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Зерттеудің өзектілігі. 
ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы әлемдегі қазіргі геосаяси жағдай 

жергілікті соғыстар мен қарулы қақтығыстар санының артуымен сипатталады. 
Шиеленіскен әскери-саяси жағдай әртүрлі мемлекеттердің экономикалық, саяси, аумақтық 
және басқа да мүдделеріне негізделген, бұл қазіргі қарулы қақтығыстардың сипатымен 
расталады. 

Жекелеген мемлекеттердің қазіргі әлемдік тәртіпті өзгерту ұмтылысында 
шиеленісті күшейтуге, тұрақсыздық ошақтарын кеңейтуге деген үрдістердің болуы 
Орталық Азия өңіріндегі әскери-саяси жағдайға әсер етеді. 

Алынған тарихи тәжірибеге сүйене отырып, әскери жанжалдарды шешудің 
оңтайлы тәсілдерін әзірлеу, Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігіне жаңа қауіп-
қатерлер туындаған кезде алдын алу шараларын қабылдау қажеттілігі туындайды. 

Орталық Азия әскери округін құрудың тарихи тәжірибесін және оның ХХ 
ғасырдың 70-80 жылдарындағы қызметін зерделеу келесі факторларға байланысты: 

- біріншіден, қысқа мерзімде қауіп төндіретін бағыттарда қорғаныс шептерін 
құрудың кеңестік тарихи тәжірибесінің негізінде ҚР әскери қауіпсіздігіне жаңа қауіп-
қатерлер туындаған кезде алдын алу шараларын уақытылы қабылдау үшін оны пайдалану 
мақсатында әскерлердің жедел-стратегиялық топтамасы ретінде ОАӘО (САВО) 
қалыптастыру және дамыту тәжірибесін зерделеген орынды; 

- екіншіден, Қазақстан Республикасы Қарулы күштерін дамытудың осы заманғы 
процесі және кәсіби әскери кадрлар мен мамандарды даярлаудағы осыған байланысты 
өзгерістер қазақстандық армияны кәсібилендіру жағдайында әскери кадрлар мен 
мамандарды даярлау жүйесін одан әрі жақсарту үшін осы тарихи тәжірибені 
шығармашылық тұрғыдан пайдалануды талап етеді, әскери оқыту мен тәрбиелеудің 
қағидаттары мен әдістерін, үрдістер мен сабақтарды тереңірек ұғынуға көмектеседі; 

Сондай-ақ, бұл тәжірибені зерделеу шақыруға дейінгі және әскерге шақырылатын 
жастарды әскери қызметке даярлау деңгейін арттыру және әскери-патриоттық тәрбиені 
жетілдіру міндеттерін тиімді және нәтижелі шешуге көмектеседі. 

- үшіншіден, жауынгерлік іс-қимылдар барысында әскери қызметшілермен 
идеологиялық және тәрбие жұмысының өсуінің заңды сипатын қарау және Ауған соғысы 
кезеңінде оны ұйымдастыру жөніндегі тәжірибені жан-жақты зерделеу әскери тарих 
ғылымы үшін теориялық маңызға және ҚР ҚК тәрбие құрылымдарында пайдалану үшін 
практикалық құндылыққа ие болады. 

Осылайша, жоғарыда аталған факторлардың барлық жиынтығы ҚК құрылысының 
тарихын (әскери округтің құрамы мен ұйымдық құрылымы, әскери кадрларды даярлау 
жүйесі мәселелері ашылады), әскери оқыту мен тәрбиелеу тарихын (жедел және 
жауынгерлік даярлықтың нысандары мен әдістері, әскери қызметшілердің жоғары 
моральдық-жауынгерлік қасиеттерін қалыптастыру, оларды әскери қызмет процесінде 
әскери тәрбиелеу) зерттеу саласындағы ғылыми әзірлеменің маңыздылығын 
куәландырады.  

Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Тақырыптың зерттелу дәрежесін талдау Орта 
Азия әскери округінің тарихы мен қызметіне арналған зерттеулер шеңбері аз екенін 
айқындады. Бұл кеңес заманында мемлекеттің қорғаныс мәселелері жөніндегі 
материалдардың құпиялылығына байланысты шектеулі қол жетімділігіне байланысты 
болды. Сондықтан ашық баспасөзде аз ғана деректі және ғылыми әдебиеттер болды. 

Сонымен қатар, зерттелетін ғылыми міндеттің кейбір аспектілері бірқатар 
авторлардың ғылыми зерттеулерінде жарық көрді. 

Жалпы, Орта Азия әскери округінің тарихын зерттеудің тарихнамасы оның 
құрылуы мен 1926-1945 жылдардағы қызметіне, сондай-ақ оның қайта құрылуы мен 1969-
1989 жылдардағы қызметіне байланысты екі кезеңге бөлінеді. 

Тарихнаманың бірінші кезеңінде т.ғ.к. В.В. Смирновтың «Социализмнің іргетасын 
қалау кезеңінде (1926-1932 жылдар) Орта Азия әскери округі әскерлерінің жеке құрамын 
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идеялық-саяси тәрбиелеуді күшейту жөніндегі саяси органдардың, партиялық 
ұйымдардың қызметі» тақырыбындағы диссертациясы үлкен қызығушылық тудырады. 

Диссертация материалы кеңестік, коммунистік идеологиялық рухқа толы, онда 
негізінен ХХ ғасырдың 20-30-жылдарында Орта Азия әскери округінің әскери 
қызметшілерін идеологиялық және саяси тәрбиелеудегі саяси органдар мен әскери партия 
ұйымдарының жетекші рөлі мен тәжірибесі ұсынылған. 

Жалпы, кеңестік кезеңдегі зерттеулер тарихи-партиялық сипатқа ие, онда негізінен 
әскери округтердің саяси органдары мен партиялық ұйымдарының идеологиялық және 
саяси жұмысы қарастырылады және іс жүзінде әскери-тарихи аспектіге әсер етпейді. 

Олардың ішінде авторлар ұжымы құжаттық негізде жазған «Сен Қызылту 
Ортаазиялық округте қызмет етесің» («Ты служишь в Краснознаменном 
Среднеазиатском») кітабы ерекше назар аударуға тұрарлық. Бұл еңбекте Коммунистік 
партияның Қарулы Күштерге, атап айтқанда, Орта Азия әскери округіне басшылық 
етудегі көп қырлы жұмысын көрсету міндеті қойылған. Авторлардың еңбектерінде 
округтің саяси органдары мен партиялық ұйымдарының әскери қызметшілермен саяси-
тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы және жүргізудегі жұмысын тереңірек түсінуге 
көмектесетін қызықты фактілер мен тұжырымдар бар. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы партия органдары жұмысының ерекшеліктері барынша толық 
көрсетілген. 

Ғалымдар М.Қ. Қозыбаев, Р.Г. Қаратаев, А. Мұхамеджанов, А. Қалшабеков 
еңбектері Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ОАӘО (САВО) қызметінің жекелеген 
мәселелеріне арналған, онда Қазақстан аумағында құрылған әскери бөлімдердің 
жауынгерлері мен командирлерінің ерлік істеріне көп көңіл бөлінген. 

Орта Азия әскери округінің тарихы мен қызметі ХХ ғасырдың 70-80 жж. 
қазақстандық ғалымдар С.С. Тауланов, Л.С. Ахметова, Л.Н. Бакаев, С.М. Акимбеков, А.Б. 
Тасболатовтың ғылыми еңбектерінде жарық көрді. 

Олардың ішінде п.ғ.д., т.ғ.к., генерал-майор С.С. Таулановтың Орта Азия мен 
Қазақстан халықтарының батырлық және жауынгерлік дәстүрлерінде жауынгерлерді 
тәрбиелеу бойынша тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізу мәселелеріне арналған 
кандидаттық диссертациясы, сондай-ақ офицерлер мен қоғамдық ұйымдардың әскери 
қызметшілерінің идеялық тәрбиесі бойынша батырлық-патриоттық жұмысының негізгі 
бағыттары мен әдістерін ұсынады ОАӘО (САВО). 

Т.ғ.д. Л.С. Ахметова бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары бойынша 
1946-1991 жылдардағы кеңестік командалық-әкімшілік жүйе жағдайында Қазақстандағы 
патриоттық тәрбие мәселесін зерттеді. 

