выс тав ку 
«Ех ро-2017» көр ме сі не әлем нің түк пір-түк пі рі нен қо нақ тар 
ағы ла бас та ған да астана «ақыл ды қа ла лар дың» «Топ-50» ене-
ді. Жа ңа техн ло гиялар ды пай да ла ну дың ар қа сын да ол әлем-
де гі же тек ші орын дар дың бі рін ала ды».

«бі лім ді лік», «бі лім» тә різ ді ма ғы на лық пн ди ка тор лар ды 
қол да ну ту ра лы айт қан да, га зет тер ұқ сас тә сіл ді пай да ла на ды. 
бар лық ба сы лым дар жас тар дың бі лім алуы қа жет ті гін, бі лім-
нің әр бір адам ның өмі рін де гі жо ға ры құн ды лы ғын жә не ең 
бас ты сы – қа зақ тың ұлт тық дәс тү рін де бі лім ді әрі да на адам-
ға зор қа дір-құр мет көр се ті ле ті нін атап өте ді. «алаш айна сы» 
га зе ті өт кен ға сыр лар да өмір сүр ген Қа зақ стан ның ұлы та ри-
хи қай рат кер ле рі нің өмір баян да рын кел ті ре оты рып, олар-
дың бі лім ді лі гін, ақыл ды лы ғын, да на лы ғын, жо ға ры мо рал-
дық қа сиет те рін атап өте ді. «абы лай тәрз ді да на хан ның, да на 
пат ша ның мың жыл да бір-ақ рет туаты ны ақи қат. Ұсақ-түйек 
жау лар ды айт па ған ның өзін де төрт алып дер жа ва мен ор тақ 
тіл та бы су абы лай дың тұ сын да бай сал ды лық ты, да на лық ты, 
ба тыл дық ты, ше шім ді лік ті, те рең ақыл ды та лап ет ті».

«ин тел лект» ұғы мын пай да ла ну да да осын дай жағ дайды 
бай қай мыз. «ай қын» га зе ті ин тел лек ті ні ха лық ша ру ашы лы-
ғы ның ма ңыз ды құ рауышы ре тін де қа рас ты ра ды. Жур на лист 
Ж.Қа ра жан өзі нің «Энер гияға тап шы лық әлі де се зі ле ді» ат-
ты ма қа ла сын да «ин тел лек ту ал ды» сө зі мен Қр энер ге ти ка-
лық жүйе сін си пат тайды. бұл «ақыл ды эко но ми ка», «бі лім 
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эко но ми ка сы» тә різ ді әлем дік бе та лыс тар тұр ғы сы нан заң ды 
да. Жур на лист бы лай деп жа за ды: «Ше бер лік жос па ры тұр ғы-
сы нан са ла ны қал пы на кел ті ру дің не гіз гі идеясы – бұл 2030 
жыл ға қа рай тиім ді, үйле сім ді, жо ға ры тех но ло гиялы қа зақ-
стан дық ин тел лек ту ал ды энер гия жүйе сін құ ру» [116].

«ин тел лект» ұғы мын қол да ну да «алаш айна сы» га зе ті аса 
ма ңыз ды мә се ле ні қоз ғайды: ин тел лек ті ні те ле ви зия тә різ ді 
күш ті құ рал ар қы лы бұ қа ра ға ық пал ар қы лы да мы ту. Шы ны-
мен де, ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру да ғы баҚ-тың 
рө лін ба ға ла мау мүм кін емес. адам ның ой-өрі сін ке ңейт іп, 
ин тел лек ті сін да мы та тын та ным дық, бі лім дік ақ па рат тар ды 
жа риялай оты рып, та ны мал га зет-жур нал дар мен те ле ви зия-
лық бағ дар ла ма лар ин тел лек ту ал ды ка пи тал ды да мы ту да зор 
мән ге ие бо ла ды. Мы са лы, те ле ви зия эфир ге шы ға тын бар-
лық бағ дар ла ма ла ры ар қы лы бі лім ді та ра ту мін де тін қол ға 
ала ды, оның ішін де ғы лы ми бі лім ді та ра тып, мә де ниет пен 
өнер дің әде мі лі гін қа был дау ға, бі лім дік ақ па рат тар ды жет-
кі зу ге, ағар ту шы лық мін дет тер ді ат қа ру ға, жа ңа лық тар, ток- 
шоу, ойын- сауық бағ дар ла ма ла ры, де рек ті фильм дер, ки но-
лар т.с.с. ар қы лы кө рер мен дер мен үз дік сіз диа лог жүр гі зу ге 
мүм кін дік ала ды. Зерт теу ші лер бі лім бе ре тін те ле ви зия ның 
төрт қыз ме тін атап көр се те ді: ғы лы ми бі лім дер ді та ра ту (бі лім 
бе ру), мә де ни мұ ра ны на си хат тау (тәр бие леу), бі лім дік ақ-
па рат ты жет кі зу (ақ па рат тық), бі лім бе ру про це сі не қа тыс ты 
озық көз қа рас тар ды іл ге рі ле ту (ұйым дас ты ру шы лық). 

