
ISSN 1728-8940 

 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Kazakh National Pedagogical University after Abai 

 

ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN 

 
«Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы  

Серия «Социологические и политические науки» 
Series of «Sociological and Political sciences» 

№2(54) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ААллммааттыы,,  22001166  



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(54) 2016 ж. 

4 

САЯСИҒЫЛЫМДАРПРОБЛЕМАЛАРЫ 
ПРОБЛЕМЫПОЛИТИЧЕСКОЙНАУКИ 

 
УДК329.11 

 
СОВРЕМЕННАЯИДЕОЛОГИЯ«ПАРТИИВЛАСТИ»НАПРИМЕРЕИДЕОЛОГИИ 

«НУРОТАН»И«ЕДИНОЙРОССИИ»:СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗ 
 

И.П.Иванов–доцентКазахстанско-НемецкогоУниверситета 
 
Статьяпосвященасравнениюсовременныхидеологий«партийвласти»,являющихсястержнемпартийныхсистемвРес

публикеКазахстаниРоссийскойФедерации.Авторстатьианализируетидеологическиеакценты,которыеявляютсянаибол
еепритягательнымидляэлектората.Рассматриваемаяпроблематикаявляетсяактуальнойдлястранпостсоветскогопростр
анствапопричинепроцессаполитическоймодернизации,которыйпротекаетсмоментараспадаСССР.Феномен«Партийвл
асти»характерендляобществсполитическойкультурой,находящейсявсостояниитранзита,гдесуществуетобъективнаяпо
требностьвсильномцентрализованномуправлении.Данноеисследованиепроходиловрамкахсравнительногоподходаиу
читывалофункциональнуюспецификупартий«НурОтан»и«ЕдинаяРоссия».Теоретическуюосновуисследованиясостав
ляютработыизвестныхфилософов,такихкакДеТраси,ЛенкК.идр.которыевнеслинеоспоримыйвкладвконцептуальноеиз
учениеполитическихидеологий. 

Ключевыеслова:«НурОтан»,«ЕдинаяРоссия»«партиявласти» 
 
Актуальностьизученияидеологии«партийвласти»обуславливаетсяпроцессомполитическоймодер-

низацииРеспубликиКазахстаниРоссийскойФедерации.Восновенашегопониманиятерминаполитиче-
скаяидеологиялежитопределение,данноеэтомутерминунемецкимисследователемКуртомЛенком«Идеолог
ия–
этосистемаценностей,котораялегитимируетсуществующийвданномобществепорядок»[1,с.23].Впроцессен
ашегоисследованиябудетиспользованоданноеопределение,посколькуононаибо-
лееёмкодаётоценкузначениюполитическойидеологии.Именно«партиявласти»являющаясяпосвоейсутипар
тией-
гегемономиспытываетпостояннуюпотребностьвидеологическойлегитимациисвоегопребыванияувласти. 
Теоретическуюосновунашегоисследованиясоставляютработы,предметомизучениякоторыхвразноевре

мястановилисьполитическиеидеологии.Книмвпервуюочередьотноситсятрудыосновате-
лейтеорииидеологийА.ДестютдеТраси(Элементыидеологии)иЭтьенадеКондильяка(Трактатобощущениях
),которыезаложилифундаментидеологическойтеории.Позднеетеорияидеологийразвива-
ласьврамкахфилософскихшкол.Марксистскаяшколаобъясняетспецификуполитическихидеологийчерезпр
измумежклассовыхотношений.ЯркимипредставителямиявляютсяКарлМаркс(Капитал)иФридрихЭнгельс(
Происхождениесемьи,частнойсобственностиигосударства).Вдальнейшемпробле-
матикаролииместаполитическойидеологииописываласьвтрудахфилософовфранкфуртскойшколысоциаль
ныхисследованийМаксаХоркхаймера(Новаяконцепцияидеологии)иТеодораАдорно(Социо-
логия).НаразвитиетеорийполитическихидеологийтакжеоказаливлияниетакиеучённыекакКарлПоппер(Отк
рытоеобщество)иУиллардаМаллинза(Идеологическийконцепт:анализиэволюция). 
Вкачествеединственногометоданашегоисследованиябылвыбрансравнительныйметод,позволяю-

щийвыявитьобщиечертывидеологияхрассматриваемыхнамиполитическихпартийисделатьвыводыобихспе
цифике.Применяемыйнамиметодотноситсяккатегорииэмпирическихобщенаучныхметодовииспользуетсяв
самыхразныхнаучныхобластяхсцельюклассификации,генерализациииоценкианализируемыхпредметовия
влений. 
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Длятого,чтобывыявитьидеологическуюспецификуфункционирования«партийвласти»,намибылпровед
ёнсравнительныйанализосновныхидеологическихприоритетовпартий«НурОтан»и«ЕдинойРоссии»вреали
зацииихповседневнойполитики.Данныеидеологическиеприоритетынашлисвоёотражениевпрограммныхдо
кументахрассматриваемыхпартий–
официальнойдоктринепартии«НурОтан»2013годаипредвыборнойпрограммепартии«ЕдинаяРоссия»2012г.
Наданныймоментвремениэтидокументыявляютсярабочимиисохраняютсвоюидеологическуюактуальность
. 
Проведённыйанализпоказал,что«партиявласти»используетсвоюидеологическуюплатформудляподдер

жкисвоихвнутригосударственныхинициатив,чтопризваноподтвердитьсвоювнутриполитиче-
скуюлегитимностьиподчеркнутьэффективностьсвоегопребыванияувласти. 

 

 
Таблица№1.Сравнительныйанализидеологическихприоритетов«партийвласти»  

№ Идеологическиеприоритеты «НУРОТАН» «ЕДИНАЯРОССИЯ» 

1 Государствоигосударственность 
Главноедостояние–
независимостьстраны 

Сильнаяроссиявсложноммире 

2 Связьгосударствасобществом Государствонаслужбеграждан 
Эффективнаявластьподконтролемна

рода 

3 Культурнаяосновагосударства Самобытнаякультураидуховность 
Духовностьиединствороссийскогон

арода 

4 Институтсемьивгосударстве Семьяитрадиции 
Семьювцентргосударственнойполит

ики 

5 
Социальнаяответственностьгосу

дарства 
Справедливаясоциальнаяполитика 

Эффективнаясистемасоциальнойпод
держки 

6 Развитиегосударства 
НашаидеяпроцветающийКазахста

н 
Модернизацияэкономики 

7 Образованностьнаселения Интеллектуальнаянация Нашановаяшкола 

8 Государствокаксистема 
Эффективноегосударственноеупр

авление 
Сильныерегионы.Эффектив-
ноеместноесамоуправление 

 
Анализируемыеидеологическиеприоритетынеобходимоучитыватьприанализестратегическогопланиро

ваниягосударственнойполитики,посколькуонислужатосновнымиориентирамиприеёреализа-
ции.Всяидеологическаяплатформарассматриваемых«партийвласти»основываетсянавиденииинститутагос
ударствавовзаимодействиисобществом,приэтомобществовидеологияхданныхпартийпреподноситсякакраб
отодательгосударственныхслужащих. 

Государствоигосударственностькакидеологическийприоритетявляютсякраеугольнымкамнемидеолог
ическихплатформ,рассматриваемыхпартийвласти.Казахстанскаяпартия«НурОтан»всвоейдоктринеподчёр
кивает«Фундаментальнаяценностьнашегонарода–
Независимость.ИменноблагодаряейсталивозможнымивсеуспехиКазахстана.Независимость–
этоосноваоснов.Создавпрочныйфунда-
ментсостоявшегосягосударства,мыидалеебудемукреплятьединствоисогласиенашегонарода»[6].Видеологи
и«ЕдинойРоссии»местогосударствоопределяетсясилоймощьюстранывизменяющимсямире«Правилаигры
вмеждународнойполитикеиэкономикенемогутопределятьсязаспинойиливобходРоссииинашихинтересов»
[7].Этиразличияобъясняютсятем,чтоРеспубликаКазахстанполучи-
ланезависимостьсравнительнонедавноинеимеетвеликодержавныхамбицийвовнешнейполитике,втовремяк
акРоссийскаяФедерациястремитсяигратьоднуизглавныхролейвборьбезаглобальноедоминирование. 

Связьгосударствасобществом.Вдоктринепартии«НурОтан»говорится«Государствоигражда-не–
равныепартнерысконституционнозакрепленнымиправамииобязанностями.Государстводолжнобытьориен
тированонаслужениезаконныминтересамграждан,реализациюихправисвобод,неукосни-
тельноесоблюдениеимиКонституцииизаконодательства»[6].Всвоюочередь«ЕдинаяРоссия»делаетставкуна
понятиеэффективностивсистемегосударственногоуправления«Будутсозданыреальныеме-
ханизмыобщественногоконтролязадеятельностьювластивнаиболеечувствительныхиопасныхсточкизрения
проявленийкоррупцииинеэффективностисферах–государственныхзакупках,дорожномстрои-
тельстве,жилищно-
коммунальномхозяйстве,правоохранительнойдеятельности»[7].Такимобразом,обеидеологическиеплатфо
рмызакрепляютконтрользаадминистративнойвластьюсосторонынарода. 
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Культурнаяосновагосударства.Партиивластиуделяютвесьмазначительнуюрольохранекультур-
ныхтрадиций,передающихсяизпокалениявпокаление.Охранеценностей,традицийиморально-
нравственныхориентировправящиепартииуделяютпристальноевнимание. 
Вдоктринепартии«НурОтан»отмечается«Мывыступаемзасохранениеиприумножениекультур-

ныхидуховныхценностей,определяющихуникальностьнашегообщества.Казахстанявляетсяобразцоммежк
онфессиональногосогласия,мировымцентромдиалогарелигий.Внашемсветскомгосударствевераирелигия–
этоважныйисточникдуховности,моралиитолерантности.Вэпохуинтенсивноговзаимопро-
никновениякультурнамнеобходимо,принимаялучшееизвне,сохранятькультурнуюсамобытность»[6]. 
Впредвыборнойпрограммепартии«ЕдинаяРоссия»такжеуделяетсявниманиедуховномуединствумногон

ациональногонарода:«Нашасила–
вдуховномбогатствеиединствемногонациональногороссийскогонарода.Намнеобходимастратегиянациона
льнойполитики,основаннаянагражданскомпатриотизме.Любойчеловек,живущийвнашейстране,недолженз
абыватьосвоейвереиэтническойпринадлежности.НоондолженпреждевсегобытьгражданиномРоссииигорд
итьсяэтим.Никтонеимеетправаставитьнациональныеирелигиозныеособенностивышезаконовгосударства.
Однакоприэтомсамизаконыгосударствадолжныучитыватьнациональныеирелигиозныеособенности»[7]. 

Институтсемьивгосударстве.Семьяисемейныеценностиимеютключевоезначениевсистемеидеологиче
скихценностейописываемыхпартийвласти.Еслиговоритьораставленииакцентовиприори-
тетов,товдоктринепартии«НурОтан»акцентируетсявниманиенаважностьсохранениясемейныхтрадиций.«Р
азвитиеказахскогоязыка,культурыитрадицийприсохранениисамобытностивсехнацио-
нальностейявляетсянашимстратегическимприоритетом.Семья–
важнейшийинститутсохраненияценностейнашегообщества.Именновсемьеформируютсяпреемственность
поколений,уважениекстаршим,заботаодетях,традициивзаимнойподдержки,трудолюбиеистремлениекзнан
иям»[6].Всвоюочередь«ЕдинаяРоссия»ставяинститутсемьивцентргосударственнойполитикивыдвигаетко
нкретныепредложенияпооказаниюподдержкисемей:«Мыусилимгосударственнуюподдержкусемейсдетьм
и.Размердетскихпособий,особеннодлямногодетныхсемей,долженрасти.Втечениеближайшихтрёхлетдолж
набытьрешенапроблемадефицитамествдетскихсадах.Поможеммолодымсемьямрешатьжилищныйвопрос»
[7]. 

Социальнаяответственностьгосударства.Идеологиисопоставляемых«партийвласти»подчёрки-
ваютответственностьгосудартвавсферереализациисоциальнойполитики.Доктринапартии«НурОтан»акцен
тируетвниманиенанеобходимостиобеспечениясоциальнойсправедливости:«Справедливость–
эторавенствовозможностейдлявсех.Государстводолжносоздаватьравныеусловиядлясамореализациигражд
ан.Ноиспользованиепредставленныхгосударствомвозможностей–
выбориответственностьсамихграждан»[6].«ЕдинаяРоссия»всфересоциальнойответственностигосударства
планируетпереве-
стимаксимальноеколичествогосударственныхуслугвэлектронныйвид,атакжестимулироватьгражданскуюа
ктивностьнаселениявсфереконтролянадчиновниками:«Общественныеобъединенияполучатправоподавать
судебныеискивзащитуинтересовсвоихучастников.Этодаствозможностьгражданинуотстаиватьсвоиправа,н
апример,споритьсгубернаторомневодиночку,аотлицакрупнойобщественнойорганизации.Мырасширимсф
ерупримененияколлективныхисков,которыемогутпредъ-являтьграждане»[7]. 

Развитиегосударства.Понятие«процветающийКазахстан»вдоктринепартии«НурОтан»представ-
ляетсобойконкретныйсобирательныйобраз«Длянаспроцветание–
этовысокиетемпыэкономическогороста,обеспечивающиенеуклонноеповышениекачестважизнивсехгражд
ан.Поэтомунашейключевойзадачейявляетсяформированиесильногосреднегокласса,выступающегоосново
йустойчивойэкономи-кииобщественно-
политическойстабильности»[6].«ЕдинаяРоссия»всвоейидеологииподчёркиваетнеобходимостьразвитияин
фраструктурныхпроектов»:Государствобудетподдерживатькрупныеинфраструктурныепроекты.Впервую
очередь–пообеспечениютранспортнойсвязанностинашейстра-ны.Приоритет–
транспортнымиинфраструктурнымпроектамврегионахСибирииДальнегоВостока.Мыбудемразвиватьскор
остныежелезныедорогимеждукрупнейшимигородами.Сделаемдоступнымиавиаперелётыдлянаселения,пр
еждевсегодляжителейотдалённыхтерриторий»[7].Крометого,значительнаярольотводитсяразвитиюэконом
икиРоссийскойФедерации:«Сильнаяэкономика–
основадляростаблагосостояниянашихгражданигарантиянациональнойбезопасности»[7]. 

Образованностьнаселения.Самапосебепроблематикасистемыобразованияпостсоветскихстранимеетв
омногомсхожуюспецифику,нокаждаястрананекогдавходившаявсоставСССРстремитсявыработатьуникаль
ныйподходвсозданиинациональнойсистемыобразования.ДоктринаправящейвРеспубликеКазахстанпартии
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«НурОтан»обазначаетнеобходимостьпостроенияинтеллектуальнойнациикакнекойсовокупностиинтеллект
ульныхресурсов.Партия«ЕдинаяРоссия»акцентируетнашевниманиенапроблемеэффективностисистемыоб
разованияиобозначаетсвойидеологическийприори-теткакпостроение«нашейновойшколы». 

Государствокаксистемарассматриваетсячерезпризмуадминистративногоустройства.Партия«НурОта
н»отстаиваетпринципыцентрализованногоунитарногогосударстваделаяакцентнаэффектив-
ностицентрализованногогосударственногоуправления.Видеологическойдоктринепартии«НурОтан»говор
ится:«Мыдолжныобеспечитьэффективностьгосударственногоуправленияикачествогосудар-
ственныхуслугдлявсех.Мыбудемспособствоватьдальнейшемуразвитиюместногосамоуправленияиэффект
ивномурешениюпроблемнаселениянаместах»[6].«ЕдинаяРоссия»являетсяправящейпартиейвфедеративно
мгосударстве,чтоставитпереднейзадачу«стоятьнастраже»эффективногорегионально-
гоуправления.Всвязисэтимвпартийнойпрограммеделаетсяакцентнатакиепонятиякак«Сильныерегионы»и«
Эффективноеместноесамоуправление».Впрограммепартиинаэтотсчётпишитсяследую-
щее:«Регионыдолжныиметьмощныестимулыдлясамостоятельногоразвития.Оставляябольшеналог-
оввсвоёмбюджете,ониполучатосновудляростаэкономики,новыевозможностидляулучшенияжизнилюдей»[
7]. 
Проведённыйанализидеологийсовременных«партийвласти»показалихнезаменимостьвкачественаправл

яющейсилыпроцессаполитическоймодернизациипостсоветскихгосударств–
КазахстанаиРоссии.Ихидеологиянаправленанаконструктивноереформированиесистемыгосударственного
управления,конечнойточкойкоторогодекларируетсяэффективностьвсейсистемывласти,включаяорганымес
тногосамоуправленияицентрыобслуживаниянаселения.«Партиивласти»,осознаваясвоюответственностьпе
реднаселением,стремятсясоздатьвсеусловиядляупрощенногопорядкаоказаниягосударственныхуслуг,чтоб
ысделатьихболеедоступнымидляграждан. 
Каждыйизпунктовидеологическихпрограммговоритизбирателямостремлениикпостроениюсовременно

гообществассоответствующеймноговековойисториинародакультуресприсущимейдуховнымиморально-
нравственнымповедением.Крометого,идеологическиеприоритетырассматривае-
мыхпартийстрогосоответствуютдоминирующимполитическойкультуренаселенияценностей,традицийино
рмповедения,чтоявляетсянагляднойдемонстрациейактуальностиполитическихидеологий«партий-
власти»дляпроцессасоциальнойиполитическоймодернизацииобщества. 
Немаловажнотакжеотметить,чтофактдоминированияпартиивластиделаетидеологиюпартииидеологией

государства.Соднойстороныпартиявластивыражаетинтересысвоихизбирателей,проводяодобренныйимиго
сударственныйкурс,сдругойстороныонавыражаетточкузренияполитическойэлиты,чтоделаетпартийнуюид
еологиюотражениемкурсаправящихкругов.Партиявластибалансируетмеждуинтересамиэлитыиинтересам
иобщества,находянаиболееоптимальнуюмодельполитическойидеологии. 

 
1 ЛенкК.Народигосударство:структурныеизмененияполитическихидеологийXIX-XXвеков.1971г. 
2 ИвановИ.П.Функциональноезначение«партийвласти»напримерепартий«НурОтан»и«ЕдинаяРоссия»//«Устойч

ивоеразвитиеЦентральнойАзии.ВестникКНУ»:НаучныйжурналКазахстанско-НемецкогоУниверсите-
та№1(6),Алматы2015г–152с. 

3 Реализацияидеинациональногоединства.Стратегиядействийнародно-демократическойпартии«Нур-
Отан»на2009-2012гг.- Астана,2009г.–34с. 

4 ИсаевА.«ЕдинаяРоссия»-партиярусскойполитической культуры -М.:Издательство«Европа»,2006- 19с. 5 
Идеологияконкретныхдел-

секретарьЦентральногоаппаратапартииС.А.АхметоворолииместеНДП«НурОтан»[Электронныйресурс] .\Режимд

оступа:http://www.qwas.ru/kazakhstan/nurotan/id_121497/(6января2015). 
6 Доктринапартии«НурОтан»ПринятанаXVСъездепартии18октября2013года. 
7 ПредвыборнаяпрограммаВсероссийскойполитическойпартии«ЕдинаяРоссия»(навыборахПрезидентаРоссии4м

арта2012года). 
 

Түйін 
«НұрОтан»жəне«ЕдинаяРоссия»идеологиямысалындағызаманауи«өкіметпартиялары»идеологиясы:салыст

ырмалыанализ 
ИвановИ.П.- Қазақстан-НемісУниверситетідоцент 

МақалаҚазақстанРеспубликасыменРесейФедерациясындағыпартиялықжүйелердіңнегізіболыпсаналатын«БилікП
артиясы»аттызаманауиидеологиялардысалыстыруғаарналған.Мақалаавторыэлекторатқаеңтартымдыидеологиялықак
центтіталдайды.ҚарастырылыпжатқанмəселеКСРО-
ныңыдырауынанберіКеңесӨкіметіқұрамындағыелдерінесаясижаңартупроцессібойыншаөзектітақырыпболыпкеледі.«
Билікпартиясы»феноменітранзиттікжағдайдағысаясимəдениеттіқауымғатəн,яғни,қаттыорталықтандырылғанбасқару
дыобъективтітүрдеқажетететінмемлекеттерайтылуда.Бұлзерттеусалыстырмалытəсілдераясындаөтті,жəнеде«НұрОта
н»мен«ЕдинаяРоссия»партияларыныңфункционалдықерекшеліктеріескерілді.Зерттеудіңтеориялықнегізіретіндесаяс
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иидеологиялардызерттеудедаусызкөпүлесінқосқанДеТраси,ЛенкК.жəнебасқадаатақтыфилософтардыңжұмысыалынғ
ан. 

Түйінсөздер:«Билікпартиясы»,«НұрОтан»,«Единая Россия» 
 

Summary 
Modernideologyofthe" partyofpower" ontheexampleofthe" NurOtan" and" UnitedRussia" parties:AComparativeAnalys

is 
IvanovI.P.- Lecturer,Kazakhstan-GermanUniversityiigor84@ya.ru 

Thearticleisdevotedtothecomparisonofmodernideologiesthe"partyofpower"thatarethecoreofthepartysystemsintheRepublico
fKazakhstanandtheRussianFederation.Theauthoranalyzestheideologicalaccentswhicharethemostattractivetotheelectorate.Thes
eissuesarerelevanttothepost-
Sovietcountriesduetotheprocessofpoliticalmodernization,whichflowssincetheSovietUnioncollapse.Thephenomenonofthe"part
yofpower"istypicalforthesocietieswhichbelongtothepoliticalcultureinastateoftransit,wherethereisaneedforastrongcentralmanag
ement.Theresearchwasheldintheframeworkofacomparativeapproachandtookintoaccountthefunctionalspecificityofthe"NurOtan
"andthe"UnitedRussia"parties.ThetheoreticalbasisoftheresearchareworksoftheprominentphilosopherssuchasdeTracy,LenkK.an
detc.whohavemadeanundeniablecontributiontotheconceptualstudyofpoliticalideologies. 

Keywords:the"NurOtan"party,the"UnitedRussia"party,the"partyof power" 
УДК340.114.5(574) 
 

ПРАВОИСОЗНАНИЕ:ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМЫ 
 

Г.Р.Абсаттаров–зам.директораинститутаполиязычногообразованияКазНПУим.Абая,к.полит.н. 
 
ВстатьенаматериалахКазахстанарассматриваютсяполитологическиеаспектыправаисознаниявконтекстекультурып

равовогосознания,которыенедостаточноизученывполитическойнауке.Встатьеотмечается,чтовозникнувкаксоставной
частиобщественногосознания,правовоесознаниестановитсяправовымсознаниемвсегоказахстанскогонарода.Дляутвер
ждениявсознаниимассказахстанскихлюдейконкретныхтребованийправовогосознаниянеобходимыопределенноеврем
яидостиженияпрочностисоциально-
политическихотношений.Вместестем,встатьеуделеновниманиеидискуссионнымвопросам. 

Ключевыеслова:право,сознание,закон,народ,общество,личность,регулирование,правонарушение,государство,но
рма,правило,демократия,реформа,единство,культура,правопорядок. 

 
Преждевсего,следуетотметить,чтопроблемаправаисознанияиихвзаимосвязьвсоциально-полити-

ческойлитературеещенедостаточноизучены.Однако,воднойстатьеневозможноохватитьвсеэтипроблемы.П
оэтому,наматериалахКазахстанамнехотелосьбырассмотретьнекоторыевопросыправаисознаниявконтексте
культурыправовогосознания,которыеещенеизученывполитическойнауке. 
Вдемократическомказахстанскомобществеправовоесознаниеявляетсяспецифическойформойобществе

нногосознанияирегулирования(черезнормыказахстанскогоправа)общественно-политиче-
скихотношений.ПравовоесознаниеиправовусловияхдемократическогоКазахстанахотяисближаютсяопреде
леннымобразомсморальнымивзглядамиинормами,сдругимиидейно-
организационнымисредстваминаправленияповедениялюдей(политическими,эстетическими,философским
ивзглядами,экономическиминормативамиит.п.),нонесливаютсясними,сохраняютсвоиособенности. 
Дальнейшееповышениеуровняправовогосознанияказахстанцевсталообъективнозакономерностьюдемо

кратического,гражданскогообщества[1].Оносвязываетсявсемиказахстанскимисоциально-поли-
тическиминаукамиснеобходимостьювсестороннегоразвитияправа,укрепленияправопорядкаизакон-
ности,организованностиидисциплиныпридемократииссовершенствованиемправовогорегулирования. 
Значениетакойсвязимеждуназваннымиэлементаминадстройкиказахстанскогообществанесомнен-

но.Однаковажноотметить,чтоповышениевниманиягосударства,казахстанскойобщественностикправовому
сознаниюобусловленонетолькосамойпосебезадачейдальнейшегоукреплениязаконностиисовершенствован
ияправа,авсемростомсоциально-
культурныхпотребностейобществавусловияхмодернизациистраны.Именнопотребностинаучно-
техническогопрогресса,социальногоразвитияобщества,дальнейшегоразвертываниядемократиииполитичес
койактивностинаселениявконечномсчетеобусловливаютвозрастаниетребованийкобеспечениюобщественн
огопорядка,организованностиидисциплинынарядусусилениемвниманиякудовлетворениюиохранеправиза
конныхинтересовличностиказахстанца. 
Всеэтоговоритобольшомсоциально-

политическомзначении,котороеимеетработагосударствапоукреплениюзаконностииправопорядка,втомчис
леиидейно-
воспитательнаяработапоповышениюуровняправовогосознанияказахстанскихлюдей.Какотмечалосьнашим
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иучеными,заботаоповышенииорганизованностиидисциплинывовсехсферахжизниобщества,опостоянномр
асширениииобогаще-
нииправчеловекаивоспитанииправовогосознаниявсеболеедолжнастановитьсянепосредственнымделомгос
ударственныхиобщественныхорганизаций,руководителей. 
Необходимостьправовогорегулированияисоответствующейемуформыобщественногосознаниявуслови

яхдемократииобусловленадействиемрядафакторов,существованиеизначениекоторыхбылираскрытыещеве
ликимимыслителямипрошлого.Этифакторынеразивесьмаподробноосвещалисьвюридическойисоциально-
политическойлитературе.Здесьважноподчеркнуть,чтотесносвязаныэконо-мическиеиидеологическо-
политическиефакторы,влияющиенаразвитиеправаидальнейшегосовер-
шенствованияправовойполитики.Приэтомнеправильнобылобывыводитьнеобходимостьправовогорегулир
ованияпридемократическомобществетолькоизэкономическихзакономерностей.Какизвестно,изпрактикиК
азахстана,чтоорганическипереплетеныэкономическиеиидейно-
политическиепричинынеобходимостиправовогорегулированиявдемократическомобществеисоответствую
щиепредпосылкиегосовершенствования. 
ПравовоерегулированиевКазахстанеспособствуетразвитиюсознательностинаселения.Уровеньееразвит

иямыспециальнорассмотримниже.Здесьважноотметить,чтоонавключаетвсебяосознаниенеобходимостисо
блюдатьтеобязательныенормыповедения,которыеустановленыказахстанскимгосударствомивслучаенадоб
ностиохраняетсяотнарушенийаппаратомгосударственногопринужде-
ния.Аэтинормыестьнормыказахстанскогоправа.Сознаниенеобходимостиказахстанскогоправа,закрепляю
щегосоциально-политическиепринципыжизнедеятельностиобщества;пониманиеегооснов-
ныхтребований,взглядынадальнейшееразвитиеегонормиинститутов;оценкадействийгражданиорганизаци
йкакправомерных(законных)илинеправомерных(незаконных)всопоставлениистребова-
ниямиказахстанскогоправа–
всеэтоиестьправовоесознаниеказахстанскихлюдей.Казахстанскоеправоиправовоесознаниенеобходимыпр
идемократическомобщественетольковсфереполитики,ноивэкономической,социально-
культурнойсферах,посколькуиздесьпринципыинормыистиннойдемократии,управлениеделамиобществане
обходятсябезобщеобязательныхнорм,безтребованийихсоблюдения,безоценкиповедениявсопоставлениист
ребованиямиправа,спредоставленнымизакономвозможностямивыборатакогоповедения,т.е.правамииобяза
нностями. 
Правовоерегулированиеиправовоесознаниекакегоидейно-

политическаяпредпосылкасоставляют,такимобразом,необходимыйкомпонентгосударственногоруководст
ваказахстанскимобществом,организациивсехглавныхсферегожизни:отгосударственнойихозяйственнойдо
обеспеченияличнойсвободыиопределенныхличныхвзаимоотношенийказахстанскихлюдей*. 
Изпризнанияправовогосознаниясоставнойчастьюдуховнойжизниобществаиегозначениядляутвержден

иянаучногомировоззрениявытекаетпотребностьдальнейшегоизученияструктуры,социального,политическ
огосодержанияиролинаучногомировоззрениявказахстанскомобществе.Приэтомследуетподчеркнуть,чтопр
авовоесознаниенаселенияКазахстанаопираетсянапрочныйфундаментнаучногомировоззрения[2,c.132]. 
Научноесознаниеизгосподствующейсистемывзглядовипредставленийнародапостепеннопреобразуетве

динственную,безраздельногосподствующуювказахстанскомобществеполитическо-
идеологическуюсистему.Приэтом,достигаетсяидейноеединствовсегонарода,всехсоциальныхгруппислоевк
азахстанскогообщества[3,c.3,6,8-14]. 
Вэтомсостоитпереворотвобщественномсознании,совершенныйреформированиемказахстанскогообщес

тваинашедшийподдержкувсегонарода.Такойпереворотпроисходитнестихийно,аявляетсярезультатомдлите
льной,большой,целенаправленнойполитическо-идеологическойработыказахстанско-
гогосударстваиобщественныхорганизаций.Вобществепроисходитдальнейшееуглублениепроцессовсближ
ениясоциальныхслоевинациональностейнабазекоторыхсформироваласьноваяэтнополитиче-
скаяигражданскаяобщностьлюдей–казахстанскийнарод.КакотмечалиученыеКазахстана,этоознача-
ет,чтовсеболеезаметнымистановятсяобщие,независящиеотсоциальныхинациональныхразличийчертыпове
дения,характера,мировоззренияказахстанскихлюдей. 
Этоозначает,чтонынеэтооднаизважнейшихобщихчерт,характеризующаяказахстанскийнародкакновую,

этнополитическуюигражданскуюобщностьлюдей[4,c.91-93]. 
Отмеченныезакономерностиединстваобщественногосознанияказахстанскогонародаполностьюраспрос

траняютсяинаправовоесознаниевказахстанскомобществе. 
Какэтоправильноконстатируетсяпосуществувсемиказахстанскимиобществоведамисреформиро-

ванием,правовоесознаниеприобретаетширочайшуюсоциальнуюбазуиформируетсявединуюсоциальнуюси
стемуправовогосознаниявсехсоциальныхслоевобщества.Можносказать,чтовозникнувкаксоставнаячастьоб
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щественногосознаниянарода,правовоесознаниестановитсяправовымсознаниемвсегоказахстанскогонарода
. 
Нельзя,однако,приэтомзабыватьчтотакоепреобразованиесознаниямиллионовказахстанцев,будучиподг

отовленнымвсемпредшествующимисторическимпериодомтемнеменееипослепострое-
нияосновдемократического,правовогообществасовершаетсянесразу,апостепенно,охватываяразличныесфе
рыиуровнимассовогоправовогосознаниянаселения. 
Дляутверждениявсознанииказахстанскихмассконкретныхтребованийправовогосознаниянеобхо-

димыопределенноевремяидостижениепрочностисоциально-
политическихотношений.Внизшихуровняхсознанияказахстанскихлюдей–
всфереобыденногосознания,социальнойпсихологии-идейно-правовые взгляды, представления и чувства 
тесно переплетаются с не идейно-правовыми, хотя иуживаю-щимися 
сдемократизмим,правовымгосударством. 

*Это,разумеется,неозначаетчтовсеполитические,хозяйственные,социально-культурныеиличныеотноше-
нияказахстанскихлюдейпридемократическомобществерегулируютсяправомиопосредствуютсяправовымсоз-
нанием.Таквполитическойжизнинарядусгосударственно-правовымиотношениямиимеетместообщественно-
политическаядеятельностьказахстанскихлюдейврамкахсамодеятельныхорганизаций,впроизводствеит.д.–
участие,вкоторомоснованонадобровольности,чувствеответственностиирегулируетсянормаминравственности. 
Важно,однако,отметить,чтонеполноеусвоениеказахстанскимимассамиидейправовогосознаниясамопос

ебенесвидетельствуетотом,чтосрединаселениясуществоваладаженапервыхшагахмодернизацииобществак
акая-либоинаяцелостнаясоциальнаясистемаправовогосознаниякроменаучно-идейно-
правовой.Речьможетидтилишьоразличныхуровняхубежденностивсознанииразныхгруппнаселенияврамка
хединогоправовогосознанияилиостепениегоусвоенияотдельнымигруппаминаселенияииндивидами. 
Единствоправовогосознанияказахстанскогонароданеможетпониматьсякакполноеединообразиеправов

ыхвзглядоввсехчленовобществаиотсутствиекаких-
либовнутреннихградацийвуровнеобщественнойсознательностинаселения.Ононеисключаеттакженаличия
пережитковпрошлоговправовомсознаниииповеденииотдельныхлюдейидажеотдельныхмалыхгрупп,извест
ныхрецидивовнестандартнойпсихологииичуждыхздоровомуобразужизниправовыхвзглядов.Единствосоц
иально-
политическихиправовыхвзглядовнародаозначает,чтовказахстанскомобществепостепенноисчезаютсоциал
ьные,экономическиеусловиядлясуществованияпротивоположныхнаучно-
правовомусознаниюсистемобщественныхидей.Длятакихидейнетуженосителейвлицекаких-
либосоциальныхгрупп(слоев)общества.Вэтомсмыслевнутриразвитогоказахстанскогообществанетиразлич
ныхсоциальныхсистем,неттакжеиправовогосознания,которыесуществоваливпериодстроительствадемокра
тическо-
го,правовогообщества,когданарядусправосознаниемнародасуществовалоправосознаниеостатковпрошлого
.Вказахстанскомобществебезраздельногосподствуетсистемаправовогосознания,ставшегоправовымсознан
иемнетолькоопределенныхлюдей,ноиподавляющегобольшинстванаселения,всехсоциальныхгрупп,ставши
хправовыми. 
Однойизважныхпроблемупроченияиразвитияправовогосознаниянаселениявказахстанскомобществеявл

яетсяправильноеопределениесоотношенияправовогосознанияспережиткамипрошлогоиантиобщественны
миявлениямивправовыхвзглядахипредставленияхчастинаселения. 
Вусловияхдемократического,правовогообществапережиткипрошлогоиантиобщественныеявлениявсоз

нанииказахстанскихлюдейнеобразуютособойсоциальнойсистемывзглядов,таккакнеимеютсвоегоносителя
ввидекрупнойсоциальнойгруппылюдей.Вместестемнельзянедооцениватьотрицательноговлиянияэтихпере
житков,явлений,ихсравнительнопрочнойживучести,ихвзаимосвязиснекоторымиэлементамиматериальны
хикультурныхусловийжизниказахстанскогообщества,атакжесвлияниемнедружелюбныхзарубежныхстран,
ихантиказахстанскойпропаганды.Трудностьборьбыспережиткамипрошлогоиантиобщественнымиявления
мивсовременныхусловияхкакразисостоитвтом,чтоониизвестнымобразом«распылены»вказахстанскомобщ
естве,затрагиваютпредставителейразныхсоциальныхслоевиподверженывлияниюразличныхвнутреннихив
нешнихусловий,сопровож-дающихразвитиедемократизмавстране. 
Учитываявсеэто,следуетподчеркнуть,чтоновыйобразжизниказахстанскихлюдей,ихнравствен-

ностьинаучноемировоззрениеутверждаютсявпостоянноборьбесправовымиидругимипережиткамипрошлог
оиантиобщественнымиявлениями,чтобезэтогонеможетбытьполитико-
правовойидеологиииморали.Отсюдаследует,чтоборьбаспережиткамипрошлогоиантиобщественнымиявле
ниямивсознаниилюдей-однаиззакономерностейстроительствадемократическогоигражданскогообщества. 
Всеэтовполноймереприменимоиксфереправовогосознания.Вказахстанскомобществеещенеискоренены
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такиепережиткипрошлого,какпреступностьидругиеправонарушения,поройвстречаетсялиберальноеснисхо
дительноеотношениекмелкимнарушениямправопорядка,пассивностьвборьбесантиобщественнымипроявл
ениями. 
Взаключении,следуетотметить,чтоказахстанскоеправооказываетогромноевлияниенетольконаформиро

ваниеизакреплениеправовогосознания,ноинасознательностьлюдей.СознаниенаселенияКазахстанапредста
вляетсобойцелостную,активнуюиразвивающуюсясистему.АправовоесознаниенаселенияКазахстанаявляет
сярезультатомосуществленияправовойполитикистраныифакторомсовершенствованияправовойкультурык
азахстанскихлюдей. 