Әскери ғалым Л.Н. Бакаевтың еңбегінде Қазақстан Коммунистік партиясының 
қызметі талданып, онда шақыруға дейінгі және әскерге шақыру жастарымен тәрбие 
жұмысы мәселелері қозғалады. 

Т.ғ.к. С.М. Акимбековтың «Ауған қақтығысы және Орталық Азия қауіпсіздігінің 
проблемалары» диссертациясында округтің бөлімдері мен бөлімшелері тікелей қатысқан 
Ауғанстандағы соғыс кезеңіндегі ОАӘО (САВО) қызметіне қатысты бірқатар мәселелер 
қаралады.  

Зерттеліп отырған проблема бойынша негізгі мәселелердің бірі әскери кадрлар мен 
мамандарды даярлау, әскерге шақыруға дейінгі және әскерге шақырылатын жастарды 
армияда қызмет етуге даярлау мәселесі болып табылады. Осы мәселеге т.ғ.д., генерал-
лейтенант А.Б. Тасболатов өзінің ғылыми еңбектерін арнады, онда ол Қазақстан 
Республикасында кәсіби әскери кадрларды даярлау тарихын зерттеді. 

Ортаазиялық әскери округтің құрылуы мен қызметіне өз естеліктерінде белгілі 
әскер басқарушылар, округ қолбасшылары мен қолбасшы орынбасарлары көп көңіл бөлді. 

Оларға әскери округінің бірінші қолбасшысы, Кеңес Одағының Батыры, армия 
генералы Н.Г. Лященконың авторлық еңбектері, кейіннен округ қолбасшылары: Кеңес 
Одағының Батыры, армия генералы П.Г. Лушев, Кеңес Одағының маршалы Д.Т. Язов, 
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генерал-полковник А.В. Ковтунов жатады. Сондай-ақ әскери округ қолбасшысының 
орынбасары, Кеңес Одағының Батыры, Халық Қаһарманы, армия генералы С.К. 
Нұрмағамбетовтың жеке естеліктері, әскери кеңес мүшелерінің естеліктері - округтің 
саяси басқармасының бастықтары генерал-лейтенанттар К.А. Максимов, М.Д. Попков, 
П.Ф. Арапов, Г.В. Кочкин, Г.И. Чучкалов және Ф.Р. Гусейнов. 

Ортаазиялық әскери округінің қолбасшысы генерал-полковник П.Г. Лушевтің 
«Ұлдары әкелердің эстафетасын алып жүреді» («Сыновьям нести эстафету отцов») және 
«Дәстүрлерге адалдық жүректе сақталады» («Верность традициям в сердце храним») 
кітаптарында Отан қорғаушылар қатарында қазір Ұлы Отан соғысы жылдарында Отанға 
деген өшпес махаббаты бар адамдар тұрғанын айқын және сенімді көрсететін мысалдар 
келтірілген, Отан олардың әкелері мен аталарының жүректерін батылдық пен ерлікпен 
жағып, мықты және зұлым жауды жеңуге күш берді.  

Кеңес Одағының маршалы Д.Т. Язов «Отанға адалдық» («Верны Отчизне») 
кітабында өткен ерлік, кеңес әскери қызметшілерінің патриоттық және интернационалдық 
борышын адал орындауы, Кеңес Армиясы мен Әскери-Теңіз Флоты жеңістерінің шығу 
тегі мен заңдылықтары арқылы КСРО Қарулы Күштерінің тарихын көрсетті. Кеңес 
жауынгерінің күнделікті әскери өмірі және оның бүкіл елде қайта құруға қатысуы 
көрсетілді. 

Сол кездегі Ортаазиялық әскери округ қолбасшысының орынбасары, Кеңес 
Одағының Батыры, генерал-лейтенант, кейіннен ҚР бірінші Қорғаныс министрі Халық 
Қаһарманы, армия генералы С.Қ. Нұрмағамбетовтың еңбектерінің тарихи маңызы 
ерекше.ҚР Қарулы Күштерінің тарихында мәңгі есте қалатын жарқын естелік.  

Жеңістің 50 жылдығына арналған «Менің алдыңғы шебім» («Мой передний край») 
кітабында армия генералы С.Қ. Нұрмағамбетов Кеңес мемлекеті тарихының жарты 
ғасырдан астам кезеңін және Ұлы Отан соғысының тарихын баяндайды.  

Генерал-лейтенант М.Д. Попков «Сенің қасиетті парызың» («Твой священный 
долг») кітабында кеңестік елде Қарулы Күштері бүкіл халықтың ықыласына бөленетінін 
атап өтті. Олардың даңқты жауынгерлік жолдан өтіп, социалистік Отанның сенімді күзеті 
ретіндегі өздерінің тарихи борышын абыроймен ақтағаны айқындалды. 

Авторлар ұжымы жариялаған «Сен Қызылту Ортаазиялық округте қызмет етесің» 
(«Ты служишь в Краснознаменном Среднеазиатском») кітабы әскери округтің 
қалыптасуының он жылдығына арналған және командирлердің, саяси қызметкерлер мен 
журналистердің очерктерінен тұрады. Онда әскери округтің құрылу тарихын, сондай-ақ 
аумағында орналасқан республикалардың әлеуметтік-экономикалық сипаттамаларын 
мазмұндайтын материалдар бар. Ұлы Отан соғысы туралы ардагерлердің естеліктеріне 
маңызды орын бөлінген, ОАӘО (САВО) құрылған әскери бөлімдердің жауынгерлік жолы 
көрсетілген. 

Әскерге шақыру жасына дейінгі және әскерге шақыру жасындағы жастарды 
Қарулы Күштерде қызмет етуге дайындау жұмысының тәжірибесі «Краснознаменное 
оборонное», «В труде и бою», «В строю боевом» кітаптарында жинақталған. 
«Краснознаменное оборонное» кітабы ДОСААФ Бүкілодақтық қоғамының пайда болуы 
мен дамуына, оның әскери-патриоттық қызметіне және елдің қорғаныс қуатын нығайтуға 
қосқан үлесіне арналған.  

Т.ғ.к. М.Я. Бороздин мен И.К. Қалиев «Патриоттарды тәрбиелеу» («Воспитание 
патриотов») кітабында Кеңес Армиясы мен Әскери-теңіз флоты үшін мамандарды оқыту 
және тәрбиелеу, сондай-ақ халық шаруашылығы үшін жаппай техникалық мамандықтар 
мамандарын даярлау бойынша Қазақстанның бастапқы ұйымдарының, оқу орындары мен 
ДОСААФ клубтарының тәжірибесін жинақтайды. Кітапта әскери-техникалық спорт 
түрлерін дамыту, республиканың штаттан тыс бөлімдерінің, ДОСААФ клубтарының 
тәжірибесі, комсомол, кәсіподақ және басқа да қоғамдық ұйымдардың жұмысы туралы 
материалдар бар. 
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 «Бізге қандай қалқан керек?» («Какой щит нам нужен?») кітабы КОКП XXVIII 
съезінің делегаттарынан алынған сұхбатты қамтиды. Олардың ойлары, қарама-
қайшылықтары мен пікірлері кеңестік қарулы күштерді жаңартудың маңызды мәселелерін, 
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарындағы әскери реформаны жүргізу жолдарын қозғайды, онда 
сол кездегі КСРО-ның қорғаныс қабілетін және елдің қауіпсіздігін сенімді, ақылға 
қонымды жеткіліктілік деңгейінде нығайту және қолдау туралы өзекті мәселелер көтерілді. 

ХХ ғ. 90-шы жж. авторлар ұжымы оқырмандарды болашақ офицерлердің 
мінездерінің қалай қалыптасатынын және шыңдалатынын, осы училищенің жауынгерлік 
дәстүрлері құрылып, көбейетінін таныстыратын «Алматы Жалпы әскери» («Алма-
Атинское общевойсковое») сияқты кітаптар шығарылды. 

«Алматы жоғары әскери» («Алма-Атинское общевойсковое») кітабында осы 
училищенің құрылуы мен қалыптасуы, бүгінгі күні мен болашағы туралы баяндалады. 
Зерттеу тақырыбы бойынша жекелеген материалдар бірқатар брошюраларда, кеңестік, 
ресейлік және қазақстандық авторлардың мақалаларында бар, онда Отанды қорғау және 
жастарды әскери қызметке даярлау мәселесінің белгілі бір аспектілері қарастырылған. 