бі лім бе ре тін те ле ви зия бас қа ар найы ар на лар дан кө рер-
мен дер ді қа лай үйре те тін ді гі жә не қа лай қа был да на тын ды ғы-
на қа тыс ты мақ сат та ры мен жә не мін дет те рі мен ерек ше ле не ді. 
Оның бас ты функ цио нал дық мін де ті – ғы лы ми-мә де ни ақ па-
рат ты та ра ту, түр лі дең гейде гі жә не тип те гі жа ңа бі лім дер ді 
үйре ну мен оны қа был дау да кө мек көр се ту (бі лім бе ру мін де-
ті). бі лім бе ру те ле ви зиясы ар қы лы жет кі зі ле тін бі лім жал пы-
ға ор тақ бі лім нің мән ді лі гі не, қо ғам ға қыз мет ету идеясы на 
не гіз де ле ді. Олар оқу шы лар мен сту дент жас тар ды тәр бие леп 
қа на қой май, ғы лы ми, қо ғам дық, тұр мыс тық бі лім дер ді жет-
кі зе ді. Осы лай ша, егер бар лық те ле ви зия лар мә де ни жә не ғы-
лы ми құн ды лық тар ды та ра ту шы бо лып, олар ды жал пы көп-
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ші лік ке та ра ту жә не на си хат тау мүм кін ді гі не ие бол са, бі лім 
те ле ви зиясы өз ке зе гін де жал пы мә де ниет пен адам зат өр ке-
ние тін та ра ту дың ма ңыз ды тә сіл де рі нің бі рі бо лып та бы ла ды 
жә не тәр бие леу қыз ме тін ат қа ра ды. 

«алаш айна сы» га зе тін де жа рық көр ген б.Са ры бай дың 
«Отан дық те ле ар на лар да ин тел лек ту ал дық бағ дар ла ма лар  дың 
күрт азай ып ке туі не нің бел гі сі?» ат ты ма қа ла сын да [117] ав-
тор қа зақ стан дық те ле ви зияда не лік тен ин тел лек ту ал дық бағ-
дар ла ма лар дың азай ып кет кен ді гін са рап тайды: «Отан дық те-
ле ар на лар ин тел лек ту ал ды бағ дар ла ма лар ды та ра ту ға құлық-
сыз. Әри не, әйгі лі ән ші не ме се ак тер жүр гі зе тін бағ дар ла ма ға 
не гі зі нен олар дың әріп тес те рі ша қы ры лып, қа тыс ты ры ла ды. 
Мұн дай бағ дар ла ма лар да кө ңіл кө те ру, той лар, ме рейт ой лар 
т.с.с. ту ра лы көп айтыла ды». бұ дан соң ав тор қа зір гі жас тар ды 
ки но, шоу-биз нес өкіл де рі нің же ке ба сы на қа тыс ты мә лі мет-
тер ға на қы зық ты ра ты нын, ал олар дың ин тел лек ті сін, та ным 
көк жие гін ке ңейтетін бағ дар ла ма лар дың отан дық те ле ви-
зияда жоқ еке нін өкі ніш пен атап өте ді. 

Қо ғам дық-саяси, әлеу мет тік-эко но ми ка лық оқи ға лар дың 
се ман ти ка лық ке ңіс ті гі ту ра лы ұғым ды те рең де ту үшін жүр гі зіл-
ген кон тент-тал дау лар нә ти же сін де кеел сі ке зек те мә лі мет тер дің 
сан дық өң де луі үшін ста тис ти ка лық әдіс тер қол да ныл ды. Нә-
ти же лер ді ста тис ти ка лық өң деу үшін қол дан ба лы зерт теу лер де 
ке ңі нен қол да ны ла тын бел гі лер ара сын да ғы ты ғыз бай ла ныс ты 
өл шеуге мүм кін дік бе ре тін фак тор лық са рап тау қол да ныл ды.