 
1 КонцепцияправовойполитикиРеспубликиКазахстанс2010до2020года//Казахстанскаяправда.-2009,27августа. 
2 АбсаттаровГ.Р.Научноемировоззрениеиправовоесознание:теоретико-

политолгическийанализ//ВестникКазНПУ.Сериясоциологическиеиполитическиенауки.-2016,- №1.-С.132-135. 
3 КонституцияРеспубликиКазахстан.-Алматы:Елорда,2008.-56с. 
4 АбсаттаровР.Б.Формированиеказахстанскогонародакакгражданскойиэтнополитическойобщности//Вестник

Российскогоуниверситетадружбынародов.Сериясоциология.–2008,№4.–С.90-94. 
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СЕМЕЙНОЕВОСПИТАНИЕКАКОБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГОИССЛЕДОВАНИЯ 

 
А.Ж.Мукажанова–доцентобщеуниверситетскойкафедрыполитологииисоциально-

философскихдисциплинКазНПУимениАбая,д.полит.н. 
 

Встатьерассматриваетсясемейноевоспитаниекакактуальнаясоциально-
политическаяпроблемасовременногообщества,посколькувоспитаниеподрастающегопоколения,формированиебудущ
ихгражданстранынетолькоосновнаяфункциясемьи,ноидругихобщественныхинститутов.Воспитание-
этомногогранныйпроцессстановле-
нияновойличности,происходящийподвлияниемобъективныхисубъективныхфакторов.Изучениеэтихфакторов,выявле
ниеихособенностейтакжеосуществляетсяврамкахданнойстатьи.Вместестем,встатьеуделеновниманиеигосударственн
ойсемейнойполитикеРеспубликиКазахстанкакцеленаправленнойдеятельностигосударственныхоргановпоподдержке
казахстанскихсемей. 
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Ключевыеслова:семья,государственнаясемейнаяполитика,функциисемьи,воспитание,многодетность,малодетно
сть,ценность 

 
Семья-

этопервичнаяиосновнаяобщественнаясреда,гдеребеноквпервыевступаетвотношениясдругимилюдьми,где
емупрививаютсянравственныеценностиисистемаповеденческихнорм,атакжедаетсяопределеннаяинформа
цияобокружающейсредеиосущноститехявлений,которыеожидаютеговжизненномпути.Всемьечеловекпри
обрететсвойпервыйжизненныйопыт,получаетсвоюпер-
вуюсоциальнуюинформацию,первыепредставленияонормахжизни,ееценностях.Этипрактическиезнанияв
лияютвдальнейшемнаотбор,принятиеилинепринятиеновойинформации.Этизнания,реализуясьвпривычках
поведения,являютсяегонепосредственнымрегулятором.Такимобразомсемьявоздействуетнаребенкакакпер
вичнаяячейка,какпредставительобществадостойныйпередатьемупредшестующеекультурноенаследие. 
Нарядуссемьейрядсоциально-политическихучрежденийтакжеявляютсяосновнойсредойвоспита-

нияисредствомпередачидетямимолодежиразличнойинформации,нравственно-
гуманистическихценностей,поэтомуониобязаныосуществлятьконтрользавыполнениемсемейныхфункций.
Всвязисэтимвозникаетнеобходимостьоказаниепомощисемьеввыполнииважныхдляобществафункцийипоэ
томугосударственнаясемейнаяполитикапризванапроявлятьзаботуосемьеиоееусловияхсуществования. 
Государственнаясемейнаяполитика–

этосоставнаячастьгосударственнойполитики,отстаивающаяспецефическиеинтересысемьикакодногоизмно
гихвзаимодействующихмеждусобойобщественныхинститутов,атакжеиличныеинтересычеловекакакносит
елясемейныхролейнарядусдругимисоциальнымиролямивсистемесоциально-
политическихотношений.Семейнаяполитикарешаетзадачиукреплениясемьиисемейныхценностей,создает
условия,необходимыедляреализациисемьейвсехсвоихфункций.Подфункциямисемьипонимаютнаправлен
ияеедеятельности,выражающиесущностьсемьи,еесоциальныйстатусисоциальнуюроль,другимисловами-
этожизнедеятельностьсемьи,непосредственносвязаннаясудовлетворениемпотребностейеечленов. 
Многиесовременныеисследователисемьинастраницахпечати,атакжевыступаявразличныхмероприятия

х,посвященныхпроблемамсовременнойсемьи,частоговорятоказахстанскойсемейнойполитикеиокризисесе
мьи.Помнениюобщества,втомчислеичленовсемьи,основнымипричинамикризисныхявленийвэтойсфереяв
ляютсянеполноценноевыполнениесемьейвкачествеобщественногоинститутасвоихнепосредственныхзадач
.Нарядусэтимневозможностьустраненияпоследствииневыполненияилиженекачественноговыполнениясем
ьейсвоихнепосредственныхзадач,недейственностьстремлениивэтомнаправлениитакжеявляютсяпричинам
икризисныхявлений.Всвязисэтим,насегоднящнийдень,особуюактуальностьприобретаетпроблема,касающ
аясятакихосновныхфункцийсемьикакрепродуктивнаяивоспитательная,которыенепосредственносвязаныс
основнойдеятельно-стьюсемьи-рождениедетейиихсоциализация,втомчислеиполитическая. 
Вместестем,оченьважнодляразвитияединойвнутрисемейнойдеятельностистабильностьинститутасемьи,

наличиеэкономическихзадачврамкахобъединеннойтрудовойдеятельностичленовсемьи. 
Политическийанализосновныхфункцийсемьи(репродуктивной,воспитательной,хозяйственно-

бытовой,эмоционально-духовнойит.д.)создаетвозможностьпостепенноохватитьвсекультурно-
эмоциональныеаспектыэтихфункций. 
Например,вомногихсемьяхвзаимнаяпомощьпосвоейсутипредполагаетнеобходимостьвступлениячлено

всемьивотношениясдругимилюдьми,осознанияответственностипереддругими.Асматериаль-
нойточкизрения,казахстанскиегражданемогутблагополучножить,существоватьвнесемьи.Однако,нужноуч
есть,чточащевсегокаждыйчеловекстремитсясоздатьопределеннуюматериально-хозяйствен-нуюединицу. 
Взаимопомощьявляетсяосновнойформойсвязимеждупоколениями.Взрослыелюдииродителипомогают

другдругуиоказываютматериальнуюпомощьнетолькововремясовместного,ноираздель-
ногопроживания.60%алматинскихмолодыхсемейполучаютпомощьотродителейитакоеположениевещейне
зависитотсобственныхусловийсуществованиямолодыхсемей.Аполучениепомощиродителямисостороныде
тейвстречаетсянечасто-15%[1]. 
Восновномдетивсемьеудовлетворяютэмоционально-

психологическуюпотребностьвлюбвиизаботекакпродолженияжизниродителейвновом,иномкачестве. 
Потребностьвродительскойлюбви-

однаизнаиболеесильныхидлительныхпотребностейчеловека.Вродительскойлюбвинуждаетсяребеноклюбо
говозраста,таккаконаобеспечиваетналичиеунегочувствабезопасности,психологическуюзащищенность,по
ддерживаетблагоприятноесостояниеэмоционально-
чувственногомира,учитлюбви,нравственномуповедению,выступаеткакисточникжизненногоопыта.Родите
льскаялюбовьвыступаеткакчастьвоспитания,способствующаяразвитиючеловекакакличности,полноценног
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очленаобщества,способногосоздатьсемью,какединицутойсоциальнойобщности,вкоторойонживет,этимпо
ддерживаяиразвиваяее. 
Впоследнеевремяуровеньтребованииродителейкбытовымусловиямивоспитаниюсвоихдетейповысился.

Вомногихсемьяхдетииихинтересыстоятнапервомместе,адеятельностьсемьиотноси-
тельновоспитаниядетейсчитаетсяглавнойценностью.Опроспроведенныйсредижителейразныхнациональн
остей,разноговозрастаиимеющиеразныеспециальностивразличныхрегионахиселКазахстанапоказал,чтодл
я60-80%опрошенныхглавныйсмыслсуществованиясемьизаключаетсяименновдетях[2]. 
Средиосновныхфункцийсемьивоспитаниезанимаетособоеместо.Именнокачественное,эффектив-

ноевыполнениеданнойфункциичленамисемьинепосредственновлияетнабудущееребенка,счастьесупружес
койпарыисудьбусемьивцелом.ПоэтомувКонституцииРеспубликиКазахстаннарядусосновнымиправами,св
ободамииобязанностямичеловекаигражданинатакжерассматриваютсяправаиобязанностиродителейповосп
итаниюдетей.Конституционноеправозакрепляязакаждымчеловекомправотрудиться,получатьзнаниявсоот
ветствиисегоспособностямиипотребностями,создаваявозможностьукреплениясемейноговоспитания,повы
шаявоспитательныйпотенциалсемьи,темсамымподчеркиваетважноезначениевоспитательнойдеятельности
. 
Такимобразом,воспитание–

целенаправленнаяисистематическаядеятельность,котораянаправленанауправлениепроцессомформирован
иячеловека.Однако,процессформированиячеловекакакличностиосуществляетсяподвоздействиемобъектив
ныхисубъективныхфакторов.Социальнаясреда,экономиче-
скиеотношения,производство,потребление,условиятрудаибытаит.д.относятсякобъективнымфакторам.Дея
тельностьобщественныхорганизаций,государстваиинститутоввоспитанияявляютсясубъективнымифактор
амипроцессавоспитания.Результативноеуправлениепроцессомформированиячеловекапринимаетвовниман
иевсеэтифакторы. 
Современныесемьивкладываютбольшиеусилиянетольковтрудовоевоспитаниеподрастающегопоколени

я,нотакжезанимаютсяформированиемдуховныхценностейудетей.Возможностисемьидляинтеллектуально-
творческогоразвитиядетейрастутскаждымгодом.Вбудущихсемьяхбудутпреобла-
датьбольшетворческийтрудсвязанныйспроцессомпознания,аудетейтакжебудутпреобладатьнавыкисамост
оятельногомышленияиумениесамостоятельнодействовать. 
Всвязисэтим,идеяПрезидентаРКН.А.Назарбаеваотом,что:«Намнадоинаместномуровненайтиновыепути

поддержкисемьи,женщинвпериодбеременностиивоспитаниядетей.Следуеттщательнообсудить,какукрепи
тьинститутбракаисемьи,решитьпроблемуматерей-
одиночек.Еслимыхотимбытьвысокоморальнымобществом,мыдолжныусилитьответственностьсупруговдр
угпереддругом,аглавное-переддетьми.Когдародителизаботятсяодетях,повзрослевшиедети-
освоихпрестарелыхродителях,когдаженщинапользуетсяуважениемвсемьеиобществе-
можнобытьспокойнымзанашустрану»[3]являетсяактуальнымивданноевремя. 
Изменения,происходящиесказахстанскимисемьями,впервуюочередь,проявилисьвсокращенииколичест

водетей,ростенестабильностисемьи,ослабленииродственныхотношений,втомчислеотноше-
ниимеждуотдельнымичленамисемьи.Вотдельныхслучаяхэтиизмененияизамещенияпозволяютговоритьна
мокризисесемьикакобщественногоинститута.Показателямиэтогокризисавыступаютпреобладаниевобщест
вемалодетных(одноилидвухдетных)илибездетныхсемьей,повышениеуровняразводов,ростчисласвободны
хсоюзов,разрывмежпоколенныхсвязей,проявляемыйвраздельномпроживанииродителейивзрослыхдетей,т
оестьнуклеаризациясовременнойсемьи.Оналичиитакогокризисногоположенияказахстанскихсемейможног
оворитьнаосновепереписинаселенияипорезульта-тамспециальныхисследований. 
ВАналитическомОтчете«ИтогиНациональнойпереписинаселенияРеспубликиКазахстан2009года»показ

ано,что:«Замежпереписнойпериоднаблюдаетсязначительноеснижениедолисостоящихвбраке:мужчин-
с62,4%до57,1%,женщин-с55,6%до52,2%.Долямужчин,состоящихвбраке,уменьшиласьна5,3%,аженщин-
на3,4%.Такаяжетенденциянаблюдаетсякакугородского,такиусельскогонаселения.Особенносокращаетсядо
лясостоящихвбракевсредегородскогонаселения:ихудельныйвесуменьшилсясредимужчин-
на6,4%,средиженщин-
на4,0%.Никогданесостояливбраке36,9%мужчини28,2%женщинпротивсоответственно30,4%и21,6%-
в1999году.Долялиц,никогданесостоявшихвбраке,увеличиласьсредимужчин-на6,5%,средиженщин-
на6,6%»[4].Этосвидетель-
ствуетнетолькоосокращенииобщегоколичествасемей,ноиобизменениивпониманииценностисемейныхотн
ошений,смысласемейнойжизни,онестабильностибрака,ростечисласвободныхсоюзовикакрезультат-
снижениерождаемости,уменьшениечисладетейвсемье.Налицоснижениепрестижаценностисемьи,от-
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сутствиепотребностиумолодыхсемейиметьвбракедетей,увеличениедолилюдей,созна-
тельновыбравшиходиночествовкачествежизненногоориентира. 
Анализрождаемостиза1950-

2010годы,проведенныйвэтомотчете,такжепоказывает,чтопоследнийпикрождаемостивстранепришелсяна1
987год.Нопослерезкогоростапроизошелтакойжебыстрыйспадчислародившихся.Даннаятенденциянаблюда
ласьив1990-хгодах.ПричинойснижениячислародившихсяпослужилраспадСССР,разрывхозяйственно-
экономическихсвязей,ухудшениеусловиижизни,вследствиечегоначалсямиграционныйоттокнаселениятру
доспособного,тоестьнаиболеере-
продуктивноговозраста.Идажек2010годунеудалосьпревыситьпоказательрождаемости1987года[5]. 
Снижениерождаемостивпоследнеевремяпоказывает,чтооднодетныесемьивКазахстанеявляютсяраспрос

траненноймодельюсемьи. 
Этомногоаспектноеимногогранноеявление.Насегодняшнийденьглавныйнедостаток–

этонесоответствиематериальныхидуховныхзапросовнарода,необходимыедляудовлетворенияинтересовгра
ждан,атакжедляразвитиягосударствавцелом,свозможностяминарода,общества. 
Нельзятакжезабыватьотом,чтоограничениеколичестводетейможетпривестикдепопуляции,тоестькисчез

новениюнарода.Адляпреодоленияэтогонегативногоявленияказахстанскимсемьямнеобходимозадуматьсяо
бувеличенииколичестводетейвсемьеиизменитьсвоеотношениекрепродук-
тивнойфункции.Нотакоевыполнениерепродуктивнойфункцииневсегдаможетсоответствоватьцелямизадач
амсовременныхсемей,гдематериальноеблагополучие,личностныйикарьерныйрост,удоволь-
ствиясвободнойжизничащевсегостановятсяосновнымиприоритетами. 
Широкоераспространениемалодетностиможнорассматриватькакневыполнениеинститутомсемьисвоюо

сновную–
репродуктивнуюфункцию.Это,безусловно,кризисныйэлементжизнедеятельностисемьикаксоциально-
политическогоинститута. 
Вместестем,семьяобеспечиваетвоспроизводство,непрерывноевозобновлениенарода,преемствен-

ностьпоколений.Однакопродолжениеродапроявляетсянетольковфизиологическом,ноивдуховномразвитии
.Ивэтомпроцессесемьяиграетважнуюроль.КакотмечаетПатрушеваИ.Н.,всемьенетолькозакладываютсябаз
исныеосновы,ноиоттачиваютсяграниличностичерезпоследовательноеприобщениееёквечноживыминепрех
одящимдуховнымценностям,чтовсвоюочередьрасширяетвозможностидлянравственнойобразованностиив
оспитанностичеловека,формированияегомировоззренияиобогащениявнутреннегомира[6].Нарядусэтим,вж
изнедеятельностисемьиформируютсясоциально-психологиче-ские,хозяйственно-бытовые,нравственно-
правовые,эстетическиеотношения.Каждаяизэтихсфервнутрисемейнойжизнииграютважнуюсоциализирую
щуюроль. 
Многиеисследованиядемографической,психологическойнаправленности,проведенныезаграницейпоказ

али,чтомалодетностьиоднаизееформ–
однодетностьотрицательновлияютнастабильностьиуспешностьсемейнойжизни,наособенностиповеденияр
одителейидетей,наихвзаимоотношения,атакженавторуюосновнуюфункциюсемьи–воспитание.На-
личиевсемьедругихдетейоказы-
ваетбольшоевлияниенаразвитиеличностиребенка.Единственныйребенокдлясво-
ихродителейявляетсяединственнымобъектомродительскойлюбвиизаботы.Ребенокможетнаслаждатьсялюб
овью,онпривыкаетбытьвцентревнимания,привыкаеткпривилегиям.Новажно,чтобыэтовдальнейшемнесосл
ужилоемуплохуюслужбу.Чащевсегоединственныедетизанимаюттакуюпозицию:«Ясчастливтолькотогда,к
огдадругиеобращаютнаменявниманиеизаботятсяобомне».Этапо-
зицияможетпривестикнегативнымпоследствиям. 
Еслитрадиционновказахскомобществемногодетнымисемьямисчиталисьсемьисбольшимколиче-

ствомдетей(семь,восемьиболее),тосейчасвКазахстане,какивомногихстранах,вкачествемногодет-
ныхсемейвюридическомконтекстерассматриваютсясемьи,которыеимеютотчетырехиболеедетей,совместн
опроживающихсродителями.Наличиетакихсемейоченьважнодляобщества.Этонетолькорешениедемограф
ическойпроблемы,ноиположительноесоставляющеепроцессаформированияполно-
ценногочленаобщества.Воспитаниевмногодетнойсемьеприводиткформированиюразумныхпотреб-
ностей,атакжепобуждаетсоотноситьсебясдругими.Приправильномвоспитанииудетейвмногодет-
ныхсемьяхссамогораннеговозрастаформируютсятакиеважныекачества,какответственность,уважение,собл
юдениесоциальногопорядка,толерантностькдругим.Детиизмногодетныхсемейболееподготовленыксупру
жескойжизниисамостоятельности.Ониужесдетстваумеютпреодолеватьразличныемежличностныеконфлик
тыинеимеюткакие-
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либозавышенныетребования.Этоблаготворновлияетнапроцесссоциализациимолодыхлюдейвобществе.Но
благополучноесуществованиемногодет-ныхсемей,ихсоциально-
экономическое,материальноеположениеневсегдапредполагаетвозможностьувеличенияихколичествавобщ
естве.Именномногодетныесемьи,какправило,являютсяпредставителя-
ми«традиционнобедных»семейвгосударстве.Поэтомугосударственнаясемейнаяполитика,впервуюочередь,
должнабытьнаправленанарешениепроблеммногодетныхсемей. 
Вэтойсвязи,однимизприоритетовгосударственнойполитикиРеспубликиКазахстанвсфересемейныхотно

шенийявляетсяповышениестатусасемьи,втомчислеимногодетной.Объемусилий,предпринимаемыхгосуда
рствомвэтомнаправлении,растетскаждымгодом.Например,ЗаконРеспубли-
киКазахстан«Огосударственныхпособияхсемьям,имеющимдетей(сизменениямиидополнениямипосостоян
июна17.11.2015г.)»предусматриваетденежныевыплаты: 

-
единовременногогосударственногопособия,назначаемогоивыплачиваемоговсвязисрождениемребенка(дал
ее-пособиенарождение); 

-
ежемесячногогосударственногопособия,назначаемогоивыплачиваемогопоуходузаребенкомподостижении
имвозрастаодногогода(далее-пособиепоуходу); 

-
ежемесячногогосударственногопособия,назначаемогоивыплачиваемогонадетейдовосемнадцатилет(измал
ообеспеченныхсемей)(далее-пособиенадетей); 

-ежемесячногогосударственногопособия,назначаемогоивыплачиваемогоматериилиотцу,усыно-
вителю(удочерителю),опекуну(попечителю),воспитывающемуребенка-инвалида(детей-инвалидов)(далее-
пособиевоспитывающемуребенка-
инвалида)[7].ТакжевсоответствиисЗакономРеспубликиКазахстан«Огосударственнойадреснойсоциальной
помощи»,многодетнымсемьям,имеющимдоходнижечертыбедности,выплачиваетсяадреснаясоциальнаяпо
мощьнакаждогочленасемьи. 
Награждениемногодетныхматерейподвесками«Алтыналка»,«Кумисалка»являетсянетолькопризнанием

состороныгосударстваихбесценноготрудаввоспитанииподрастающегопоколения,ноиважнейшимшагомвп
ринятиимногодетностикакнеоспоримойценностисовременногообщества. 
Такимобразом,можноотметить,чтовнашейстраневрамкахгосударственнойсемейнойполитикидляповыш

ениястатусасемьи,еевоспитательногопотенциаладелаетсямногое.Новместестем,необходиморегулярнокул
ьтивировать,особенносредимолодежи,образсемьиибрака,создаватьпозитивнуюкартинусемейныхотношен
ий,реальноотражающуюрольсемьивнашемобществе. 

 
1Алматыақшамы.2015,5мамыр. 
2МұқажановаА.Ж.ҚазақстанРеспубликасыныңотбасысаясаты:ұлттықжəнежалпыадамзаттықмəселе-лер.-

Алматы:Ғылым,2009.-21б. 
3НазарбаевН.А.Казахстан-

2030.Процветание,Безопасностьиулучшениеблагосостояниявсехказахстанцев.ПосланиеПрезидентаРеспубликиКаза
хстаннародуКазахстана//Казахстанскаяправда.1997,11октябрь. 

4Аналитическийотчет.«ИтогиНациональнойпереписинаселенияРеспубликиКазахстан2009года».Подред.Смаило
ваА.А. - Астана,2011–С.27. 

5Тамже,-С.15. 
6ПатрушеваИ.Н.Рольсемьивформированиидуховно-нравственнойличности//Теорияипрактикаобразова-

ниявсовременноммире:материалыIVмеждунар.науч.конф.(г.Санкт-Петербург,январь2014г.).-
СПб.:Заневскаяплощадь,2014.-С.192-197. 

7ЗаконРеспубликиКазахстанот28июня2005года№63-
III«Огосударственныхпособияхсемьям,имеющимдетей»(сизменениямиидополнениямипосостояниюна17.11.2015г//on
line.zakon.kz/Document/?doc_id=30015071 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙФАКТОРВСИСТЕМЕПОЛИТИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ 

 
Н.Сейсен–к.п.н.,доценткафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая 

 
ВстатьерассматриваетсясовременнаярелигиознаяситуациявРеспубликеКазахстан,котораявомногомопреде-

ляетсяспецифическойполиэтническойструктуройнаселения.КонфессиональнаякартинаКазахстанаразвиваласьвтечен
иинесколькихвековсовместнойисторииипроживанияразноязыч-
ныхнародов,населявшихэтотрегион,всегдахарактеризовавшийсязначительнойстепеньюэтноконфессиональнойустой
чивостиисамодоста-
точности.Проанализированосодержаниегосударственнойполитикивсферевзаимодействиягосударствасосновнымикон
фессиямиказахстанскогообщества. 

Ключевыеслова:конфессиональныйфактор,многонациональноеимногоконфес-
сиональноеобщество,светскоегосударство,государственно-
конфессиональныеотношения,межэтническиестолкновения,государственнаяполитика 

 
ВКазахстанепроживаетоколо140национальностейинародностей,исповедующихсамыеразличныеверова

ния.Казахстаннаходитсянастыкемусульманской,христианскойибуддистскойконфессиональ-
ныхтерриторий,настыкезападнойивосточнойкультур.Исходяизэтого,сохранениемежэтническогосогласияв
сегдабыловцентревниманиядействующейполитическойвласти.Крометого,вКазахстаненеперестаютсоздав
атьсяпревентивныемеханизмы,предотвращающиеопасностьмежэтническихстолкно-
вений.Нанашвзгляд,всовременныхусловиях,конфессиональныйфакторнеобходиморассматриватьвпервую
очередькакмобилизационнуюсилувполитическихпроцессахразвитияотдельногогосударства.Нашейстрано
йнакопленуникальныйопытмежрелигиозногоимежконфессиональноговзаимопонима-
нияисотрудничества,признанныйлидерамимировыхрелигий.Подтверждениемтомуслужатставшиетрадици
оннымисъездымировыхрелигий,проведенныевАстанепоинициативеГлавыгосударстваН.А.Назарбаева. 
Общепризнанно,чтовзвешеннойгосударственнойполитикойвобластимежконфессиональныхотношений

являетсянасегодняшнийденьтаполитика,котораяформируетустойчивыйиммунитетобщественногосознани
якрадикализму.Основойтакойполитикиявляетсялиберальноезаконодатель-
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ство,веротерпимостьиплюрализм.ВКонституцииРеспубликиКазахстанзакрепленысветскийхарактергосуд
арства,гарантииправгражданнасвободусовести,отсутствиепротекционизмавотношениикакойбытонибылор
елигии,толерантноеотношениековсемконфессиям. 
Государствоисходитизтого,чтовмногонациональномимногоконфес-

сиональномобществе,какимявляетсяКазахстан,необходимоследоватьпринципамдемократического,светск
огогосударстваинеставитьвпривилегированноеположениениоднуизрелигий[1]. 
НачалостроительствусветскогогосударствавсуверенномКазахстанебылоположеновянваре1992г.Рефор

мывобластигосударственнойполитикивсфересвободысовестинеобособленыотобщеполитиче-
скихпроцессов,аявляютсяихследствием–этокасаетсяипринимаемыхосновополагающихнор-
мативныхправовыхактовпопроблемамсвободымысли,со-
вести,религиииубеждений.Такойподходдаетвозможностьусловновыделитьнесколькоэтаповвразвитиипо-
литикиРеспубликиКазахстанвсфересвободысовести: 

1.1992–2005гг.(декабрь); 
2.2005–2011гг.(октябрь) 
3.С2011г. 
Каждыйизэтихэтаповимеетсвоихарактерныеособенностивполитическойсистеме. 
Первыйэтап–этовремя,когдана«руинах»СССРнарождалисьнационально-

государственныемоделиполитикивсфересвободысовести,гдегосударствочеткоотделеноотдру-
гихсфердеятельности,втомчисле,иотЦеркви(концепциясекулярногогосударства);религиясчитаетсячастны
мделомкаждогогражданина,чтонашлоотражениекаквКонституцииРеспубликиКазахстан,такивЗаконеРК«
Освободевероисповеданияирелигиозныхобъединениях»(1992).Государствовэтотпериодисправля-
лоошибкии«отдавалодолги»атеистическогопрошлого–ранееотобранныездания,имущество,по-
могаловвосстановленииразрушенного,давалольготырелигиозныморганизациямит.д. 
Однако,начинаясконца1990-х-начала2000-хгг.наблюдаетсякризис,когдапрактическиотсутство-

вавшийконтрольсостороныгосударства(покрайнеймере,до2005г.)привелктому,чторелигиозныеорганизаци
иначинаютумножатьсяибурноразвиваться. 
ПолитологическийанализдинамикирелигиозныхобъединенийвКазахстанезагодынезависимостипоказал

,чтоихчисленностьувеличиласьс671(1990г.)до3783(2007г.).Посостояниюна1января2007г.натерриторииРес
публикиКазахстандействовалитакиерелигиозныеконфессий:исламскиеобъединения-
2144,РусскаяПравославнаяЦерковь-281,Римско-католическаяцерковь-98,евангель-скиехристиане-
баптисты-351,лютеране-25,Церковьадвентистовседьмогодня-58,СвидетелиИего-вы-81,пятидесятники-
43,Новоапостольскаяцерковь-48,иудаизм-27,буддизм-
4,новообразования(протестантские,харизматические)-540.нетрадиционные(Бахай,кришнаитыидр.)–82[2]. 
ВцеломобретениенезависимостиКазахстаномдалоновыйтолчоквозвышениюролиистатусарелигиивобщ

естве.Приэтомхотелосьбыотметить,во-
первых,возвышениестатусарелигиивновыхусловияхявилосьрезультатоморганизованногодвижения,анести
хийногопроцесса.Во-
вторых,рамкиэтогодвижениярасширилисьотограниченногокругалюдейдомногочисленногоотрядасамыхра
зныхслоевнаселения. 
Ужекконцу1990-хгг.общаячисленностьрелигиозныхобъединенийсоставляла2192[3].Значитель-

новырослоколичествонетрадиционныхрелигиозныхобъединений,«новоявленных»церквей,миссий(Свидет
елиИеговы,ВераБахай,ОбществосознанияКришны,Трансцендентальнаямедитация,Церковьобъ-
единения,Церковьпоследнегозавета.Центрсаентологии,Белоебратство,движениеМуна,«Фархатата»,ахмад
ия,Богородичныйцентр,МиссияГрейс,Новаяжизнь,Благаявесть,Миссия«Сион»идр.).В1998г.числозарегист
рированныхнетрадиционныхрелигиозныхобъединенийувеличилосьдо166.Согласноданнымофициальныхв
ластей,на1января2011годавстранедействовалибольшоеколичестворелигиозныхобъединений,втомчисле27
56-мусульманских,1256-протестантских,303-православных,87-католических,27-иудейских,5-
буддийских[4]. 
Нельзянеотметить,чтовотличиеотнекоторыхдругихстранполитическоеразвитиеКазахстанав1990-

хгг.XXв.непривелокотстранениюдуховенстваотобщественной,политическойжизни,нодалоейвозможность
проявитьсебявизменившихсяэкономическихиинтеллектуальныхобстоятельствахипродолжитьисполнение
своейроли.Возможно,именноэтотшагруководствастранывновыхполитиче-
скихусловияхявляетсяотличительнойчертойКазахстанасравнительноснекоторымиинымигосудар-
ствами.Хотелосьбыобратитьвниманиеещенаоднуизособенностей«религиозноговозрождения»вКазахстане
.Оназаключаетсявтом,чтоэтотпроцесссталразвиватьсявусловияхсосуществова-
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нияразноисповедныхобщинсдоминирующимирелигиознымиценностями. 
Успешноначалсяпроцесс«религиозноговоз-

рождения»вразличныхрегионахКазахстана.Мынедумаем,чтоподобныйфеноменобъясняетсянекойсклонно
стьюопре-
деленнойчастиказахстанцевкрелигиозномуфанатизму,равнокакилишьуровнемихэкономического,политич
ескогоисоциальногоразвития,будьоннизкийиливысокий.«Катализаторов»,которыепривеливдействиемеха
низмвозвратакрелигиознымкорням,множество. 
Вместестемследуетотметить,чтоврядливозрожденческиепроцессыбылибывозможныбезмобилизациисо

стороныофициальногодуховенстваэлементовтрадиционализмавпси-
хологиииобщественном,политическомсознаниинарода.Болеетого,контактмеждудуховнымилидерамиивер
ующейчастьюнаселенияКазахстанавзначительноймереоблегчалсятем,чтомировоззрениюэтихлидеровбыл
иприсущичертыэтнорелигиозноготрадиционализма.Этническаяирелигиознаяидентичность–
вопределенноймерехарактернаячертаказахстанскогонаселения–такжеста-
ласредствомрелигиозноймобилизациисостороныдуховныхслужителей. 
Темпыпродвижения«религиозноговозрождения»иегоустойчивостьневсегдазависятотуровняразвитияэк

оно-
микиисобственнорыночныхотношений.Хотяесть,конечно,рядвнешнихпричин(например,активностьмисси
онеровирелигиозныхорганизаций,религиознаятолерантностьидр.),которые,какизвестно,способствуютили
тормозятегоразвитие.Кихчислуотносятсятакжехарактерменяющейсяполитикивобластирелигии,отношени
егосударствакдуховному,социально-политическо-
мунаследию,впервуюочередьегоподдержка.Вцеломжегосударствопыталосьофициальнопридержи-
ватьсяполитикиневмешательстваврелигиознуюсферу,регулироватьданныйпроцесспринятиемразногорода
законов.Взаконодательномпорядкедеятельностьрелигиозныхобъединенийрегламентиро-
валасьКонституциейРеспубликиКазахстан,ГражданскимкодексомиЗакономРК. 
Ситуация,визвестнойстепенипущеннаянасамотек,привелакнеобходимостисозданияксередине2000-

хгг.КомитетаподеламрелигийприМинистерствеюсти-
ции(сегодняприМинистерствекультурыиспорта)РеспубликиКазахстан 
Второйпериод(2005-2011гг.)характерентем,чтоприсо-

хранениидемократическихинститутовнаблюдаетсяразворототчисторыночныхстратегийкгосударственном
урегулированиювсехсферобщественной,политическойжизни.Кэкономическойэффективности,по-
прежнемуостающейсякрите-риемполезности,государстводобавляетгеополитическиеустремления,стре-
мясьподдерживатьотноше-ниясвлиятельнымирелигиозны-
миобъединениямирадисохранениястабильностисоциально-политиче-
скогострояивоспроизводствавстранеатмосферымежконфессиональногосогласия,взаимоотношения. 
Сэтоговремени,срасширениемвлияниярелигиинаразличныеаспектысоциально-