Осылайша, зерттелетін тақырыптың тарихнамасына жасалған талдау белгілі бір 
жұмыстардың болуына қарамастан, Орталық Азия әскери округінің әскерлердің жедел-
стратегиялық тобы ретінде құрылуы мен ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы 
қызметінің тарихи аспектілерін ашатын арнайы жалпыланған ғылыми әскери-тарихи 
еңбектің бүгінгі күні жоқ екенін көрсетті. 

Осыған байланысты қарулы жанжал туындаудың нақты қаупі жағдайында 
әскерлердің жедел-стратегиялық топтарын қалыптастырудың тарихи тәжірибесін ҚР ҚК 
құрылыс теориясын, әскери оқыту мен тәрбиелеу теориясын одан әрі дамыту үшін 
зерделеу қажеттілігі мен осындай зерттеулердің болмауы арасындағы қарама-қайшылық 
туындады. 

Осы қарама-қайшылықтан ғылыми міндет қалыптасады: ХХ ғасырдың 60-шы 
жылдарының соңында кеңес-қытай шекарасында туындаған сын-қатерлер мен қауіптер 
жағдайында және кейіннен Ауғанстандағы ұрыс қимылдары кезінде әскерлердің аумақтық 
жедел-стратегиялық тобы ретіндегі Орталық Азия әскери округінің құрылуы мен 
қызметінің тарихи тәжірибесін зерделеу, бұл арқылы тақырыптың өзектілігі, зерттеу 
объектісі, пәні, мақсаты мен міндеттері белгіленді. 

Зерттеу нысаны - КСРО Қарулы Күштерінің Ортаазиялық әскери округі. 
Зерттеу пәні - КСРО ҚК Ортаазиялық әскери округінің қалыптасу тарихы мен 

қызметі. 
Зерттеу шекаралары. Диссертацияда 1969 жылғы 24 маусымда құрылған сәттен 

бастап 1989 жылғы 1 маусымда оны тарату туралы шешім қабылданғанға дейін Орта Азия 
әскери округінің қайта қалыптасу кезеңі қаралады. Зерттеудің аумақтық шекаралары - 
Қазақ КСР. 

Зерттеудің мақсаты - Ортаазиялық әскери округтің әскерлердің аумақтық жедел-
стратегиялық топтамасы ретіндегі құрылысының тарихи тәжірибесін жинақтау және оның 
әскери кадрлар мен мамандарды даярлау мен тәрбиелеу, әскерге шақыруға дейінгі және 
әскерге шақыру жастарымен жұмыс істеу жөніндегі қызметі. 

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін келесі зерттеу міндеттері белгіленді: 
- Ортаазиялық әскери округтің құрылу және даму тәжірибесін жинақтау; 
- Ортаазиялық әскери округінде әскери кадрлар мен мамандарды даярлау 

тәжірибесін зерделеу; 
- Ортаазиялық әскери округіндегі әскери қызметшілермен, әскерге шақыру жасына 

дейінгі және әскерге шақыру жастарымен идеологиялық, идеялық-тәрбиелік және әскери-
патриоттық жұмыстарды ұйымдастыруды зерттеу. 

Зерттеу әдістері. 
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Диссертациялық жұмысты жазу кезінде жалпылогикалық және теориялық сияқты 
зерттеудің жалпығылыми әдістері, сондай-ақ әскери тарих ғылымының арнайы зерттеу 
әдістері қолданылды. 

Бұл ғылыми жұмыста зерттеудің негізгі теориялық әдісі - тарихи әдіс, ол 
Ортаазиялық әскери округінің қайта құрылуының тарихи үрдісін оймен қайта қалпына 
келтіруге, оның құрылу, даму және 20 жылдық кезеңде қызметін аяқтау логикасын ашуға 
мүмкіндік берді. 

Тарихи әдісті жалпылогикалық әдістермен өзара байланыста қолдану Ортаазиялық 
әскери округінің 1969 жылдан 1989 жылға дейінгі қайта құрылу кезеңін хронологиялық 
реттілікпен мазмұндауға және кеңестік мемлекет дамуының әртүрлі кезеңдерінде 
жауынгерлік және командирлік даярлықтың ерекшеліктерін, идеологиялық, тәрбиелік 
және әскери-патриоттық жұмыстың әдістері мен нысандарын ұсынуға мүмкіндік берді. 

Талдау және синтездеу әдістері зерттеу кезеңінде Орта Азия әскери округінің 
қызметі процесінде әскери кадрлар мен мамандарды даярлауды дәйекті түрде ашуға және 
жалпы мемлекеттік білім беру бағдарламасының бірыңғай құрылымында ұсынуға 
мүмкіндік берді. 

Дедукция және индукция әдістері әскери округтің қайта құрылу кезеңіндегі тарихи 
оқиғаларды жалпы жағдайдан жеке жағдайға және кері қарай ұғынуға мүмкіндік берді, 
бұл нәтижесінде зерттеуде алынған материалдарды жалпылау мәселелерін шешті. 

Жүйелік әдіс Ортаазиялық әскери округі басқару жүйесінің тұтастығын, 
байланысын, құрылымы мен ұйымдастырылуын, деңгейлерін, қызмет атқару және даму 
тәртібін белгіледі, сондай-ақ округтің құрылымдық бөлімшелері қызметінің сан алуан 
факторларын ескере отырып, мақсатты, өзара байланысты әрекеттер жиынтығын 
қарастыруға көмектесті. 

Әскери тарих ғылымының арнайы әдістеріне тарихилық әдісі жатады, ол 
зерттелетін проблема бойынша толық ақпаратты жинақтау мен есепке алуды, тарихи 
фактілер мен құбылыстарды олардың дамуында, өзара байланыста және өзара 
тәуелділікте жан-жақты талдауды қамтамасыз етеді. Бұл әдіс ОАӘО (САВО) тарих жазу 
барысында қолданылды. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы - диссертацияда алғаш рет жан-жақты: 
- Ортаазиялық әскери округінің жиырма жыл бойы құру және дамыту тәжірибесі 

жинақталды; 
- ОАӘО (САВО) әскери кадрлар мен мамандарды даярлау тәжірибесі зерттелді; 
- ОАӘО (САВО) әскери қызметшілермен, әскерге шақыру алдындағы және әскерге 

шақыру жастарымен идеологиялық, идеялық-тәрбиелік және әскери-патриоттық 
жұмыстың ұйымы айқындалды. 

Бұрын соңды зерттелмеген 20-дан астам мұрағаттық материалдар ғылыми 
айналымға енгізілді (ҚР ҚМ ОА, РФ ҚМ ОА құжаттары). 

Ортаазиялық әскери округінің ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдары құру және дамыту 
тәжірибесін талдау негізінде келесілер айқындалады: 

1) оның қалыптасуына және қызметіне КСРО-ның жоғарғы саяси және әскери 
басшылығы тарапынан ерекше назар аударылды, себебі елдің оңтүстік-шығыс 
шекараларын нығайту ХХ ғасырдың екінші жартысында АҚШ басқарған әскери-саяси 
блогына қарсы тұруда кеңестік мемлекеті әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы 
жүйесінде маңызды рөл атқарды. 

2) ХХ ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап әскери округті құру және дамыту 
үрдісі ұзақ және күрделі жолдан өтті, оның негізіне Ұлы Отан соғысы жылдарында 
фашизмге қарсы күресте және АКӘШК (ОКСВА) әскери қызметшілерінің 
интернационалдық борышын өтеуде алынған тәжірибесі қаланды. ОАӘО (САВО) оның 
құрамалары мен бөлімдерін жауынгерлік қолданудың мол тәжірибесі бар КСРО Қарулы 
Күштері әскери округтерінің бірі болып табылды. 
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3) ОАӘО (САВО) 1969 жылы қайта құру кезеңі Кеңес Одағының Қытай Халық 
Республикасымен әскери-саяси жағдайының күрделенуімен, әскери іс-қимылдардың 
туындауы қаупімен байланысты. Елдің қорғаныс қабілетін арттыру және оңтүстік-шығыс 
шептерді нығайту мақсатында кеңестік басшылығы Қазақ, Қырғыз және Тәжік одақтас 
республикаларының аумағында Ортаазиялық әскери округін құру туралы шешім 
қабылдады. 