баҚ ма те ри ал да рын мат ри ца лық са рап тау да көп қол да-
ны ла тын әдіс тер дің бі рі – кө пөл шем ді ма те ма ти ка лық ста-
тис ти ка, яғ ни фак тор лық са рап тау деп те атай ды. фак тор лық 
са рап тау кө ме гі мен жа риялан ған ма те ри ал дар бел гі ле рі нің 
өза ра ұқ сас тық та ры мен сол бел гі лер дің жи нақ тал ған жиын-
ты ғын алу ға, яғ ни бас тап қы өз ге ріс тер ді жи нақ тау дең гейіне 
өту ге бо ла ды. фак тор лық са рап тау әді сі кө ме гі мен зерт те ле-
тін құ бы лыс тың хаос тық си па ты рет те ліп, жа ңа ги по те за лар 
тұ жы рым да ла ды. Осы зерт теу жұ мы сын да фак тор лық са рап-
тау дың бас ты әдіс те рі нің бі рі бас ты ком по не нт тер әді сі са на-
ла ды. атал ған әдіс саяси бол жам үшін, мә лі мет тер ді са рап тау-
да ке ңі нен қол да ны ла ды. 
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Әр түр лі си пат та ғы ба сы лым дар да ғы қо ғам да ғы бас ты са-
яси, әлеу мет тік жә не эко но ми ка лық мә се ле лер дің көр сет кі ші 
бо лар лық ма ғы на лық 50 бел гі бой ын ша жүр гі зіл ген са рап тау-
дан бай қал ға ны мы на дай (б,В,Г қо сым ша ла ры). 

Ең ал ды мен, «эко но ми ка», «әлеу мет» ма ғы на ла ры ның жиі 
кез де сіп, ба сым дық та ны туы бай қал ды. бұл рет те ал ды мен 
«Еге мен Қа зақ стан» жә не «Жас қа зақ» ба сы лым да ры, екін ші 
ке зек те «алаш айна сы» жә не «ай қын» га зет те рін де жа риялан-
ған ма ғы на лық жүк те ме лер дің жиілі гі ба сым бо лып отыр. 
атал ған ма ғы на лық бел гі лер ара сын да ғы айт ар лық тай айыр-
ма шы лық бай қа ла ды. Әсі ре се, «эко но ми ка» ұғы мы тал дау ға 
алын ған ма те ри ал дар да «Еге мен Қа зақ стан да» – 34, «Жас қа-
зақ та» – 23, «алаш айна сын да» – 21, «әлеу мет» ұғы мы «Еге-
мен Қа зақ стан да» – 11 рет, «Жас қа зақ та» – 13 рет қайтала-
на ды. ин тел лек ту ал ды әлеует ті қа лып тас ты ру ға ық пал ете тін 
фак тор лар ре тін де тал дау ға алын ған «мо дер ни за ция» жә не 
«ин ду ст рия» ұғым да ры екін ші топ ты құ рай ды. бұл ұйым дар 
қайтала ну жиілі гі мен кө пөл шем ді ста тис ти ка лық тал дау нә-
ти же ле рі бой ын ша бас па сөз де ба сым дық бе ріл ген ма ғы на лық 
жүк те ме лер қа та рын да. 

Тал дау ға алын ған ма те ри ал дар да бел гі лі ма ғы на лық жүк-
те ме лер дің қайтала ну жиілі гі не бай ла ныс ты оның се ман ти-
ка лық яд ро сын ай қын дап қой мас тан фак тор лық си па тын да 
ай қын дайды. 

баҚ – ин тел лек ту ал ды құн ды лық тар ды ай қын дайт ын, 
қа лып тас ты ра тын алаң. Сон дық тан да ел дің да муы, ха лық тың 
ру ха ни өр леуі, ұлт өре сі нің ар туы, бұ қа ра лық ой дың ке мел де-
нуі, қо ғам дық пі кір дің са ра ла нуы, ең ал ды мен, баҚ ар қы лы 
орын да ла ды, қа лып та са ды, ор ны ға ды. Осы тұр ғы дан ал ған да, 
қа зақ бас па сө зі нің де кө те ре тін жү гі, орын дайт ын мис сиясы 
бар. Ол – ел дік ин тел лек ту ал ды әлеует тен ұлт тық ин тел лек-
ту ал ға апа ра тын ақ па рат жо лы, бай ла ныс ар на сы, ком му ни-
ка ция ма ги ст ра лі.Төл ба сы лым дар дың жал ғыз ба ғы ты бар. Ол 
– ұлт тық мақ сат пен мұ рат қа адал дық, ел дік са на ға ту ра лық, 
ру ха ни құн ды лық тар ға жа на шыр лық. Мі не, бү гін гі қа зақ бас-
па сө зі нің ба ғы ты да, бағ да ры да – осы. 
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қоры тын ды