политическойжизнивРеспубликеКазахстан,всебольшеезначениевкомплексепричиниусло-
вий,детерминирующихростполитическогоэкстремизма,при-
обретаетрелигиозныйфактор.Имеякакпозитивную,такине-
гативнуюнаправленность,религиозныйфакторспособствуетформированиюивозникновениюполитиче-
скогоэкстремизмаитерроризманарелигиознойоснове,врезультатечегосозда-
етсяугрозабезопасностиКазахстана. 
Вцеляхпротиводействияусилившимсятенденциямдеятельностирелигиозно-экстремистскихоргани-

заций(ИсламскоедвижениеУзбекистана,Хизбут-
Тахрир,ИсламскоедвижениеВосточногоТуркестанаидр.)18февраля2005г.былпринятЗаконРеспубликиКаза
хстан«Опротиводействииэкстремизму».Согласноэтомузакону:«Экстремизм–
насильственноеизменениеконституционногостроя,нарушениесуверенитетаРеспубликиКазахстан,целостн
ости,неприкосновенностиинеотчуждаемостиеетерритории,подрывнациональнойбезопасностииоборо-
носпособностигосударства,насильственныйзахватвластиилинасильственноеудержаниевласти,создание,ру
ководствоиуча-
стиевнезаконномвоенизированномформировании,организациявооруженногомятежаиучастиевнем,разжиг
аниесоциальной,сословнойрозни(политическийэкстремизм)»[5]. 
Вконценоября2008г.Мажилисодобрилпоправкивзако-

нодательствоповопросамвероисповеданияирелигиозныхобъ-
единений.Восновном,поправкибыливнесенывКодексобадминистративныхправонарушениях–
вчастипривлечениякответственностифизическихлицзанарушениязаконодатель-
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стваосвободевероисповеданияирелигиозныхобъединениях,атакжевЗакон«Освободевероисповеда-
нияирелигиозныхобъединениях»–вчастиконкретизациипредметарегулированияданногоза-
кона,образованияцентральныхрелигиозныхобъединений. 
Следуетсказать,чтообапериодавцеломобъединяетобщийвекторизменений–отсоветскогоиндус-

триальногокпостиндустриально-
муобществу,вписанномувглобальноемировоесообщество.НачалоXXIв.характеризуетсяочевиднымдиссон
ансомвоценкахобщейситуацииврелигиозномвопросемеждуофи-
циальнойвластьюигражданскимобществомКазахстана.Есливоценкахпервойпреобладаетпози-
тивныйакцент,товтороенастроеноболеесдержанно,идажеболеетого–всеотчетли-
веезвучатноткинедовольстваисомнениявотношенииобще-
гокурсасветскогогосударствавсфересвободысовести. 
Государственно-

конфессиональныеотношениявКазахстанеимеюткакположительные,такиотрицательныеформыпроявлени
я.Так,крупные,такназываемые«традиционные»конфессий,явля-
ются,преждевсего,коллективнымиидентичностями,объяс-
няющими,чеммыотличаемсяотвсегоостальногомира,атак-
же,вопределенноймере,иидеологией.Наличиетакихориен-
тировнеобходимовотсутствиепозитивнойгосударственнойидеологиииконсолидирующейкультуры,каквсл
учаепост-
советскогоКазахстана.Вэтомсмыслероль«традиционных»религиозныхобъединенийявляетсяположительн
ой. 
СсозданиемАгентстваподеламрелигийипринятиемЗакона«Орелигиознойдеятельностиирелиги-

озныхобъединениях»(11октября2011г.)положеноначалоновому,третьемуэтапуформированияказах-
станскойполитикивсфересвободысовести.Законсдвинулсявсторонуформы«культурногосотрудни-
чества»,рождающей«симфонический»характергосударственно-
церковныхотношений.Диссонанссветскойфор-
мыиконфессиональногосодержанияиявляетсятойпричинойиобстоятельством,которыеобъясняютисточник
обострениягосударственно-конфессиональныхотношенийвпериодоб-
сужденияипринятия,атакжероствпоследующемнедовольстваопределенныхгрупппринятымзаконом. 
НовыйЗакон«Орелигиознойдеятельностиирелигиозныхобъединениях»внесиз-

мененийвКодексобадминистративныхправонарушениях,вКодекс«Оздоровьенародаисистемездравоохране
ния»,ЗаконыРК:«Огосударственнойрегистрацииюридическихлициучетнойрегистрациифилиаловипредста
вительств»,«Овоинскойобязанностиивоинскойслужбе»,«Онекоммер-
ческихорганизациях»,«ОправахребенкавРеспубликеКа-
захстан»,«Опротиводействииэкстремизму»,«Олицензировании»,«Огосударственномимуществе». 
Сутьюсовершенствованиязаконодательствавобластирелигиисталанеобходимостьболеечеткогорегулир

ованиявзаимоотношенийгосударстваиегооргановсрелигиозны-
миобъединениями,втомчисле,вчастипорядкасозданияифункционированиярелигиозныхорганизаций,механ
измаихперерегистра-ции,атакженаступленияюридическойот-
ветственностипринарушенииположенийновогозакона.По-
этомуприразработкеновогозаконопроектаучитывалисьдвеосновныезадачи: 

1)закреплениеположений,позволяющихзащититьгражданотдеятельностипсевдорелигиозныхтеченийик
ультов; 

2)разработкаположений,направленныхнаупорядочиваниедеятельностирелигиозныхобъединений. 
ОтмечаяположительныеитогиразвитиямежрелигиозныхигосударственныхотношенийвРеспубли-

кеКазахстанзапоследниегоды,можноотметитьвкачествеположительногоростакакабсолютногоколичествав
сехрелигиозныхобъединений,существовавшихздесьранее,такивозникновениеновыхтечений. 
Взаключенииможносказать,чтовпроцессеформированияполитическогомеханизмавзаимодей-

ствиягосударственныхоргановсрелигиознымиорганизациями,необходимоучитывать,чтомирноесосуществ
ованиерелигий,недопущениераспространениярелигиозногоэкстремизмаявляетсяоднойизактуальныхпробл
емсовременногомира.Конфликтынарелигиознойоснове,ограничениекультурных,социальныхполитически
хправ,дискриминацияпоконфессиональномупризнакусталиоднимизоснов-
ныхфакторовнестабильностинационально-государственныхсистемиростанапряженностимеждуна-
родныхотношений.Дляосуществленияэффективныхгосударственно-
конфессиональныхотношений,нанашвзгляднеобходимопервуюочередь: 
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1.РазработатьвКазахстанеКонцепциювзаимоотношениймеждугосударствомиконфессиями.Вданномдо
кументебылибыотраженыинтересыконфессийиинтересыгосударства,чтопредставилобывозможностьразви
тияздоровойатмосферывокругрелигиозныхорганизаций. 

2.Обеспечитьнейтралитетсостороныгосударственныхоргановпоотношениюкрелигиознымобъединения
м,действующихназаконныхоснованияхнатерриторииКазахстана. 

3.Всепроблемывобластивзаимоотношенийгосударственныхоргановирелигиозныхобъединенийрешатьт
олькоосновываясьнадемократическихпринципахисоблюденияправчеловека. 
Такженеобходимо,учитыватьитенденциюактивизациипроцессов,связанныхспопыткамиполитизироват

ьдеятельностьрядаконфессийирелигиозныхорганизаций. 
Вцелом,можноконстатировать,чтовКазахстаненасегодняшнийденьскладываетсясобственнаямодельвза

имоотношенийгосударстваирелигиозныхобъединений,основаннаянадемократическихпринципахуважения
прависвободчеловека,балансеобщественныхирелигиозныхинтересов,отношенияхсотрудничестваистремл
енияквзаимопониманию.Аконфессиональныйфакторвыступаеткакмобилизационнаясилавполитическихпр
оцессахвРеспубликеКазахстан. 
Внастоящеевремя,вомногомблагодарялидерамконфессийидиаспорвКазахстанеотсутствуютмежнацион

альныеконфликтыирелигиозноепротивостояние.Вэтомсмысле,рассматриваяконфессио-
нальныйфакторкакмобилизационнуюсилувполитическихпроцессахвРеспубликеКазахстан,необходимоакт
ивноиспользоватьипропагандироватьданныйпозитивныйопытипотенциал.Крометого,важноито,что,призн
аваярелигиюкакнеотъемлемыйэлементдуховно-
культурноговозрожденияэтносовКазахстана,руководствостраныуделяетпристальноевниманиевопросамвз
аимодействиясрелигиознымиобъединениями. 
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конфессионалдыққатынастар,этникааралыққақтығыстар,мемлекеттіксаясат 
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Р.Т.Джаппарова–Қ.А.ЯсауиатындағыХҚТУ,с.ғ.к. 
 
Мақаладасаясиəлеуметтендіружүйелікұстанымдартұрғысынаналғандасаясимəдениеттіңішкімазмұнынаенугемүм

кіндікберетінкеңауқымдыəлеуметтікұғымретіндеқарастырылады.Нақосындайкөзқарасадамсана-сезіміменмінез-
құлығыныңбағдарлық-институционализацияланған,көлемдік-
мəндікаспектілерінқамтиды.Өзкезегінде,бағдарлықжəнеинституционалдықталдауқызметтіккөзқарастардықосуарқыл
ыбір«байламға»бірігіп,саясимəдениеттіңинституционализацияланғанфакторларынсинтездеуші,саясатпенəлеуметтен
дірудіңбірлігінқұраушыболыпшығады. 

Түйінсөздер:əлеуметтендіру,саясиəлеуметтену,саясимəдениет,əлеуметтікнормаларменқұндылықтар 
 
«Саясиəлеуметтену»маңызынмəдениетпенсаясаттыжинақтайтынфакторретінденегіздеуүшін«əлеуметт

ендіру»ұғымыныңөзініңмаңызынқарастыружəнеайқындауқажет.Аталмышұғымдыталдау«адамзатөміріні
ңмəніменмағынасынанықтауғатікелейқатысты»болғандықтанқажет,«ондаəлеуметтікқызметпроцесіндегіа
дамдамуыныңбарлықкүрделіжəнекөпқырлықоғамдықжəнежекедарабірлігініңқарама-
қайшылықтарысинтезделген»[1]. 
Философиядағы,социологиядағы,саясаттанудағыжəнепсихологиядағыəлеуметтендіруоныңеңəмбебапм

ағынасындаəлеуметтікжағдайменсалағабайланыстыөзгеретінжекеадамныңқалайдамуымен,оныңəлеуметті
кмəнініңқалайқалыптасқандығыментүсіндіріледі. 
Жекетұлғақалыптасуыныңкүрделіпроцесіретіндеəлеуметтендіружекеадамныңбиологиялықсипатысекі

лдіпрактикалыққызметтің,əлеуметтікфункцияларменрөлдердіңдағдыларыменараласужəнеигеру,əлеуметті
күйренуэволюциясынболжайды.Яғни,«əлеуметтендірудің»мейліншеортақанықтамасы–
бұлоныңжекеадамменқоғамныңөзараəрекеттерімəселесінəлеуметтікқалыптасужəнежекеадамныңөздігінен
дамуыаспектісіндеқамтуыболыпсаналады.Əлеуметтендіру–
бұлжекеадамныңқоғамдықпайдаболуының,қалыптасуыныңжəнедамуыныңкөпжақтыжəнекүрделіпроцесі.
Жекеадамтабиғисферадаөмірсүредіжəнедамиды,бұлоныңқалыптасуындасапалықайтақұрылып,дамуында
маңыздырөлатқарады. 
ƏлеуметтендірудіңқазіргітеорияларыныңқайнаркөзіГ.Тардуданкеліпшығады,олбұлпроцестіəлеуметтік

өзараəрекеттестікретіндесуреттейді.П.Сорокинəлеуметтендірудіəлеуметтіккеңістіктіигеру,қоғамныңжəне
əлеуметтікқоғамдастықтыңталаптарынмеңгерупроцесіретіндетүсінеді[2].Н.Дж.Смелзердіңайтуыбойынша
əлеуметтендіру–
бұлтəжірибеменжекеқондырғыны,олардыңəлеуметтікрөлдерінесəйкестауыпалатынжолдарданөту[3].«Соц
иология»оқубасылымында«əлеумет-
тендіру»ұғымыəлеуметтікқоғамдастықтың(топтардың,институттардың,ұйымдардың)əртүрлітипте-
ріндегімəдениет,əлеуметтікнормаларменқұндылықтарэлементтерінигеруарқылыолардыңнегізіндеəлеумет
тікмаңыздыерекшелігіқалыптасатынжекеадамменқоғаминтеграциясыныңпроцесіретіндеашылады[4]. 
Əлеуметтендірупроцесініңмазмұныменбағыттарыекінегізгі–типтеужəнежекелеутенденциясы-

менанықталады.Типтеу,біржағынан,жекеадамныңшынайыəлемдепайдаболатынмəдениеттің«объективтіой
шылдықформасын»(құндылықтарды,нормаларды,идеяларды,олардыңсубъективті-
идеалдықəлемдеқайтажасалуын)игерутəсіліретіндежəнеекіншіжағынан,оныңжекетəжірибесіндегімінез-
құлқындамəдениеттіңобъективтіиделдықформасыныңөзгеруіретіндеайқындалады.Жекелеумəдениеттіңоб
ъективтіидеалдықформасындағыжекеадамныңдербесмінез-
құлықтықтəжірибесініңқайтажасалуыменжəнесыртқыəлеуметтікəлемніңобъективтіформасындағыжекеад
амныңсубъективтіəлемдегі,субъективтіидеалдылығыныңөзгеруіменсипатталады. 
Əлеуметтендірупроцесіжекелейтінжəнетиптейтінфакторлардыңерекшебайланыстарынсипаттай-

тынəртүрліформадажүзегеасырылады. 
Адамдыəлеуметтендірудыңқайнаркөзіретіндемыналаршығады: 
-ертебалалықкезеңменбайланыстыбастапқытəжірибе; 
-

əлеуметтікинституттар(отбасы,мектепкедейінгіжəнебілімберетінмекемелер,еңбекұжымдарыжəнебасқаұй
ымдар)арқылықызметформасыретіндемəдениеттіңберілуі; 

-интерактивтіқатынастаржəнеадамдардыңбірлескенқызметіндегіолардыңөзараықпалы; 
-жекеадаммінез-құлығыныңсыртқыбақылауыныңішкіөзін-

өзібақылауынаүздіксізауысуына,əлеуметтікмүдделерменжекеадамныңбелсенділігініңдамуынақатыстыөзі
н-өзіреттеупроцесі[5]. 
Көптегенпсихологтарменсоциологтарəлеуметтендірупроцесіадамөмірініңбарлықөнбойындажалғасаты

нынатапкөрсетіпересектерді,əлеуметтендірубалалардыəлеуметтендіруденбірнешесəттері-
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менажыратылатынындəлелдейді. 
Ересектердіəлеуметтендірусыртқымінез-

құлықтыжылдамөзгертсе,албалалардыəлеуметтендіруолардыңқұндылықбағдарларынқалыптастырады.Ер
есектерəлеуметтендіруіадамғакөмектесуүшінбелгілібірдағдылардыиемденугеесептелгенболса,балалықша
қəлеуметтендіруімінез-құлықмотивациясынанүлкенмөлшердеорыналады. 
Адамəлеуметтендіруыныңсатыларыменнақтымеханизмдерініңмазмұнытарихисипатқаие,бірқоғамнане

кіншіқоғамғаөткендетүрленіп,солқоғамдардыңəлеуметтік-экономикалыққұрылымдарындаайқындалады. 
Əлеуметтендіру,біржағынан,қоғамдыққатынастардаоныңмəденитұстастығынсақтайотырып,өзін-

өзіқайтаданжетілдіребастайды,алекіншіжағынанжекеадамдардыңтіршілікқызметініңтолықжабдық-
талуынжəнеəлеуметтікбайланыстардағыжекеадамныңөзін-өзііскеасырумүмкіндіктерінқамтамасызетеді. 
Көріпотырғанымыздай,жекеадамəлеуметтікқызметтенжəнеараласудантысболаалмайды.Тектарихипрак

тикапроцесіндежекеадамəлеуметтікмəндітудырады,əлеуметтікқасиеттердіқалыптастыра-
ды,құндылықбағдарлардыжасапшығарады.Жекеадамфакторларыменəлеуметтіксферажағдайынсипаттайт
ынфакторлардыбіріктірупроцесіəлеуметтендірумеханизмінкөрсетеді. 
Жекеадамдыəлеуметтендірудіңнегізгіфакторларыретіндеəлеуметтіксфераныңмынадайэлементте-

ріменсипатталады: 
-жекеадам-өзараықпалететінрөлдерменстатустаржиынтығы; 
-жекеадам-

белгілібірəлеуметтікрөлініскеасыратынжəнеықыласқойғанəлеуметтікстатустарышекарасындағыəлеуметті
кинституттар,қоғамдықұйымдар,əлеуметтікқоғамдастықтаржиынтығы; 

-
қоғамныңқажеттіліктерінесəйкестиесілірөлдердіатқаратынжəнеалынғанəлеуметтікстатустардықолдайтын
адамдармеңгергенқұндылықтар,əлеуметтікнормалар,білімдер,дағдылар,шеберліктер,қасиеттержиынтығы; 

-
ұдайыөндірісжөніндегіəлеуметтікинституттарменəлеуметтіктехнологияларжəнемəдениүлгілер,құндылық
тар,нормаларберужиынтығы; 

-
жекеадамныңдүниетанымынөзгертетінжəнеқұндылықтарынбелгілібірдеңгейдеқайтабағалауғашақыратын
нақтыоқиғалар. 
Осылайша,«жекеадамдыəлеуметтендіру,біржағынан,қоғамныңықпалетуарнасынаоныңнақтыадамдыəл

еуметтікреттеужүйесіне,екіншіжағынан,қоғамдаоныңөмірсүруініңформасыменжағдайы-
нақызмететеді»[6]. 
Əлеуметтендірутабысыжекеадамныңөзтоптарының,қауымдастықтарыныңталаптарынқаншалық-

тымеңгергенімен,оныңбірлескенəрекеттеріне,жекеадамаралықөзараықпалетуактілерінеқаншалықтықатыс
уқабілетімен,оныңжекеменшіктікМеніне«топтық»құндылықтарменнормалардыңқаншалықтымазмұныбо
лғаныменқорытындыланады.Ішкімеханизмдердіңбылайшаіскеқосылуыəлеуметтендірутабысынқамтамас
ызетедіжəнежекеадамныңдамуынамүмкіндікжасайды.Əлеуметтендірупроцесіжекеадамныңəлеуметтіктол
ысужетістігікезінде-
жекеадамныңинтегралдықəлеуметтікстатусыналуыменсипатталатынбелгілібірдеңгейдіңаяқталғанынақол
жеткізеді. 
Саясимəдениеттіңқалыптасужəнедамузаңдарыныңерекшепайдаболуыныңжекежəнетұтасжалпыарақат

ынасыретіндегісаясиəлеуметтендіруəлеуметтендірудіңжалпыпроцесініңтабиғибірбөлігіболыптабылады. 
«Саясиəлеуметтендіру»ұғымы«əлеуметтендіру»ұғымдарыұқсастығыменбіргепайдаболды.ХХғасырды

ң50-
жылдарыныңаяғынанбастапəлеуметтендіруұғымысаясатқажекетұлғаныңқатысуынбаяндауүшінқолданыл
абастады.Егерəлеуметтендірудіңмəні,адамғақоғамныңтолыққұқылымүшесіретіндежұмысістеуінемүмкінд
ікжасайтынбілімдер,нормаларменқұндылықтардыңбелгілібіржүйесінмеңгерупроцесінентұрса,ондасаясиə
леуметтендірумəнінжекеадамныңсаясиқарым-қатынастарға,қоғамдық-
саясиөміргеқосылупроцесіретіндеайқындауғаболады.Саясиəлеуметтендіруөзіарқылыбалаларменжасөспір
імдердіңолардықоршағансаясисферағатəнидеяларды,өмірлікұстанымдардыжəнемінез-
құлықүлгілерінмеңгеруіндегіэволюциялықпроцестікөрсетеді[7]. 
Соңғыуақыттасаясиəлеуметтендіруфеноменіəлеуметтікзерттеулердің(батыстықсоциологтарсоңғықыр

ықжылкөлеміндезерттепкелседе)пəніболабастағанынжəнебіздіңзерттеушілерімізбарболғаныэмпирикалық
тексерулерді,оданəріталдаудыжəненақтылаудықажетететінжалпыболжамдарменсызбалар(схемалар)ұсын
ыпотырғанынатапөткенімізорынды. 
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Саясиəлеуметтендірупроцестерінзерттеугеарналғанкейбіреңбектердежекеадамқоршағанəлеуметтіксфе
рағатəуелдіемесөзалдынабірлікретіндетүсіндіріледі. 
Г.Алмондсаясиəлеуметтендіруді«саясимəдениеткіріспесі(жекеадамның)»ретіндесипаттайды[8].Оныңб

ағалауыншадемократиялықсаясижүйеніңазаматынсаясатқадегеноныңқызығушылығыныңпайдаболуы,сая
сипікірталастарғаелігуі,сайлауларғақатысуы,саясаттағыбелгілібіртанымыныңболуы,компетенттілігі,үкіме
ттікқызметкеықпалетуүшінқажеттініңбарлығынажыратады.Тұтасалғандабұлқасиеттерді«белсенділігі,елік
тірілуі,рационалдылығы»депжинақтауғаболады. 
Жекеадамныңсаясатсубъектісіретіндеқалыптасуыадамныңсаясиəлеуметтендірупроцесіндебіртіндепон

ыңəлеуметтіктолысуымөлшеріндеөтеді.Саясатқақосылусаясатжүйесіөзорбитасынажекеадамдыеліктірген
де,өзініңжақтаушыларқатарынрекрутқаалғандабасталады,олардықарапайымсаясифункциялардыорындауғ
аүйретеді,əрбіразаматбілуіжəнеістеуітиісбелгілібірмəліметтердібереді. 
Саясиəлеуметтендіруадамныңөзазаматтыққұқытарыменміндеттерін,əлеуметтікжəнесаясирөлін,қоғамн

ыңəлеуметтікқұрылымындағыорнынсезінужəнемеңгеру,жекеадамныңөнегелілікжəнебекітілгенұстанымы
ндағыкөріністеріменкелісушілікпен,əлеуметтік-
қоғамдыққатынастарғажекеөзініңқосылупроцесіретіндетанылады.Саясиəлеуметтендірупроцесіадам-
азаматтыңбүкілсаналыөмірібойындаүздіксізжалғасады. 
Жекетұлғаныңдамуындағықызметтік,тұтастық,жұмысістеутүсініктеріəлеуметтендірудіңəмбебаптəсілі

ретіндедемократиялық,саясимəдениетжағдайындағыжекеадамныңбелсенділігінежəнесаясиқұндылықтарм
еннормаларғақарым-қатынасжасаутұрақтылығынабайланысты.Жекетұлғаныңқұндылықтық-
нормативтікбағыттарыжекеадамменұжымдықəлеуметтіктəжірибеніңинтеграциялықнəтижесіболаотырып,
əлеуметтікқоғамдастықтың,саясижүйенің,салауттыөмірсалтыныңдеңгейіне,жалпымəдениеттіңөнегелілік,
кəсіптік,психологиялықжəнеэстетикалықтолысуынабайланысты. 
Саясиəлеуметтендірубағыттылықпенайқындылықтыигереотырып,барлықкездетарихи,дүниета-

нымынақты,өйткеніұлттыққоғамдастыққаберілгендігін,саясиқұрылымныңтиптерін,қоғамдықістерменəле
уметтікбасқаруғақатысутəсілінайқындайтынжекеадамныңөзсоциомəдениеті,жұмысістеудіңсаясижəнеэко
номикалықжағдайыбарөзіндікөмірлікқызметінқоғамшеңберіндежүзегеасырады.Саясиəлеуметтендірупроц
есіретінде–дəстүрлерменсаяситəртіп,əлеуметтік-
демографиялықжəнеэкономикалыққұрылымдар,заңдылықтар,қоғамдықжəнемемлекеттікмекемелер,азама
ттарменинституттарөзараықпалетеді. 
Əлеуметтендірупроцесіндеадамөзініңжекеөміржолдарынжүзегеасыраотырып,білімді,құндылық-

тарды,тəжірибенімеңгеріпқанақоймайды,соныменбіргесаясипроцестергебелгілібірықпалынтигізеотырып,
өзініңжекесаясимəдениетінқалыптастырусубъектісіболып,яғнисаясиқарым-
қатынсатардықайтажасайтынсубъектболыпшығады. 
Саясиəлеуметтендірумеханизміадамменсаясижүйеніңбірнешедеңгейдегіөзараықпалындажұмысістейді

.Г.О.Абдикероваөзініңеңбегіндемынатөмендегі3деңгейдібөліпқарастырады: 
-

қоғамменүлкентоптардеңгейіндежекеадамғажұмыссыздық,сайлаушылардыңпарағасатылуы,күштеу,терро
ршылдықжəнебасқамакроəлеуметтікфакторларықпалетеді.Соғысқаупі,экологиялықапаттаржəнебасқадаға
ламдықмəселелерқазіргіуақыттасаясиəлеуметтендірудіңдəстүрлімакрофак-
торларынтолықтырып,қоғам,ұлтдеңгейіндеықпалетуде; 

-əлеуметтік-
психологиялықдеңгейіндесаясимақсаттарменқұндылықтаржекеадамныңүлкенжəнекішітоптарынаберілуд
е.Саясиəлеуметтендірумеханизмдеріарасындағыбұлдеңгейдіңмейліншемаңыздысыжекеадамныңбасқасая
симақсаттардыжұқтыруы,ұйюы,теңестіруі,саясиүйренуі,еліктеуіболыптабылады; 

-ішкіжекетұлғалықдеңгейінесаясиəлеуметтендірумеханизмдеріретіндесаясаттағыжекеадамныңмінез-
құлқыменсана-
сезімінбасқаратынқажеттіліктер,мотивтер,құндылықбағдарлар,қондырғыларшығады[9,22б.]. 
Саясиəлеуметтендірудыүштүргеажыратуқабылданған:«символикалық»əлеуметтендірудіңтəжіри-

бесінберуарқылысаясиəлеуметтендірудітікелейүйрену. 
Саясиəлеуметтендірудытікелейүйренусаясижүйедегіжекеадамныңжазыпқоюынажəнеəлеуметтікрөлде

рдіңбұйрығынорындауға,алуғамүмкіндікжасайтынбілімберужүйесін,құндылықтарменмінез-
құлықнормаларынбереді.Саясиəлеуметтендіруіныңбұлтүріндегіпроцестежекетұлғасаясижəнеқұқықтықно
рмалардытаниды,саясижəнеқоғамдықинституттаржəнеолардыңжұмысістеумеханизм-
дерітуралыақпараттаралады,азаматпенқоғаммүшесініңжұмысістеуінжүзегеасырупроцесіндегімінез-
құлықережелерінмеңгереді. 
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Саясиəлеуметтендірутəжірибеарқылыайқындалғансаясиқарым-
қатынастарменсаясижүйелер,мемлекеттік,қоғамдықинституттарменбилікоргандарыныңрөлдерінорындау
нəтижесіндебасталатынəлеуметтік-саясимінез-
құлықпенқызметдағдыларынжекеигерілуінболжайды.Жекетұлғапрактикаданормаларменқұндылықтарды
ңөмірсүруқабілеттерінтексереді,албұлпроцестіңөзіоң(позитивті)жəнетеріс(негативті)тəжірибелердішоғыр
ландырады,өмірлікжəнесаясиұстанымдардықалыптастырады,саясимінез-
құлықүлгілерінжеделдетугемүмкіндікжасайды. 
Жекетұлғаныотбасынанжəнемикроортаданалыпшығып,барлықүлкендеңгейініңəлеуметтендіру-

шілікжұмысістеуіниемденетінбұқаралықақпаратқұралдарыарқылы«символикалықəлеуметтендіру»олард
ыңсана-сезіміменмінез-құлығынасаясиықпалетудіңқуаттыарнасыболыптабылады. 
Соныменбіргесаясиғылымдасаясиəлеуметтендірубірнешетүрлергебөлінеді:үйлесімді(гармония-

лық),плюралистік,гегемонистік,дау-
жанжалдық(конфликтілік).Əлеуметтендіруіныңүйлесімдітүрітекқанақұқықтықнегізгеқұрылып,жекеадамн
ыңмемлекетпенөзарақарым-қатынасынбейнелейді.Гегемо-
нистіктүріадамның«өзінікінен»басқакезкелгенсаясижүйеменкелеңсіз(теріс)қарым-
қатынасынкөрсетеді.Плюралистіктүріжекеадамғаөзініңсаясикөзқарастарынқайтақараумүмкіндіктерін,қоғ
ам-дағыбасқақұндылықтардыңбарекендігінмойындауды,толеранттылықты,диалогқажəнеымырашыл-
дыққаұмтылудышамалайды.Дау-
жанжалдықтүрі,ережедегідей,қарсытұруға,оппоненттерініңсаясикөзқарастарынқабылдамауғабағдарланға
н[10]. 
В.В.ТрошихинменВ.И.Тепловатапкөрсеткеніндей,саясиəлеуметтендіруныңсипаттықерекшелігіоғанəле

уметтіктоптардыңкөптігінесəйкесбұлжекетұлғаныңөзіжоғарыбағалауыменайқындалатындау-
жанжалдықбастаудыңқатысуыболыптабылады.Бұлжағдайдажекетұлғаəлеуметтік,саяси,отбасы-
лық,мəденижəнет.с.с.топтардыңөкіліретіндееңəртүрліүлгідегі,кейдеөзарабірыңғайсимволдар,құндылықта
р,нормалар,дүниетанымдықұстанымдаржүйесіықпалдарынанбосболмайды.Сондықтандасаясижағдайкөбі
несеқарама-қайшылықтармен,дау-жанжалдармен,əлеуметтік-саясишиеленісушілігі-менсипатталады. 
Саясиəлеуметтендірудіңүйлесімсіздігінтөмедетуфакторларыдүниетанымдық,социо-мəдениқұнды-

лықтардықайтаұғынуға,мінез-
құлықтың,қызметтіңжəнеараласудыңөзгеше,топтықнормаларына,үлгілерінеқарым-
қатынасбасымдықтарынбəсеңдетугемүмкіндікжасайтынжекесаяситəжірибеменсаясимəдениетболыптабы
лады.Саясиəлеуметтендірупроцесінебарлықуақыттаорныққаннемесеенгізілгеннормалардыңқарсыласумү
мкіндіктеріқатысады,сондықтанжекетұлғабарлықкездесайлаупроцесіненғанатабылмайды,соныменқатарқ
ысымдадаболады.Саясиəлеуметтендірумирасқорлықпенмұрагерліккенегізделеді,біраққұндылықтарменмі
нез-құлықүлгілерініңжайұдайыөндірісінбілдірмей-
ді.Əлеуметтендірудіңəрбірсубъектісіолардыңжеке,саяситəжірибесін,өзіндікөмірлікұстанымдарынжетілдір
еотырып,нормалардықолданутəсілдеріменмазмұнынөзгертеді[11]. 
Саясиəлеуметтендірусаясимəдениетөзгерістеренгізунемесесақтаудықамтамасызетудіңарқасындаболат

ынқұрал. 
Қоғамдықдамудықиратукезеңіəлеуметтендірупроцесіне,сондай-ақсаясимəдениеттіқалыптастыру-

ғаерекшекүштіəсерететіндігінкөрсетеді.Өтпелісатыдапайдаболатынəлеуметтік-
саясижағдайлардыңшиеленісуіқоғамдықсана-
сезімдібосаңсытады.Саясиөмірдегіөтпелісатымəнібойыншаайқындалма-
ған,босаңсығанкезеңболыптабылады.Өтпелілікадамдардыңсаясибағдарларғадұрыстапесепбермеуі-
нентуындайды.Социологтартранзиттікнемесеөтпелікезеңдепаталатынжағдайдағыəлеуметтікқұры-
лымдаадамжағдайынсаясижоғарыбағалауыныңəлсізбекітіліптасталғанынақатыстыжайттардыжазды. 
Аталмышмəселеніңбара-

баржауабыніздестіругеарналғанзерттеулердіңбасымбөлігіөзініңтарихидамуындаосындайсатыданөткенбас
қаелдердіңкөпқырлытəжірибелерінзерттейотырып,əлеуметтен-
діруде,бəріненбұрын,бастыорындаеңшешушірөлдісаясимəдениетатқарадыдегентұжырымғакелді.Соныме
нбіргесаясимəдениеттіңөзіқоғамныңтарихидамуыныңаталмышсатысындағықұндылықтарбейнесінқұрайт
ынқұндылықбағдарлар,менталдыққондырғыларменбасқадаруханибілімдердіңконтексіндеқарастырылады. 