Автор жүргізген ОАӘО (САВО) әскери кадрлар мен мамандарды даярлау 
тәжірибесінің талдауы оның тән ерекшеліктері мен қырларын анықтауға мүмкіндік берді:  

- Ортаазиялық әскери округі үшін офицерлік кадрлардың басым бөлігін 
дайындауды АӘЖКУ (АВОКУ) жүзеге асырды. 

- ОАӘО (САВО) офицерлік кадрларының жұмылдыру резервін құру үшін 
азаматтық жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы офицерлерді 
даярлау жүзеге асырылды.  

- жастарды әскери қызметке даярлауды ОАӘО (САВО)   Басқармасының жоғары 
оқу орындары және әскерден тыс даярлық бөлімі Қазақ КСР әскери комиссариаттары мен 
ДОСААФ ұйымдары арқылы жүзеге асырды. Жастарды ел қорғанысына алдын ала әскери 
даярлау әскери оқытудың міндетті нысандары үрдісінде де, қорғаныстық-бұқаралық және 
спорт жұмысы барысында да жүзеге асырылды. 

Осылайша, автор әскери кадрлар мен мамандарды даярлау, жасөспірімдерді әскери 
кәсіби бағдарлау, КСРО ҚК тарихы және міндеттерімен, әскери еңбектің ерекшелігімен 
таныстыру бойынша Ортаазиялық әскери округі Басқармасының, Қазақ КСР Әскери 
комиссариатының және ДОСААФ-тың бірлескен жұмысының жалпы көрінісін ұсынды.  

ОАӘО (САВО) командирлері мен саяси қызметкерлері Қазақ КСР мемлекеттік 
билік органдары және қоғамдық ұйымдарымен бірлесіп, әскери-патриоттық тәрбиеге, 
жастарды Отан қорғауға моральдық-саяси, әскери және дене шынықтыру дайындығының 
нысандары мен әдістерін жетілдіруге, кәсіпорындар, мекемелер және оқу орындарының 
ұжымдарымен қамқорлық байланыстарын нығайтуға ерекше назар аударды. 

ОАӘО (САВО) Саяси басқармасы саяси-партиялық және саяси-тәрбие жұмысын 
бөлектенбей, басқа қоғамдық құбылыстардан қол үзбей, кеңестік мемлекеттің қоғамдық-
саяси іс-шараларының жалпы жүйесінде жүргізді. Жастар арасындағы жұмыс кешенді 
түрде, ДОСААФ қорғаныс-бұқаралық ұйымымен, саяси және басқа да қоғамдық 
ұйымдармен бірлесе отырып, сапалы даярлық және КСРО ҚК қатарындағы әскери 
қызметті үлгілі атқару үшін әртүрлі нысандар мен әдістерді қолдана отырып 
ұйымдастырылды. 

Осылайша, қол жеткізілген ғылыми нәтижелер олардың ерекшеліктерін ашуға және 
талдауға бағытталған проблемалық мәселелерді шешудің негізделген жолдарының 
жиынтығы ретінде кешенді сипатқа ие болады. Алынған білім ғылыми проблеманың жаңа 
қырларын ашады. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 
- Ортаазиялық әскери округін құру және дамыту тәжірибесін жинақтау нәтижелері; 
- ОАӘО (САВО) әскери кадрлар мен мамандарды даярлау тәжірибесін зерделеу 

нәтижелері; 
- ОАӘО (САВО) әскери қызметшілермен, әскерге шақыру жасына дейінгі және 

әскерге шақырылатын жастармен жүргізілетін идеологиялық, идеялық-тәрбиелік және 
әскери-патриоттық жұмыстың ерекшеліктері. 

Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы. Диссертациялық 
жұмыстың теориялық маңыздылығы зерттеу барысында алынған ережелер мен 
нәтижелердің: 

- Қазақстанның әскери тарихы проблемалары бойынша ғылыми зерттеулерде; 
- ҚР әскери оқу орындары үшін Қарулы Күштер құрылысының тарихы бойынша 

оқулықтар, оқу құралдарын жазу кезінде пайдаланылуы мүмкін болуында. 
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- магистранттар мен докторанттарға арналған дәрістерде, семинарларда, дербес 
сабақтарда; 

- ҚР ҚК Әскери құрылыс тәжірибесінде анықтамалық материал түрінде; 
- әскерге шақыру жасына дейінгі және әскерге шақырылған жастармен, әскери 

қызметшілермен идеологиялық және тәрбие жұмысы барысында; 
- Қазақстан Республикасының жоғары әскери оқу орындарына, азаматтық жоғары 

оқу орындарының әскери кафедраларына запастағы офицерлерді даярлау бойынша оқу, 
ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік көмек көрсетуде; 

- ҚР ҚК тәрбие құрылымдарына ұсыныстар әзірлеуде; 
- әскери округ қызметін одан әрі зерттеу үшін, Отан тарихы, Қазақстан 

армиясының тарихы бойынша жалпылама еңбектерді жазу кезінде, оқу құралдарын, 
үлгілік және оқу бағдарламаларын, азаматтық және әскери оқу орындарындағы әскери 
кафедраларда, сондай-ақ әскери бөлімдерде мемлекеттік-құқықтық даярлық жүйесінде 
оқу үшін дәрістер әзірлеу мақсатында пайдаланылуы мүмкін болуында. 

Зерттеудің дереккөз базасы. 
Диссертация әртүрлі дереккөздер негізінде жазылған. 
Диссертацияны жазу кезінде КСРО заңдары жинақтарында (КСРО ЗЖ), РСФСР 

(РСФСР ҮЖ) және Қазақ КСР үкіметінің заңдастырулар мен өкімдері жинағында 
жарияланған заңнамалық және нормативтік актілер кеңінен қолданылды. 

«КОКП (КПСС) идеологиялық жұмысы мәселелері» құжаттар жинағында одақтас 
республикалар Компартиясы Орталық Комитеті партиялық ұйымдарының, округтік саяси 
басқармалардың және Кеңес Армиясы мен Әскери-теңіз флотының Бас саяси 
басқармасының қызметі қарастырылды, онда жұмыстың оң бағалануымен қатар жастарды 
Отан қорғауға деген әзірлікке тәрбиелеу мәселелерімен байланысты кемшіліктер де 
көрсетілген. 

Коммунистік партия мен кеңестік мемлекет басшыларының, сол кезеңдегі көрнекті 
әскери жетекшілердің жарияланымдары, баяндамалары мен сөз сөйлеулері қызығушылық 
танытқан дереккөздер қатарында болды. Олар елдің қорғанысын нығайту және 
Ортаазиялық әскери округіне қатысты мәселелер бойынша КСРО-ның ішкі саясатының 
жалпы принциптерін қамтиды. 

Диссертацияның дереккөздік базасында маңызды орын алған Қазақстан 
Республикасы Президенті мұрағатының (ҚР ПМ), ҚР Орталық мемлекеттік мұрағатының 
(ҚР ОММ), ҚР Қорғаныс министрлігінің орталық мұрағатының (ҚР ҚМ ОМ), Ресей 
Федерациясы Қорғаныс министрлігінің орталық мұрағатының (РФ ҚМ ОМ) қорларынан 
алынған мұрағат материалдары. 

Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағатындағы №708 қордың құжаттары 
негізгі дереккөздер болып табылды. 

Зерттелетін тақырып бойынша маңызды материалдар Қазақстан Республикасы 
орталық мемлекеттік мұрағатының №1806 қоры, 2 тізімдемесі, 300 істе; 1 тізімдемесі 657 
істе қамтылған. 

№1146 қордың 1 тізімдемесі 14, 72, 85 істердегі құжаттар - Ортаазиялық әскери 
округінің әскери бөлімдеріне тіркеуге арналған запастағы командалық, медициналық және 
саяси құрамның нарядтары мен жұмылдыру карталары эксклюзивті материал болып 
табылды. 

Диссертациялық жұмыста ғылыми айналымға алғаш рет енгізілген ҚР ҚМ ОА 
материалдары пайдаланылды: 

а) ОАӘО (САВО) Басқармасының тарихи анықтамасы - 635 қор, 934с тізімдеме, 1 
іс; 

б) 40-шы БЖА (ООА) таратуға мақсатталған тарату актісі - 635 қор, 935с тізімдеме, 
1 іс. 
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 РФ ҚМ ОМ қорларынан алынған материалдар айтарлықтай қызығушылық 
тудырады, №513 «Ортаазиялық әскери округінің саяси басқармасы» қорынан алынған 
құжаттар. 