Қа зақ стан дық мем ле кет ті лік ті ре фор ма лаудың қа зір гі 
жағ  дайла рын да жә не қо ғам өмі рі нің тір ші лік әре ке ті нің бар-
лық жақ та рын мо дер ни за циялау да елі міз дің не гіз гі әлеу мет-
тік-мә де ни да му ба ғы ты на ба ра бар жә не аза мат тық қо ғам ды 
бе кі ту ге ық пал ете тін ком му ни ка тив тік-гум наитск па ра диг-
ма ға не гіз дел ген мә де ниет саяса тын әзір леу мә се ле сі нің өзек-
ті лі гі ар та тү се ді. Қа зақ стан кө бі не-көп мо дер ни за циялау дың 
бас ты фак то ры бо лып та бы ла тын мол та би ғи ши кі зат тар ре-
су рс та ры на ие ел ре тін де қа рас ты ры ла ды. алай да бү гін де бұл 
кейіп өізі нің бір мән ді лігн жо ғал ту да, се бе бі бір қа тар ел дер 
өз де рі нің ұлт тық мо дер ни за циялау мүм кін дік те рін көр сет ті, 
он дай да бас ты фак тор лар адам зат ка пи та лы ның да муымен, 
ха лық тың ба сым бө лі гі нің за ма науи тех но ло гиялар ды ұлт тық 
ру ха ни құн ды лық тар мен кі рік ті ре алуы мен бай ла ныс ты әлеу-
мет тік жә не мә де ни ре су рс тар бо лып та был ды. бұ ған мы сал 
Син га пур, Ма лай зия, түр кия, Қы тай жә не та ғы бас қа бір қа тар 
ел дер бо ла ала ды. 

Қа зақ стан дық қо ғам ды мо дер ни за циялау дың бұл ас пек-
ті ле рі теория лық тұр ғы дан да, қол дан ба лы тұр ғы сы нан да тү-
сі ніл ме ген бо лып са на ла ды. бұл жағ дай лар да қа зір гі за ман ғы 
ст ра те гиялар мен тех но ло гиялар ды тал дау мә се ле сі аса өзек ті, 
он да адам зат ка пи та лын бел сен ді ру дің жо ға ры ре сур сы мен 
адам дар ды ин тел лек ту ал ды қо ғам құ ру ға ру ха ни ын та лан ды-
ру қам ты ла ды. атал мыш ғы лы ми зерт теу де осы мақ сат қа қол 
жет кі зу көз дел ді. 

ин тел лект та қы рып тал қы лау, ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа-
лып тас ты ру ға қа тыс ты зерт теу лер жүр гі зу жа ңа маз мұн, жа ңа 
пі шін жә не қа зақ елі нің қа зір гі бет-бей не сі ту ра лы қо ғам дық 
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пі кір дің қа лып та су ына жә не ұжым дық әң гі ме лер мен сұх бат-
тар дың ұйым дас ты ры лу ына мүм кін дік бер ді. Қа зақ қо ға мы 
ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру про це сін өзі нен бас тау-
ды жөн көр ді.

ақ па рат тық қо ғам да ма те ри ал дық қо ғам емес, ру ха ни құн-
ды лық тар қо ға мы үс тем дік ете ді. ин тел лек ту ал ды құн ды лық-
тар ен ді гу ма ни тар лық бі лім дер мен ғы лым дар ба сым тех но ло-
гиялық ор та лар да да ми бас та ды. Ғы лым жа ңа тех но ло гиялар ды 
ұсы нып, ен гіз ді. Сөйте тұ ра, кез кел ген озық тех но ло гияның 
адам ның ой лауын, са на сын, се зім де рін ал мас ты ра ал майтыны 
бел гі лі бол ды. Сон дық тан ақ па рат тық қо ғам ның да му ке зе ңін-
де адам зат ка пи та лы бас ты ба сым дық бо лып та бы ла ды. Көп-
те ген ақ па рат тық ағым дар ды қа был дау жә не олар ды адам ның 
ин тел лек ті сі нің тал дауы күр де лі про цесс бо лып та бы ла ды. Дұ-
рыс жол ды із деп, қо ғам ның ру ха ни ком па сын дұ рыс ба ғыт тау 
– бұл би лік пен ғы лы ми қауым дас тық тың мін де ті. 