«Саясиəлеуметтендіру»ұғымретіндеадамныңсаясимəдениетініңинституциялықталдауыныңөзгешетеор
иялық-концептуалдықпараметрлерінайқындауғамүмкіндікберетінтанымдыққұралболыпшығады. 
Осылайша,саясиəлеуметтендіружүйелікұстанымдартұрғысынаналғандасаясимəдениеттіңішкімазмұны

наенугемүмкіндікберетінкеңауқымдыəлеуметтікұғымретіндеқарастырылады.Нақосындайкөзқарасадамса
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на-сезіміменмінез-құлығыныңбағдарлық-институционализацияланған,көлемдік-
мəндікаспектілерінқамтиды.Өзкезегінде,бағдарлықжəнеинституционалдықталдауқызметтіккөзқарастард
ықосуарқылыбір«байламға»бірігіп,саясимəдениеттіңинституционализацияланғанфакторларынсинтез-
деуші,саясатпенəлеуметтендірудіңбірлігінқұраушыболыпшығады. 
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ия,которыевсоциально-политическойлитературеещенеизучены.Культураправовогосознаниявказахстан-
скомобществевыражаетсявсплетенииправовыхзнаний,реалистичноотражающихправовуюдействительность,эмоцион
альнополезногоотношениякправовымявлениямиправомерногоповедения.Вместестемвстатьеуделеновниманиеидиску
ссионнымвопросам. 
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Преждевсегоследуетотметить,чтовопросыправовогосознанияещенедостаточноизученывполити-

ческойнауке.Поэтому,наматериалахКазахстанарассмотримнекоторыеполитологическиевопросыкультуры
правовогосознаниянаселения.Культураправовогосознанияопираетсянапрочныйфундаментнаучнойправов
ойполитики.Здесьречьбудетидтиопринципахкультурыправовогосознаниявказахстанскомобществе,т.е.оте
хосновополагающихправовыхидеяхнарода,вкоторыхвыраженоегопредставлениеозадачах,содержанииифо
рмахправовогорегулированиявКазахстане,оспособахисредствахреализацииправовыхнорм,законовказахст
анскогогосударства. 
Еслиговоритьопринципахкультурыправовогосознаниявказахстанскомобществе,выражающихособоеме

стоправовогорегулированиявжизниКазахстана,тотакимиведущимиидеямиявляютсядваосновныхобщихтр
ебованиянарода: 

-совершенствованиезаконодательстваиправовойсистемы[1,c.8-
192]вцеломвсоответствиисобъективнымипотребностямиразвитияказахстанскогообществаиинтересаминас
елениямасс; 

-
строгоесоблюдениевсемибезисключениязаконовивсехправовыхнорм,т.е.проведениявжизньказахстанской
законности. 
ЭтидвапринципавыступаюткакглавныеидеиправовогосознаниявКазахстане,охватывающиевнаиболеео

бщейформевседругиеправовыетребованиятрудящихся. 
ОбэтихдвухнеразрывновзаимосвязанныхсторонахсуществованияиразвитияправовойсистемыРеспубли

киКазахстаннеоднократноговорилосьвречахПрезидентаН.А.Назарбаеваивдокументахнашегогосударства. 
Втеоретическихработахнарядусисследованиямиуказанныхдвухпринциповправовогосознаниямывстреч

аеминесколькоинуюпозицию.Так,например,Е.А.Лукашевасчитаетбесспорным,чтоведущим,важнейшим,«
глобальным,определяющим»принципомправовогосознанияявляетсяпринципзаконно-
сти.Вседругиеегопринципы,-отмечаетона,-
какбыконкретизируют,подкрепляютего,показывают,какиеидеидолжныбытьположенывосновурежимазако
нностивдемократическомобществе.Приэтомследуетотметить,чтосамузаконностьЕ.А.Лукашевапонимаетв
максимальноширокомплане–
какметодгосударственногоруководстваобществом,состоящийворганизацииобщественныхотношенийпоср
едствомизданияинеуклонногоосуществлениязаконовидругихправовыхактов[2,c.26-
115].Вотличииотэтого,мырассматриваемзаконностькакстрогоеинеуклонноесоблюдениеправовыхнорм,пра
вил,анеизданиеих,ибопоследнееподчиняетсяинымтребованиямиимеетинуюобъективнуюприроду.Отстаив
аянезыблемостьзакона,мыподчиняемтребованиязаконноститребованиямправа,справедливости,интересам
народа,незабываяграницзаконностивреформировании,модернизацииобщества,видявзаконностинесамоцел
ь,аодноизсредствзащитыинтересовказахстанскихлюдей. 
Следуетсказать,чтосоциально-политическиепринципыкультурыправовогосознаниявказахстан-

скомобществевоплощаютсявидеяхобобязательныхнормахиинститутахрегулированияжизнедеятель-
ностиКазахстана. 
Рассмотримэтисоциально-политическо-

правовыепринципыкультурыправовогосознаниявихразвитииотэпохинезависимостиКазахстанадопериодаг
ражданскогообщества. 
Главным,определяющимсоциально-политическимпринципомкультурыправовогосознаниявказах-

станскомобществе,понашемумнению,следуетсчитатьидеюправовогозакрепленияполитическихисоциальн
о-
экономическихинститутов,правиобязанностей,выражающихкоренныеинтересымассынаселения.Безвзаим
освязисэтимпринципомидеизаконности,справедливости,равноправияит.д.самипосебемогутсчитатьсяприн
ципамилишьобщедемократического,анеистинногоправовогосознания.Хорошоизвестно,чтовпрактической
деятельностипосозданиюпервыхзаконовказахстанскогогосудар-
стваглавноевниманиебылообращеноненаюридическуюформу,аименнонанаиболееполноеиправильноеотра
жениевнихинтересовказахстанскихлюдей.ПрезидентН.А.Назарбаевнеразговорил,чтовсенеточности,техни
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ческоенесовершенствонашихпервыхзаконовнемоглиидтинивкакоесравнениестем,чтоонидаютказахстанца
м.Онобращалвниманиесоставителейзаконовпреждевсегонато,чтобыэтизаконынаилучшимобразомотража
лиинтересынародаКазахстана.Именнодляэтихцелей,атакжедляобеспечениянаибольшейдоступностизакон
овонпредлагалиспользоватьзаконодательно-
техническиеприемыидостиженияпередовойзарубежнойюриспруденции. 
Приэтомважноподчеркнуть,чтоН.А.Назарбаевнепротивопоставлялинтересынародаиказахстан-

скогогосударства,анаоборот,стремилсяпроводитьвзаконахполномочиягосударствакакпредставителяказахс
танскогонарода,сторонникаегоинтересов.Поэтомупринципправовогозакрепленияизащитыинтересовказах
станскихлюдейвсамомширокомегопониманииохватываетизакреплениеразнообраз-
нойформысобственностинасредствапроизводства,полновластиянарода,системыиполномочийоргановгосу
дарства,социально-политических,правовыхпринциповиинститутовказахстанскогоунитар-
ногогосударстваит.д. 
Всфереэкономическойисоциальнойглавнымтребованиемправовогосознаниямассбылопредостав-

лениевсемнаселениемвсехтехправ,которыебылинаправленынаудовлетворениеихкоренныхнужд.Какизвест
но,именнозаконодательноезакреплениерешениятакихкоренныхвопросовсоциальнойполитики,какустанов
лениесправедливойоплатытруда,наделениеказахстанцевчастнойсобственно-
стьюназемлю,введениеновогосоциальногострахования,обеспечиваловажнейшиеправаказахстанцеввперех
одныйпериодкдемократизму.Вдемократическомобществеполучаетсвоедальнейшеекачествен-
ноновоеразвитиетажеказахстанскаялиниязакрепленияправисвобод,выражающаякоренныеинтере-
сымногонациональногонарода.Принципиальноновымявляетсявееразвитиито,чтосликвидациейсоветскойу
равниловкипосленезависимости,суверенитетаКазахстаназакреплениеправказахстанцевуженесочетаетсясо
граничениемправкакой-
либоинойчастинаселенияиосуществляетсянаначалахполногоравноправияграждан.Значительнорасширяет
сятакжеикругправисвобод,предоставляемыхгражданамгосударством. 
Всеэтопривелокобогащениюправовогосознанияказахстанскогонарода,средитребованийкоторогонаряд

усразвитиемновыхформучастиягражданвуправлениигосударствомиобщественнымиделамизанялипрочное
местотребованияопредоставленииправанатруд,праванаотдых,наобразование,насоциальноеобеспечение,на
медицинскуюстраховку,напредоставлениежилищ[3,c.8-15]ит.д. 
Этотпереченьсоциальныхиполитическихправисвобод,закрепленныйвКонституцииидругихзаконахказа

хстанскогогосударствапризнантеперьширочайшимимассамилюдейдругихстран,преждевсегоразвивающих
сястран.Подвлияниемправовогосознанияипреждевсегоправастрандемократиче-
скойсистемыосновныесоциальныеправаисвободыличности(правонатруд,наотдых,наобразованиеит.п.)пол
училимеждународноепризнаниевпактахоправахчеловека,одобренныхнынеОрганизациейОбъединенныхН
аций.Илучшимдоказательствомподлиннойзаботыочеловекеслужитто,чтовсеэтиправареализованывКазахс
танеидругихдемократическихстранах,втовремякакдаженекоторыесамыепередовыеразвитыестранывсячес
кимедлятспроведениемвжизньрекомендацийпактовидажесихратификацией. 
Важноотметить,еслисейчасстоитзадачасерьезного,глубокогосовершенствованияправовогорегулирован

иядеятельностиказахстанскогообщества,окотороймногократноговорилПрезидентН.А.Назарбаев,тоонавыр
ажаетновыепотребностиприведенияправовыхнормвсоответствиеспринципамиипрактикойуправленияобщ
ествомвусловияхмодернизации,котораянацелена,преждевсего,нарадикальноеулучшениеудовлетворенияв
сехпотребностейказахстанскихлюдей. 
Отсюдавытекает,чтоидеиправовогосознаниявказахстанскомобществеонеприкосновенностисобственно

стилюдей,оповышенииорганизованностиидисциплинывовсейхозяйственно-
трудовойдеятельности,навсехееуровняхтакжеслужатвыражениемназванногопринципакультурысознания–
закрепленияинтересовграждан. 
Важнымпринципомкультурыправовогосознаниявказахстанскомобществе,заложеннымещевпериодобъ

явлениянезависимостиисуверенитетастраныявиласьтакжепередоваяидеягарантированно-
стиправлюдейиихсоединенияссвободамииобязанностями. 
Положениекаждойличностиказахстанцавобществеигосударстве,правильнопишутЕ.К.АлияровиЗ.К.Аю

пова«зиждетсянаследующихправовыхинравственныхпринципах: 
а)правонажизнь.Общество,государство,нормаправаинравственностидолжныобеспечиватьэтосамоеосн

овноеправочеловека,личности,оградитьееотпроизволаислучайности,всемерноохранятьизащищатьжизньче
ловека…; 
б)свободаличностипредусматриваетправочеловеканасвободноеволеизъявлениеосуществлятьэкономич

ескую,общественную,политическую,культурнуюдеятельность,исповедоватьлюбуюрелигиюилибытьатеис
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том.Пределыэтойсвободымогутбытьустановленыобщимдлявсехзакономиобязанностьюнеприноситьвредд
ругимличностям…; 
в)важнымпринципомправовогоинравственногоположенияличностивобществеигосударствеявляетсяпр

изнаниеееполногоюридическогоравенствасовсемидругимиличностямигосударства…»[1,c.171-172]. 
Следуетсказать,чтоправаграждандолжнынетолькопровозглашатьсявзаконах,ноиобеспечиватьсяпредос

тавлениемматериальных,организационных,культурныхусловийдляфактическогоиспользованияихсамыми
широкимимассаминаселения. 
ПосленезависимостиисуверенитетаРеспубликиКазахстаноднимизважнейшихпринциповкульту-

рыправовогосознаниясталотребованиеполногоравноправиявсехгражданнезависимоотсоциальногоположе
ния,пола,национальности,вероисповеданияилирасовойпринадлежностиииныхсоциальныхпризнаков.Оноб
ыловоплощеноужевКонституцииРеспубликиКазахстан1995г.иполучаетсвоепоследовательноерасширение
взаконодательствестраны. 
Такимобразом,полноеравноправиевсехгражданприказахстанскомобществетакжеявляетсяравноправие

мтрудящихся,нополучившимширокуюсоциальнуюбазуиболеевысокоесоциально-
экономическое,политическоесодержание. 
Культураправовогосознаниявказахстанскомобществехарактеризуетсятакжетребованиямипоследовател

ьногозакреплениявправеипроведениявжизньвпроцессеегопримененияначалподлин-
ногогуманизмаисоциально-
политическойсправедливости.Этиобщиесоциальныеначаларазвитияказахстанскогообществанаходятсвоеп
рямоевыражениевразнообразныхинститутахинормахказахстанскогоправа,воплощающихназванныйпринц
ипкультурыправовогосознаниявКазахстане. 
ВправовойсфереКазахстанагуманизмисоциально-

политическаясправедливость,несомненно,получаютспецифическиеформы.Однаковрядлиможносчитатьос
обымпринципомказахстанскойкультурыправовогосознаниятребованиеответственностизавину,неупомина
яприэтомомногихдругихважныхинститутахказахстанскогоправа,охраняющихсправедливость,гуманныйп
одходкответ-
ственностиличностиизащитеееправ(например,овоспитательныхцеляхнаказания,овсейсистемепроцессуаль
ныхгарантийинтересовличностивсудебномпроцессе,обинститутахказахстанскогосемейногоигражданског
оправа,направленныхнаохрануинтересовдетей,иомногомдругом).Социаль-но-
политическаясправедливость,неотделимаяотгуманизма,получаетсвоевыражениеивтребованияхказахстанс
когоправаиправовогосознанияочеткомпроведениивжизньоплатыпотруду,обохранетрудавсамомширокомс
мыслеэтогослова,онормахсоциальногообеспеченияиздравоохраненияит.д. 
Такимобразом,социально-политическаясправедливость–этооценочноепонятиеморально-правово-

гоиполитическогосознания,однойизосновныхфункцийкоторойявляется,распределениесоциальнойсредеКа
захстанамеждуиндивидамиблаг,обязанностейимерответственности.Содержаниемсоциально-
политическойсправедливостивказахстанскомобществеявляютсяпредставленияодолжном,обуслов-
ленныеисторическисформированнымобщественнымпризнаниемнеотъемлемыхправказахстанца,человека.
Требованиясоциально-
политическойсправедливостивКазахстанезаключаетсявсоответствиимеждуреальнойзначимостьюразличн
ыхиндивидовилисоциальныхгруппиихсоциальным,политиче-
скимположением,междуихправамииобязанностями,междудеяниемивоздаянием,трудомивозна-
граждением,преступлениеминаказаниемит.д.Социально-политическаясправедливостьоблагаетсвои-
мисодержательнымиособенностями,которыезаключаетсявтом,чтоонаохватываетпрактическивсеотношени
я,возникающиевказахстанскомобществеигосударстве,ееосновныефункциисводятсяканализуипоискуразли
чныхнесоответствий. 
Социально-

политическаяценностьсправедливостивКазахстаневыражаетсявтом,чтоонаявляетсянеотъемлемымспутник
омвсехотношений,вкоторыхучаствуютказахстанцы.Основнойфункцийказахстанскогоправаявляетсярегул
ированиеобщественно-
политическихотношений[4].Следовательно,справедливость,правоиправовоесознаниевКазахстане–
взаимообусловленныеэлементысоциально-правовогомеханизма-
регулятора,основнымицелямиреализациикоторогоявляютсязащитаисохранениеказахстанскогообществаиг
осударства. 
ВсложившихсясовременныхусловияхКазахстанавосновесоотношениясправедливости,праваиправовог

осознаниялежатнескольковажныхпринципов.Первыйсводитсяктому,чтоказахстанскоегосударствовтечени
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епоследнихдвадцатипятилетпереживаетпереходныйэтап. 
Произошедшиерадикальныеэкономическиеиполитическиеизменениявстранесамымнепосред-

ственнымобразомотразилисьнаотношенииказахстанцевкправу.Правовоесознаниеказахстанскогообщества
,наполнениемкоторогоявляетсясовокупностьоценокправа,претерпелокоренноеизменение.НаселениеКазах
станасталожитьнетолькоподругимэкономическимиполитическимправилам,ноипоинымправовымпринцип
ам.Преодолениеказахстанцамиполитико-
экономическогоиморальногокризисовпроисходитипосейдень.Новое,культурноеправовоесознаниеказахста
нскогообществапретерпеваетдлительныйиболезненныйпроцессформирования. 
Основойвторогопринципаактуализацииидейсправедливости,праваиправовогосознаниявКазахстанеявл

яетсятотфакт,чтонаселениястраны,столкнувшисьснесправедливостьюпоотношениюксебе,воспринялоэтод
остаточноостро.Несмотрянато,чтоправовоесознанияказахтанскогообществаразвиваетсянезависимоотжела
ниячеловека,восновуоднойизключевыхзадачлюбогосовременногогосударствадолжнавходитьобязанность
поформированиюународадолжногоуровняикачестваправовогосознанияиправовойкультуры.Какправило,в
основетакогоформированияотношениякправовомусознаниюиправовойкультурележаттяжелыеэкономичес
киеиполитическиеусловияказах-
станскойжизни,которыенапротяжениидлительноговремениявляетсянеотъемлемойхарактеристикойсоврем
енногоКазахстана[5,c.95-
96].Казахстанскоегосударствопереходногопериоданеставилозадачиконтролироватьпроцессформирования
правовогосознанияиправовойкультурынаселения,приэтомвсемимерамитребуяисполнятьсуществующийза
кон,темсамымокончательносломавибезтогохрупкуюосновуправовогосознанияиправовойкультурыказахст
анскогообщества. 
Вовсевременапрезумпцируетсяпринципсправедливостиправа;либосправедливостьправасчитаютаксио

мой:любыеиздаваемыеправовыенормысправедливы,таккакнесутвсебеволюгосударства;либоставитсяцель
привестиправовыенормывсоответствиессправедливостью.Такоетребованиявотноше-
нииправовыхнормприводитобществокформированиюздорового,естественного,основанногонаидеисправе
дливости,вдолжнойстепенинужногогосударствуобщественногоправовогосознанияиправовойкультуры. 
Культураправовогосознаниявказахстанскомобществевыражаетсявсплетенииправовыхзнаний,реалисти

чноотражающихправовуюдействительность,эмоциональнополезногоотношениякправовымявлениямипра
вомерногоповедения. 
ВнастоящеевремяформированиекультурыправовогосознаниявКазахстанесчитаетсяофициальнойцелью

проводимыхвстранереформ.Вправовом,гражданскомобществеКазахстаназаложеныновыеформывзаимоот
нашенийиндивидаигосударства,которые,соднойсороны,предполагаюттесноевзаимодействиедругсдругом,
сдругой–разграничениесфердеятельности,выражающеесяформулой:авторитетвласти–
суверенитетличности. 
Целямформированиякультурыправовогосознаниявказахстанскомобществеэффективнослужитсистемап

олитическойиправовойинформации.Опросмагистрантовкафедрыполитологииисоциально-
философскихдисциплинКазНПУимениАбаяпоказывает,чтоинформаторсегоднянеможетограничи-
ватьсяпростоинформациейособытиях.Онприходитваудиторию,ужеполучившуюсведенияизгазет,порадиои
телевидениюит.д.Значит,главнаязадачаинформатора–
датьглубокийанализпроисходящихсобытий.Учитьсяэтомуискусствуинформатордолженпостоянно.Издесь
емумогутпомочьтакжетелевидение,кино,радио,журналыигазеты. 
Длятогочтобыреализоватьправовоесознание–правовуюкультуру,необходимысерьезная,эффек-

тивная,многоплановаяидлительнаяработа,последовательноепроведениесоответствующейправовойполити
ки,включающейвсебяидеятельностьпосистематизации,консолидацииикодификациизаконо-
дательства,исозданиедоступнойавтоматизированнойсистемыпоискаправовойинформации,иоргани-
зацияединойобщегосударственнойсистемыюридическоговсеобучанаселенияизначительныеповыше-
ниеролизакона. 
Взаключении,следуетсказать,чтосегодняважно,чтобырешениеназревшихпроблемкультурыправовогосо

знаниянаселениявцеломспособствовалоукреплениюединстванародовКазахстанаистабильностиобщества. 
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ФОРМИРОВАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГОАППАРАТА:СОЦИОЛО

ГИЧЕСКИЙМОНИТОРИНГ 
 

З.К.Шаукенова–директорИнститутафилософии,политологииирелигиоведенияКНМОНРК, 
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заведующийсекторомЦентрастратегическихразработокианализаАдминистрацииПрезидентаРеспублик

иКазахстан,координаторпомеждународнымсвязямАссоциациисоциологовКазахстана,д.с.н.,доцент,акад
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А.Ж.Муканова–ОО«АссоциациясоциологовКазахстана»,к.с.н. 

 
Авторырассматриваютреформывобластигосуправленияиотмечают,чтоказахстанскаясистемагосслужбызапериодн

езависимостиподвергласьсущественнымизменениям:упраздненыквалификационныеразряды,созданафинансоваяпол
иция,внедренымеханизмэлектронногоправительстваицентрыобслуживаниянаселенияпопринципу«одногоокна»ит.д.
ВстатьерассматриваетсяопыттакихуспешныхстранкакСингапуриГонконгвборьбескоррупцией.Авторыприходятквыв
оду,чтозначимостьреформвсистемегосуправлениявыделяютпредставителисреднегокласса,людисболеевысокимуровн
емобразования.Такимобразом,дальнейшееуспешноеразвитиестранызависитотуспешностимодернизациигосуправлен
ия. 

 
Среди5институциональныхреформ,объявленныхЛидеромнации,напервомместеформированиепрофесс

иональногогосударственногоаппарата.Этоозначаетнетолькопрофессионализмгосслужащих,ноиихспособн
остьправильноговзаимодействиясобществом.Главнымприоритетомстановитсядовериенаселениякинститу
тамвластиивпервуюочередькправоохранительнымисудебныморганам. 
СпервогопопятнадцатыйшагиПлананации«100конкретныхшагов:современноегосударстводлявсех»пре

дставляютчеткийалгоритмдействий,какбудеттрансформироватьсявцеломгосслужба.Всоветскойсистемепа
ртийнаяноменклатурасформировалаопытпостроенияидеократическогогосударства.Конституция,правобы
лиобремененылозунгамиидекларативныминормами,которыефактическинереализовывались. 
Реформы,проведенныевКазахстане,в90-

хгодах,способствовалисломуэтойстароймоделиуправленияихозяйствования.ИсторическимсталуказПрези
дентав1992году«Осовершенствованииорганизацииидеятельностиоргановгосударственногоуправлениявус
ловияхэкономическойреформы».Былсменен«красныйдиректорат»,проведенырыночныереформы,перваяв
олнаприватизации,переходкнациональнойвалюте.Приэтомрегиональнаявластьбыларазумноподчиненацен
тральной.Небылодопущенототальныхвыборовифактическогодвоевластиявобластныхцентрах,когдаоднов
ременноправятвыборныегубернаторимэргорода,какэтобыловнекоторыхсоседнихстранах. 
ВторымэтапомреформированиясистемыгосуправлениясталопринятиеновойКонституцииот1995годаиС

тратегииразвитияКазахстанадо2030года.Данныедокументыпредопределиликурснапрофессионализациюго
сударственногоаппаратакакфакторауспешностиреформ.В1997годупроведенареформаадминистративно-
территориальногообустройства. 
Врамкахтретьегоэтапа(с2000года)былавыстроенасистемагосударственнойслужбы,которая,обеспечивая

деятельность3ветвейвласти,основываетсянаединыхправилахимотивациях.Быливнедрены5категорийгоссл
ужащих.В2002-
2014годахПравительствоактивнозанималосьвопросамидецентрализацииисистематизациифункцийгосорга
нов. 
Всегопосовершенствованиюсистемыгосуправлениябылопринятопорядка36нормативно-

правовыхактов,вт.ч.общихпосовершенствованиюСГУ(реорганизациягосорганов)–
12.В2013годубылаутвержденаКонцепцияразвитияместногосамоуправления. 
Параллельноосуществлялисьреформывсудебно-

правоохранительнойсистеме,вт.ч.вчастибалансафункциймеждуминистерствамиюстицииивнутреннихдел(
миграция,уголовно-
исполнительнаясистема),созданияфинансовойполиции,комитетасудебногоадминистрированиядляхозяйст
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венногообеспечениядеятельностиВерховногосуда,уполномоченногопоправамчеловека.Сначалабылвведен
мораторий,азатемотмененасмертнаяказньзаисключениемтеррористическихактовивоенноговремени.Кром
етогоуделяетсябольшоевниманиеформированиюкадровогопотенциаладлясозданиясовременнойсудебно-
правоохранительнойсистемы,отвечающейожиданиямобществаибизнеса.В2012годубылапроведенааттеста
циясотрудниковвсехсиловыхструктур.Поеерезультатамизболее,чем100тысяччеловекаттестациюнепрошл
иибылиуволеныизорганов12,5тысячичеловек. 
Вцелом,работапосовершенствованиюадминистративнойсистемывведетсянапостояннойоснове.Произо

шлаполнаяперезагрузкасистемыгосслужбы.Сегодняотстаройсистемыгосуправлениямало,чтоосталось.Нап
ример,былиупраздненыквалификационныеразряды.Наборвгосорганыидетнаконкурс-
нойоснове.В2001годубыласозданафинансоваяполиция.С2004годавнедряетсямеханизмэлектронно-
гоправительства,центрыобслуживаниянаселенияпопринципу«одногоокна».В2007годувзаконода-
тельствепоявилосьпонятие«государственнаяуслуга». 
СогласноГлобальномуотчетуобинформационныхтехнологияхКазахстанзанимает3местоврейтин-

гепоиндексуэлектронногоучастияивходитвчисло40-кастранпоуровнюэлектронногоПравительства. 
Такимобразом,казахстанскаясистемагосслужбыподвергаласьмодернизацииионанеоказаласьвстользатр

удненномположениикак,например,вГрузии,гдевластямпришлосьфактическиуничтожитьстаруюправоохра
нительнуюсистему,распуститьМВД,ГАИ,другиеорганыисобратькачественноновые.Довериекправоохрани
тельныморганамвГрузиив2003годусоставлялооколо5%. 
ВРКправоохранительнаясистеманенаходиласьвстольплачевномсостоянии.«Дно»доверияполи-

циивРКсоставлялоот35-37процентов.Последниеопросы2015годапоказываютдовериеоколо64%. 
СамыйвысокийуровеньдовериянаселенияидеткКомитетунациональнойбезопасности–

77%,Верховномусуду–75%.Финансоваяполицияпорейтингуукрепиласьс59%в2003-
2006годахдо66%в2015году. 
Междутем,Казахстан,хотяипродвинулсявИндексевосприятиякоррупции,однаковсежепоказанимаетзде

сьнеудовлетворительныепозиции.ВИВК2014годаРКстоиттолькона126местеиз175стран,в2013году–
140из177.УпомянутаяГрузиявходитв50-
кунаименеекоррумпированныхстран,хотяв1999годуснамиделила84местоиз99. 
ВКонцепциивхожденияв30-

куразвитыхстранмираКазахстанпоставилзадачуподнятьсякакминимумнатридцатуюстрочкувиндексекорр
упционностиTransparencyInternational. 
Чтобыдостичьэтой,Казахстанунеобходимоменятьподходыпротиводействияскоррупции.Толькосиловы

миикарательнымиметодамивопросанерешить.Еслипосмотретьопытуспешныхстран,занявшихпередовыем
еставИндексевосприятиякоррупции–
Сингапур,Гонконг,тоздесьфакторомпослужилпереходкпрофилактическоймоделиборьбыскоррупцией. 
ВГонконгев1974годубылсозданспециализированныйантикоррупционныйорган-

НезависимаяКомиссияпоборьбескоррупцией.Помимофункциирасследованияонавыполняетещепредотвра
щениеипросвещение,каждаяизкоторыхявляетсясамостоятельнойивыделенавотдельныйдепартамент. 
Департаментпопредотвращениюкоррупциипутемпроверокоперацийисистемвнутриоргановвноситпред

ложенияпопринятиютехилииныхантикоррупционныхмер.Этотпроцессбылуспешновнедренворганизацию
публичногосекторапутемустановленияпрозрачныхсистемфункционирования. 
Департаментпоработеснаселениемпроводитпросветительскуюработу,публикуетантикоррупцион-

ныематериалывсредствахмассовойинформацииивыступаетвкачестве«духовноголидера»,«задающе-
гогенератора»комиссии.Рольэтогодепартаментасостоитвмобилизациинаселениянаподдержкугосударствав
борьбескоррупцией. 
Приэтомвкомиссииработаетпорядка1,3тыс.служащихспревосходнымфинансированием,чтопозволяете

йоставатьсянезависимой. 
ВСингапурес1960годафункционируетБюропопротиводействиюкоррупции.Доэтогос1952годаонофункц

ионировалокакБюроантикоррупционныхрасследований.Однаковпоследствиибылоориентированобольше
напрофилактику,чемнепосредственноборьбы.Вцелом,войнаскоррупциейсчитаетсянесамойэффективнойан
тикоррупционнойстратегией.Наиболееадекватнойсчитаетсястратегияустраненияпричинилиоснованийдля
коррупции. 
Сингапурсталмодельнымвэтомотношении.Являясьоднимизсамыхкоррумпированныхгосударств,будуч

иколониейБритании,Сингапуружев1995годувпервомИндексевосприятиякоррупциивходилвтройкунаимен
ееподверженныхкоррупции. 
Этогоудалосьдостичькомплексоммериусилий. 
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Во-первых,Сингапуризбежалловушектакназываемой«коммерческойдемократии»,когдаиз-
зачастыхиповсеместныхвыборов,голосаизбирателейпрактическивыкупаются.Былаоптимизированарольпр
офсоюзов,приоритетнойсталарольработодателей. 

Во-
вторых,былаобеспеченаответственностьнетолькокоррупционеров,ноисвидетелей.В1963годубылаликвид
ированаанонимностьпридачеинформацииокоррупционныхдеяниях.Былувеличенштрафивведеноуголовно
енаказаниезалжесвидетельствование. 

В-
третьих,былоскорректированозаконодательство,котороесталопозволятьтрактоватьсудамрасширенноепон
иманиевзятки,какжизньответственныхлицнепосредствам. 

В-
четвертых,былавыравненаоплататрудамеждусудьямииадвокатами,вцеломпривязкаоплатытрудагосслужа
щихсаналогичнымиуровнямичастногосектора. 

В-
пятых,государственноеантикоррупционноеведомствобылососредоточенотольконакрупныхделах.Мелкие
исредниекоррупционныевопросырешалисьисключительнопрофилактическимимерами. 

В-
шестых,ограничениелоббистскойдеятельности,вчастности,практики«вращающихсядверей»,когдабывшие
чиновникиуходятсгосслужбыистановятсяконсультантамикрупныхфирмикомпанийповзаимодействиюсте
мижегосорганами. 
ОченьсерьезныеиспытанияантикоррупционнаярепутацияСингапурапотерпелавовремясозданияфинанс

овогоцентра.Однакочетковыстроеннаяантикоррупционнаястратегияпозволилакакупредитьсерьезныефина
нсовыепотери,такиобеспечилоустойчивостьСингапуравпериодазиатскогокризиса1997года. 
Наконец,важныйфактор–

этостимулированиегосслужащихнетолькопремиальными,которыевнашихусловияхявляютсяфактическидо
полнительнойзарплатой.Так,мэрДубаяМохаммедибнРашидаль-
Мактумотмечает,чтов1997годубылазапущенаспециальнаяпрограммаусовершенствованиягосу-
правления,котораясталадействоватьвместесежегоднойпремиейвобластикачестваDubaiQualityAward.Лучш
иегосслужащиепоощрялисьэтойпремией.Приэтомоценкупроводятэкспертыизправительствсоседнихстран,
которыеприезжаютдляэтоговДубаинаопределенноевремя.Приэтомиспользуютсязавуалированныеметоды
оценки,включаямеханизмдополнительногоконтроля–такназываемых«тайныхпокупателей». 
ЭкспертовпривлекаетопытКитаявротациикадров,гдегосслужащиепереходятотуровнякуровнюповыслуг

елет.Ноэтотопытсложноприменитьвусловияхмодернизацииирыночныхотношений.ДажеКитаюприходитс
япериодическиотступатьотправил,посколькубизнесподнимаетсязасчетмолодыхипредприимчивыхдеятеле
й. 
Вцелом,дляказахстанцеввопроссовершенствованиясистемыгосуправления,еепрозрачностиявляетсяпри

оритетным.Проведенноевиюле2015годанашиминститутомсоциологическоеисследова-
ниепоказало,чтореформысистемыгосслужбыполностьюподдерживает53,8%респондентов,вместесоскорее
поддерживающими–86,1%.Подотчетностьипрозрачностьгосуправленияполностьюподдержи-
вает54,2%респондентов,соскорееподдерживающимиуже85,7%. 
Приэтомособуюзначимостьреформвсистемегосуправлениявыделяютпредставителисреднегокласса,лю

дисболеевысокимуровнемобразования.Тоесть,дальнейшееуспешноеразвитиестраны,преждевсегорывокиз
третьегомиравпервый,незастряввтискахболезнейсреднихгосударств,зависитотуспешности,преждевсего,м
одернизациигосуправления.Поэтомутакважноизначальноправильноподходитькметодологииборьбыскорр
упцией.Долженбытькомплексныйподход–
нарядусрешениемвопросовматериальногостимулированиядолжныпроисходитьповышениекомпетенциииу
лучшениенравственности. 

 
Түйіндеме 

З.К.Шаукенова–ҚРБҒМҒКФилософия,саясаттанужəнедінтануинститутыныңдиректоры,ҚРҰҒАкорреспондент-
мүшесі,əлеуметтануғылымдарыныңдокторы,профессор. 

С.А.Коновалов–
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіƏкімшілігіСтратегиялықəзірлемелержəнеталдауорталығыныңсектормеңгеру

шісі,Қазақстанəлеуметтанушыларықауымдастығыныңхалықаралықбайланыстарбойыншаүйлестірушісі,ə.ғ.д.,доце
нт,Қазақстанəлеуметтанушыларакадемиясыныңакадемигі, 

Ю.В.Кучинская-«Демократияинституты»ҒЗА,əлеуметтануғылымдарыныңкандидаты 
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А.Ж.Муканова–«Қазақстанəлеуметтанушыларықауымдастығы»ҚБ,əлеуметтануғылымдарыныңкандидаты 
МЕМЛЕКЕТТІККƏСІБИАППАРАТТЫҢҚАЛЫПТАСУЫ:ƏЛЕУМЕТТАНУЛЫҚМОНИТОРИНГ 
Авторлармемлекеттікбасқарусаласындағыреформалардықарастырадыжəнемемлекеттікқызметтіңқазақстан-

дықжүйесініңайтарлықтайөзгерістергеұшырағанынатапкөрсетеді:біліктілікдəрежесініңқысқартылуы,қаржылықполи
цияныңқұрылуы,электрондыүкіметтетіктерімен"біртерезе"ұстанымыбойыншатұрғындардықамтамасызетуорталығы
ныңендірілуіжəнет.б.МақаладасыбайласжемқорлықпенкүрестеСингапуржəнеГонконгсияқтытабыстыелдердіңтəжіри
бесіқарастырылады.Авторлармемлекеттікбасқаружүйесіндегіреформалардыңмаңызыортатопөкілдерін,білімніңжоғар
ғыдеңгейіниеленгенадамдардыбөліпкөрсетеді.Осылайшаелдіңалдыңғыуақыттағытабыстыдамуымемлекеттікбасқару
дыңтабыстымодернизациялануынабайланысты. 

Summary 
Z.K.Shaukenova–

DirectoroftheInstituteforPhilosophy,PoliticalScienceandReligionStudiesCSMESRK,CorrespondingmemberofNASRK,Doctor
ofSociologicalSciences,Professor, S.A.Konovalov–

HeadofCentreforStrategicResearchandAnalysisoftheExecutiveOfficeofthePresidentoftheRepublicofKazakhstan,Coordinatoro
nInternationalRelationsoftheAssociationofSociologistsofKazakhstan,DoctorofSociologicalSciences,AssociateProfessor,Memb

erofKazakhstanSociologistsAcademy, Yu.V.Kuchinskaya-“DemocracyInstitute”RA,CandidateofSociologicalSciences, 
A.Zh.Mukanova–“AssociationofSociologistofKazakhstan”PA,CandidateofSociologicalSciences 

FORMATIONOFAPROFESSIONALSTATEMACHINE:THESOCIOLOGICALMONITORING 
TheauthorsconsiderthereformsinpublicadministrationfieldandnotedthatfortheperiodofindependenceKazakhstanicivilservic

esystemhasundergonesignificantchanges:abolishedthequalificationlevel,establishedthefinancialpolice,implementede-
governmentmechanismandpublicservicecentersontheprincipleof"singlewindow",etc.Thearticledealswiththeexperienceofsucces
sfulcountriessuchasSingaporeandHongKonginthefightagainstcorruption.Theauthorsconcludethattheimportanceofreformsinthe
publicadministrationsystemisidentifiedthemiddleclass,peoplewithhigherlevelsofeducation.Consequentlythefurthersuccessfulde
velopmentofthecountrydependsonthesuccessofthemodernizationofpublicadministration. 
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СИКХИЗМ–РЕЛИГИОЗНО-РЕФОРМАТОРСКОЕДВИЖЕНИЕВИНДУИЗМЕ 

(СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙАНАЛИЗ) 
 

А.И.Артемьев–профессоробщеуниверситетскойкафедрыполитолгииисоциально-
философскихдисциплинКазНПУимениАбая,д.филос.н. 