Жұмыста сонымен қатар мұрағат материалдары мен ҚР ҚМ Құрлық әскерлері 
Әскери институтының тарихи формуляры пайдаланылды. 

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық 
кітапханасының (Нұр-Сұлтан қ.), Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасының 
(Алматы қ.), Ресей мемлекеттік кітапханасының (Мәскеу қ.), ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің кітапхана қорларынан (Нұр-Сұлтан қ.) 
материалдар пайдаланылды, оның ішінде мерзімді баспасөз материалдары, ақпараттық 
бюллетеньдер, анықтамалықтар мен сөздіктер. 

Осылайша, мұрағаттық құжаттар мен басқа да деректер ХХ ғасырдың 70-80-
жылдарындағы Ортаазиялық әскери округінің құрылуы мен қызметінің тарихын жазу 
бойынша осы диссертациялық жұмыстың мазмұнында негіз болды. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау және енгізу. 
Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері, қорытындылары мен нәтижелері 15 

ғылыми мақалада жарияланды, оның 6-ы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 
қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда: ҰҚУ «Бағдар-Ориентир» әскери-
теориялық журналы, «ҰҚУ Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы және ШҚА 
«Шекара» мамандандырылған ғылыми журналы; сондай-ақ ҰҚУ ақпараттық жинағында, 
ҰҚУ Ғылыми еңбектер жинағында, ведомствоаралық және 5 халықаралық ғылыми 
конференцияларда: «Армияны кәсібилендіру - мемлекеттің әскери қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің сенімді кепілі» атты ҚР ҚК 25 жылдығына арналған ХҒПК; «Қазақстан 
Республикасының әскери тарихы: қалыптасу тарихы және даму келешегі» атты т.ғ.д., 
профессор С.Д. Ділмановтың 70 жылдығына арналған ХҒТК; «ҚР Тұңғыш Президенті–
Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті – Қазақстан Республикасының әскери 
білімі мен әскери ғылымының флагманы» атты университеттің 20 жылдығына арналған 
ХҒТК; «Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның әскери тарихының өзекті мәселелері» атты ХҒТК; 
«Ұлы Отан соғысының тарихи мұрасы (1941-1945 жж.) әскери ғылым мен білімнің дамуы 
тұрғысынан» атты ХҒПК. 

«Кеңес Одағының Қытай Халық Республикасымен әскери-саяси қарым-қатынасы 
және 1969 жылы Орта Азия әскери округінің құрылуы» тақырыбындағы бір жарияланым 
Ресей Федерациясының ғылыми басылымында жарық көрді: «Қазіргі әлемдегі әлеуметтік 
ғылымдар: саясаттану, әлеуметтану, философия, тарих» X-XI халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының жинағы, Мәскеу қаласы. 

ҚР ҚМ Білім және ғылым департаментінің жұмыс тобы құрамында 1 бөлімнің 1.2 
«Жеке құрамның жедел және жауынгерлік даярлығы» бөлімшесіндегі диссертациялық 
зерттеудің нәтижелері сынақтан өткізілді және енгізілді. Жүргізілген зерттеу 
офицерлердің жауынгерлік және командирлік даярлығының ерекшеліктерін зерделеуге, 
кеңес армиясының әскери қызметшілерін оқытудың нысандары мен әдістерін зерттеуге 
мүмкіндік берді және 2016 жылы «Жалпы әскери бөлімшелерді, бөлімдер мен 
құрамаларды жауынгерлік қолдану» мамандығы үшін оқу жұмыс бағдарламаларын 
(Syllabus) әзірлеуге негіз болды және қазіргі уақытқа дейін оқу процесінде қолданылады 
(ҚР ҚМ ғылым жөніндегі кеңесшісі, профессор, э.ғ.д. А. Төлембаева 25.09.2018 ж. 
бекіткен зерттеулер нәтижелерін енгізу (апробациялау) актісі). 

Сондай-ақ, диссертациялық зерттеудің 1 бөлімінің «ОАӘО (САВО) құру және 
дамыту тәжірибесі», 3 бөлімшесінің «Ауған соғысына ОАӘО (САВО) қатысуы» 
нәтижелерін енгізудің екінші актісі алынды. Диссертация материалдары Ауған соғысына 
қазақстандық жауынгерлердің қатысуына арналған тақырыптық көрмені әзірлеу 
барысында пайдаланылды және Нұр-Сұлтан қаласының Әскери-тарихи мұражайында 
экспозиция ұйымдастырылды. 

Ғылыми зерттеудегі жеке үлесі мен жаңалығы келесілермен қосымша расталады: 
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- 2021 жылғы 24 қарашадағы №21965 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 
құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік «1969-1989 жж. 
аралығында 2-ші құрылым кезінде Ортаазиялық әскери округінің қызметін кезең-кезеңмен 
көрсету кестесі»; 

- «Ортаазиялық әскери округінде әскери кадрлар мен мамандар даярлау» 2021 
жылғы 26 қарашадағы №22008 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың 
мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік; 

- «Ортаазиялық әскери округінде идеологиялық және идеялық-тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру» 2021 жылғы 24 қарашадағы №21943 авторлық құқықпен қорғалатын 
объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік. 

- Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 
0772, 27.04.2016 ж.; 

- Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 
0999, 25.05.2016 ж. 

Диссертацияның құрылымы диссертациялық зерттеудің логикасы мен мақсатымен 
анықталады және міндеттерді шешудің дәйектілігін көрсетеді, проблемалық-
хронологиялық принципке негізделген. 

Осылайша, зерттелетін тақырыптың тарихнамасына жасалған талдау белгілі бір 
жұмыстардың болуына қарамастан, Орталық Азия әскери округінің әскерлердің жедел-
стратегиялық тобы ретінде құрылуы мен ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы 
қызметінің тарихи аспектілерін ашатын арнайы жалпыланған ғылыми әскери-тарихи 
еңбектің бүгінгі күні жоқ екенін көрсетті. 

Осыған байланысты қарулы жанжал туындаудың нақты қаупі жағдайында 
әскерлердің жедел-стратегиялық топтарын қалыптастырудың тарихи тәжірибесін ҚР ҚК 
құрылыс теориясын, әскери оқыту мен тәрбиелеу теориясын одан әрі дамыту үшін 
зерделеу қажеттілігі мен осындай зерттеулердің болмауы арасындағы қарама-қайшылық 
туындады. 

Бірінші ғылыми нәтиже. 
ХХ ғасырдың 70-80 жылдары Орта Азия әскери округінің құрылуы мен дамуының 

тарихи тәжірибесін талдау негізінде диссертацияда келесі аспектілер анықталды: 
1) КСРО-ның жоғарғы саяси және әскери басшылығының ОАӘО қалыптасуы мен 

қызметіне ерекше назар аударылды, өйткені елдің оңтүстік-шығыс шекараларын нығайту 
ХХ ғасырдың екінші жартысында Кеңес мемлекетінің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің жалпы жүйесінде маңызды рөл атқарды. 

2) ХХ ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап әскери округ құру және дамыту 
процесі ұзақ және күрделі жолдан өтті, оның негізінде Ұлы Отан соғысы жылдарында 
фашизмге қарсы ұрыс қимылдарында және АКӘШК құрамында әскери қызметшілердің 
интернационалдық борышын өтеуінде алған тәжірибесі қаланды. 

ОАӘО КСРО Қарулы Күштерінің әскери округтерінің бірі болды, оның 
құрамалары мен бөлімдерін әскери қолдануда үлкен тәжірибесі бар. 

3) 1969 жылы ОӘД қайта құрылу кезеңі Кеңес Одағының Қытай Халық 
Республикасымен әскери-саяси жағдайының күрделенуімен, әскери іс-қимылдардың 
туындау қаупімен байланысты. Елдің қорғаныс қабілетін арттыру және оңтүстік-шығыс 
шептерді нығайту мақсатында кеңес басшылығы Қазақ, қырғыз және тәжік одақтық 
республикаларының аумағында Орта Азия әскери округін құру туралы 1969 жылғы 24 
маусымда шешім қабылдады. 