Ғы лы ми қауым дас ты қа гу ма ни тар лан ды ру ту ра лы бі лім 
мен ғы лым ды зерт теу бас тал ды, жа ңа са ла – гу ма ни тар лық 
тех но ло гиялар са ла сы пай да бол ды. Гу ма ни тар лық тех но ло-
гиялар мүм кін дік те рін қа рас ты ру жә не олар дың нә ти же ле рін 
ин тел лек ту ал ды ұлт тың қа лып та су ын да пай да ла ну ен ді аза-
мат тық бо рыш бо лып та бы ла ды. бұл мін дет тер озық ой лау 
жүйесі бар қауым дас тық қа ин тел лек ту ал ды аза мат ты қа лып-
тас ты ру, оның ше шім дер қа был дау про це сі не қа ты су ын бел-
сен ді ру, адам нығ жә не қо ғам ның бір-бі рі не се нім ар туы тә різ-
ді мін дет тер жүк тейді. 

Жүр гі зіл ген ғы лы ми зерт теу ле ин тел лек ту ал ды ұлт тың да-
му жә не қа лып та су век то рын нақ ты ай қын дап бер ді. Оған ең 
ал ды мен әлеу мет тік-саяси жә не эко но ми ка лық ре фор ма лар 
жа та ды. ру ха ни құн ды лық тар ға жа ңа көз қа рас тар ды қа лып-
тас ты ру да қо ғам дық ой лау жүйесі нің қа жет ті лі гі. «Ха лық тың 
ин тел лек ту ал ды әлеуеті» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы бой ын ша 
ин тел лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру тех но ло гиясын зерт теу 
мақ са тын да әл-фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті-
нің бас па сөз жә не элект рон ды баҚ ка фед ра сы са рап тық сау-
ал на ма жүр гіз ді. 
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Зерт теу объек ті сі ин тел лек ту ал ды қо ғам аза ма ты ның қо-
ғам дық са на сын да гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды әзір леу 
бо лып та бы ла ды.

Ұлт тық ин тел лек ту ал ды ка пи та лы ның да му ына жә не ру-
ха ни-адам гер ші лік ті құн ды лық та ры ның, эти ка лық нор ма-
лар дың қа лып та су ына ық пал ете тін фак тор лар ға бі лім мен ғы-
лым ның да муының бас ты көр сет кі ші ре тін де тал дам жа сал ды. 
ин тел лек ту ал ды әлеует ті арт ты ру үшін ин вес ти циялар тар ту 
ме ха ни зм де рі қа рас ты рыл ды. Гу ма ни тар лық тал дам ды әзір-
леу бой ын ша әлем дік озық тә жі ри бе ге тал дам жа сал ды. Осы 
тал дам дар не гі зін де Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал ды әлеуе тін 
арт ты ру жол да ры қа рас ты ры лып, анық тал ды. 

Ұлт тық ин тел лек ту ал ды ка пи та лы ның да му ына жә не ру-
ха ни-адам гер ші лік ті құн ды лық та ры ның, эти ка лық нор ма-
лар дың қа лып та су ына ық пал ете тін фак тор лар анық тал ған 
гу ма ни тар лық са рап та ма жа сал ды. ин тел лек ту ал ды қо ғам 
аза ма ты ның қо ғам дық са на сын қа лып тас ты ру ме ха ни зм де рін 
қа рас ты ра тын гу ма ни тар лық зерт теу лер жүр гі зіл ді. Сон дай-
ақ ха лық тың ин тел лек ту ал ды-мен тальді ка пи та лын да мы ту ға 
ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық тал дам дар жүр гі зіл ді. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам ды қа лып тас ты ру мен әлеу мет тік 
жо ба лауға ба ғыт тал ған гу ма ни тар лық тех но ло гиялар ды әзір-
леу мақ са тын да қо ғам дық пі кір зерт тел ді. 

Еге мен Қа зақ стан жа ңа мем ле кет ті лік тің қа лып та суының, 
іш кі ке лі сім нің қо ғам дық тұ рақ ты лы ғы ның, эко но ми ка лық 
жә не саяси тұ рақ ты да му дың әсер лі бей не сін көр се те біл ді. 
бұл бар ша қа зақ стан дық тар дың қол дауына ие бо лып отыр ған 
Ел ба сы мыз дың кө ре ген ді гін, ғы лы ми ой лам паз ды ғын, са раб-
дал саяса тын дә лел дейт ін факт бо лып та бы ла ды. 