 
Встатьедокторафилософскихнаук,профессораА.И.Артемьеварассматриваетсярелигиозно-

реформаторскоедвижениесикхизм,сформировавшеесянаиндийскойпочвеещевXVвеке. 
Этоучение–некийсинтезиндуизмаиислама.Нопозднееонообъединилосвоихпоследователейвкрупноерели-

гиозноеформирование.Сикхиживутпоособымправилам.Онинепризнаютсебянииндусами,нимусульманами. 
Демократическийхарактерраннегосикхизмапривлеккнемумногосторонников. 
Стечениемвременивсикхскойобщинепроисходитрасслоениееечленовифеодализацияверхушки,чтоповлеклозасобо

йто,чтообщинасталаприобретатьвсеболеевоинствующийхарактер. 
Всвязиспревращениемрелигиознойидеологиисикховввоинствующуюповстанческуюдоктрину,внеебыливнесеныс

ущественныеизменения,которыекоснулисьивероучения,икультовойпрактики,иорганизационнойструктуры. 
Ключевыеслова:сикхизм,гуру,сикхскийсимволверы«пятьК»,хальса,удаси,сикх 
 
Когдаговорятосикхах,тоубольшинствалюдейэтоневольносвязываетсясэкзотическимимужчина-

ми,которыеникогданестригутволосыизаворачиваютихвтюрбаны–
специальныеполотнищалегкой,частошелковойткани,обернутыевокругголовы.Болееосведомленныескажут
,чтоэто–воинствующийнарод,живущийнаСеверо-ЗападеИндии.Номалоктознаеторелигииэтогонарода. 
Арелигиясикхов–монотеистична,ивозниклаонаещевXVвеке;сегодня,поданным«Энциклопе-

диирелигий»,еепоследователямиявляютсяоколо20млн.,изнихзапределамиИндиипроживаетболее1млн[1]. 
Изначальносикхизмзаявилосебекакрелигиозно-

реформаторскоедвижениевиндуизме,ноуже«основательэтогодвижения,гуруНанак,стремилсяподчеркнуть
особыйхарактерсикхизмаиегоотличиеотиндуизмаиислама»[2]. 
Нанак(1469-1539)былнетолькополитическимирелигиознымдеятелемсвоеговремени,ноивыдаю-

щимсяиндийскимпоэтом.ОнродилсявПенджабе,гдебылосильнымвлияниеисламскогосуфизма.Именносуф
измибхакти(комплекспопулярныхиндуистскихтрадиций,восновекоторыхлежитвыражениеискреннейпред
анностиверующегокакому-либобожеству)легливосновуидеиоединомБоге–
олицетворениидобраилюбвиистремлениикслияниюсБогомподруководствомгуру. 
Передтем,каксоздатьобщинусикховиобъявитьсебяеегуру,Нанакпобывалвомногихрелигиозныхцентрах
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ИндииинаБлижнемВостоке.Врезультатесложиласьноваярелигия,вкоторойотрицалсяполитеизм.Нанаквыст
упилпротивкастибрахманов(однойизчетырехварнтрадиционногоиндийскогообщества)сихсложнойобряд
ностью;противаскетизма,многоженстваисамосожжениявдов(сати).Онпровозгласилпринциправенствавсех
передБогом,равноправиямужчиниженщин,свободуотвсехкастовыхразличий. 

«ПриНанакебылавведенаособаяформабогослужения–сангат,чтоозначалосовместноеприсут-
ствиесикхов(внезависимостиоткасты)напроповедигуруиколлективноеисполнениеимигимнов.Несколькоп
озже,притретьемгуруАмарДасе(1552-1574),появиласьпрактикасовместныхтрапезв«гурудилангар»-
«трапезныхгуру»,ключевыммоментомкоторыхбылапередачаприсутствующимиизрукврукижелезнойчаши
ииспитиеизнееводы.Этосимволизировалополныйотказотнорминдусскогокастовогообщества,всоответстви
искоторымиводасчиталасьлегкооскверненнымобъектом. 
ПослесмертиНанакапроповедьегоученияпродолжалиещедевятьгуру.Потрадициионирассматри-

ваютсясикхамикакдевятьвоплощенийодногогуру»[3]. 
КаксовершенносправедливоотмечаетЕ.С.Элбакян,учениеНанакапредставляетсобой«некийсинтезиндуи

змаиислама»,позднееоно«сталоиспользоватьсяучастникамимногихнародныхвыступле-
ний,аобщинасикховпревратиласьвкрупноерелигиозноеобъединениелюдей,живущихпоособымправиламио
тличающихсякакотиндусов,такиотмусульман»[4]. 
БогуНанака-Эк(Один,Единый,Единственный)неперсонифицирован,он–

«ниргуна»,т.е.унегонеткачеств.Богвсюдуипроявляетсячерезбесконечноемножествоживыхформ.Своимиде
яниямионприобретаетихарактеристику«сагуна»-
«обладающийкачествами».Единственный,такимобразом,вбираетвсебявсебожества,какиндуистские,та
кимусульманские. 

 
ЭКОАНКАР"Богодин" 

ЛюбовькБогу,познаниеегоислияниесним–
этоиестьпутькспасению.Взойтинавершинуспасенияможнолишьтогда,когдадостигнешьтакогосостояния,п
рикоторомбожественнаяисобствен-
наясущностистановятсяединымцелым.Адляэтого,какучилНанак,необходимоизбавитьсяпреждевсегоотпят
ипороков:гнева(кродх),гордыни(ханкар),алчности(лобх),страсти(кам)ипривязанностикземнымблагам(мох

). 
КаксимволравенствавсехпередБогомбыливведенысовместныетрапезыиобщаякухня,когдавсе,независи

моотсвоегостатусаифинансовогоположения,едятодноитожерядомдругсдругомвхрамах-гурдварах–
своеобразныхобщественныхцентрах. 
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Примерынекоторыхсикхскихучений: 

Демократическийхарактерраннегосикхизмапривлекалкнемумногосторонников,врезультатеобщинаоче
ньбыстроросла.Ктомужетогдаонанебылавоинствующаяиневызывалаособогобеспокойствауправителейэпо
хиВеликихмоголов. 
Болеетого,третийгуруАмарДас(1552-

1574),укоторогобылиобширныеземельныевладениявАмритсаре,получилотАкбара,которыйвозвелпринцип
религиознойтерпимостивранггосударствен-
нойполитики,правонавакф,т.е.неотчуждаемоеимущество.ЭтодаловозможностьпревратитьАмритсарвглавн
ыйсикхскийцентр. 
ПриАмарДасеиегоприемникеРамДасе(1574-

1581)тамбылвырытсвященный,илинектарный,водоем,которыйтакженазываетсяАмритсар,иначалосьстрои
тельствоЗолотогохрама(Хармандир),котороезавершилпятыйгуруАрджун(1581-1606)[5]. 
Вначале2015г.япосетилАмритсар.ЧтобыпопастьвЗолотойхрам,пришлосьсначаларазутьсядоколенибоси

компройтиобрядомовенияног,ибокхрамуможноподойтитолькоповоде. 
Хрампотрясаетсвоимвеликолепием.Ондействительнозолотойи,отражаясьвводахпруда,производитсове

ршеннонезабываемоевпечатление.ПосвоейкрасотеегоможносравнитьразветолькосТадж-Махалом. 
ВзолотомхрамехранитсяСвященноеписаниесикхизма–

АдиГрантх(букв.изначальнаякнига).Самисикхипочтительноназываютего«ГуруГрантхСахиб,т.е.«господи
нучитель-
книга».Именновнёмбылупорядоченбольшоймассиврелигиозныхпроизведений,которымивтовремяпользов
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алисьразныесикхскиеобщины.ПервуюканоническуюверсиюсоставилпятыйгуруАрджун.Внеёвошлистихи
игимныпервыхпяти,азатемостальныхгуру,атакжепроизведениямногихдругихидеологовбхактиисуфизма.О
сновнойтексткнигинаписаннапанджаби,совставкаминамаратхи,раджастханиидругихиндийскихязыках. 
Стечениемвременивсикхскойобщинепроисходятрасслоениееёчленовифеодализацияверхушки.Этоповл

еклозасобойто,чтообщинасталаприобретатьвсёболеевоинствующийхарактер.УжевXVIвекеимелиместосто
лкновениясвойскамиМоголов,апослесмертиАкбаравзаимоотношениясикховсДелисталиразвиватьсяпопри
нципу«отплохогокхудшему»[6]. 
Всвязиспревращениемрелигиознойидеологиисикховввоинствующуюповстанческуюдоктринубыливне

сенысущественныеизменениявученияНанака:светскаяидуховнаявластьотгурупереходитксобраниювоору
женныхобщинников,тогдажевводитсяособыйкодексповедениясикхов,илисикхскийсимволверы,получивш
ийназвание«пятьК». 
Каковыжеосновныеположения,вошедшиевэтоткодекс? 
Во-первых,предписанонестричьволосыибороду(кеш). 
Во-вторых,носитькороткиекожаныешаровары(качха). 
В-третьих,волосыподтюрбаномскреплятьгребнем(кангха). 
В-четвертых,всегдаиметьприсебемеч(кирпан)ижелезныйбраслет(кара). 
Кименисикховсталдобавлятьсявоинскийтитул«сингх»(лев).Апоявлениеновогопонятиядляобозначения

Бога–«Сараблох»(«Весьизстали»)узакониваловоенизированныйхарактеробщины. 
Сикхскийкалендарьспраздниками 
Сикхииспользуютиндусскийлунныйкалендарь.Каждыймесяцначинаетсясноволуния.Крометрёхосновн

ыхфестивалей:Байсакхи,Хола-
МохаллаиДивали,сикхиотмечаютпраздники,именуемые«Гурпураб»исвязанныессобытиямиизжизниразны
хгуру.Вовремябольшинствапраздников«ГуруГрантхСахиб»прочитываетсяотначаладоконца. 
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Создавмощнуюивоинственнуюобщность,охватившуюпрактическивсенаселенияПенджаба,сикхивконц
еXVIIIвекаполучилинезависимоегосударствосостолицейвЛахоре,но,потерпевпоражениеотангличан,в1849
г.потерялисвоюнезависимость.ВконцеXIXвекаонисталисплачиватьсяподлозунгом«Мынеиндусы!»,авыраз
ителемсоответствующихидейсталасикхскаяассоциация«Сингхсабха»,выступившаязаадминистративнуюав
тономиюидажезаполитическуюсамостоятельностьсикхов.Состоявшийсяв1919г.вАмритсаресъездсикховп
оложилначалодвижению«Акали»,возглавившемувыступленияпротивангличан,имахантов–
настоятелейхрамов,которыеприподдержкеколонизаторовприсваивалисебевседоходы.Входеэтойборьбыне
которыелидерыдвижениясталивыступатьзасозда-
ниесамостоятельногогосударства«Синкхистан».Идажепослетого,какИндияполучиласамостоя-
тельностьибылапровозглашенаРеспублика,вопросоПенджабенадолгиегодыпревратилсявоструюпроблему
(именноонслужит«разменнойкартой»виндо-
пакистанскомконфликте),амногиесикхскиелидеры(особенновэмигрантскойсреде)исегоднявынашиваютид
еюсобственногонезависимогогосударства«Халистан»натерриторииИндии. 
Такимобразом,сикхизмсталнетолькосамостоятельнымрелигиознымучением,ноиидеологиейкрупнойпо

литическойобщности.Сегодняэтоучениеуженельзясчитатьчастьюиндуизма,таккак,признаваявсехлюдейра
внымипередБогом,сикхиотреклисьотортодоксальногоиндуизма. 
Всикхизмевсегдасуществовалисекты(кпримеру,ониделилисьнатех,ктопризнавал«пятьК»,итех,ктонепр

изнавал«пятьК»(удаси),илиимелисвоиотличительныезнаки(намдхари,ниранкари),атакженамирянивоинов-
членовхальсыит.д.). 
ВнастоящеевремямногиесикхиэмигрировалиизИндии,создавбольшиеобщинывКанаде,США,Сингапур

е,Австралии,ЮАР,странахВосточнойАфрики,наФиджиивТринидаде. 
 
1 Энциклопедиярелигий.–М.:АкадемическийпроектГаудеамус,2008.–С.1161. 
2 Тамже. 
3 Историярелигии.В2т.–Т.1–М.:«Высшаяшкола»,2002.-С.332. 
4 ЭлбакянЕ.С.Нанак.//Энциклопедиярелигий.–С.852. 
5 Историярелигии.В2т.–Т.1.–С.333. 
6 Там же.–С.333-334. 
 

Түйіндеме 
А.И.Артемьев–АбайатындағыҚазҰПУжалпыуниверситеттіксаясаттанужəнеəлеуметтік-

философиялықпəндеркафедрасыныңпрофессоры,философияғылымдарыныңдокторы,artur_proff@mail.ru 
Сикхизм–индуизмдегідіни-реформаторлыққозғалыс(əлеуметтік-дінтанулықталдау) 

Философияғылымыныңдокторы,профессорА.И.АртемьевтіңмақаласындаXVғасырдаүндітопырағындақалыптасқ
андіни-реформаторлыққозғалыс–сикхизмқарастырылады. 
Бұлілім–

индуизмменисламныңөзіндікбірсинтезі.Кейініреколосыілімдіұстанушылардыірідіниқұрылымғабіріктірді.Сикхтерере
кшеережелергесайөмірсүреді.Оларөздеріниндустарғада,мұсылмандарғадажатқызбайды. 
Алғашқысикхизмніңдемократиялықсипатыоныжақтаушылардыңқатарынкөбейтті. 
Уақытөтесикхқауымындаоныңмүшелерініңжіккебөлінуіжəнежоғарытоптыңфеодалдануыжүзегеасты.Олқауымны

ңбірте-біртежауыққансипаталауынасебепболды. 
Сикхтардыңдіниидеологиясыныңкөтерілісшілжауыққандоктринағаайналуынабайланыстыоныңдіниілімінде,рəсі

мдікпрактикасында,ұйымдыққұрылымындақамтығанмаңыздыөзгерістерорыналды. 
Түйінсөздер:сикхизм,гуру,сикхсенімініңсимволы«бесК»,хальса,удаси,сикх 
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SikhismasreligiousandreformatorymovementinHinduism(religiousandsociologicalanalysis) 

InthearticleProfessorArtemyevconsidersSikhism,religiousandreformatorymovement,foundedonIndiansoilinXVcentury.Thi
sdoctrineisakindofsynthesisofHinduismandIslam.However,laterituniteditsfollowersintoabigreligiousfoundationasdemocraticna
tureoftheearlySikhismfoundalotofsupporters.SikhsfollowspecialrulesandtheydonotconsiderthemselvesneitherHindu,normusli
ms. 

Afterawhiletherewasthecommunitybundleandfeodalizationoftops,thatleadtowarlikeatmosphere. 
InconnectionwiththeconversionofSikhsreligiousideologyintomilitantindurgencydoctrine,ithadmadesignificantchangesthath

avetouchedeverything:beliefs,religiouspracticesandorganizationalstructure. 
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МақаладаДүниежүзіліксаудаұйымыныңəлеуметтікэкономикалықинститутретіндеқалыптасуыменқолданыс-
тықмаңыздылығықарастырылады.Қазақстанныңбұлұйымғамүшеболуыныңэкономикалықжəнеəлеуметтіктиімділігіх
алықаралықұйымретіндегізаңдымəртебесіхалықаралықұйымретіндегіфункционалдыққызметідеқарастырылған. 

Тірексөздер:дүниежүзіліксаудаұйымы,əлеуметтікинститут,құқықтықдекларация,либералдықдемократия-
лықпринцптер,халықаралықтарифтер,нарықталаптары,преференция,əлеуметтікжүйе,халықаралықұйым,импорт,эксп
орт,өндіріс,экономика. 

 
Əлеуметтікғылымдағыберілгентеориялықанықтамаларғасүйенсек,əлеуметтікинститут–

адамбаласыныңəлеуметтікойыныңжемісіболыптабылады.БелгіліəлеуметтанушығалымдарГ.СпенсерменЭ
.Дюркгеймəлеуметтікинституттардыəлеуметтікфабрикадепатаған/1/.Анықтамалықəдебиеттердеəлеуметті
кинститутдегеніміз–қоғамныңнегізгіқажеттіліктерінқанағаттандыруғабағытталғанжəнесалт-
дəстүрлерменнормаларарқылыбақыланатынбіріккенісəрекеттіұйымдастырудыңтарихиқалып-
таскантұрақтыформалары,депкөрсеткен.Осындайірідеңгейдегіхалықаралықəлеуметтікқаржылыкинститут
тардыңбіріЖүниежүзіліксаудаұйымыболыптабылады.Дүниежүзіліксаудаұйымыхалықара-
лықсаудаережелерінлиберализмпринцптерінеқарайреттейтінхалықаралықэкономикалықұйым.Дүниежүзі
ліксаудаұйымыəлемдіккөпжактысаудажүйесініңқұықтықжəнеинститутционалдынегізіболыптабылады.Д
СҰ-
халықаралықұйымретіндеəлеуметтікмəнізорсебебі,бұлұйымдамушыелдергекөптегенжеңілдіктержасауарқ
ылыаяғынантұрыпкетуінеəлеуметтіктұрғыданкөмеккөрсетеді.Ғалам-
дыкинституттыңпайдаболуымененқалыптасутарихынакелетінболсақ1995жылдың1қаңта-
рында50жылəрекететкенТарифтержəнесаудажөніндегібаскелі-
сімнің(ТСБК)жалғасыретіндеқұрылған.Халықаралықəлеуметтікинститутретіндебастыерекшелігі,1995жы
лданбастапхалықаралықұйымретіндезаңдымəртебегеиеболған.Соныменқатар,жылсайынбұлұйымныңдам
удинамикасындаелеуліөзгерістерментолықтыруларболыпотырғанжылөткенсайынүлкейіп,кеңейетүсті.Қоғ
амныңдамудинамикасынасəйкес,халықаралықұйымныңадамзатқауымынатигізетінəсерідеұлғайған.Дерект
еме-
лікмəліметтергесүйенсек2015жылдың26сəуіріндебұлұйымқұрамынаəлемнің161елікірген.20жылғажуықда
йындықтанкейінбіздіңеліміздеұйымғаресмитүрдемүшеболды.Көптегенхалықаралықғаламдықинституттар
сияктыбұлұйымныңдаөзіндікережелерімененқағидаттарыбар.ДСҰережелерідамушыелдерүшінбірқатарже
ңілдіктерқарастырады.Қазіргікүніоғанмүшедамушыелдердамығанелдерменсалыстырғандаөзнарықтарынқ
орғаудыңнеғұрлымжоғарыкедендік-тарифтікқорғауқұралда-
рынаиеболыптабылады/2/.Дүниежүзіліксаудаұйымыныңқұрылымыменатқаратынфункционалдыққызметі
некелетінболсақ,бұлкешендідеəралуанқызметтератқаратынмықтықаржылықинститутекендігінкөругебола
ды.БұлхалықаралықұйымныңқұрылымдықсипатынакелетінболсақДСҰ-ныңштаб-пəтеріШвей-
царияныңЖеневақаласындаорналасқан.Ұйымныңбасхатшысы–
РобертуКарвальюдиАзеведу.Ұйымныңқұрамында640маманжұмысістейді.ДСҰережелерібойыншатекқана
сауда-экономикалыксалалардағықыруармəселелердіреттейді.Оныңбастымақсатықандайдабірболсыннəти-
же-
лергеқолжеткізуемес,текқанахалықаралықсауданыңжалпығаортаққағидаттарынбелгілеуболыптабылады.
ХалықаралықдеңгейдегідекларацияғасəйкесДСҰжұмысынегізіненмынандайқағидаттарғаарқасүйейді.Əле
уметтікхалықаралықинституттыңбарлықережелерідемократиялыққағидатарғанегізделген 
Жалпығаортақтеңқұқылыққағидатыбойынша–ДСҰ-ныңбарлықмүшелерібір-

бірінесаудаданеғұрлымқолайлыжағдайдыұсынуытиіс.МұныңөзіДСҰ-
ныңбірмүшесінеберілгенпреференцияларқалғанбарлықмүшелерінедеортақекендігінбілдіреді.Өзараəрекет
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тестікқағидатыбойынша–екіжақ-
тысаудадағышектеудіазайтужөніндегібарлықəрекетекіншітараптандақолдаутауып,өзараəрекеттестік-
кеайналуытиіс.Ашықтықнемесемөлдірлікқағидаты–бойыншаДСҰмүшелеріөзініңсаудаереже-
лерінтолықтайжариялауыжəнеоныңДСҰ-
ныңбасқамүшелерінеберілгенақпараттарүшінжауапберетіноргандарыболуытиіс.Қолданыстағыміндеттеме
лердіқұруқағидатыбойынша–Дүниежүзіліксаудаұйымынамүшеелдердіңсаудатарифтеріжөніндегіміндет-
темелерінелдердіңбір-біріменөзарақарым-қатынасыемес,негізіненалғанда,ДСҰ-
ныңнегізгіоргандарыреттейді.Алқандайдабірелдіңнақтысекторындасаудажағдайынашарлайтынболса,осы
данзардапшеккенжақбасқасекторларданөтемақыталапетеалады.Кей-
біржағдайлардаүкіметсаудашектеулеріненгізеалады.ДСҰкелісіміоныңмүшеле-
рінетекқоршағанортанықорғаудағанаемес,соныменқатар,адамдарденсаулығынсақтауда,жануарлар-
менменөсімдіктердіқорғаудашарақолдануғамүмкіндіктербереді.Дүниежүзіліксаудаұйымы-
ныңжоғарыорганыболыпДСҰМинистрлікКонференциясыболыптабылады.Олекіжылдабірретшақыры-
лады.Бұлұйымəлеуметтікқаржылыкинститутретіндеқалыптасқалыберіосындайсегізконференцияболыпөт
кен.Ұйымғамүшемемлекеттердіңарасындаөзаракеліспеушіліктер,осығансəйкесдау-жанжалқарама-
қайшылықтарболақалғанжағдайдаоныреттеудіңдежолдарықарастырылған.Мұндайдаулар,əсіресе,ұйымда
ғынеғұрлымірісубъектілердіңхалықаралықсау-
дамүддесінесəйкесорыналыпжатады.Осындайірідаудыңбірі2002жылыАҚШпенЕуропалықодақарасындаө
рісалғанболатын.ОсыжылдыңнаурызайындаАҚШеуропалықболатимпортынажоғарыбажсалығынбелгілед
і.Бұлсалықамерика-
лықболатбалқытушылардықорғаумақсатындабелгіленді.ЕуропалықодақоныДСҰталаптары-
насəйкескелмейтінзаңсызшешімдепбағалап,ДСҰкомиссиясынажүгінді.ДаудықарағанкомиссияАҚШ-
тыңөзнарығынқорғаубағытындажасағанəрекетінДСҰережелерінбұзушылықдепбағалады.Сөйтіп,АҚШқол
данғанбажсалығыналыптастауғамəжбүрболды.ДСҰ-ға161мемлекетмүше,оның157мемлекетіБҰҰ-
дамойындалғанмүшемемлекеттерболыптабылады.Сондай-ақ,жартылаймойындал-
ғанТайвань,екітəуелдіаумақ(ГонконгпенМакао)жəнеЕуро-
палықодақкіреді.Бұлхалықаралықұйымғамүшеболудыңдаөзіндіктəртібіменережелерібар.ДСҰ-
ғамүшеболыпкіруүшінмемлекетмеморандумтапсырады.ОсығанбайланыстыДСҰаталғанелдіңсаудажəнеэк
ономикалықсаясатынқарастыракеле,оныңмүшеболуғалайықтынемеселайықсызекендігінанықтайды.Ұйым
ғамүшеболыпкіругелайықтыдептабылғанбарлықталаптарғажауапберетінмемлекетоныңəрмүшесіменкеліс
сөздержүргізуіқажет.Міне,осышаруаныҚазақстанұзақжылдарбойыжүргізіпкелді.Бұлкеліссөздердеөзмүдд
есінбарыншақорғауүшініскемұқияттылықпенқарады. 
БұрынғыКеңесОдағықұрамындағыбірқатарелдер1998жылданбастап,ұйымғамүшеліккеөтебаста-

ды.Еңалдымен,Қырғызстанкірді.Мұнанкейін,1999жылдың10ақпанындаЛатвия,1999жыл-
дың13қарашасындаЭсто-
ния,2000жылдың14шілдесіндеГрузия,2001жылдың31мамырындаЛитва,2001жылдың26шілдесіндеМолдав
ия,2003жылдың5ақпанындаАрмения,2008жылдың16мамырындаУкраина,2012жылдың22тамызындаРесей
,2013жылдың2наурызындаТəжікстанөтті.Қазақелі2015жылдың22маусымындабұлұйымғаресмитүрдемүш
есіретіндетіркеліпДСҰ-ның162–шімүшемемле-кетретіндеқабылданды/3/.ҚазақстанныңДСҰ-ғабір-
қатарелдергеқарағандакейін-
депкіруініңөзімұныңəбденойластырылғансаясатекендігінбілдіретінболсакерек.Оныңүстіне,біздіңеліміздің
халықаралыққоғамдастыққаұсынатынөнімдеріде,оданалатынтауарларыдааземес.Əрине,əлемніңалыпсауда
ұйымынамүшеболыпкірубіздіңелімізгебірқатарміндеттержүктейді.ОлміндеттердіңбарлығыДСҰережеле-
ріндеқарастырылғанортаққағидаттардантуындайды.Міне,осықағидаттарғасайкеліпқанақоймай,оныңберет
інпайдасыменэкономикамызғатиімдіжактарынпайдаланабілуімізқажет.Бұлдегеніміз–
тауарлардыкəсіпкерлерімізнеғұрлымсапалыжəненеғұрлымарзанбағағаөндіребілуікерекдегенсөз.Халықара
лықнарықтыңталаптарыбойыншақайсымемлекетөзтауарынарзандасапалыетіпөндіреалса,халықаралықсау
дадасоныңбағыжанады.Өйткені,мұндайсубъектілерді,біздіңҚазақстанжағдайындаайтатынболсақ,еңалды-
менДСҰқағидаттарыменсолқағидаттардыңмүлтіксізорындалуынқадағалайтынДСҰ-ныңне-
гізгіоргандарықорғайтынболады.ҚазақстанДСҰұйымынакіруге1996жылдың29қаңтарындаөтінішберіпті.С
оданбергікеліссөздерменендайындықшараларыжиырмажылдайуақытаралығынқамтыған.ҚазақстанныңДү
ниежүзіліксаудаұйымынаенуітуралыкеліссөздер-
діңресмитүрдеаякталғанынелбасымызН.Ə.Назарбаевмəлімдеді.ПрезидентҚазақстанныңбұлқадамынтарих
иоқиғадепбағалады.19жылғасозылғанбұлкеліссөздеҚазақстанөзінетиімдішарттарғақолжеткізгенін,Дүние
жүзіліксаудаұйымыменЕуразиялыкэкономикалықодақтыңталаптарынұштастыраалғанынайтты/4/. 
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ҚазіргікезеңдеДСҰбүкіладамзатүшінеңпайдалыхалықаралықұйымдар-
дыңбірінеайналыпотыр.Оныңадамзатқабергентиімділігізор.Дегенмен,ДСҰадамзатқақандайпайдасынтигіз
дідегенсұраққақысқашажауапберекететінболсақ,бұлжүйееңалдыменбүкілəлемдебейбітшіліктінығайтуғаы
қпалетіпкеледі.Олбірмемлекетпенекіншімемлекетарасындасаудағақатыстытүрлідауларпайдаболғанжағда
йдаеңтиімдітараптарғаортақшешімдітабуғамүмкіндікбереді.Ұйымныңұсынатыншарттарыадамдардыңтұр
мыс-
тіршілігініңжақсаруынажəрдемдеседі.Олбүкілəлемдетексапалыөнімдердіңтаралуынажəнеолардыңбағасы
қол-
жетімдіболуынабарыншаықпалетеді.Соныменқатар,ұйымныңнегізгіқағидаттарыоғанмүшекезкелгенелдегі
экономикалықжүйеніңтиімділігініңартуына,негізсізшығындардыңтөмендеуінедеөзіндікəсерібар.Халықар
алыққоғамдастықтаөзіндікорныбарбатыспеншығыстыжалғапотырғанҚазақстанныңбұлұйымғамүшеболу
ыныңпайдалыжақтарыбар.Өйткені,қазақеліəлемдікқоғамдастықтыңбірбөлшегі,оладамзатқауымынанбөле
кжаҺанданупроцесінентысқарыөмірсүреалмайды.ТабиғиресурстарыкөпҚазақстанүшінқарыштыдамудың
еңүлкенжолысолбайлықтыіскежаратып,халықаралыққоғамдастыққаұсынуболыптабылады.Ғаламдықсаяс
иинсти-
туттардыңтізгінінұстаптөрағалықетіп,жахандықсаммитөткізгенқазақелібұлəлеуметікинститутыңдабеделді
мүшесіболатыныайдананық.ДСҰ-ныңсаудазаңдылықтарынабейімделуіміз–
обьективтіқажеттілік.Бұлеліміздіңшыңдалуына,кəсіпкерлігіміздіңбəсекегеқабілеттілігініңартатү-
суіне,тұтыну-шылардыңарзандасапалытауарларменқам-
тамасызетілуінемүмкіндікбереді.Дүниежүзіліксаудаұйымыхалықаралықсаудаережелерінлиберализмприн
цптерінеқарайреттейтінхалықаралықэкономи-
калықұйым.Бастыартықшылығыдемократиялықпринцптергенегізделгенешкандайкемсітушілікжоқ.Барлы
қелдерүшінэкономикасынөркендетуге,өзөнімдерініңұсынуауқымынкеңейтугемүмкіндікбередіжəнеэконо
микамыздыңинвестициялықтартымдылығыартады,бұлөзкезегіндежаңаөндірістердідамытуғаықпалдасады
.Дүниежүзіліксаудаұйымыəлеуметтік-
экономикалықинститут.Мемлекеттерарасындағыкөпжақтысаудажүйесініңқұқықтықжəнеинститутционал
дқнегізіболыптабылады.Бұлұйымныңқаржылықəлеуметтікинститутретіндеатқаратынфункционалдыққыз
метідеқыруар.Дүние-
жүзіліксаудаұйымыныңкелісімдерідамушыелдергеқатыстыүшерекшеережелерменқамтамасызетіледі.Бірі
ншіДСҰныңкелісімдеріөздерініңміндеттерінжүзегеасыруүшіндамушыелдерденқосымшауақыттыталапете
ді.СаудажəнедамужөніндегіДСҰкомитетідамушыелдердіңсаудажəнетехнология-
лартрансфертінеерекшеназараудартады.Бұлдамушыелдергеқаржылайкөмекбереотырыптехника-
лықынтымақтастықтыарттыруоғанқосадамушыжəнедамығанелдерарасындағысауда-
саттықжүйесіннығайтатүсуболыптабылады.Əлеуметтік-
саясиинститутретіндежылсайын500гежуықтехникалықсаладаəртүрліоқытушараларынжүргізеді.Оныңбаст
ымақсаты-
жаңатехнологияментаныстыру,қаржылықжүйедегісауаттылықтыкеңейтуболыптабылады.Экономикасыдұ
рысжолғақойылғанелдерүшінбұлұйымғамүшеболумолмүмкіндіктергежолашады.Қазақстанжахандықүдер
істергетолығыменсəйкесэкономикасыдамығанхалықаралықстандарттарғасайкелетінмемлекетболыпқалып
тасуыбарысындаДСҰғамүшеболуыныңəлеуметтікмəнізор.ЖаһандықнарықсаналатынДүниежүзіліксаудаұ
йымынегізіненкөпжактысаудажүйесініңқұқықтықжəнеинституттықөзегісаналады.Жаһандықтоварайналы
мының90пайызынусындаұстапотырған.Дүниежүзіліксаудаұйымыаясындаауыл-шаруашылы-
ғысаласында,азық-
түліксекілдікеңінентұтынылатынтаулардабəсекекүштіболмақ.ДСҰмемлекеттерарасындағыеркінсаудамен
ашықтыққағидаттарынбасшылыққаалатын,халықаралықсаудаережелерінендіругеарналғанхалықаралықэк
ономикалықəлеуметтікұйымретіндефункционалдыққызметідесаналуан.ТəуелсізҚазақстанғабұлхалықарал
ықсаудаұйымынамүшеасақажет.Елімізүшіншикізаттықемессектордыөркендетуүшіншетелдікинвестициян
ытартудазаманталабынантуындағанобьективтіқажеттілік.Əринебұлжердеұлттықмүдденіңқорғалуыдаасам
аңызды.ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ə.Назарбаевқазақстанхалқынажолдағанүндеуіндеде 
«ҚазақстандүниежүзіліксаудаұйымыменЕуразиялықэкономикалықодақтыңталаптарынұштастыраалады.Б
ұлреттеұлттықмүдделе-
ріміздідеқорғайбілдік.Бұлеліміздіңжаһандықэкономиканыңбөлінбесбөлшегіретіндемойындалуы-
ныңайғағы»,-
депатапайтқанеді.Қазақстандүниежүзіндеастықтасымалдайтын10елдіңбірі,ендібіздіңастығмызəлемдікнар
ыққашығатынболды.Еңалдыментауарлардыөзеліміздеөндіругеалғышартқалыптастырады,сондай-
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ақотандықбрендтіңқалыптасуынажолашады.Халықтыңқолысапалыəріарзантауарменқызметтүрлерінежет
еді.Дүниежүзіліксаудаұйымыəлеуметтік-
экономикалықинститутретіндекөпжақтысаудажүйесініңқұқықтық-
институтционалдынегізіболыптабылады.Олүкіметсауда-
ғақатыстыішкізаңнаманықалайжүзегеасыруғаміндеттіекендігінкөрсететіннегізгікелісімміндеттеме-
лерінқамтасасызетеді.ҚазақстанныңДүниежүзіліксаудаұйымынамүшеболуыдүниежүзілікықпалдасуүдері
сінкүшейтуменқатарəлемдікнарықтаеркінəріəділбəсекелестікшарттарынтудыруғабастапқыалғышарттард
ықалыптастырады.Сондай-
ақ,ұлттыққұқықтықжүйелердегіайырмашылықтардыескереотырыпсаудааспектілерісаласындағызияткерлі
кменшікқұқықтарынтиімдіқорғаумеханизмін,саудадауларынреттеудіңкөпжақтытиімдімеханизмінқұрудаб
астапқыміндеттердіңқатарынакіреді.Қазіргікезеңдееліміздебұлəлеуметтік-
экономикалықсаясатқамүшеболғаннанбастапхалықаралықнормаларменстандарттарғаеліміздіңсауазаңнам
асынсəйкестендірмақсатындақыруаршаруаатқарылыпжатыр.Атапайтсақ,соңғыжылдарымықтықарқыналғ
ансауда-
инвестициялықортанықалыптастыру,көпжақтыкеліссөздержүргізумақсатындакеліссөзалаңыныңқызметін
қамтамасызетусияктымемлекеттіңішкіжəнесыртқысаясатыментығызбайланысты. 