Осыған байланысты әскери бөлімдерді көшіру және оларды жайластыру, 
материалдық-техникалық базаны құру, жедел, жауынгерлік және саяси даярлықты 
ұйымдастыру, жеке құрамның жоғары саяси-моральдық жағдайын қолдау бойынша үлкен 
жұмыс жүргізілді. 
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ОАӘО аумағында КСРО Қорғаныс министрлігінің орталық және округтік 
бағыныстағы құрамалары мен бөлімдері орналасқан, олардың жалпы саны 200 мыңнан 
асады, оның әскерлерінің қалыптасу процесі 1979 жылға дейін жалғасты. 

Жалпы, ОАӘО құрамына: 1 Жалпы Әскери армия, 1 армия корпусы, 3 жеке 
дивизия, 8 жеке бригада, әртүрлі мақсаттағы 14 жеке полк, 1 бекіністі аудан, 1 зымыран 
шабуылы туралы ескерту жүйесі, 1 «терезе» оптикалық-электронды кешені, 1 «көл» 
ғылыми-зерттеу сынақ базасы кірді. ОАӘО бөлімшелерінің орналасуының ерекшелігі- 
ОАӘО Құрлық әскерлерінің барлық құрамалары мұнда кеңес-қытай шекарасы бойымен 
салыстырмалы түрде жақын орналасқан. ОАӘО Құрлық әскерлерінің құрамалары кеңес-
қытай шекарасының солтүстік бөлігіндегі Моңғол Халық Республикасының қиылысынан 
оңтүстік учаскедегі Ауғанстан Республикасымен қиылысына дейін қорғады. 

Ауған соғысы (1979-1989 жж.) ОАӘО тарихында ерекше орын алады. Кеңес 
басшылығының Ауғанстандағы кеңестік режимді Ауғанстан халықтық демократиялық 
партиясы (НДПА) атынан ұстап тұруға және олардың оңтүстік шекараларын қорғауға 
деген ұмтылысы Кеңес әскерлерінің шектеулі контингентін Ауғанстан Республикасына 
енгізу туралы шешімге әкелді. 

Ауған соғысының басталуымен ОАӘО бөлімшелері Ауғанстан аумағында белсенді 
соғыс жүргізген Түркво бөлімдерімен бірге АКӘШК негізіне айналды. 1979 жылдың 25 
желтоқсанына дейін ОАӘО Ауғанстанға 2 мотоатқыштар полкін, аралас әуе корпусын, 2 
жойғыш-бомбалаушы әуе полкін, 1 жойғыш әуе полкін, 2 тікұшақ полкін, авиациялық-
техникалық және аэродромдық қамтамасыз ету бөлімдерін енгізуге дайындалды. 

АКӘШК алдында тұрған негізгі міндет Ауғанстанның Кеңес үкіметіне 
оппозицияның қарулы жасақтарымен күресте көмек көрсету болды, бұл ретте ұрыс 
қимылдары алдын алу немесе жауап қайтару сипатында болды. Ауғанстандағы соғыс 
жылдарында АКӘШК жеке құрамы үлкен жауынгерлік тәжірибеге ие болды, ол таулы 
шөлді жерлерде жауынгерлік дайындықты ұйымдастыруда және ОАӘО жаттығулар 
өткізуде көрініс тапты. 

Осылайша, Орталық Азия әскери округі құрылды және ҚХР-ның нақты белгіленген 
әлеуетті қарсыласына қарсы негізгі стратегиялық бағыттардың бірінде КСРО Қарулы 
Күштерінің қуатты, жедел-стратегиялық аумақтық бірлестігі ретінде дамыды. 

ОАӘО құрылуы мен қызметіне жүргізілген талдау негізінде 1969 жылдан 1989 
жылға дейін әскери округтің кезеңділігі жасалды, бұл оның қызметінің әртүрлі 
кезеңдерінде әскери округтің қалыптасу ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Екінші ғылыми нәтиже. 
ОАӘО әскери кадрлар мен мамандарды даярлау тәжірибесіне талдау, оның 

шегіндерін мен ерекшеліктерін анықтады: 
1) Ортаазиялық әскери округ үшін офицерлік кадрлардың көпшілігін даярлауды 

Кеңес Одағының Маршалы И. С. Конев атындағы Алматы жоғары жалпы әскери 
командалық училищесі жүзеге асырды.  

Училище Құрлық әскерлерінің ең жас әскери-оқу орны болды. Зерттеу жылдары 
мектеп қабырғасынан 4349 офицер шығарылды, 85 түлек оны алтын белгімен аяқтады. 

Олардың көпшілігі жергілікті соғыстар мен қарулы қақтығыстардың, соның ішінде 
Ауғанстан аумағындағы қақтығыстардың қатысушылары болды. АВОКУ – дың 300-ден 
астам түлегі АКӘШК құрамында қызмет атқарды, оның ішінде 55 түлек қайтыс болды. 
Олардың екі жүзден астамы жоғары мемлекеттік марапатталарға ие болды. Кеңес 
Одағының Батырлары майор А. Акрамов, капитан С.Гущин, лейтенант А. Шахворостов 
болды. 

Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыруға оқытушылар мен курсанттардың 
ғылыми-зерттеу және әскери-ғылыми жұмыстары ықпал етті. 1971 жылдан 1979 жылға 
дейін Қазақстанның халық шаруашылығының пайдасына эксперименттік жұмыстар 
жүргізілді және республикаға жылына 500 мың – 1 млн.рубль мөлшерінде жыл сайынғы 
табыс әкелді. Училищеге осы табыстан өз шығындарына 10% - ға дейін аударылды. 
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Зерттеу жылдары мектепте 12 ғылым кандидаты және 16 доцент дайындалды. 
Мектеп аудандағы және құрлықтағы әскерлердегі көптеген спорт түрлері бойынша 

спорттық жарыстарда лайықты бәсекелес болды.  
1970 жылдан 1989 жылға дейін курсанттардың ішінен әскери-қолданбалы спорт 

түрлері бойынша КСРО-ның 57 спорт шебері даярланды. 1989 жылы XXXI бұқаралық-
спорттық жұмыстар байқауына қатысып, училище КСРО Қарулы Күштерінде бірінші 
орын алды. 

АВОКУ қызметі әрқашан КСРО ҚМ жоғары басшылығының бақылауында болды.  
КСРО Қорғаныс министрлігінің әртүрлі комиссияларының инспекциялары, 

тексерістері мен жұмыстарының нәтижелері Мектеп курсанттарының әскери-кәсіби 
дайындығы мен оқытушылар құрамының жоғары біліктілігінің жоғарылағанын объективті 
түрде дәлелдеді. 

2) ОАӘО офицерлік кадрларының жұмылдыру резервін құру үшін техникалық, 
медициналық, заң және тәрбие бейініндегі әскери мамандықтарды даярлауға бағдарланған 
жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы офицерлерді даярлау жүзеге 
асырылды.  

Қазақстанның жоғары оқу орындары жанындағы әскери кафедралар түрлі жұмыс 
нысандары мен әдістерін пайдалана отырып, қорғаныс ұйымдарымен, әскери басқару 
органдарымен (ОАӘО, Республикалық әскери комиссариат, Азаматтық қорғаныс штабы) 
тығыз ынтымақтастықта болды, запастағы офицерлерді жоғары деңгейде даярлау сапасын 
қолдады. Мәселен, 1979 жылы Кеңес әскерлері Ауғанстанға кірген кезде Орта Азия мен 
Қазақстанның запастағы офицерлері АКӘШК жинақтау және өрістету үшін 
пайдаланылды. Нәтижесінде, қосымша жасақтауға 50 мыңнан астам офицерлер, 
сержанттар мен запастағы сарбаздар шақырылды. 

Зерттеу кезеңінде Қазақстандағы студенттердің әскери дайындығы запастағы 
офицерлер бағдарламасы бойынша 13 жоғары оқу орнында жүзеге асырылды, жыл сайын 
Қазақстан жоғары оқу орындарының әскери кафедралары республиканың жұмылдыру 
резервінің негізін құрайтын 9 мыңға дейін запастағы офицерлерді шығарды. 

3) жастарды әскери қызметке даярлау Қазақ КСР ӘАФЖО ұйымдары мен әскери 
комиссариаттары арқылы ӘАББ Басқармасының жоғары оқу орындары және әскери емес 
даярлық бөлімімен өткізілді. 

1973 жылғы қарашада ОАӘО құрылымында 25 республикалық және облыстық 
әскери комитеттер болды, оның ішінде Қазақ КСР - де-18 әскери комиссарлар және 1 
республикалық әскери комиссарлар. 