ин тел лек ту ал ды қо ғам ның қа лып та суы мә се ле сі ғы лым-
ның ал ды на жа ңа мін дет тер қой ды. Ол қо ғам ның ру ха ни да-
муы мақ са тын да әлеу мет тік-гу ма ни тар лық, қо ғам дық-саяси 
ғы лым дар ара сын да ғы бі рік кен зерт теу лер жүр гі зу қа жет ті лі-
гін де жа тыр. 

Жо ға ры да атал ған дар ды ес ке ре оты рып, ке ле сі қо ры тын-
ды лар жа сауға бо ла ды: 
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1. Қа зір гі жас тар бо ла шақ ин тел лек ту ал ды ұлт не гі зін де 
қа зақ стан дық бі лім ал ған адам дар тұ ра ды деп са най ды. бұл бі-
лім алу бір ел мен шек те ліп қа луы тиіс де ген сөз емес, алай да 
ол сол ел дің гүл де нуіне ба ғыт та луы тиіс. ин тел лек ту ал ды ұлт 
мо де лі мін дет ті түр де пат риот тық ас пек ті лер ді қам туы тиіс – 
адам дар өз тіл де рі мен мә де ниет те рін жақ сы бі луі ке рек. бұл 
та лап тар әсі ре се, ай мақ тар да жүр гі зіл ген фо кус-топ тар да ай-
қын кө рі ніс бер ді. Жас тар ту ған өңі рі нің ру ха ни бай лы ғын ег-
жей-тег жейлі зерт теп, зер де леуге уа қыт мен кү шін ая май ды. 

2. ин тел лек ту ал ды ұлт тың ұлт тық мо де лі әлем дік ғы лы ми 
жә не бі лім үр діс те рі не кі рі гу ді де та лап ете ді. Яғ ни, ин тел лек-
ту ал ды ұлт өкі лі бір ел аума ғы мен шек те ліп қа луы тиіс емес. 
ин тел лек ту ал ды әлеует ті құ ру үшін әлем де гі әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық жә не мә де ни дағ да рыс ты жағ дай лар ды ес ке ру мен 
ше тел дік бар лық оң тә жі ри бе пай да ла ны луы тиіс. Нақ осы 
жер де эко но ми ка лық жә не әлеу мет тік са ла лар дың бар лық са-
ға ла рын қам ту мен ақ па рат тық жә не ком му ни ка ция лық тех-
но ло гиялар жұ мыс жа сауы тиіс. ақ па рат тық қо ғам ның не гіз гі 
құ раушы та ры бо лып та бы ла тын ақ па рат тың, бі лім мен тех но-
ло гиялар дың рө лі қар қын ды түр де өсуі тиіс. Ха лық тың ба сым 
бө лі гі үшін ақ па рат тық қыз мет тер дің қол же тім ді лі гі ар туы 
тиіс, бұл адам зат ка пи та лы ның да му ына оң әсе рін ти гі зіп, Қа-
зақ стан ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі нің ар ту ына ық пал ете ді.

3. ин тел лек ту ал ды қо ғам мо де лі мін дет ті түр де ғы лым ның 
жә не ғы лы ми зерт теу ме ке ме ле рі нің да му ын қам туы тиіс. За-
ма науи ғы лым ның да му ын сыз, ғы лы ми мек теп те рі нің қа лып-
та су ын сыз ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру мүм кін емес.

4. ин тел лек ту ал ды ұлт мо де лі ба ла бақ ша дан бас тап үз дік-
сіз бі лім бе ру ді мақ сат ете ді. Ел бас шы сы Н.На зар баев өзі нің 
Жол дау ын да: «Әлем нің да мы ған ел де рі нің қа та ры на қо сы лу 
үшін сәй кес бі лім қа жет. бі лім Қа зақ стан ды әлем нің да мы ған 
50 елі нің қа та ры на қо са ды» деп ай қын дап бер ді. «ба ла пан» 
бағ дар ла ма сы мек теп жа сы на дейін гі ба ла лар ды то лық қам ту-
ға бағ дар лан ған, да рын ды ба ла лар үшін жа ра ты лы стану жә не 
ма те ма ти ка ғы лым да рын те рең де те оқы ту мен 20 ин тел лек ту-
ал ды мек теп ашу көз де ліп отыр, мұн дай бағ дар ла ма лар ин тел-
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лек ту ал ды ұлт ты қа лып тас ты ру үшін не гіз са ла ды. атал мыш 
бағ дар ла ма лар елі міз дің ин но ва циялық да муының бас тауы 
бо лып та бы ла ды. 