 
1 Əлеуметтану.Оксфордсөздігі– Алматы, 2012. 
2 Н.Ə.НазарбаевтыңҚазақстанхалқынаүндеуі//ЕгеменҚазақстан,2015ж. 
3 Социология.Энциклопедическиисловарь.–М.,2010. 
4 Введениевсоциологию.Словарь-справочник.–М.,2012. 
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конфессиональныеотношениявсталиврядважнейшихзадачдляРеспубликиКазахстан.Несмотрянасвоюстабиль-
ность,религиознаяситуациявРеспубликеКазахстаннестольоднозначна,многонерешенныхпроблем. 
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ЗаметноевлияниенарелигиознуюситуациювКазахстанеоказываютспецифическиеисторическиетрадици

иказахскогообщества.Казахи,основнаямассакоторыхдоначала1930-
хгодовXXвекавелакочевойилиполукочевойобразжизни,каксвидетельствуютразличныеисточники,весьмап
оверхностнопринялирелигиозныенормыислама.Уровеньрелигиозныхзнанийкочевниковбылневелик,исла
мвбольшинстверайоновпарадоксальнымобразомсосуществовалсшаманствомиязыческимитрадициями,что
делалоневозможнымсерьезныепроявлениярелигиозногофундаментализма. 
Вцелом,значениерелигиозногофакторавобщественно-политическойжизниКазахстанадоначала1990-

хгодовбылоневелико. 
СразрушениемтоталитарнойидеологиирольрелигиивКазахстаневозрастает.Именночерезрелигиюзначи

тельнаячастьнаселениястремитсявозродитьтрадиционныеценностиинравственныеустоиобщества.Изменя
лисьрольиместорелигиивсистемеобщественныхотношений. 
Этопотребовалоотгосударствавыстраиванияадекватныхотношенийсрелигиознымиобъединения-

ми,государственно-
конфессиональныеотношениявсталиврядважнейшихдляРеспубликиКазахстан.ТаккакКазахстанявляетсясв
етскимгосударством,задачиформированияспецифическойказахстанскоймоделисветскостии,соответственн
о,формвыстраиваниягосударственно-конфессиональныхотноше-нии,сегоднявстаютвовсейостроте. 
СовременнаярелигиознаяситуациявРеспубликеКазахстанвомногомопределяетсяспецифическойполиэт

ническойструктуройнаселения.Казахстанзагодынезависимостиобеспечилмирисогласиепредставите-
лямболее140нацийинародностей.КонфессиональнаякартинаКазахстанаразвиваласьвтечениевековсовмест
нойисторииипроживанияразноязыч-
ныхнародов,населявшихэтотрегион,всегдахарактеризовавшийсязначительнойстепеньюэтноконфессионал
ьнойустойчивостиисамодостаточности. 
ВгодысуверенногоразвитияКазахстананаблюдаетсязначительныйростчисларелигиозныхобъеди-

нений,средиверующихимеютсяпоследователипочтивсехмировыхрелигии:ислама,христианства,буддизма,
атакжеиудаизма,индуизма,древнихполитеистическихкультовиновыхверований. 
ЗаконРеспубликиКазахстан"Освободевероисповеданияирелигиозныхобъединениях"(1992г.)соз-

далправовоепространстводляфункционированиявстранеширокогоспектраконфессийиденоминаций. 
Свободавероисповеданиявыступилаоднойизосновныхсвобод,гарантируемыхКонституциейстраны.Нап

рактикеонавоплотиласьвмежнациональноеимежрелигиозноесогласиемеждупоследова-
телямитрадиционныхинетрадиционныхдляКазахстанаконфессий. 
НесмотрянаимеющийсяопытстранСНГ,всуверенномКазахстанерегистрациярелигиозныхобъеди-

ненийнебылаупорядоченавформатедеятельности,фиксировалисьслучаииспользованиярелигиознымиобъе
диненияминеофициальныхметодовоздоровления,которыепризнанынебезопаснымидляздоровьяграждан. 
ЗавремядействияЗаконРеспубликиКазахстан"Освободевероисповеданияирелигиозныхобъедине-

ниях"внего7развносилисьизменения,нооникасалисьотдельныхвопросов,чтоставилозадачукомплексногосо
вершенствованиязаконодательствасучетомсовременнойрелигиознойситуации.Еслив1990г.вКазахстанеим
елось670религиозныхобъединений,токконцу2010г.действовалоужеболеечетырехтысяч,изних2500-
исламских,около300-православных,более1200-
протестантских.Возниклазадачаанализаконфессиональногополяпосредствомучетаиперерегистрациирелиг
иозныхорганизаций,уточнениясодержанияихдеятельности. 
Воктябре2011г.ПравительстваРКбылпринятьЗаконРеспубликиКазахстан"Орелигиознойдеятельностии

религиозныхобъединениях"[1]. 
Сутьюсовершенствованиязаконодательствавобластирелигиисталанеобходимостьболеечеткогорегулир

ованиявзаимоотношенийгосударстваиегооргановсрелигиозны-
миобъединениями,втомчисле,вчастипорядкасозданияифункционированиярелигиозныхорганизаций,механ
измаихперерегистра-ции,атакженаступленияюридическойот-
ветственностипринарушенииположенийновогозакона.По-
этомувпринятомзаконеучитывалисьдвеосновныезадачи: 

1)закреплениеположений,позволяющихзащититьгражданотдеятельностипсевдорелигиозныхтеченийик
ультов; 
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2)разработкаположений,направленныхнаупорядочиваниедеятельностирелигиозныхобъединений. 
Процессперерегистрациирелигиозныхорганизацийпроявилнетолькоколичественнуюкартинуитерритор

иальноеразмещениерелигиозныхорганизации,нотакжеиотношениерелигиозныхобъедине-
нийкгосударственнойконфессиональнойполитике,такнаоктябрь2012г.вКазахстанезарегистрирова-
но3088религиозныхобъединений,представляющих17конфессии.Перерегистрациярелигиозныхобъединен
ийвКазахстанесталаполезнойдляобщейконфессиональнойкарты,новтожевремя,непозволилавсестороннео
ценитьситуациювотношениидеятельностирелигиозныхобъединений[2]. 

«Нашегосударствоявляетсянетолькомногонациональным,ноимногоконфессиональным,подчерки-
ваетПрезидентКазахстанаН.Назарбаев,-
религиозноемироощущениеприсущесотнямтысячграждан,ичислопоследователейразличныхисповеданийп
родолжаетвозрастать.Религия-
этореальныйкомпонентсоциальнойидуховнойжизни.Важенширокийдиалогдуховенстваразличныхконфес
сийвцеляхидейнойконсолидацииобщества»[3]. 
СамыммассовымвероисповеданиемвКазахстанеявляетсяислам,ккоторому,согласнорядасоциоло-

гическихисследований,проведенныхв1995,1997и2009годы,относятсебя70процентовпредставите-
лейтитульнойнации–казаховиболее80процентовпредставителейиныхазиатскихэтносов,населяю-
щихстрану. 
ВторойпочисленностиконфессиейявляетсяРусскаяПравославнаяЦерковь,ккоторой,согласнотемжеопро

сам,принадлежитболее60процентовславянскогонаселенияКазахстана.Надолюмусульманиправослав-
ныххристианприходится95процентовотобщегочиславерующихвКазахстане. 
Именнопооси"ислам–христианство"внашейстранеспособнасфор-

мироватьсятатолерантностьказахстанцев,окоторойговоритПрезидентН.А.Назарбаевв"СтратегииразвитияР
еспубликиКазахстаннапериоддо2030года".Этосогласиевозможнонаосновеважнейшихзаповедейисламаих
ристианства,проповедующихлюбовь,милосердие,доверие,открытость,уважениекближнему[4]. 
Издругихконфессийиденоминацийнаиболеемассовымиявляются:римо-

католики,протестанты,лютеране,иудеи.Впоследниегодызаметноувеличилосьчислорелигиозныхобъединен
ий,нетрадицион-
ныхдляКазахстана.Книмотносятсямногиеизнетрадиционныхконфессийиновообразований,существующих
сегоднявмировомсообществе. 
Вцеломрелигиознаяситуациявреспубликехарактеризуетсякакстабильная.Приэтомбылобыне-

вернымсчитать,чтовКазахстанерелигиознаяситуацияабсолютноидеальна.Проблемдостаточномного. 
Подвлиянием,восновном,внешнихфакторовдеятельностьрядаконфессийполитизируется.Сосед-

ствоКазахстанасУзбекистаном,Кыргыз-
станом,где,какизвестно,экстремистскиегруппы,прикрываясьфундамен-
талистскимилозунгами,неоднократнонарушалиграницыэтихстран,заставляетруководствоКазахстанасовсе
йсерьёзностьюотноситьсяквозможностианалогичныхсобытийинасвоейюжнойгранице. 
Немаловажнойпроблемойявляетсяситуациясвязанасотождествлениеммногимиверующимисвоейконфе

ссиональнойиэтническойпринадлежности.ДоминирующийэтносКазахстана-казахи-
являютсямусульманами,второйпочисленностиэтнос-русские-относятсякРусскойПравослав-
нойЦеркви.Темсамымпринадлежностькконфессиирассматриваетсяверующимикакэлементнационального
самоопределения. 
Однакоболеечемпреждевременносмешивать,какэточастоделается,этническуюирелигиознуюхарактери

стикиобщества.Невсякийрусскийавтоматическиявляетсяхристианиномиликазах–мусуль-манином.Про-
центдействительнорелигиозныхлюдей,т.е.тех,чьесоциальноеповедениеопределяетсясоответствующимипо
стулатами,охватываетлишьчастьэтносаинациональнойдиаспоры.Этачастьсоставляетменьшинствоэтничес
койгруппы. 
Прибезусловнойдекларациисвободысловаивероисповеданиягосударствопоследовательностремитсякре

гулированиювзаимоотношенийсрелигиознымиобъединениями.Приэтомпреследуютсялишьцелипредотвра
щенияконфликтныхситуацийвполиэтническомиполиконфес-
сиональномсоциуме.Государствостремится,чтобыобщественнаяжизньобогащаласьподлинночеловечески
миценностям,истиннойверы,формированиемдуховныхидеаловумолодежи. 
Прошедшиегодысталидляказахстанцевпериодомпере-

оценкицелогокомплексамировоззренческихориентировиценностей.Началоприходитьосознаниетого,чтоф
ормированиегражданственности,заботаосохранениимежнациональногосо-
гласия,утверждениедемократическихидейинормполитиче-
скойжизниорганичносвязанысразвитиемнациональныхкультур,духовностиказахстанскогообщества.Какот
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мечалГлаваказахстанскогогосударства,«Казахстан–полиэтническоегосударст-
во.Вкультурномсмыслеэтоозначаетнекоторыедостаточножесткиедлядемократическогогосударствауслови
я».Недооценкакультурыприводитнетолькоксущественномуобеднениюци-
вилизациивцелом,ноиквозникновениюконфликтов,чреватыхгражданскимивойнами[5]. 
ВКазахстанереализуетсясбалансированнаяязыковаяполити-

ка,этомусвидетельствует,точтодажетакиемалочисленныеэтносы,какассирийцы,иранцы,ногайцы,имеютвсе
возможностидляразвитиясвоегоязыкаикультуры.Сформированазаконодательнаябаза,гарантирующаясвоб
одусовести. 
Однимизмеханизмовсохранениямежнациональногосогла-

сиявреспубликеявляетсяАссамблеянародаКазахстанакакобщественныйорганконсолидациигражданвсехна
циональнос-
тей.ВцеляхповышенияролиАссамблеинародаКазахстанавнациональнойполитикенеобходимо:во-
первых,повыситьстатуссамойАссамблеи,во-вторых,Ассамблеядолжнаспособствоватьтому,чтобынедопус-
титьполитизациимежэтническихотноше-
ний.ОтсюдаосновнаязадачаАссамблеидолжназаключатьсяневдежурномреагированиинасобытия,авсоздан
иисистемыпрофилактическихмерирекомендаций,чтобымежэтническиеотношениянепревращалисьвполит
ическуюпроблему. 
Религия(преждевсего,мировыеитрадиционныерелигии)являетсямощнымфакторомразвитиядуховныхи

нравственныхначалвчеловеке.Истинноепредназначениерелигиисохранитьиприумножитьвчеловекевсечел
овеческое,помочьчеловекусохранить«своелицо».Задачасовременногомираактивноиспользоватьобщечело
веческиеценностигуманизмаитоле-
рантности,межконфессиональногосогласияидиалога,векамивыработанныепринципыипарадигмымировых
итрадиционныхрелигийдлясохране-ниямиравсовременнойобщемировойчеловеческойцивилизации. 
Дляусиленияролирелигиикакинтегрирующего,духовноинравственнообразующегофакторанеобходимо

повышениеобразовательногостатусанаселения,мыимеемввидунетолькоповышениерелигиознойграмотнос
тинаселения,нои,безусловно,здесьимеетсяввидуиповышениеполитическойграмотности,формированиеопр
еделеннойполитическойкультурыиполитическогосознанияисамосоз-
нанияунаселения.Такаянеобходимостьсвязана,преждевсего,стем,чтооднаизсерьезныхугрозсовре-
меннойцивилизации–религиозныйэкстремизместьпрямойрезультатнетолькоотсутствиярелигиозно-
гознания,ноисращениярелигиииполитики.Сращениерелигиииполитикидостаточноопаснаявещь,таккакрел
игиозныеиполитическиедеятелиаппелируюткрелигиознымчувствам,крелигиознымнормамидогмамдлядос
тижениясвоихцелейиамбиций.Сегодняотмечаетсясильноевзаимовлияниеивзаимодействиерелигиииполит
ики.Наблюдается,соднойсто-
роны,политизациярелигиозныхпроцессов,сдругойстороны,использованиерелигии,религиозныхфакторовв
решениитойилиинойполитическойситуации. 
Определеннуюрольвусилениимежконфессиональногомираисогласия,религиознойтолерантностииграет

конфессиональнаяидентичность.Всвязисэтимнеобходимаопределеннаяработасосторонымировыхитрадиц
ионныхрелигий,направленнаянаискоренениетакихвидовнегативнойконфессиональ-нойсамои-
дентификации,какэгоизм,изоляционизм,фанатизм,основойкоторыхявляетсяконфессиоцен-
тризмиповсеместноеукоренениепозитивнойконфессиональнойсамоидентификации.Условиемпозитивной
конфессиональнойсамоидентификациислужит,соднойстороны,самостоятельноеистабильноесуществован
иеконфессиональнойгруппы,сдругойстороны,мирноевзаимо-
действиевполиконфессиональноммире.Формированиепозитивнойконфессиональнойиден-
тичностипредполагает,соднойстороны,воспитаниеуваженияксвоейконфессии,гордостизаееисторию,обыч
аиитрадиции,сдругой–
постижениемногообразияполиконфессиональногомира,отказотпротивоположности«наше–
чужое»,принятие«иного»внезависимостиотегоконфессиональнойпринадлеж-
ности,пониманиенепохожестииединства. 
Религия,безусловно,можетбытьмощныминтегрирующимфактором,еслимыбудемискатьнеразличиявна

шихрелигиях,аобщиечертыипринципы,общиеоснованияиобщиеценности,объединяю-
щееначало.Итолькотогдамежконфессиональноесогласиеидиалогсмогутсыгратьпозитивнуюрольвжизниоб
щества,послужитьосновойнациональнойбезопасностиданногогосударстваивыступитькакусловиевыживан
иявсовременномглобализирующемсямире. 
Сегодняприформулированиигосударственнойполитикивобластирелигиинеобходимоучитыватьпроцесс

ы,связанныесглобализациейивоздействиемнанаселениеи,преждевсего,намолодежьмассовойкультуры,нес
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ущейвсебесоциальныеиповеденческиестереотипызападногообщества. 
Такимобразом,можносделатьследующиевыводы.Во-

первых,религиозноевозрождениевКазахстанеследуетрассматриватькакобъективныйпроцесс,оказывающи
йвлияниенаразвитиедухов-ныхинравственныхценностейразличныхэтническихгрупп.Во-
вторых,религиознаяситуациявКазахстанеимеетобщуютенденциюкусложнению,что,всвоюочередь,можетп
ривестикростунегативногопотенциала.В-
третьих,активизировалисьпроцессы,связанныеспопыткамиполитизациидеятельностирядаконфессийирели
гиозныхобъединений,наиболееопаснойформойкоторойявляетсярелигиозныйэкстремизм. 
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КөпконфессионалдыҚазақстанқоғамыөміріндегідінніңрөлі 
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ЗЕРТТЕУЖҰМЫСТАРЫШЫҒАРМАШЫЛЫҚБЕЛСЕНДІЛІКТІДАМЫТУДЫҢФАКТОРЫРЕТ

ІНДЕ 
 

А.С. Айдарбекова–əл-ФарабиатындағыҚазақҰлттықУниверситетінің, 
əлеуметтанужəнеəлеуметтіккафедрасыныңоқытушысы, 

С.М. Дүйсенова–əл-
ФарабиатындағыҚазақҰлттықУниверситетінің,əлеуметтанужəнеəлеуметтіккафедрасыныңағаоқыту

шысы 
 

Мақаластуденттердіңғылыми-зерттеуқызметінеəсерететінфакторлардыанықтауғажəнежалпыолардыталдау-
ғаарналған.Соныменқатарбұлмақаладастуденттердіңғылымижұмыстарыныңəлеуметтікфакторларынклассифи-
кациялаументалдауұсынылып,студенттердіңəлеуметтік-демографиялықжəнеəлеуметтік-экономикалықсипатта-
маларыкөрсетілген.Олардыңғылыми-зерттеуқызметініңмотивациясыанықталған.Авторларқазақстандыққоғам-
ныңдамуыныңқазіргіəлеуметтік-
экономикалықжағдайындағыжастардыңкəсібиөздігіненайқындалуыменкəсібидайындықтыңжоғарыбілімалудағыарт
ықшылықтарқатынасындағыөзгерістердіайқындаудыңерекшеліктерінкөрсеткен.Осығанорайавторларқазақстандықбі
лімберужүйесініңжағдайын,əлеуметтік-
еңбекқатынассаласын,еңбексаласындағымотивацияларменқұндылықтықартықшылықтармəселелерінедежан-
жақтытоқталыпкеткен. 
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Түйінсөздер:ғылыми-зерттеуқызметі,шығармашылықбелсенділік,ынталандыру,ғылыми-
техника,мəртебе,инновация,ғылымиақпараттар,өзін-өзіайқындау,интеллектуалдыпотенциал 

 
Студенттердіңғылыми-

зерттеуқызметініңшығармашылықбелсенділігікөбінесеолстуденттердіңғылымижұмысықалайұйымдастыр
ылғандығына,олардыңбелсендімүшелеріынталандырудыңқандайтүрлеріменəдістеріментəжірибеленетінді
гінебайланыстыболыптабылады.Бірқатармамандарстудент-тердіңоқу-
зерттеулікжұмысыфеноменін(СОЗЖ)жоғарыоқуорнындағыСҒЗЖнегізіретіндеқарасты-
рудыжөнсанайды.О.Б.Сиротининаның,М.Л.Кацтың,А.Г.Финкельдің,С.Н.Семихатовтың,Т.П.Рябованың,В
.А.Гуцакидің,А.Ф.Эсауловтыңжəнебасқадаавторлардыңеңбектеріндеоқуүдерісініңшеңберіндестуденттерд
іңоқу-
зерттеулікжұмыстарыныңтүрліформаларыталданады,яғнитəжірибелікжəнезертханалықсабақтар,курстық
жəнедипломдықжұмыстар,арнайысеминарлар,тəжірибе(практи-
ка),далалықэкспедицияларжəнет.б.АлВ.В.БалашовСОЗЖ«студенттердіңғылыми-зерттеулікжұмыс-
тарыолжалпыоқуүдерісініңқұрамы»депанықтамаберген.Мұндайқызметтүрінестуденттердіоқытубағдарла
масыменоқужоспарларыенгізілгенжұмыстарыжатадыжəнеоларміндеттітүрдеіскеасырыла-
ды.Оларстуденттердіңжалпығылыми-зерттеулікқызметкедегенқызығушылықтарындамытуүшінжа-
салады[1].Студенттераудиторлықжəнеөзіндіксабақтарындағылымижұмыстыңталдаулық,қойылым-
дық,ізденушілікжəнесинтезтелетінэлементтерінигередіжəнеұғынады.ЖоғарыоқуорындарындаСОЗЖ-
ныңмазмұныментүрлерін,оныұйымдастырудыоптимизациялаустуденттердіңғылыми-
зерттеужұмыстарыныңсапасынжоғарылатумендамытуғаитермелейтінфакторболыптабылатындығынбəрім
ойындайды.Бірқатарзерттеулердіңсаныстуденттердіңғылыми-зерттеужұмыстарынзерттеугебағыт-
талған.Р.Леньковтың,А.Момотаның,М.Я.Перпердің,Л.Г.Квиткинаның,П.А.Мухинаның,Е.В.Калинкинаны
ң,О.И.Алексееваның,Ю.П.Господариктің,В.С.Кагерманьянныңжəнебасқадакөптегенавторлардыңеңбектер
індеСҒЗЖ-
ныңəрқилыформаларыментүрлеріжəнеоныңдамытуфакторларыталданады[2].В.В.БалашовСҒЗҚ-
тіоқуүдерісінтолықтырушыдепкөрсетеді.Оқуүдерісінтолықтыру-шынемесеқосышағылыми-
зерттеуқызметінестуденттердіңғылыми-
зерттеуқызметінеқатысуыменғылымижұмыстарыжатады,яғниоқуүдерісінежəнеоқужоспарыныңшеңберін
екірмейтінөздігіненжасалатынғылымиқызметтерінжатқызсақболады.ОқуүдерісінтолықтыратынСҒЗҚтүрл
ерініңарасында,олардыжүзегеасырубойыншаерекшеліктермыналар: 

1.СтуденттердіңжекеҒЗЖ(ғылыми-зерттеужұмысы)жəнеолардыңғылымиүйірмелерментоптар-
дыңжұмыстарынақатысуы; 

2.СҒЗҚжүйесініңтоптасқанғылыми-техникалықіс-шаралары; 
3.СҒЗҚжүйесініңсайыстықғылыми-техникалықіс-шаралары. 
Студенттердіңоқуменқатарқатысаалатынғылыми-

зерттеужұмыстарыжиынтығын,жоғарыоқуорныныңҒЗЖтақырыптықжоспарыбойыншажүзегеасатынғыл
ымижұмыстарқұрайды.Студенттердіңғылыми-
зерттеужұмыстарынбелсендіретінфакторлардыңбіріолжоғарыоқуорнындағыСҒЗЖұйымдастырудыңтүріб
олыптабылады.Е.ВолодарскаяменС.Лебедевжоғарымектептеғылыми-зерттеу-
діұйымдастырудыңмəселелерін«Ғылымиқызметтібасқару(əлеуметтік-
психологиялықаспектілері)»аттымақаладақозғайды.Ондақазіргіжағдайдағалымдарұжымыныңқызметтітиі
мдібасқаруығылымиалғабасудыңмаңыздыалғышартыболатындығыжайлыжазылған.Мұндасоныменқатарз
ерттеушіұжымғажасғалымдардыңбейімделуімəселелерідеқозғалған.Мақалаавторларыныңғылымиұжымд
ыбасқаруменжүйелеудіоптимизациялаубойыншаұсынғанпікірлерін,студенттерқатысатынғылымитоптард
адатолығыменқолдануғаболады[3].А.РакитовпенЛ.Романкованың«Жоғарымектепкадрла-
ры:жастарсаясаты»зерттеуіндеқазіргіғылымизерттеулердіинфрақұрылымдыққолдаусияқтыфактор-
ларғаерекшекөңілбөлген[4].Авторлардыңпікіріншеоғанкіретіндер:қазіргіақпараттықтехнологиялар-
дыңбарболуы,Интернетжəнедəстүрлідеректерресурстарыарқылыотандық,соныменқатар,шетелдікбарлыққ
ажеттіғылымиақпараттарғаеркінқолжетімділік;қазіргіэксперименталдықұрал-
жабдықтардыңбарболуы;қазіргіөндірістіктехнологияларғақолжетімділік,яғниғылымижəнетехнологиялық
өндеужасаудыжүзегеасырудаласыретінде;жоғарымамандырылған,құзыреттіжəнеатақтығылымижетекші-
лердіңбарболуы;қазіргіғылымизерттеулердібасқаруменұйымдастыружəнеоныңнəтижелеріненгізужəнет.б.
Соныменқатарстуденттердіңғылыми-зерттеуқызметініңнормативті-құқықтықбазасынжетіл-
діруфакторыдаөтемаңыздыболыптабылады.СтуденттерменжасғалымдардыңҒЗЖқолдауғабағыт-
талғанқызметтікоординациялауғадаерекшекөңілбөлінеді.Бұлміндеттішешуолбілімберужүйесіменэкономи
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каныдамытудыаймақтықжəнежергіліктібасқарудеңгейіндежүзегеасыруқажет.А.РакитовжəнеЛ.Романкова
студенттерменжасғалымдардыңҒЗЖқолдауғабағытталғанбірнешеіс-
шаралартізімінұсынды.Олардыңішіндееліміздіңғылымижəнетехнологиялықбасымдықтарыменбайланыст
ыстуденттердіңғылымизерттеулеріменөңдеулерінқолдаудыңнегізгімемлекеттікбағыттарыныңтізіміндайы
ндау;студенттерүшінгранттаржүйесінбелсендіқолдану;еліміздіңалдыңғыжоғарыоқуорындары,ғылымиұй
ымдарыменбірлестіктеріндемагистратурамендокторантурадаоқуүшінжағдайжасаужолыарқылытүрліайма
қтардағыжастардыңакадемиялықмобильділігінкүшейту;еліміздіңжастарынатүрліғылымиұйымдардажұмы
сжасаутуралысаналышешімқабылдауынамүмкіндікберетінбірыңғайақпараттықжүйеніжасауайқындалады
[5].СҒЗҚқызмететужүйесінеықпалететінмаңыздыфактор,олжоғарымектептіңғылымиқызметінқаржыланд
ырудыңтолыққандылығы,тұрақтылығыменжеткіліктілі-
гіболыптабылады.СҒЗҚқаржыландырумəселесінғылымныңжоосекторынқаржыландыружүйесіменбірыңғ
айқарастыруқажет.ҚазіргітаңдағыстуденттердіҒЗЖтартудеңгейініңжеткіліксіздігікөбінесеҚазақстандағы
жоғарымектептердібюджеттікқаржыландырудыңтөменгідеңгейініңнəтижесіболыптабылады.В.В.Балашов
əрбіржоғарыоқуорындарындаСҒЗЖжүйесіқызметініңтиімділігінарттыруүшін,студенттерменжасғалымдар
дыңғылыми-
зерттеужұмысықорынұйымдастырудыұсынады.Автордыңпікіріншемұндайқолдауқорларыбейкоммерциял
ықұйымдарстатусынжəнемаксималдысалықтықтөлемдеріниеленуімүмкін.Авторстуденттердіңғылыми-
зерттеужұмыстарынмотивациялау-
дыкүшейтумақсатындажоғарыоқуорындарындапəндіколимпиадалардыөткізуді,қазақстандықстуденттікол
импиадаларғақатыстыруүшінқабілеттістуденттердіанықтауды,соныменқатаролардышетелдеоқуүшінашы
қконкурстарғақатыстырудыұсынады.Жоғарыоқуорындарының,соныменқатарстуденттердіңғылымижұмы
старыныңғылымиқызметіноптимизациялаудыңнегізгіжолдарыол:ғылымиқызметтібасқаруменұйымдасты
рудыжетілдіру,жоғарыоқуорындарындағығылымныңнақтыбірсалаларынмамандандыруменбірлестіру,оқы
тушы-профессорқұрамыныңжұмысуақытынрационал-
дықолдануболыптабылады.Қазақстанныңжоғарыоқуорындарыныңғылымипотенциалындамытуменсақтау
олСҒЗҚынталандырусұрақтарыншешудіталапетеді.Жоғарыоқуорындарындаосыынталанды-
рустуденттер,оқытушылар,ғылымижəнебасқадажұмысшылардығылыми-зерттеуқызметінеқатысты-
рудыңнегізгімеханизміболыптабылады.Қазақстанныңжоғарыоқуорындарындақызметістеудіңқазіргіжағда
йларынабейімделген,СҒЗҚжоғарынəтижегеқолжеткізуіолжоғарыоқуорындарындаСҒЗҚынталандыружүй
есінқолдануғасептігінтигізуіқажет.СҒЗҚынталандырудыңəрекеттілікмеханизмінжүзегеасыру,олынталанд
ырудыңнақтыміндеттеріменмақсаттарынанықтаудыталапетеді.В.В.БалашовжоғарыоқуорындарындағыСҒ
ЗҚынталандырудыңнегізгімақсаттарынамыналарды: 

-жоғарыбілімдімамандардыдайындаудаолардыңшығармашылықжəнеғылыми-зерттеужұмысы-
ныңсапасымендеңгейінжоғарылатуды,оларменғылыми-
техникалықкəсіпкерлікпенинновациялықбизнестіңнегіздерінигерілуін; 

-СҒЗҚсаласындажоғарыоқуорындарыныңғылымижəнеəкімшілікжұмысшыларының,оқытушы-
лардыңеңбектерініңсапасынжоғарылатудыжəнетəжірибесінұлғайтуды; 

-жалпыҚазақстанменоныңкөптегенаймақтарынғылыми-
техникалықдамытудыңбасымдықтарынаСҒЗҚтақырыптарынбағыттаудыжатқызады. 
В.В.БалашовСҒЗҚынталандырудыңнегізгіміндеттеріретіндемыналарды: 
-студенттердеғылыми-зерттеуқызметініңмотивациясынқалыптастыруды; 
-

студенттердіңшығармашылықмүмкіншіліктерінашуменжүзегеасыруүшінжайлыжағдайжасау,олардыңғыл
ыми-техникалықшығармашылықтарынқолдауды; 

-
жоғарыоқуорындарыныңкадрлықпотенциалынтолықтыружəнеарықарайоқытуүшін,ғылыминемесеоқыту
шылыққызметкеқабілетібарталанттыжəнедарындыстуденттердіанықтауды; 

-СҒЗҚғылыми-техникалықіс-шараларынастуденттердіқатыстырудыңнəтижелілігіменбұқаралы-
ғынжоғарылатуды; 

-
жоғарыоқуорындарыныңəкімшілікжəнеғылымиперсоналын,оқытушылардыСҒЗҚұйымдастыружəнеғылы
мижетекшілікжасатуүшінтиімдіэкономикалықжəнеəлеуметтікалғышарттарменқамтама-сызетудікөрсетті. 
Соныменқатар,В.В.Балашовжоғарыоқуорындарыныңстуденттерініңғылыми-

зерттеуқызметініңтиімділігіолстуденттердің,олардыңғылымижұмыстарыныңжетекшілерініңбелсендіруді
ұйымдастыру-ына,СҒЗҚжүйесііс-
шараларынұйымдастырушылардыңдеңгейінебайланыстытəуелдіболыптабыладыдепкөрсетеді.Белсендіру
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ықпалынкүшейтуүшінСҒЗҚұйымдастыружүйесінжоспарлыжетілдіру,басқарудыжақсарту,соныменқатарғ
аоғанқатысушылардыжүйелітүрдеқолдауқажет.Студенттердіңғылымибелсенділігінарттыру,олжоғарыоқу
орындарындаосықызметүшінжасалғанжағдайғабайла-
ныстыболыптабылады.Студенттердіңқызығушылықтарыменмотивтерінзерттеп,яғнианықтапбілмейжатып
оларғақолайлыжағдайжасауолмүмкінемес.В.В.Балашовшығармашылыққызметтіңмаңыздыфакторыболып
,олқозғалтқышкүшжиынтығыретіндеқарастырылатын,адамдардыбелгілібіріскеталпындыратыннемесеите
рмелейтіноныңмотивациясыболыптабыладыдепкөрсеткен.Психологияғылымындағылымишығармашылы
қтыңмотивтерініңекітобынкөрсетеді,яғниішкіжəнесыртқы.Ішкімотивтеролтұлғаныңтанып-
білугежəнедамуынадегенсұраныстарынабайланыстықалыптасадыжəнеоныңғылымишығармашылыққақат
ынасыбіріншіорындаболыптабылады.Тұлғаныңғылымишығар-
машылыққақатынасындасыртқымотивтерекіншіорында,яғниоғанерекшелікемес,олсыртқыортаныңықпал
ыменқалыптасады.В.В.Балашовқазіргіуақыттамотивациянызерттеудешығармашылықтұлға-
лардаішкімотивациясыртқымотивацияданбасымдырақболыптабылатындығытуралыпікірлерқалып-
тасатындығынанықтаған.Ішкімотивтердіңсыртқыларданбасымдырақболуы,оладамдардыңбасқамақсаттар
үшінемесқызметкеөздеріүшіненетінін,яғниолардыңжетістіккежетуініңнегізгіқұралыболыптабылатынқаты
насынабайланыстытуындайдыдептүсіндіреді.Ғылымиқызметжағдайындаішкіталаптарғаолжұмысбарысы
нда,интеллектуалдытабысқаталпыну,мəселелердітабуменонышешугедегенниет,санағажұмысберудеалынғ
анқанағаттануменқанағаттандырудыжатқызамыз.Жақшаныңішіндематериалдықақытөлеу,мансап,болаша
ққаталпынужəнет.б.солсияқтыстимулдарқалады.Адамныңғылымиқызметініңнегізіне,олоныңмотивациял
ықсаласыретіндетұлғалықмотивтерменоныңғылымиеңбеккежарамдығыныңмаңыздысипатыныңжиынтығ
ыжатады.Жоғарыоқуорындарын-
дағыоқытушыларменстуденттердіңмотивациялықсаласыныңмазмұны(төменгі1,2)кестедеұсыныла-
ды.В.В.Балашовтыңайтуыбойыншастуденттердіңғылыми-
зерттеуқызметінесəйкескелетінбілімібаржəнетүрліперсоналкатегорияларынажататынжоғарыоқуорындар
ыныңбарлыққызметкерлеріқатысаалады.ЗерттеушіжоғарыоқуорындарындағыСҒЗҚықпалдандырудыңқыз
метіменнысандарыныңрөлінебайланыстыолардыкелесідейнегізгіқызметкөрсетутоптарынақарайбөледі: 

1.ЖоғарыоқуорындарындағыСҒЗҚұйымдастыруғажауаптылар; 
2.Жоғарыоқуорындарындағыстуденттердіңғылыми-зерттеужұмыстарыныңжетекшілері; 
3.ЖоғарыоқуорындарындаСҒЗҚұйымдастырудықамтамасызететінбөлімшелердіңжұмысшыларыменж

ауапкершіқызметкерлер; 
4.Студенттер. 
Білімберуұйымдарындағыбелсендірудіңерекшеформасыоқуқызметінбелсендіруболыптабылады.Оқуқ

ызметінбелсендірудіңтүрліформаларынжоғарыоқуорындарындағылыми-
зерттеуқызметінеқатысуғажəнеоқупəндерінтереңірекоқыпбілугетырысатынстуденттердімарапаттауүшінқ
олдануғаболады.В.В.Балашовстуденттердібелсендірудіңқұралыретінде,олардыңоқудағыжəнеғылыми-
зерттеуқызметіндегітабыстарыүшінмарапаттаудыңкелесідейтүрлерінұсынады: 

-СҒЗҚжүйесіндегііс-шараларғақатысужəнестуденттердіңҒЗЖнəтижелерінсынау; 
-оқудыарықарайжалғастыруларыжəнеіс-сапарларғашығуларыүшінұсыныстарберу; 
-жоғарыоқуорнынқысқамерзімдетəмамдауғамүмкіншілікберу; 
-сынақпенемтихандардыалдын-алатапсыруғамүмкіндікберу; 
-мүмкіндігіжоғарырақжəнедарындыстуденттердіарнайысабақтарғақатыстыру. 