Қазақ КСР әскери комиссариаты Орта Азия әскери округінің әскери бөлімдерінің 
командирлерімен бірлесіп әскери қызметтің беделін арттыруға және жастарды әскери 
қызметке даярлауға елеулі үлес қосты.  

Ұйымдастырылды: 
- әскери училищелерде "Ашық есік күні"сияқты іс-шаралар;  
- жалпы білім беретін мектептер түлектерінің алдында әскери училищелер 

курсанттарының (зерттеу кезеңінде 48 әскери училищенің 52 өкілі болды), әскери округ 
командирлері мен саяси қызметкерлерінің Қарулы Күштердің жауынгерлік дәстүрлері, 
офицерлік қызмет романтикасы туралы дәрістерімен және баяндамаларымен сөз 
сөйлеулері.  

Зерттеу кезеңінде Қазақ КСР-нің байырғы ұлтының жасөспірімдерін КСРО ҚМ 
әскери оқу орындарына конкурстан тыс қабылдауға көп көңіл бөлінді. Қазақ КСР әскери 
комиссариатының жергілікті ұлттан шыққан жасөспірімдер арасынан кандидаттарды 
іріктеуге арналған жалпы наряды 997 адамды құрады. 

Әскери емес, жастарды алдын ала даярлаудың міндетті нысандарын жетілдіру 
бойынша маңызды орынды Қорғаныс-спорт ұйымы болып табылатын КСРО армиясына, 
авиациясына және флотына жәрдемдесудің Бүкілодақтық Ерікті қоғамы (КСРО ӘААФ) 
арқылы КСРО Қарулы Күштері үшін мамандар даярлау алды. 
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Мамандарды даярлау үшін ӘАФКЕҚ ұйымдарында арнайы оқу бөлімшелері 
(клубтар, мектептер, оқу орталықтары) құрылды. 

ДОСААФ ұйымдарында 400-ден астам заманауи оқу ғимараттары іске қосылды. 
ӘАФКЕҚ әскери-спорттық және бастауыш ұйымдарының жанынан 14400 жастар 
бірлестіктері, клубтар мен мектептер, әскери даңқ мұражайлары құрылды, олар жастар 
арасында жан-жақты тәрбие жұмысын және оның Отанын қорғауға дайындығын жүргізді. 
Қорғаныс ұжымдары республиканың 19 мыңнан астам бастауыш ұйымдары мен 7 
миллионнан астам ересек халқын біріктірді. 

ДОСААФ мектептері (клубтары) армия мен флот үшін мамандар даярлауға ерекше 
назар аударды: бронетранспортерлер, автомобильдер жүргізушілері, парашютшілер, 
механиктер, электромеханиктер және радиотелеграфистер. Зерттеу кезеңінде барлығы 309 
мыңнан астам әскерге шақырылушы даярлықтан өтті.  

Нәтижесінде, жоғарыда аталған барлық іс-шаралар Ортаазиялық әскери округке 
өзін офицерлер және әскери-есептік мамандықтар бойынша мамандар кадрларымен 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмылдыру резервінің қажетті санын дайындауға мүмкіндік 
берді. 

Үшінші ғылыми нәтиже. 
ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдары саяси дайындық және саяси-тәрбие жұмыстарын 

ОАӘО Саяси Басқармасы басқа қоғамдық құбылыстардан бөлек емес, Кеңес мемлекетінің 
қоғамдық-саяси іс-шараларының жалпы жүйесінде жүргізді, жастар арасындағы жұмыс 
ДОСААФ қорғаныс-бұқаралық ұйымымен, саяси және саяси ұйымдармен бірлесіп, жан-
жақты ұйымдастырылды. басқа қоғамдық ұйымдар. 

Әскери округтегі саяси дайындық келесі бағыттардан тұрды: 
- офицерлік құрамның марксистік-лениндік даярлығы, 
- прапорщиктердің саяси оқуы, 
- сарбаздармен, сержанттармен және старшиналармен саяси сабақтар, 
— коммунистер мен комсомол мүшелерінің-әскери қызметшілердің, жұмысшылар 

мен қызметкерлердің партиялық оқуы. 
Саяси дайындық мазмұнында негізгі назар КОКП материалдары мен шешімдерінен 

туындайтын өзекті мәселелерге аударылды және әскери қызметшілердің алған 
міндеттемелерін сәтті орындауына, жауынгерлік техника мен қаруды игеруіне, тәртіпті 
нығайтуға, қырағылық пен жауынгерлік әзірлікті арттыруға бағытталды. 

Әскери қызметшілермен саяси-тәрбие жұмысы марксизм-ленинизм рухында 
моральдық-саяси қасиеттерді тәрбиелеуге, жауынгерге қажетті психологиялық және 
жауынгерлік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған. Ол Орталық Азия әскери округінің 
әскери бөлімдері мен бөлімшелері жауынгерлік даярлықта, әсіресе тактикалық-саптық 
және тактикалық сабақтарда және оқу-жаттығуларда шешетін нақты міндеттермен тығыз 
байланыста жүргізілді. 

Жеке құрамға әсер етудің негізгі әдістері мен құралдары: әрқайсысымен жеке 
жұмыс, жеке қарым-қатынас, командирлер мен белсенділердің мысалы, әскери 
қызметшілер жиналыстары, саяси ақпарат пен әңгімелер, соғыс парақтарын шығару, 
сыныпта ерекшеленген адамдарды көтермелеу және насихаттау және саяси жұмыстың 
басқа да түрлері болды. 

Саяси-тәрбие жұмыс әр түрлі болды. Жағдайлар рұқсат етілген жерлерде 
сарбаздармен және сержанттармен топтық әңгімелер, бөлімшелерде жиналыстар, 
активпен Нұсқаулық кеңестер өткізілді. 

Жауынгерлік іс-қимылдар барысында саяси-тәрбие жұмысын ұйымдастыруға көп 
көңіл бөлінді. 

Соғыс қимылдары кезінде туындаған шиеленісті жағдай әскери қызметшілердің 
санасы мен психологиясына қысым көрсетті, әсіресе дағдарыс жағдайында алғаш рет. 
Саяси-тәрбиелік қызмет аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар АКӘШК әскери 
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қызметшілерін жауынгерлік және басқа да міндеттерді орындауға жұмылдыруға, сондай-
ақ қоршаған орта мен жергілікті жағдайларға бейімделуге мүмкіндік берді. 

Саяси-тәрбие жұмысының негізгі белсенді түрлері: 
- саяси сағат; 
- саяси ақпараттандыру; 
- жауынгерлік ақпарат. 
Әскери кеңес мүшелері, командирлер мен саяси басқарма басшылары жастардың 

бұқаралық іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге белсенді қатысты және ДОСААФ-
тың әскерге шақыру аумақтарындағы ұжымдарда және білім беру мекемелерінде 
жастарды әскери қызметке даярлау мәселелерімен айналысты. Өз жұмысын жергілікті 
мемлекеттік билік органдарының тәрбие қызметімен тығыз байланыстырды. Әдетте, 
жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу мәселелері саяси органдар мен жергілікті 
қоғамдық ұйымдар қызметкерлерінің бірлескен жиналыстарында, семинарларында 
талқыланды. Әскери-патриоттық жұмыстың, атаулы күндер мен мерейтойларды 
мерекелеуге дайындық пен өткізудің, революциялық даңқ, Еңбек және күрес орындары 
бойынша кампанияларға қатысудың, Қарулы Күштерге шақыруларды дайындау мен 
өткізудің жалпы перспективалық жоспарлары әзірленді. 

Зерттеліп отырған кезеңде ОАӘО Саяси Басқармасы, Қазақстанның мемлекеттік 
органдары, партиялық, комсомол және қоғамдық ұйымдары жинақталған тәжірибені 
пайдалана отырып, КСРО Қарулы Күштерінің СА және Әскери-теңіз күштері қатарында 
әскери қызметке дайындық бойынша әскерге шақыруға дейінгі және әскерге шақыру 
жасындағы жасөспірімдер арасында белсенді жұмыс жүргізді.  

Бұл фактілер әскерге шақырылушылардың моральдық-саяси, психологиялық және 
физикалық тұрғыдан дайындалған Кеңес Армиясын толықтыруға ықпал етті. 