атал мыш ұстаным дар ая сын да ғы әре кет тер ді ұйым дас-
ты ру мем ле кет тің ақ па рат тық саяса ты ның да му ына ық па лын 
ти гі зе тін ке шен ді ша ра лар ды үй лес ті ру ді, аза мат тар дың ақ па-
рат тар ға тең дей қол же тім ді лі гін, би лік тің ха лық пен тұ рақ ты 
диало гы ның қа лып та су ын, бұ қа ра лық ком му ни ка ция құ рал-
да ры ның кә сі би да му ын қа рас ты ра ды. 

Сон дай-ақ осы жо ба ның ав тор ла ры жүр гіз ген зерт теу лер 
қа зақ стан дық тар дың ин тел лек ту ал ды ұлт құ ру ға әзір лі гін жә-
не осы та ри хи таң дау дың қа жет ті лі гін нақ ты ла ды. бұ ған жас-
тар дың са па лы бі лім альып, да му ға, өз іс те рі нің кә сі би ше бе рі 
бо лу ға, өз Ота ны на адал қыз мет ету ге де ген ұм ты лыс та ры дә-
лел бо ла ала ды.

Қа зір гі кез де ком му ни ка ция лық экс пан сия әлем нің бар-
лық мә де ниеті не те рең ық пал етіп, ме дианың ді ни жә не мо-
раль дық қа рым-қа ты нас тар ға, саяси жә не әлеу мет тік са ла-
лар ға, тәр биеге ық па лы бол майт ын же рі кем де-кем. Тір ші-
лік ту ра лы бі лім дер мен тү сі нік тер дің ме ди аға бел гі лі бір дә-
ре же де тәуел ді лі гін біл ді ре тін әдет те гі «ақ па рат тық қо ғам», 
«ме диялық мә де ниет», «ме диялық ұр пақ» ұғым да ры на «ме-
диялық тә жі ри бе» ұғы мы қо сыл ды. 

Үде ме лі тех но ло гиялық іл ге рі леулер «ес кі» ме дианың эво-
лю цияға ұшы рап, «жа ңа ме диалар дың» пай да бо лу ына, олар-
дың бі рі гіп ком му ни ка ция ның «жа ңа тіл де рін» иге руіне, сол 
ар қы лы жа ңа ком му ни ка ция лық мә де ниет тің қа лып та су ына 
ық пал ете ді. Ыг найы аза мат тық қо ғам үшін то лық өр ке ниет-
тік ма ғы на сын да ғы сөз бос тан ды ғы аса қа жет. аза мат тық қо-
ғам ның қа лып та суының еш бір ке зе ңін де сөз бос тан ды ғы баҚ 
кә сі би қыз ме тін де гі жөн сіз ер кін дік пен жауап сыз дық ты біл-
дір ген емес. Кә сі би шек те лу се зі мі де мок ра тиялық ел дер дің 
ба сым бө лік те рін де гі көп те ген әлеу мет тік төң ке ріс тер дің ал-
дын ал ды. 

Саяси өза ра ық пал дас тық ор ны мен рө лі ха лық тың мақ-
сат та ры мен си мо вл дық тә сіл де рі не ға на емес, ақ па рат ты жет-
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кі зу дің тех ни ка лық құ рал да ры на да бай ла ныс ты. атап айт-
қан да, сая сат та қуат ты за ма нуи тех но те ле ме диум дар ды пай-
да ла ну ақ па рат ты та ра ту дың жа ңа тип те рі нің де, көп ші лік би-
лік са ла сын да ком му ни ка ция ның жа ңа фор ма ла ры ның пай да 
бо лу ына әкел ді. аза мат тық мүд де лер жүйе сін өз гер те оты рып, 
элект рон ды баҚ сая сат ты ме ди ап ро цес ке ай нал дыр ды, сөйт-
іп, бір ме зет те ком му ни ка ция про це сі не саяси ке ңіс тік ті вир-
туал дан ды ру мен үйле сім тап қан сәй кес өз ге ріс тер ен гіз ді, 
ги пер шы найы лық ты ту дыр ды, мем ле кет тік би лік ке бә се ке-
лес тік ті қол дау дың жа ңа ме ха ни зм де рін жа са ды. Со ны мен, 
қа лып тас пы жат қан ақ па рат тық қо ғам да баҚ сая сат тың қа-
лып та суы мен кө рі ніс бе руінің ма ңыз ды құ ра лы на ай нал ды. 