1кесте.Жоғарыоқуорындарыстуденттерініңмотивациялықсаласы 
 

Мотивтер Мотивтердіңсипаттамалары 
Өзін-

өзіайқындау 
Жаңабіліммендағдылардымеңгеруге,тануғаталпыну; 
Білімніңнақтыбірсаласынақызығушылық,шығармашылықізденіс; 
Өзін-өзітану; 
Шығармашылықөзін-өзіайқындауғажəнеөзіндікдамытуғамүмкіндікберу. 

Жетістік Табысқаұмтылу,мақсатқажету; 
Мəселенітабуменшешугеталпыну; 
Оқуданжəнеғылымиқызметтенқанағаттану. 

Тиістілік Атақтығалымдарменжəнепедагогтарменқарым-қатынас; 
Ғылымиұжымдажұмысжасау. 

Мəртебе Жоғарыкəсібибілімалу; 
Ғылымидеңгейалу; 
Қоғамдалайықтыорындыиеленугедегенталпыныс; 
Жоғарыақытөлейтінжұмыстабуға,таңдалғанқызметсаласынданағызмаманболуғаталпыну 
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В.В.Балашовстуденттердіңғылыми-
зерттеуқызметінбелсендірудіматериалдыжəнеморальдыдепбөледі.Оныңпікірінше,материалдықбелсендіру
олСҒЗҚнəтижелілігінжоғарылатуғажəнедамытуғаəсеретеді,оныңнегізіндебарлықоныңқатысушыларынма
териалдыққолдауғадегенобъективтіқызығу-
шылықтаржатыр.Материалдықбелсендірумынадайтүрдежүзегеасады:іріктемелішəкіртақылар;қызметақы
меншəкіртақыныүстемелеу;гранттар;ақшалайсыйақылар;естелікжəнебағалысыйлықтаржəнет.б. 

 
2кесте.Жоғарыоқуорындарыныңоқытушыларының,ғылымижұмысшыларының–

СҒЗҚжетекшілерініңмотивациялықсаласы 
 

Мотивтер Мотивтердіңсипаттамалары 
Жетістік Табысқаталпыну,мақсатқақолжеткізу; 

Мəселенітабуменшешугеталпыну; 
Оқуданжəнеғылымиқызметтенқанағаттану. 

Өзін-өзіайқындау Ғылымиқызығушылық,шығармашылықізденіс; 
Шығармашылықөзін-өзіайқындауғажəнеөзіндікдамытуғамүмкіндікберу. 

Мойындау 
(құрмет) 

Ғылымиқауымдастықтыңмойындауынаиеболу; 
Əріптестерарасындажақсыабыройғаиеболуғаталпыну. 

Тиістілік Атақтығалымдарменжəнепедагогтарменқарым-қатынас; 
Ғылымиұжымдажұмысжасау; 
Жастарменқарым-қатынас. 

Мəртебе Кəсібиөсугемүмкіншілік; 
Қоғамдажоғарыəлеуметтікмəртебегеиеболуғаталпыну; 
Жоғарымектептіңғылымипотенциалыныңдамуынаөзүлесінқосуғаниетбілдіру 

 
Студенттердіңғылыми-зерттеуқызметінеқатысушылардыморальдыбелсендіру–

олжоғарыоқуорындарыныңжұмысшыларыменстуденттерініңСҒЗҚнəтижелілігінжоғарылатуменкүшейту
формасыболыптабылады,яғниолардыңғылымижетістіктерінқоғамныңмойындауыменнегізделеді.Материа
л-дықсияқтыморальдыбелсендірудеСҒЗҚбарлыққатысушыларынақолданылады.Мараппаттаудыңне-
гізгітүрлеріол:алғысхатнемесемадақтауқағазынжариялау;марапаттау;құрметтіатақтарынберу;ғы-
лымиқызметтіңнəтижелерінжариялаужəнет.б.болыптабылады.Осығанбайланысты,СҒЗҚбелсендіружүйесі
нқаржылайқамтамасызетуүшінқаржыландырудыңкөпканалдылығыныңмүмкіншіліктерін,яғнибюджеттік
жəнебюджеттікемескомпоненттердіңбарлығынқолданғандұрыс.Қаржылайшығындытекматериалдықбелсе
ндіруғанаемес,соныменқатарморальдықбелсендірудіңкөптегентүрлеріқажететеді. 
О.И.Алексееваныңпікірібойынша,студенттердіңғылымишығармашылығыныңдамуыүшінмынафакторл

армаңыздыболыптабылады,яғниавторлықкуəліктүріндегіморальдықжəнематериалдықстимулдар,көрмеле
рдетəжірибелінұсқауларменүлгілердідемонстрациялау,дипломдарменмедальдартүріндемарапаттау;баспаө
німдерінжариялау,ғылыми-теориялықжəнетехникалықконференцияларғақатысуғамүмкіншілікжəнет.б. 
Л.Г.Квиткинаныңпікірібойынша,студенттердіңғылыми-

зерттеуқызметінбелсендіруүшінасамаңызды,олстуденттердің"шынайы"дипломдықжобаларменжұмысжас
ауы,яғниғылымменмемлекетүшінтиімдімəселелердішешулері,соныменқатарстуденттердікафедраныңғыл
ымижұмысынақатысты-
ружəнет.б.болыптабылады.АвтордыңкөзқарасыбойыншаСҒЗЖжағдайжасаудыңасамаңыздырағыболыпол
студенттердіңғылымиқұралдарыныңнəтижелерінжариялауғамүмкіншілікжасауболыптабылады,яғнибұлбі
ріншіден,жұмыстыңтолықтылығынкөрсетеді,алекіншіден,онымойындаудыңшынайыкөрсеткішіболаалад
ы,үшіншіден,студенттердіңғылымиқызметінарықараймарапаттайдыжəнебелсендіреді[6].Көптегензерттеу
шілерСҒЗЖдамуынаықпалететінмаңыздыфакторлар,олжетек-
шілердіңбіліктілігі,зерттеудіңдеңгейіменкөлемі,студенттердіғылымиқызметкееліктірушілікдеңгейі,көптег
енғылымиұйымдарменбайланыстыңболуы,студенттікғылымдынасихаттаужəнеоқу-
тəрбиелікүдерістіжетілдіруболыптабыладыдепесептейді.Е.В.КалинкинСҒЗЖбелсендірудіңмаңыздыфакто
ры,олжоғарыоқуорындарындағығылымиқызметтіңэкономикалықтиімділігінжоғарылатуболыптабыла-
дыдепесептейді.Авторжоғарыоқуорындарыбазасындаоқу-ғылыми-
өндірістіккешен(ОҒӨК)жасаубастапқыбағыттардыңбіріболыптабыладыдепкөрсетеді.Бұлзерттеудіүлкейту
ге,ҒЗЖтақырыптарынкеңейтугеықпалетеді,соныменқатарөндірістегіаяқталғанжұмыстардыенгізуүдерісін
жылдамдатады.Оқу-ғылыми-
өндірістіккешендердіжасауолғылымижұмыстардымақсаттықаржыландырудыжүзегеасыруға,ғылымиқұра
лдардыжəнежалпыматериалдық-
техникалықбазаныасатиімдіқолдануға,жоғарыоқуорындарыныңпрофессор-
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оқытушылыққұрамыныңҒЗЖқатысуынкеңейтугеəсеретеді[7]. 
Қорытакелсекғылымимансаптытаңдауғакедергікелтіретіннегізгісебептердіңарасында–еңбекақы-

ныңтөмендігі,зерттеугеарналғанқажеттіматериалдықбазаныңжоқтығы,əлеуметтікжағдайдыңтөмен-
дігінжатқызсақболады.Білімжəнеғылымсаясатындажаңабілімтехнологиясыненгізуменжаңаұйымдастыру
шылықүлгігесүйенугетуракеледі.Тұрақтыкогнитивтібағыттықұруменəлеуметтік-
кəсібиинтеграциянегізіндемақсатқақолжеткізужастардыинновациялықынталандыруғасептігінтигізетінісөз
сіз. 
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ХАЛЫҚТЫҢТӨТЕНШЕЖАҒДАЙЛАРДАНКЕЛЕТІНҚАУІПТЕРДІБАҒАЛАУƏДІСТЕМЕСІ 

 
Ə.Т.Омарова– əл-ФарабиатындағыҚазҰУ,«Əлеуметтану»мамандығыныңPhDдокторанты, 

А.М.Султанова–əл-
ФарабиатындағыҚазҰУ,əлеуметтанужəнеəлеуметтікжұмыскафедрасыныңоқытушысы 

 
Қазақстандағанаемес,əлемдегітабиғижəнетехногендісипаттағытөтеншежағдайлардыңжылсайынғыартуы,олардың

масштабыныңұлғаюыалаңдатушылықтудырыпотыр.Əлеуметтіктəжірибекөрсеткендей,қатерлеркенеттенпайдаболма
йды.Көпжағдайда,оғанкейбірқұбылыстар,оқиғалар,процестерəсеретеді,олардықауіптерфакторыныңжинақталыпқалу
ыдепатайды.Осындайқауіптердіанықтау,олардыталдаужəнеоғаннегізделеотырып,қауіптіңықтималдеңгейіне,оныңпа



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(54) 2016 ж. 

52 

йдаболусерзіміне,бағыттылығына,келетіншығынкөлемінеболжамжасау–қауіптібағалаудыңмаңыздыміндеттері. 
Бұлмақалада«қауіп»түсінігініңəлеуметтанулықинтерпретациясыныңтəжірибесіұсынылады.Қауіптүсінігінеанықта

маберіледі,олардыңтөтеншежағдайлардағызерттелумəселесіқарастырылады.Соныменбірге,төтеншежағдайлардағық
иыншылықтар,қауіптерменқатерлердібағалаумəселесібойыншажүргізілгенəлеуметтанулықзерттеулернəтижесіталда
нады. 

Түйінсөздер:төтеншежағдай,қауіп,апат,қатерлер,катастрофа,табиғи,техногендік,социогендітөтеншежағдайлар,қау
іптерліөлшеу,қауіптердібағалау 

 
Əлеуметтікқатерлер,басқаларысияқтықауіпфакторыныңжиналуынəтижесіндепайдаболады.Соғанбайла

нысты,қауіпдегенімізне?Оныңпайдаболуымеханизмдеріқандайжəнеолқатерлердіңпайдаболуымендамуын
ақалайəсеретеді? 

«Қауіп»түсінігіХІХғасырдаэкономикасаласындапайдаболғанқатерлердісипаттаудағышаруашы-
лықтыққұқықтардакеңқолданылды.1920жылдарыолсаясишешімдерқабылдаусаласынакөшті,алХХғасырд
ыңсоңында«рискология»ретіндебелгіленгензерттеусаласынқалыптастырды.Қазіргіғылымиəдебиеттердеқа
уіпкездейсоқоқиғаларқойылғанмақсатқажетудіңмүмкіндіктерінетерісəсерететінқатерлерретіндеқарастыр
ылады. 
Табиғиапаттанемесетабиғисипаттағытөтеншежағдайлар,соныменбірге,оныменбайланыстытехногендіт

өтеншежағдайларүлкенəлеуметтік-экономикалықшығынəкеледіжəнеөркенитеттіңтұрақ-
тыдамуынакедергілеркелтіреді.Табиғиапаттарданқашыпқұтылумүмкінемес,бірақ,олардыңтерісəсерініңал
дыналушараларынегізіндеазайтуғаболады.Төтеншежағдайлардағықауіптібағалаутөтеншежағдайлардыңал
дыналунемесеқауіптітөмендетудегімаңыздыжəнеміндеттіəрекетболыптабылады. 
ҚазақстанРеспубликасыөзініңтерриториялықкөлеміжəнефизика-географиялықжəнеəлеуметтік-

экономикалықжағдайыныңерекшелігінебайланыстызілзала,сутасқыны,лайкөшкіні,сел,қауіптіметеорологи
ялыққұбылыстар,ормандəнедалаөрттері,əлеуметтік-
биологиялықапаттарсияқтытөтеншежағдайларкөпорыналады. 
Қарбаластық,қауіп,қатер–

төтеншежаңдайлардыңкешендікомпоненттеріболыптабылады.Төтеншежағдайлардыңнегізгіқұрылымдық-
мазмұндықкомпонентіретіндеқауіптерқарастырылады.Қауіп–бұлтөтеншежағдайдыңсубъективтіжағы. 
Қауіпкеғылымиобъектретіндеəлеуметтанулыққызығушылықоныңəлеуметтікмəнінің,қызметтері-

нің,генезисініңдинамикасынзерттеумен,қауіптіөлшеуəлеуметтікпараметрлерін,олардыңинтерпрета-
циясыніздеуменбайланысты.Əлеуметтанулықөңдеулерқаламайтынсалдарлардыазайтумақсатындағыəртүр
ліқауіптердібасқарудамаңыздымəнгеие. 
Қауіптермəселесінеарналғанəлеуметтанулықзерттеулернəтижелеріғылымитəжірибедеұзақуақытсұран

ысқаиеболмады.Əлемдеболыпжатқаніріөндірістікапаттар,табиғаапаттарəлемқауымдастығыалдындатабиғ
ижəнетехногендіапаттарменкатастрофалардыңəлеуметтіксалдарымəселесінқойды.Осымəселелердішешуқ
ауіптердізерттеуменолардыңалдыналунегізіндеғанаболатынынбелгіліболды. 

«Қауіп»түсінігінкөптегенбір-
бірінеқайшыкелмейтінанықтамаларыментүсіндірмелерібар,оныбізшығындытудыратынқатер,қауіпретінде
қарастырамыз.Қауіптіңəлеуметтанулықтеориясындақауіптіанықсыздықжағдайыретінде(П.Бурдье,Э.Гидд
енс,В.И.Зубков,Н.Луман,С.М.Никитин,К.А.Феофанов,О.Н.Яницкийжəнет.б.)қарастыруорыналады.Мысал
ы,В.И.Зубковқауіпкекелесіанықтамабереді:«Қауіпанықсыздықжағдайындағыжүзегеасатынəлеуметтіксуб
ъектініңмақсаттыбағытталғанмінез-құлқы»[1]. 
К.Исаевқауіптіқоғамныңмодернизацияпроцесіменөндірілетінқауіптерменқатерлерменөзаражүйеліəрек

етіретіндеанықтайды[2].У.Бектіңконцепциясынасүйенеотырып,Э.Гидденс[3]қауіптүсінігі(əлеуметтікөмір
діңбастысипаттамасыретінде)адамдардыңсанасында«тағдыр»түсінігіналмастырадыжəнеқоғамдабастыбол
ыпсаналадыдепкөрсетеді. 
Қауіптіңсалдарыжағымдынемесежағымсызсипаттаболуымүмкін,оныбағалауүшінсубъектігекөптегенф

акторларəсеретеді.Н.Луманныңпікірінше,қауіпəлеуметтікшынайылықтыңнегізгібелгісі,ондаəрекеттітаңда
у–көптегеннұсқаулардыңішінентаңдау–
болашақтыңанықсыздығыболады.Сондықтанда,Н.Лукманойынша,қауіптенеркінмінез-
құлықболуымүмкінемес[4,19б.]. 
Қауіпқиыншылықəкелудіңнемесеқатертөндірудіңфакторығанаемес,соныменбірге,адамзатқауымдастығ

ыныңөмірлікіс-
əрекетініңқұралыжəнеқауіптенқашыпқұтылумүмкінболмағандағыоныңтөтеншежағдайлардағыөзгеружəн
едамутəсіліболады.Сондықтанда,қауіптіазайтунемесетөмендетуғанаемес,олардыкалькуляциялау,оптимиз
ациялаужəнеқауіптібасқарудыңəлеуметтіктехнологияла-рынендірудіқажететеді. 
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Қауіптерқоғамы–
бұлкатастрофаларқоғамы,ондатөтеншежағдайларөмірдіңқалыптынормасы,алжамандықкүнделіктіөмірдің
нормасыболады.У.Бектіңайтуыбойынша,қазіргікезеңдегіқауіптерменқатерлержалпыбіртұтасалдыңғықата
рлыөндірістіктехнологияларөнімінбілдіредіжəнеолардыңбұданарыдамуыменолкүшейеді.У.Бекқауіптіқоға
мдағықатерлердіөлшейтінүшөлшемдібөліпкөрсетеді.Біріншіден–экологиялықдағдарыстар,екіншіден,-
глобалдықаржылықдағдарыстар,үшіншіден–
трансұлттықтерриториялықтордағытеррорлыққауіптер[5].Олайболса,қауіптіңглобалдықоғамындағыкүнде
ліктіөміріөркениеттіпроцестердіңглобалдысалдарыбармəселелердімойындауретіндепайдаболадыжəнеөмі
рсүреді. 
Егерғалымдардыңқауіп-

қатердізерттеудегіжұмыстарынасүйенетінболсақ,қазіргіқоғамбарлықпараметрлерібойынша,қатерліқоғамғ
ажатады.С.Ковалевақауіптіңболуфазасынталдайкеле,оныңмазмұнынашатынбелгілербойыншаоныңүштип
інбөліпкөрсетеді:табиғи,өркениеттіжəнежаһандыққауіп.Əрбіртиптіңсипаттамасыадамныңтабиғатпенөзар
ақатынасықаупін,техникалыққұралдардыадаміс-
əрекетіндеқолдануқаупіжəнеқоғамменмемлекеттіңөзарақатынасындағықауіптіенгізеді[6].Я.Д.Вишняковп
енН.Н.Радаевқазіргіқоғамдағыүстемдіккеиеқауіпретіндетерроризмсияқтыəлеуметтікқұбылыстабыладыде
пкөрсетеді.«Іскерлікқоршағанортатұрақсыздыққаие,оныңнегізгіпараметрлеріболжаугоризонтытарылыпке
леді.Бұлкелесіпроцестерменбайланысты:əлемдікэкономи-
каныңжаһандануы,əлемдікнарықтыңқалыптасуыбəсекегеқабілеттіқатысушылардыңсаныныңөсуіне,бұлөз
кезегіндеіс-əрекеттернəтижесініңанықсыздығыфакторыныңөсуінеəкеледі...»[7,18б.]. 
Жалпықауіпшынайылықпенмүмкіндікарасындағыдихотомияғанегізделетіндағдарысжəнеанықсыздықк

езіндепайдаболады.БелгілірискологО.Н.Яницкийдіңпікірібойыншақоғамдағықауіпті-
ліктіңнегізгікөрсеткіштеріигіліктіөндіру,денсаулыққақауіп(қатерлер,жарылыстар,тқтеншежағдай-
лар),адамгершіліктіңазаюынемесежойылуы,жағдайдыңтөмендеуіжəнет.б.сияқтықұраушылардыталдауған
егізделеді[8]. 
ҚауіпА.В.Мозговаяныңойыншасубъектпеноныңтабиғи,техногендік,əлеуметтіктіршілікортасыарасынд

ағыөзараəрекетініңөнімінбілдіреді[9]. 
В.Вестенқауіптердіталдаудаүшнегізгікомпонентінбөліпкөрсетеді:1)қатер;2)қорғалмағандық(vulnerabili

ty);3)қауіптерэлементі[10]. 
Қазіргіуақыттақауіптіанықтаудыңтөртəдістемелікамалынбөліпкөрсетеді. 
•инженерлік,статистикаға,жиілікесебіне,қауіпсіздіктіңықтималдылығына,«қауіптерағашының»құраст

ырылуынанегізделеді; 
•моделді,жекеадамға,əлеуметтік,кəсібитопқа,жəнет.б.залалдыфакторлардыңəсеретумоделінебағыттала

ды; 
•экспертті,оқиғалардыңықтималдылығытəжірибелікмамандардыңяғни,эксперттердіңсауалнама-

сыменанықталады; 
•социологиялық,халықтансауалнамаалуғанегізделеді[11]. 
Сондықтанда,халықтыңқауіптердібағалауыменсолжағдайдағыөзін-

өзісезінуініңнегізгіиндикаторларынанықтаумаңыздымəселелердіңқатарындаболыптабылады. 
Əлеуметтіксаладағықауіптердіөлшеудекөрсеткіштержүйесіқолданылады,олардыңкөмегіменқауіптіңса

ндықғанаемес,сапалықмəніндеанықтауғаболады.Əдеттекөрсеткішретіндеөзуақытындақиыншылықтарды,
олардыңсипатын,шығукөздерін,бағытын,масштабыменмүмкінуақытынанықтауғамүмкіндікберетіноқиғал
арды,процестерді,көріністерді,эффектілердіатайды.Олармəнібойынша,қатерлердіңбелгілері,симптомдары
,сигналы,олардыңсапалықсипаттамасыболыптабылады. 
Объективтікөрсеткіштергеқоршағанортаныңластанудеңгейі,ланшафттардыңөзгерудеңгейін,климаттың

өзгерунəтижелерінжатқызуғаболады,олардығылыми-
зерттеуорталықтарыжəнеқандайдабірмемлекеттікжəнеқоғамдықмекемелерменұйымдаржинайды. 
Субъективтікөрсеткіштергеқандайдабірқұбылыстар,қатерлертуралыиндивидтердің,əлеуметтіктоптард

ыңжəнеқоғамныңжинақталғанақпараттарыменпікірлеріжатады.Субъективтікөрсеткіштер–
бұладамдаржəнеəртүрліқауымдастықтарсанасындағышынайықауіптерменқатерлердіңкөрінісі.Осыжердеə
леуметтанулықкөрсеткіштердіңорныерекше.Біздіңнегізгізерттеуалаңымыздаосыкөрсеткіш-
терарқылыадамдардыңқауіптібағалуынанықтаумақсатетіледі. 
Қауіптердібағалаубірқатаререкшеліктергеие: 
• Адамдарқауіптерменқатерлердіəртүрліқабылдайды; 
• Қауіптердіңəрбіртүріментиптеріөзіндікерекшеліктерге,индивидуалдыбелгілергеие; 
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• Қандайдабірқауіптердіңбелгілержиынтығыоныңбіркезеңненкелесігедамуындакөрінеді. 
АвтортабиғиапаттыбасынанөткергенШығысҚазақстаноблысы,Тарбағатайауданытұрғындарынатөтенш

ежағдайдыбасынанөткергенхалықтыңəлеуметтіккөңіл-
күйібілументөтеншежағдайларданкелетінқауіптісезінуінбағалаумақсатындаанкеталықсауалнамажүргізілд
і. 
Респонденттерге«Қоғамдағытөтеншежағдайларсіздітолғандырадыма?»дегенсұраққойылды.Берілгенжа

уаптардыталдағанда,төтеншежағдайлардыңхалықтыөтеқаттытолғандыратындығынкөрсетті.Сұралғандард
ың82,2%-ы«Иə,өтеқаттытолғандырады»дес,иə,11,5%-
ы«белгілібірдеңгейдетолғандырады»депжауапберген.Төтеншежағдайларойландырмайтындардыңүлесі–
8%-
ықұрады.Жалпыберілгенжауаптарнегізіндеаяқастынанболатынэкстремалдықситуациялардыңадамдарсана
сындаүнеміорыналыпотыратындығынбайқауғаболады. 
ТөтеншежағдайларкомитетініңқауіптеркартасыбойыншаҚазақстантерриториясындағыстихиялықапатт

аркөпорыналатынаймақтарғаОңтүстікҚазақстан,Жамбыл,АлматыоблыстарыжəнеШығысҚазақстан,Солтү
стікҚазақстаноблыстарыжатады. 
Қазақстандатабиғиқауіптердіңкеңтүрлеріорыналады.Атапайтқанда,жерсілкінісі,сутасқыны,орманжəне

далаалқаптарындағыөрттер,қарлыборандаржəнетағыбасқалары.Барлықтаулыжəнетауғажақынаймақтарда
сукөшкіндеріменқарбасыпқалуқауіптерібар.Басқаларыменсалыстырғандатаралуалқабыжəнетигізгензияны
бойыншасукөшкіндерібіріншіорындатұр.Текқанасоңғы70жылішіндеолардың600түріболып,олардыңкөпші
лігікатастрофалартүріндекөрінген.Тигізгензалалдарыбойын-
шаекіншіорындатұрғанқаркөшкіні.Жердіинтенсивтітүрдерационалдыигермеуосыкөшкіндердітудырады. 
Осындайқауіптітабиғиапаттардыңадамдардықаншалықтыбағалайтындығынбілуүшін«Қауіптітабиғиқұ

былыстар(жерсілкінісі,сутасқыны,дауылдар,көшкіндер,орманөрттеріжəнет.б.)əсеріменқалыптасқанқиынд
ықтар(тəуекелжағдайлар)сіздімазалайма?»дегенсұраққойылды. 
Қауіптітабиғиқұбылыстар(жерсілкінісі,сутасқыны,дауылдар,көшкіндер,орманөрттеріжəнет.б.)əсерімен

қалыптасқанқиындықтардыңреспонденттердікөбірекмазалайтындығысезіледі–
66,7%.Соныменқатарбелгілібіржағдайлардағанаескеалатындар–«18,3%,тіптендеойламайтындар-12,7%-
дықұрады. 
Материалдықтұрғыданхалықтыңтұрмысжағдайына,тұлғалықжағынанденсаулығынанеғұрлымкөпзиян

ынтигізгентехногендікпроцестерболыпесептеледі.Табиғипайдалықазбабайлықтарыменжылу-
энергетикалықресурстардыңүлкенқорларыбарҚазақстандақауіптіболыпесептелетінтау-
кен,химиялық,мұнайөндіру,атом-
энергетикалықжəнебасқадаөндіріссалаларының363450объектісібар.Оларкəсіпорындықжəнебасқадаапатта
р,өрттер,жарылыстар,құрылыстарменүйлердіңбұзылуы,суқоймасыныңашылыпкетуісияқтытехногендікси
паттағытөтеншежағдайлардыңкөзіболыптабылады. 
Өндірістікжарылыстар,таудағыкенорындарынигеружəнемұнайдыжəнегаздыөндіру«қолданжасалғансе

йсмикалықжағдайға»жерсілкіністерінеалыпкеледі.Қазақстанэкономикасыəлідеболсашикізаттықбағыттабо
лғандықтанпайдалықазбалардыөндіру,құрлықтағыжəнеКаспийтеңізініңқазақ-
стандықсекторындағымұнайдыигеругебайланыстыоперациялартабиғатқатигізетінантропогендікжəнеэкол
огиялықəсерлердікүшейтуде.Бұлжағдайлартехногендікжерсілкіністерініңорыналуынажағдайжасайды. 
Осытехногендікапаттар,катастрофаларреспонденттердіңбағалауыбойыншаолардың54,8%-

ын«өтеқаттымазалайтындығын»,22,2%-ы-белгілібіржағдайлардағанаескеалатындарын,21,4%-
тіптендеойламайтындарынкөрсетті. 
Алтерроризм,əскериəрекеттер,əлеуметтікжанжалдарсияқтысоциогендітөтеншежағдайларданкелетінқа

уіптерсұралғанреспонденттердің59,5%-н«өтеқаттымазалайды»,22,2%-н«оншамазаламай-ды»,15,9%-
н«мүлдемазаламайды». 
Көріпотырғанымыздайтерроризм,əскериіс-

қимылдар,əлеуметтікжанжалдарғақатыстықиындықтарғареспонденттердіңреакциясытехногендікапаттар
менқауіптітабиғиқұбылыстарғақатыстыөтеқаттымазасызданатын,оншамазасызданбайтыннемесетіптенма
засызданбаусияқтыжауаптарқатынастарыасақаттыерекшеленбейтіндіктерінкөрсетті.Яғни,қауіптіңқандайт
үрлерінболсынхалықтыңтүрлітоптарыныңішіндемазасызданып,үрейленеойлайтындардыңсаныкөбірек. 
Сондықтанда,тұлғаның,жалпықоғамныңқауіпсіздігінқамтамасызетушараларынжасаумаңызды.Қазіргі

жағдайдақауіпсізөмірлікіс-
əрекеткедайындаудыВ.М.Губановкөрсеткенмеханизмдерарқылыжүзегеасыруқажет.Олмеханизмдергекеле
сілеркіреді[12]: 
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- Тұлғадамуыныңəртүрліөмірлікжағдайлардағыбілімдермендағдылардыигеруіменберуі; 
- Экологиялықдүниетанымдықалыптастыру; 
- Табиғикатаклизмажағдайындағыəрекеттергеоқыту; 
- Қоғамдағыөткірəлеуметтікжанжалдаржағдайындаөзінұстайалуменадекваттыісжасайалуқабілетіндам

ыту; 
- Отандықорғауғадегенқызығушылығынқалыптастыру. 
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Методологияоценкирисканаселениявчрезвычайныхситуациях 

НетольковКазахстане,ноивовсеммиренарастаетозабоченностьвсвязисовсевозрастающимколичествомежегодновоз
никающихчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера,увеличениемихмасштабов.Социальныйопытс
видетельствует,чтоопасности,какправило,невозникаютнеожиданно.Вбольшинствеслучаевимпредшествуютнекоторы
еявления,события,процессы,которыеназываютнакоплениямифакторовриска.Обнаружениетакихпредвестников,призн
аковриска,иханализиоснованноенанемпрогнозированиестепенивероятностисамойриска,сроковеевозникновения,напр
авленности,возможногоущербаит.п.–важнейшиезадачидиагностикириска. 
Встатьепредставленопытсоциологическойинтерпретациипонятия«риска».Приводятсяопределениерисков,пробле

мыихизучениявусловияхчрезвычайныхситуации.Атакжеанализируютсярезультатыпроведенныхсоциологическихисс
ледованийповопросамоценкиопасности,угрозыирисковчрезвычайныхситуаций. 

Ключевыеслова:чрезвычайнаяситуация,риски,катастрофа,авария,природные,техногенныеисоциогенныеситуаци
и,измерениерисков,оценкариска 

 
Summary 

OmarovaA.T.-StudentPhDinspecialty"Sociology»,KazNUnamedafteral-Farabi,omarova.asem@mail.ru 
SultanovaA.M.–Lecturer,DepartmentofSociologyandSocialWorkKazakhNationalUniversity.Al-Farabi,aldi_diana@mail.ru 

NotonlyinKazakhstan,butalsoaroundtheworldisgrowingconcernabouttheincreasingnumberofannuallyarisingemergencysitu
ationsofnaturalandtechnogeniccharacter,increasingtheirsize.Socialexperienceshowsthatthedangerusuallydonotoccurunexpecte
dly.Inmostcases,theyareprecededbysomephenomena,events,processes,whicharecalledaccumulationofriskfactors.Thedetection
ofsuchprecursors,signsofriskanalysisandbasedonitspredictionoftheprobabilityoftherisk,thetimingofitsappearance,orientation,po
ssibledamage,andsoon-Themostimportanttasksofdiagnosingrisk. 

Thearticledescribestheexperienceofsociologicalinterpretationoftheconceptof"risk".Providesadefinitionoftherisksoftheirstud
yproblemsinemergencysituations.Theresultsanalyzesofsociologicalstudiesonriskassessment,threatsandrisksofemergencies. 

Keywords:emergency,risk,disaster,accident,extremesituation,natural,technogenicandsociogenicsituations,riskmeasuremen
t,assessmentofrisk 
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ХХҒ.БАСЫНДАҒЫЖЕТІСУАЙМАҒЫНДАЖАҢАƏЛЕУМЕТТІКҚҰРЫЛЫМНЫҢҚАЛЫПТАС
УЫ(ТАРИХИ-ƏЛЕУМЕТТІКТАЛДАУ) 
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философиялықпəндеркафедрасыныңдоценті,тарихғылымдарыныңкандидаты 
 
МақаладаХІХғ.аяғы-

ХХғ.басындағыҚазақстанда,əсіресеЖетісуөңіріндежаңаəлеуметтікқұрылымныңқалыптасумəселесіқарастырылады.Ғ
асырлартоғысындаРесейимпериясытұрғындарыныңсословиелікжіктелуініңмаңызысақталсада,бірте-
біртеқоғамдажаңаəлеуметтіктоптарпайдаболды.Империяныңəлеуметтікқұрылымыөзгеребастады.Бұлүдерісимпериян
ыңшетаймақтарыдепаталатынжерлергеде,соныңішіндеҚазақстанғадатаралып,қазаққоғамыныңəлеуметтікқұрылымы
өзгерді.Мұрағатматериалдары,əртүрлішолуларнегізіндемақала-
даҚазақстанныңжаңаəлеуметтікқұрылымыныңқалыптасуысараланады,аймақтарбойыншаүдерістіңжүзегеасуерекшел
іктеріанықталынады,соныменқатарқазаққоғамынатəннегізгісословиелерайқындалынып,оларғасипат-тамаберіледі. 