Округтің әскери бөлімдерінің жас жауынгерлерінің жоғары моральдық-саяси, 
жауынгерлік және психологиялық қасиеттерін қалыптастыруға ерекше назар аударылды, 
онсыз соғыста жеңіске жету мүмкін емес, мысалы, батылдық, батылдық пен ерлік, ерік-
жігер, жоғары ұстамдылық және жанқиярлық қабілеті.  

Жастарды тәрбиелеу ісіне орталық әскери газеттер мен журналдар, сондай-ақ 
Ортаазиялық әскери округтің "Боевое знамя"газеті елеулі үлес қосты.  

Әскери мамандықты – Отан қорғаушыны насихаттау үшін теледидар мен радионың 
техникалық мүмкіндіктері кеңінен қолданылды. Әскерге шақыру жасына дейінгі және 
әскерге шақыру жастарымен революциялық, Еңбек және Жауынгерлік Даңқ орындарына 
Бүкілодақтық жорықтар, азаматтық және Ұлы Отан соғысы батырларының 
ескерткіштеріне, Жауынгерлік Даңқ орындарына гүл шоқтарын қою және салтанатты 
митингілер өткізу ұйымдастырылды. Әскерге шақыру жасына дейінгі және әскерге 
шақыру жасындағы жастардың дене даярлығын арттыруға, олардың денсаулығын 
нығайтуға қорғаныс-спорт (әскери-спорт) лагерлері ықпал етті.  

Округтің жас жауынгерлерін әскери-патриоттық тәрбиелеу ісіне округтің әскери 
бөлімдерінің Тарихи формулярлары мен мұражайлары, Ұлы Отан соғысының бұрынғы 
майдангерлерінің кітаптары мен сөйлеген сөздері, жауынгерлік тәжірибесі бар 
Ортаазиялық әскери округтің генералдары мен офицерлерінің естеліктері үлкен үлес 
қосты. ОАӘО ән-би ансамблі әртістерінің шақыру және әскер жастарының алдында түрлі 
мерекелік және салтанатты кештерде өнер көрсетуі. 

Зерттеу барысында ОАӘО партиялық-саяси және саяси-тәрбие жұмысының 
мазмұнына әсер ететін факторлар анықталды. 

1) оңтүстік аудандарда (климаты ыстық) :  
- жеке құрамның физиологиялық және психологиялық жай-күйіне ыстық 

климаттың бәсеңдететін әсері;  
- әскери қызметшілермен жалпы жиналыстар өткізудегі қиындықтар;  
- таулы жерлерде жолдар желісінің, коммуникация инфрақұрылымының болмауы;  
- насихаттау мен үгіттеудің техникалық құралдарын пайдаланудағы шектеулер.  
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Әскери бөлімшелердің (бөлімдердің) жауынгерлік мақсатына байланысты негізгі 
күш-жігер: 

- жолдар мен оларға іргелес биіктіктердің қиылысуы,  
- тау жоталары арқылы өтетін өткелдер,  
- елді мекендер мен басқа да маңызды объектілер.  
Әскери бөлімшелердің (бөлімдердің) саяси органдарына қосымша: 
- әскери қызметшілер арасында жылу соққыларының, әскери қызметшілердің ашық 

ауада қызып кетуінің алдын алу, жоғары температура жағдайында техника мен қару-
жарақтың жұмысын қамтамасыз ету бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу тәртібі мен 
тәсілдері;  

- түнде, қатты жел, шаңды дауыл кезінде олардың іс-қимылын (орын ауыстыруын) 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар, насихаттау мен үгіттеудің техникалық құралдарын 
дайындау және пайдалану, қосалқы бөлшектердің, жанар-жағармай, шығыс 
материалдарының қосымша қорларын (жеткізу) құру тәртібі. 

2) таулы аудандарда:  
-қатты бөлінген жерлердің, температураның тәуліктік ауытқуларының, тау және 

қардың опырылуының, көшкіндердің, сел тасқындарының, нөсер жаңбыр мен қардың еруі 
кезінде өзендердің су басуының жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйіне, 
оның тез шаршауына әсері;  

- коммуникациялардың нашар дамуы, радио және теледидар сигналдарын 
қабылдаудағы қиындықтар, әскерлерді мерзімді баспасөзбен, шығыс материалдарымен 
қамтамасыз ету;  

- қорғаныс тораптары мен жекелеген тірек пункттерін құра отырып, жекелеген 
бағыттар бойынша кең майданда қорғанысты жүргізу.  

Әскери бөлімшелердің (бөлімдердің) саяси органдарына қосымша:  
- бөлімшелерді (бөлімдерді) ақпараттық қамтамасыз ету, оның ішінде қол жеткізу 

қиын жерлерде жекелеген бағыттарға қолданылатын насихаттау мен үгіттеудің 
техникалық құралдарын пайдалана отырып қамтамасыз ету тәртібі;  

- биік тау жағдайында жеке құрамның шаршауын азайту жөніндегі саяси-тәрбие 
жұмысының қосымша іс-шаралары; 

-саяси-тәрбие жұмысының күштері мен құралдарын, оның ішінде метеорологиялық 
жағдайлардың, тау және қар көшкінінің, көшкіннің, сел тасқынының кенеттен өзгеруі, 
қатты жаңбыр мен қардың еруі кезінде кеуіп қалған өзендер арналарының су басуы, баспа 
материалдарының, жанар-жағармай, шығыс материалдарының қосымша қорларын 
(жеткізілімдерін) құру жағдайларында пайдалану тәртібі. 

3) шөлді аудандарда:  
-жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйіне, оның тез шаршауына 

күндізгі жоғары температура мен тәуліктік температура айырмашылықтарының, құмды 
дауылдардың әсері;  

- коммуникацияның нашар дамуы, бөлімшелерді (бөлімдерді) материалдық 
құралдармен, сумен, отынмен, насихаттау мен үгіттеудің техникалық құралдарымен, 
мерзімді мөрмен қамтамасыз етудің қиындығы.  

Әскери бөлімшелердің (бөлімдердің) саяси органдарына температураның күрт 
төмендеуі жағдайында жеке құрамның шаршауын азайту жөніндегі саяси-тәрбие 
жұмысының қосымша іс-шаралары қосымша айқындалды.  

Саяси органдардың күштері мен құралдары, әдетте, тылдық қамтамасыз ету 
бөлімдерімен (бөлімшелерімен) бірлесіп, жол тораптарының, оазистердің, су көздерінің 
жанында өрістетілді және, әдетте, толық құрамда қолданылды.  

Автомобиль және басқа да арнайы техника жиынтық колонналардың құрамында 
жылжып, шөлді жағдайларда өтімділікті арттыру үшін отынның, судың және 
құрылғылардың қосымша қорымен қамтамасыз етілді.  
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Соғыс қимылдары басталған кезде саяси органдардың негізгі жағдайлары өмірлік 
маңызы бар аудандарға апаратын бағыттарда жұмыс істейтін бөлімшелерде (бөлімдерде) 
шоғырланды.  

Елді мекендерді әскери емес әдістермен босату, Ауғанстандағы соғыс барысында 
алынған жергілікті халықпен бейбіт және достық қатынастарды жолға қою тәжірибесі 
әскери бөлімшелердің (бөлімдердің) қойылған жауынгерлік міндеттерді орындауын 
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарғанын атап өту қажет.  

Осылайша, Орта Азия әскери округінің қалыптасуы мен қызметінің тарихи 
тәжірибесін зерттеудің үлкен ғылыми, теориялық және практикалық маңызы бар. Бұл 
тарихи тәжірибе тұжырымдаманы әзірлеу және Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерін одан әрі дамыту кезінде пайдаланылуы мүмкін: 

1) қысқа мерзімде әскерлердің жедел-стратегиялық бірлестіктерін құру кезінде, 
стратегиялық бағыттарда әскери қауіп туындаған кезде; 

2) таулы, таулы-шөлді және шөлді жерлерде және әртүрлі климаттық жағдайларда 
ұрыс қимылдарын жүргізу кезінде; 

3) бейбіт уақытта да, соғыс уақытында да әскери басқару органдарын құру, сондай-
ақ әскерге шақыруға дейінгі, әскерге шақырылатын жастармен және әскери 
қызметшілермен идеологиялық және тәрбие жұмысын ұйымдастыру тәжірибесі ретінде; 

4) жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу және оларды Отан қорғау – Қазақстан 
Республикасының қасиетті борышын орындауға дайындау бойынша Мемлекеттік, саяси, 
білім беру және қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимыл тәжірибесі ретінде. 