баҚ қо ғам мен би лік тің тек жар ты лай саяси құ ра лы ре-
тін де ға на, яғ ни саяси мә ні бар бұ қа ра лық ақ па рат ты та ра ту-
да ға на осы лай ша қа рас ты ры ла ала ды. баҚ-ты саяси са ла ға 
жат қы зу дың кри те риі олар дың би лік са ла сын да ғы ақ па рат-
тық жүк те ме сі нің дә ре же сі жә не сәй ке сін ше, би лік пен бай-
ла ныс қа тү су ге мүд де лі ха лық тың ком му ни ка тив тік әлеуе тін 
бел сен ді ру ге қа бі лет ті лі гі бо ла ала ды. Тіп ті бұ қа ра лық ауди то-
рияны жаула ған баҚ-тың өзі кө бі не бас қа ақ па рат тық алаң-
да, аза мат тар дың саяси мүд де ле рі мен әре кет те рі шең бе рі нен 
тыс жұ мыс жа сай ды. бас қа баҚ-тар ға, мы са лы, же ке мен шік 
баҚ-тар ға кел сек, олар дың саяси құ рам да сы ағар ту шы лық, 
мә де ни жә не бас қа да әре кет те рі мен бай ла ныс қан тұ рақ сыз 
ша ма бо луы мүм кін. Мұ ның бар лы ғы қа зақ стан дық баҚ – 
әлеу мет тік қа на емес, әлеуемт тік-саяси инс ти тут бо лып та бы-
ла ты нын көр се те ді. 

адам зат ка пи та лы – бұл әр мем ле кет тің бай лы ғы, бү гін гі 
таң да ин тел лек ту ал ды ұлт құ рып отыр ған ұлт – ру ха ни, әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық, мә де ни-саяси бай ла ныс тар мен та ри хи 
қа лып та сып, бі рік кен ха лық. Ұлт тық ин тел лек ті ні қа лып тас-
ты ру үшін біз ге ха лы қа ра лық дә ре же де гі эру ди циялы жә не 
бә се ке ге қа бі лет ті аза мат тар қа жет. бұл жер де баҚ-тың рө лі 
зор бол мақ. 

атал мыш ғы лы ми зерт теу нә ти же ле рін ин тел лек ту ал ды 
қо ғам ның да муы жә не ин тел лек ту ал ды әлеует тің да муы са-
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ла сын да ғы лы ми тұ жы рым да ма лар ды даяр лауда; ин тел лек ту-
ал дық қо ғам аза мат та ры ның қо ғам дық са на сы ның қа лып та-
су ына ба ғыт тал ған мем ле кет тік ақ па рат тық сая сат ты жү зе ге 
асы ру да; мо дер ни за циялау про це сін де ин тел лек ту ал ды қо-
ғам ның қа зақ стан дық мо де лі нің ны ғаюына ар нал ған ке шен ді 
бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ру да; қа зақ стан дық тар дың тұл ға-
лық-ұлт тық са на сы нан бас тап бұ қа ра лық-қо ғам дық са на сы на 
дейін гі саяси мә де ниеті нің да му ына ық пал ете тін ақ па рат тық-
ком му ни ка тив тік тех но ло гиялар ды қол да ну да; гу ма ни тар лық 
тех но ло гиялар дың же тіс тік те рін қо ғам дық ки кіл жің дер жағ-
дайла рын да пай да ла на тын ұлт тық, ха лы қа ра лық ор та лық тар 
қыз ме тін де; ел дің ин тел лек ту ал ды ұл ты ның қа лып та су перс-
пек ти ва ла рын бол жауда та быс ты қол да ну ға бо ла ды. 

ин ду ст риал ды-ин но ва циялық да му, ин тел лек ту ал ды ұлт-
тық қа лып та суы қа зақ қо ға мы үшін жа қын бо ла шақ та жү зе ге 
аса тын шы найы лық. бұл тұр ғы да қа зақ же рі ин тел лек ту ал ды 
құн ды лық тар ды қа был дап қа на қой май, олар ды өзі өн ді ріп, 
да мы та тын бо ла ды. 
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