Түйінсөздер:əлеуметтікқұрылым,сословие,мемлекет,халықсанағы,бұратанахалықтар,дворяндар,шаруалар,мещан
дар,кəсіпкерлер,көпестер,жұмысшылар 

 
ПатшалықРесейəкімшілігініңотарлаусаясатыныңмаңыздысипаттамаларыныңбіріРесейимперия-

сыныңəлеуметтікқұрылымыболыптабылады.ХІХғасырдаРесейқоғамындаорыналғанəлеуметтікқұрылымғ
асəйкесҚазақстанныңбайырғыхалқыбұратанадегенатауменбелгіліхалықтарқатарынақосылды.1897жылғы
жалпыхалықсанағыбойыншаимперияныңəлеуметтік-
сословиелікқұрылымыататегіненбергі,жекебасының,лауазымдық(шендік)қызметініңжетістіктерінегізінде
қалыптасқандворян-
дардан,діниатағыбартұлғалардан,құрметтіазаматтардан,мещандардан,шаруалардан,казактардан,бұратанах
алықтарданжəнешетелдерқұзырындағыадамдардантұрды.Санақбойыншаказактарменмещандардыңжарты
сынанкөбі,соныменқатарбұратанахалықтардыңбарлығыдерлікшаруалардыңқатарынажатқызылды.Өйткен
ібұлсословиелердіңбарлығыныңтұрмыс-тіршілігі,күн-көрісіауылшар-
уашылығыментікелейбайланыстыболды.Нəтижесіндетұрғындардыңбұлжиынтықтоптарыимперия-
ныңбарлықтұрғындарының90%асатынауылдыжердіңтұрғындарыдепесептелінді. 
Санақтакəсіпкерлерəлеуметтіктопретіндебөліпқарастырылмағанынескеруқажет.Сондықтанмұрағатмат

ериалдары,қосымшажəнежанамаақпараттардысалыстыраотырып,мақалашеңберіндесолкездегіқазаққоғам
ыныңəлеуметтікқұрылымы,соныңішіндекəсіпкерлердіңжалпысаныменүлессалмағықандайекенінанықтауғ
ақадамжасалды. 
ЖалпыРесейимпериясындағы,соныңішіндеқазақдаласындағыəрбірсословиеніңқұрамындакəсіп-

керлікпенайналысатынбірталайадамдарболды.Осығанорай,нақтыкəсіпкерлердіңсанынанықтаубарысында
барлықсословиеліктоптардықарастырып,алынғанмəліметтердікəсіпкерлертобынайқын-
даудақолдануқажеттілігітуындайды.Сонымен,Ресейимпериясындақабылданғанқоғамныңсословие-
лергебөлінуінегізіндеХІХғасырдыңаяғы-
ХХғасырдыңбасындаҚазақстандақалыптасқанəлеуметтіктоптардықарастырыпөтелік. 
Жоғарыдаатапөткендей,қазақхалқыПатшаөкіметінежанбасынасалықтөлейтінбұратанахалықтарсослов

иесініңқатарынажатты.Ресейимпериясыныңəлеуметтік-
сословиелікиерархиясындаолареңсоңғыорындатұрдыжəнеолардыңешқандайқұқықтарыболмадыдеугебол
ады.Бұратанахалықтардыңбіріретіндеқазақтарпатшашенеуніктеріне,соныменқатарөзорталарынаншыққан
жергіліктіəкімшілік-
кеөтетəуелдіболды.1897жылыжүргізілгенжалпыхалықсанағыбойыншақазіргіҚазақстанаумағыменшектест
ерриториядағықазақтардыңсаны3392700жетті,яғнитұрғындардыңжалпысанының81,7%құрады.Ісжүзіндет
ұрғындардыңбарлығыбұратанахалықтыңқатарынажатқызылды.Басқасословие-
лердіңүлессалмағыменсаныөтеазеді. 
Қазақстантұрғындарыныңішіндесаныжағынанекіншіорнындатұрғанəлеуметтіктопказактарболыптабы

лады.Н.АлексеенконыңмəліметібойыншаказактардыңсанытекДалалықҚазақстантеррито-
риясындаерлерменəйелдердіқосаесептегендесібірказактарыныңсаны104266адамға,оралказактары-
ныңсаны114166адамғажетті.ЕгеролардыңсанынасанақбойыншаЖетісуказакəскеріорналасқанОңтүстікҚаз
ақстаноблысытұрғындарының3,1%құрайтынказактардыңсанынқоссақ,қомақтысаншығады.1897жылғақар
айқазіргіҚазақстанаумағыменшектестерриториядағыерлерменəйелдердіқосаесептегендегіказактардыңсан
ы246164адамғажеткенболатын,ерлерменəйелдердіңсанышамаменбірдейболды(125282-ерлержəне120882-
əйелдер). 
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ҚазақстанныңбасқаоблыстарыменсалыстырғандаЖетісуөңірітұрғындарыныңішіндеказактардыңсанык

өбірек(29558)болды.БұныПатшаөкіметініңҚазақстанөңірлерінотарлаусаясатыныңерекшілігі-
ментүсіндіругеболады. 
ШаруаларҚазақстантұрғындарыныңішіндесаныжағынанүшіншіорындыиемденді.1897жылғысанақбой

ыншатұрғындардың10,7%шаруалартобынажатты.Шаруалартобынакіргенқазақтардыңсаныөтеаз,бар-
жоғы1268адамнемесешаруалартобынажататынтұрғындардың0,5%құрады. 

 
2кесте.1897жылғыбіріншіЖалпыхалықсанағыбойыншашаруалардыңсаны[2] 

 
 қалаларда уездерде барлығы 
 ерлер əйелдер қосаалғ. ерлер əйелдер қосаалғ. ерлер əйелдер қосаалғ. 
Жетісуоблысы 4332 2867 7199 13876 12852 26728 18208 1579 33927 
Сырдарияоблысы 1710 739 2449 7596 7246 14842 9306 7985 17291 

 
ШаруаларсаныбойыншаалдыңғыорындаАқмолаоблысы,оданкейінОралжəнеЖетісуоблыстарытұрды.

Шаруалардыңқоныстануыірікөші-қонағындарыныңбағыттарыментолықсəйкескеледі. 
ХІХғасырдыңаяғы-

ХХғасырдыңбасындағыҚазақстантұрғындарыныңішіндесаныжағынанкелесіорындағыəлеуметтіктоп–
мещандар.1897жылғысанақбойыншамещандарбарлықтұрғындардың3,3%құрады. 
Мещандардыңқатарынакіргенқазақтұрғындарыныңсаны784адамболды,олерлерменəйелдердіқосаесепт

егендегімещандардыңжалпысанының0,9%. 
Тұрғындардыңбасқатоптары–

дворяндар,құрметтіазаматтарменкөпестердіңсаныөтеазболдыжəнетұрғындардыңəлеуметтікқұрылымында
олардыңүлессалмағыешқандайрөлатқармады.Алайда,патшаүкіметітарапынансұлтандарменолардыңəулеті
недворяндардепаталуқұқығыберілгенінеқарамастан,қазақтарарасынаншыққандворяндарсаныныңартуына
бұлжеңілдіктіңүлкенықпалыболмады.1897жылғысанақтакөрсетілгендей,дворяндарсаныныңкөрсеткішіим
периябойыншаеңтөмендеңгейдеболды.ЕгердворяндарсаныбойыншаОрталықАзияоблыстарынКавказбенс
алыстыра-тынболсақ,оның12есетөменекенінбайқауғаболады. 
Қазақстантұрғындарыныңəлеуметтік-

сословиелікқұрылымынжекеоблыстарбойыншақарастырып,əртүрліаймақтардыңарасындағыұқсастықтар
менайырмашылықтарғатоқталайық. 

 
3кесте.ОңтүстікҚазақстантұрғындарыныңəлеуметтік-сословиелікқұрылымы[3] 

 
Облыс Ататегінен

бергідворя
ндар 

Діниатағ
ыбартұл
ғалар 

Құрметтіаз
аматтар 

Ауылтұрғында
рынажататынд
ар 

Бұратана
халық 

Аталғансослов
иелергежатпай
тындар 

Шетелдерқұзы
рындағыадамд
ар 

Барлығы 

Жетісуобл
ысы 

2511 286 23416 63485 572508 730 833 663769 

Сырдарияо
блысы 

611 54 5761 17625 808450 331 2600 835432 

Барлығы 8270 2090 105363 500361 3522759 2187 6718 4174748 
 
ЖалпыалғандаҚазақстанбойыншаеңүлкенəлеуметтіктопбұратанахалық–

3522759адамнан,оданкейінауылтұрғындарысословиесі–500361адамнан,құрметтіазаматтар–
105363адамнан,дворяндар–
8270адамнантұрды.АлЖетісужəнеСырдарияоблыстарынакелетінболсақ,көшпеліқазақтұрғындары-
ныңсаныменпайыздықмөлшерінанықтауқиындықтуғызады,өйткеніосыоблыстардатұратынөзбек,ұйғырұл
ттарыөкілдеріндесанақбарысындабұратанахалыққажатқызғанболатын.БұратанахалықЖетісуоблысындаж
алпыҚазақстандағыдайтұрғындардыңбасымбөлігін(87,07%құрады.Кейбіржекеуездердеолардыңпайыздық
көрсеткіші90%данасты.Əлеуметтік-
сословиелікқұрылымиерархиясындаекіншіорындышаруалар(6,2%),оларданкейінгіорындыказактар(3,01%
),мещандар(2,99%)иемденді.Басқасословиелербірлесеотырыпоблыстұрғындарының1%азынқұрады[4]. 
Сырдарияоблысындағыəлеуметтік-

1кесте. 
1897жылғыбіріншіжалпыхалықсанағыбойыншаОңтүстікҚазақстандағыəскериказактардыңсаны[1] 

 
 облысбойынша 
 ерлер əйелдер Қосаалғанда 

Жетісуоблысы 15850 13708 29558 
Сырдарияоблысы 195 139 334 
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сословиеліктоптардыңарақатынасыдадəлосындайболды.Мысалы,облыстұрғындарының95,9%бұратанахал
ық,2,3%,-шаруаларменказактар,мещандар-
1,0%[5].СырдарияоблысыҚазақстанбойыншабұратанахалықеңтығызорналасқанаймақболыптабылады.Бұл
ерекшеліктіаймақтыңгеографиялықжəнетарихижағдайыментүсіндіругеболады. 
ЖалпынегізгікөрсеткіштербойыншаҚазақстанныңжекеоблыстарыныңəлеуметтік-

сословиелікқұрылымыұқсас.Барлықоблыстардакөшпеліқазақхалқытұрғындардыңбасымбөлігінқұрады.Де
генменсолтүстікоблыстардаоныңүлессалмағыныңазаюүдерісібелеңалғаныбайқалады.Соныменқатар,əрбір
облыстыңаймақтықжəнетарихиерекшеліктерінебайланыстыəлеуметтік-
сословиелікқұрылымындааздағанөзіндікөзгешеліктердеорыналғанболатын. 
ХІХғасырдыңаяғындажұмысшыларменкəсіпшілертобыныңқалыптасабастауынабайланыстыҚазақстан

тұрғындарыныңəлеуметтік-
сословиелікқұрылымынданақтыөзгерістердіңорыналғанынбайқауғаболады.Бұлөзгерістер1897жылғыжалп
ыхалықсанағындакөріністапты.Алайдажұмысшы-
ларжекеəлеуметтіктопретіндеемес,үйқызметкерлеріменбіркатегорияғабіріктірілді.Санақнəтижесібойынш
ажергіліктітұрғындарарасынаншыққанжұмысшыларменүйқызметкерлерсаны118.445адамдықұрады.Бұлб
асқагуберниялардатуып-
өскенжұмысшыларменүйқызметкерлерсанынаншамаменүшесекем.БұлкөрсеткіштердіқазіргіҚазақстанау
мағыменшектестерриторияғақатыстықарастырубіршамақиындықтудыратынытүсінікті,сондықтанжұмыс
шыларменүйқызметкерлерісаныннақтылаудыбізқазіргішекараларғасəйкестүзетулерменжүзегеасырамыз. 

 
4кесте-Жұмысшыларменүйқызметкерлерініңжерінебайланыстыбөлінуі[6] 

 
Облыс Жетісу Сырдария 
Ақмола Ерлер Əйелдер Қос.есеп. Ерлер Əйелдер Қос.есеп. 

40 12 52 14 2 16 
Семей 69 10 79 9 2 11 
Жетісу 14112 1347 15459 139 4 143 
Сырдария 38 20 58 37385 1783 39168 
Торғай 1 - 1 54 2 56 
Орал - - - 1 - 1 

 
ЖұмысшыларменүйқызметкерлерініңеңкөбіСырдарияоблысындатұрғанын4кестеденкөругеболады.На

қтырақайтсақ,бұлоблыстаолардыңсаны39168адамғажеткенжəнеолардыңкөбіжергіліктітұрғындарболыпта
былады.Бұндайжағдайоблыстыңэкономикалықдамудеңгейімен,қалалардыңкөпболуыменжəнесолөңірдеқа
лыптасқантарихидəстүрлерментікелейбайланысты. 
Ресейгуберниялары,СібіржəнеГерманияданкелгенжұмысшыларменүйқызметкерлерінебайланыс-

тыоблыстардағыжағдайбіршамаөзгеше. 
 

5кесте.ЖетісужəнеСырдариягубернияларындағыжұмысшыларменүйқызметкерлерініңсаны[7] 
 

Облыс ЕвропалықРесей Сібір Германия 
 Е Ə Қос.ес. Е Ə Қос.ес. Е. Ə. Қос.ес. 
Жетісу 815 477 1292 408 209 617 5 - 5 
Сырдария 1240 862 2102 146 79 225 4 - 4 
 
ХІХғасырдыңаяғы-

ХХғасырдыңбасындақоғамныңəлеуметтікқұрылымынатəнсословиелікбөлінуменқатар,қоғамдықтоптарды
ңсословиеішілікоданəрібөлінуідеорыналғанболатын. 
Тарихсахнасынанкеткенсұлтандардыңорнынфеодалдардыңжаңатүрі–

«қарасүйек»байлартобыбасты.АлайдаРесейимпериясыныңотарлаусаясатыныңқыспағыменХХғасырдыңб
асындаолардақазаққоғамындағыөзықпалдарынанайрылабастады.Бұлүдерісқазаққоғамыныңмүліктікжəнеə
леуметтікжіккебөлінуініңкүшеюіменжəнеқоғамдабелгілібіррөлатқарабастағанұлттықбуржуазия-
ныңқалыптасуыменқатаржүрді.Егердесаясижəнеəлеуметтік-
экономикалықжағдайқолайлы,сəттіболғанда,ондағанжылдарданкейінұлттықбуржуазияныңқоғамдаайтарл
ықтайбеделгеиеболуы,саясибиліктіөзқолынашоғырландыруымүмкінеді.Бірақ1917жылғыҚазақтөңкерісіні
ңнəтижесіндеəлеуметтікқұрылымныңішкілогикалықдамуыкүштепжойылды. 
СоныменХІХғасырдыңаяғынақарайқазаққоғамыныңəлеуметтікқұрылымындаайтарлықтайөзгерістерор

ыналды.Сұлтандарсаясибиліктентолығыменшеттетілді,қазақхалқыныңфеодалдықаристократиясыныңрөлі
текқазақхалқыныңшежіресіндеалатынгенеалогиялықорныменшектелді.Қазақстанныңтұрғылықтытұрғын
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дары-
көшпеліқазақтарауыладамдарыментеңестірілді,бірақресмиқұжаттардабұратанахалықдепаталып,тіптішару
аларменсалыстырғандаазқұқықтариемденді.Ресейимпериясындаресмитүрдеқабылданғанжəнеқолданысқа
иеболғаносыбұратанаатауынанөзгехалықтықорлайтынатаудытабуқиындықтудыратынысөзсіз. 
ХІХғасырдыңаяғыХХғасырдыңбасындағысаясижəнеэкономикалықүдерістердəстүрліқазаққоғамының

ыдырауынажəнеҚазақстандакүрделіжəнеəртектіəлеуметтікқұрылымныңқалыптасуынаəкелді.Ұлттықбурж
уазияныңқалыптасабастауындакөріністапқанқазаққоғамыныңіштейжіккебөлінуібасталды.Соғанқарамаста
нРесейимпериясындақалыптасқанəлеуметтікқұрылымдаҚазақстанныңтұрғылықтыхалқынаеңсоңғыорынб
ерілді.ОсыкезденбастапҚазақстанРеспубликасытəуелсіздікалғанғадейінқазақұлтыөзжеріндеалдыменекін
шісұрыптағыхалыққа,кейінтіптіөзтарихитерриториясындаазшылыққаайналды. 
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Резюме 
Ф.М.Султанова–доцентобщеуниверситетскойкафедрыполитологииисоциально-

философскихдисциплинКазНПУИмениАбая,кандидатисторическихнаук,sultanova_f_m@mail.ru\ 
СтановлениеновойсоциальнойструктурыСемиреченскогокраявконцеХІХ-началеХХвеков(историко-

социологическийанализ) 
ВстатьерассматриваетсяпроблемастановленияновойсоциальнойструктурыКазахстана,главнымобразомСемиречен

скогокрая,вконцеХIХ-
началеХХвв.ХотянарубежевековвРоссийскойимпериисословноеделениенаселениявсеещеимеловажноезначение,пост
епеннопоявляютсяновыесоциальныеслоиобщества.Социальнаяструктураимперииначинаетменяться.Этотпроцессрас
пространилсяинатакназываемыеокраиныимперии,втомчислеивКазахстане,темсамымизменивсоциальнуюструктурук
азахскогообщества.Наосновеархивныхматериа-
лов,различныхобзороввстатьепрослеживаетсястановлениеновойсоциальнойструктурыКазахстана,определяетсяособе
нностиэтогопроцессаврегионах,атакжевыделяютсяиописываютсяосновныесословииказахскогообщества. 

Ключевыеслова:социальнаяструктура,сословие,государство,переписьнаселения,инородцы,дворяне,крестьяне,ме
щане,предприниматели,купцы,рабочие 

 
Summary 

F.M.Sultanova-theassociateprofessorofall-
universitydepartmentofpoliticalscienceandsocialandphilosophicaldisciplinesofKAZNPUoftheNameofAbay,thecandidateof

historicalsciences,sultanova_f_m@mail.ru 
FormationofnewsocialstructureoftheSemirechenskyregionattheendofH_H-

thebeginningoftheXXcenturies(thehistor icalandsociologicalanalysis) 
InarticletheproblemofformationofnewsocialstructureofKazakhstan,mainlytheSemirechenskyregion,attheendofXIX-

thebeginningofthe20thcenturiesisconsidered.ThoughattheturnofthecenturyintheRussianEmpireclassdivisionofthepopulationstil
lwasimportant,newsocialgroupsofsocietygraduallyappear.Thesocialstructureoftheempirebeginstochange.Thisprocesshasextend
edalsotoso-
calledsuburbsoftheempireincludinginKazakhstan,therebyhavingchangedsocialstructureoftheKazakhsociety.Onthebasisofarchi
valmaterials,variousreviewsinarticleformationofnewsocialstructureofKazakhstanistraced,isdefinedfeaturesofthisprocessinregio
ns,andalsothemainareallocatedanddescribedestateoftheKazakhsociety. 
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УДК2-1 
 

МИФОЛОГИЯМЕНДІНФИЛОСОФИЯНЫҢБАСТАУЫРЕТІНДЕ 
 

Ж.Қ. Мадалиева–
филос.ғ.к.,АбайатындағыҚазҰПУжалпыуниверситеттіксаясаттанужəнеəлеуметтік-

философиялықпəндеркафедрасыныңдоценті 
 

Мақалададүниетанымныңалғашқытарихиформаларыретіндемифологиямендінніңфилософияныңбастауларытұрғ
ысындағымаңызықарастырылады.Қоғамдықғылымдардыңауқымындакөптегензерттеушілержүзегеасырғанмифологи
ямендіндісалыстырмалы-тарихиталдаунегізіндедүниетуралытүсініктіңосыформаларыныңеркешелі-
гінайқындаумифологиямендінніңарақатынасын,соныменқатарфилософияныңқалыптасуындағыолардыңорныменрөл
інмақалашеңберіндеанықтауғамүмкіндікбереді. 

Түйінсөздер:философия,мифология,дін,дүниетаным,табиғат,адам,сенім,құдіреттікүштер,жаартушы 
 
Қандайдабірқұбылыстыңмəн-

мағынасын,қасиетін,өзіндіксипатынтүсінуүшінолқалайпайдаболды,қандайқұбылыстыңорнынбасты,оның
бастапқыкезеңдерініңсоңғы,анағұрлымдамығанкезеңд-
еріненайырмашылығықандайдегенсқрақтардыңжауабынбілгенөтемаңызды.Нақтыадамдар,тұлғаларфилос
офиялықойтолғауларғаəртүрліжолдарменкеледі.Алайдаөткендəуірлердебүкіладамзаттыңфилософияғакел
ген,философиялықдүниетанымдықалыптастырғанбіржолыбар.Алфилософияныңөзіндікерекшелігін,дүние
танымдықмаңызынайқындаудаосыжолдыңжалпыламаалғандақалайжүзегеасқанынбілу,яғнифилософиялы
қойлаудыңбастауларына,алғашқықадамдарына,соныменқатармифологиялықжəнедінидүниетанымға,əлем
ніңмифологиялықжəнедінитүсінігіненазараударуфилософиятарихынқарастырудақажеттіболмақ.Мифолог
иямендінгеқарағандафилософияəлемменондағыадамныңорнынтүсіндірудесенімгеемес,ақыл-
ойдыққуатына,оныңболмыстызерттеугеқабілеттіболуынасүйенеді,нəтижесіндефилософиялықдүниетаным
қалыптасады. 
Жалпыдүниетанымдегеніміздүниегежəнеондағыадамныңаларорнына,онықоршағанболмысынажəнеөз-

өзінеқатынасынадегенкөзқарастаржүйесі,соныменқатар,адамдардыңосыкөзқарастарарқылықалыптасқанн
егізгіөмірлікұстанымдары,наным-сенімдері,мақсат-
мұраттары,танымменқызметқағидалары,құндылықбағыттары.Дүниетанымқоғамдықжəнежекеадамсанасы
ныңұйтқысыболыптабылады.Дүниетанымдықалыптастыру–
текжекетұлғаныңғанаемес,соныменқатарбелгілібірəлеуметтіктоптың,қоғамдықтаптыңжетілуініңелеулікө
рсеткіші.Дүниетанымныңнегізіндеадамныңдүниегекөзқарасы,яғнидүниетуралыбелгілібірбілімжиынтығы
құралады. 
Алдүниежүзіндегікөптегенұлттарменұлыстардыңмифологиясыменосыуақытқадейінжеткен,қазірдеəре

кететушідіндергекелетінболсақ,олардыңпайдаболуыменқалыптасуынабайланыстығылымизерттеужұмыст
ары,əдебиеттерөтекөп.Олзерттеулердеадамзаттыңой-өрісініңосыкөрністеріжан-
жақты,барлыққырынанталданып,зерделенген.Дегенменмифологиямендінніңарақатынасықарастыру-
дықажетететінмəселелердіңбіріболыптабылады. 
Адамбаласыныңтарихынакөзжүгіртсек,мифологияпендінбір-

біріментығыз,тереңбайланыстыадамзатмəдениеттіңбірбөлігіекенінкөреміз.Саналыжаниесініңөзөмірініңмə
німенмаңызынұғынуға,қоршағанəлемдітүсінуге,тіршіліктіңбастауыменболымысынанықтауғадегенұмтыл
ысыəркезеңдегіойқортубарысындаəртүрлі,дербестүрдегідүниетанымныңпайдаболуынаəкелді.Мифология
мендінсолдүниегекөзқарастүрлерініңбіріболыптабылады. 
Жалпы«мифтер–

əртүрліхалықтардыңқұдайларменбатырлартуралы,адамменғарыштың,адамменқұдайлардыңбірлігітуралы
ежелгіаңыз–
қиқаялары;бұлөмірдіңжəнеоныңжаратылысыныңқұпияларынашужолындағыізденістер;бұл,ақырсоңында,
дүниеніңжаратылыс–құрылысыжəнеадамныңсолдүниедегіқызмет–
міндеттерітуралыжұмбақсұрақтарынажауаптабуғаəрекетіблыптабылады»[1].Алмифологияболса,гректілін
дегіекісөзден,яғни–«mythos»-сөз,аңыз,хикаяжəне«logos»–
cөз,ілімнентұрадыжəнемифтердіңжиынтығыдегендібілдіреді.Əлеуметтік-
тарихитұрғыданалғандаболымыстуралыбұлкөзқарастар,дүниенітүсінудіңжолдарыадамзатөмірініңежелгід
əуіріне,алғашқықуымдыққұрлыскезеңінетəн.Солкезеңүшінмифқоғамдықөмірменмəдениеттіңнағыз,шына
йынегізіболған.Олқоғамдамифабсолюттікақиқаттыжеткізуші,Ұлыкезеңнің–
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бастамалардыңқұдіреттіуақытыныңқасиеттітарихынбаяндаушы,адамнанжоғарытұрғанаян[2].Басқашаайтс
ақ,ежелгідəуірадамыүшінмифуақыттыңалғашқыкезеңдеріндеболғаноқиғалардыңшынайыкөрінісіжəнесол
уақытадамныңөзіс-əрекетіндебасшылыққааларүлгісі. 
Адамзаттыңруханимəдениетініңеңежелгіформасыретіндемифтерөздеріқалыптасқандəуірдегіəлемдісезі

нудің,қабылдаудың,түсінудіңкөрінісіболыптабылады.Олөзбойындакейіндамып,жеке-
дарасалаларғаайналғандінисенімдердің,білімніңсаясикөзқарастардың,əртүрліөнердің,философия-
ныңбастамаларынжинақтағансананыңəмбебап,бөлінбегенформасы.Мифологиялықдүниетанымныңерекш
ебелгісі–
оныңантроморфтысипаты,яғнитабиғатқұбылыстарыныңжандануы,оларғаадамғатəнруханижəнеденеқасие
ттерініңберілуі,тіптіолардыңбарболуыадамзаттыңөмір-тіршілігіментікелейбайланыстыдепқарастырылуы. 
Болмыстыңсезімдіккелбетіменнақтыболмыстыңарасындаайырмашылықтыңболмауыдадінидүниетаны

мныңмаңыздыбелгісіболыптабылады.Соныменқатар,генетизм,яғниəлемніңтабиғатын,адамбаласының,əрт
үрлітабиғижəнеəлеуметтікқұбылыстардыңшығутегінайқындаумифологияныңбіререкшелігінқұрайды.Кез
келгенадамзатқауымдастығыортақбірнегіздентаралғандептүсіндіріліп,алтабиғатқұбылыстарыныңдабаста
уынсолбағыттаіздестіругетырысады.Мифологиядабүкілтабиғатадамтəріздестіршілікиелеріөмірсүретінжə
неқандайдабіртуысқандыққарым-қатынастаболатынорасанүлкенқауымретіндеқарастырылады. 
Дінгекелетінболсақ,олжаратылыстантысқұдіреттіболымыстың,дінніңдамығантүрлеріндеЖаратушы,Құ

дайтүріндегікүштің,барболуынадегенсенімгенегізделгендүниегекөзқарас,дүниетанымжəнесолсенімгебайл
аныстыадамдардыңіс-
əрекеті[3].Дінадамныңішкідүниесіндеоғантірекболатынжəнесыйынуғалайықтрансценденттіжəнеқұпиякү
шкедегентəуелдіболужəнеміндеттідегенсезімдердіңбасымдылығынжорамалдайды.Дінадамның,қоғамның
Абсолюттіккүшпен–
жаратушы,құдайлар,алғашқыбастамамен,түпнегізбенбірігуге,тікелейбайланысуғадегенұмтылысынкөрсет
еді. Мифпендіндізерттеубарысында,біржағынан,оларбір-
біріменөзарабайланысты,екіншіден,мифпендінсəйкесжəнебіртектесқұбылыстаремесекендігіанықталғанбо
латын.Олардыңарақатынасынакелетінболсақ,зерттеушілердіңкөбі,əсіресебұрынғызерттеушілер,мифпенді
ндіөзаратығызбайланыс-
тағықұбылыстардепқарастырған.ЯкобжəнеВильгельмГриммпенМаксМюллердің«мифологиялық»мектебі
мифтіқарапайым,ежелгідіндептүсіндірген.Олардыңойынша,баршахалықтардыңаңыз-ертегі-
лерінде,ежелгімифтердеертедүниеқұдайларытуралыойжүзегеасқан.Анимистік,яғнирухқақұлдықтеориясы
ныңнегізінқалаушыЭ.Б.Тейлордыңпікірінше,мифологиядадінсекілдіанимистіктүсініктернегізіндеқалыпта
сады(анимистіктеорияныңбастауындабарлықтіршілікиелеріментабиғатқұбылыста-
рыныңжаныбарекендігінедегенсенімжатыр.Латынтіліндеanima–
жандегендібілдіреді).В.Вундттыңойынша,мифтердендінніңалғышартыдепқабылдауғаболатынөзіндіктүрді
жіктеугеболады.АлП.Эренрайхболса,тіптідінніңеңкүрделітүрлерідемифологияданбастауаладыдепесептег
ен.Кеңестіккезеңдегіосымəселенізерттеушілердіңкөбімифологиядінніңажырамасбөлігідепқарастырды. 
СоныменқатарХIХғасырдыңсоңынақарай,мифпендінніңарақатынасымəселесінебайланыстыбас-

қаүдерістеқалыптасабастады.Олбағыттыұстанатынзерттеушілермифтыдінненбөлек,дербесқұбы-
лысдепқарастырды,тіптібірінебірінқарсықойды.МысалыФренкДжевонсмифологияныфилософия-
лықжəнекөркемдікойлардықортудыңеңқарапайымтүрідепқарастырды.СаломонРейнакмифтердіқа-
рапайымəңгімелержиынтығыдепесептеді.АлЭндрюЛангболса,мифологияныдінніңішіндегі,дінменараласы
пкеткенжəнеоныластайтынмагия,өтіріккетолы,аты-
шулыаңыздарағыныдептүсіндірген.«Веналықэтнологикалықмектептің»басшысыШмитдкезкелгенмифоло

гия–күндік,айлықжəнет.б. ал-
ғашқыдіндегіеңбасынанешқандаймифологиялықбелгілеріжоқ,көкаспантəңірітуралыежелгіойдыбұрмалаға
н,солалғашқыдінніңүстінеқабаттасқан,кейінпайдаболғанқұрылымдегентұжырымжаса-ған.Теолог–
философР.Бультмандіндімифологияданбөлекқарастыруды,оныңқазіргікездегіəлемтуралытүсініккесəйкеск
елмейтін,уақытыөткендеп,нақтыхристиандініндемифологизациялаудыұсынған[4]. 
Ғылымизерттеужұмыстарындадінменмифологияныңаражігінажыратып,діндіоданбөлек,дербесқұбылы

сдепқарастырып,діндімифологиялықтүсініктердентазартуғатырысқанбағыттанбөлек,бұлекіқұбылыстыбас
қатұрғыданқарастырған,тіптіқарама-
қарсыдегенкөзқарастыұстанғанбағыттаболды.Олармифтіболашақтағытехникалықжəнеғылымидамудыңж
етістіктерінболжаған,қиял-ғажайыпəлемініңкөрністеріндейкөрсетебілген,адамзаттыңерік-
жігерін,еркіндігінпашеткеншығармашылық-
тыңөзіндікөрісідепанықтаған.Алдінгекелетінболсақ,дін,олардыңпікірінше,адамдыартқатартатынжəнетыл



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(54) 2016 ж. 

62 

ысымкүштердіңықпалынаитермелейтін,оларғатəуелдіететінадамзаттыңруханиөміріндегіауыржүк.Осытұр
ғыдажазылғанеңбектердікөбінесекеңестіккезеңдекездестіругеболадыжəнеоларнегізіненсолкездегіжалпық
оғамдықғылымдардыңбарлығынатəнболғанидеологиялықұстанымдыбасшылыққаалған. 
Соныменқатармифологиямендінніңарақатынасынжайформальды,«дінкөбінесежанды,тірімифтенештең

есақтапқалмайды»дегенкөзқарастардабар.О.М.Фрейденбергтыңпікірінше,«мифсакралданубарысындаəңгі
мелеудің,ойдыжеткізудіңбөлшектенген,тəуелсіз,тұрақтыбөліктерінеайналады»жəнеөзініңтүбегейлі,генети
калықмəнінжоғалтып,«құрғайды»[5]. 
Мифпендінніңарақатынасымəселесінебайланысты,жалпымифологияғақатыстызерттеужұмыста-

рыныңішінде,əсіресемифтіңөзіндікболымысын,мəніменмазмұнынтереңзерделеген,соныменқатармифпенд
інніңөзарабайланысынайқындауғатырысқанорысфилософыА.Ф.Лосевтың(1893-
1988ж.)ілімінтолығыраққарастырғанымыздұрыс.ХХғасырдыңбелгілікөрнектіойшылдарыныңбіріА.Ф.Лос
евтіңшығармаларыныңішіндемифтізерттеугеарналғанеңбектері–
«Диалектикамифа»,«Олимпийскаямифологиявеесоциально-
историческомразвитии»жəнет.б.бастыорыналады.МифтуралыілімА.Ф.Лосевтыңфилософиясыныңбастыта
қырыбыболыптабылады.Өзеңбектеріндеолмифтіөзіндік,айрықшақұбылысдепқарастырып,оныңдінненөзге
шелігінемəнбереді,əсіресемифоло-
гиялықсанамендінисананыңайырмашылығынакөңілаударады.«Көпшіліксана,соныменқатарғылымисанада
бұлұғымдардытымəлсізбөледіжəнекөбінесебірінніңорынынаекіншісінқолданады»[6].А.Ф.Лосевтыңпікірі
нше,миф-
мəдениеттіңəмбебапфеномены,адамғатəнөзінжəнеəлемдітанудыңжəнетүсіндірудіңерекшетəсілі.Мифтіңді
нненбастыайырмашылығы–
ондаалғашқыбастама,құдіреттіқозғаушыкүшұғымықалыптассада,олтексезіну,ұғынудеңгейіндеғана,олмін
деттітүрдесенімдіталапетпейді.Соныменқатармифтікдүниегекөзқарасбөлінбегентұтастықтықажететсе,дін
итүсінікəлемдінақтыекіжаққа–
жаратылысжəнежаратылыстантыс,құдіреттіжəнекөзалдыңдағыəлемдепбөледі.«Мифдегеніміздінинышане
мес,себебідінсезімнентысдүниегедегенсенімболыпшығадыжəнеосысенімгесайбелгілібірмораль,тұрмыс,м
агия,əдет-
ғұрыптарменсалтанат,жалпыкультдегендібілдіреді.Мифтесезімнентысешнəрсежоқ,олешқандайдіндіқажет
сінбейді,сенімдінгесенетінадамғада,оныңсенетіннəрсесінедеəлдебірқарама-
қарсылықтыжорамалдайды.Алмифологиялықсанаболса,бұлқарама-қарсылыққадейін-
ақдамыған,солсебептібұлжердесенімдеемес,білімдеемес,жекесана,өзгелергеұқсамайтындарасанатуралысө
зболыпотыр»[7].Нақтыайтсақ,мифтекаңыз-
əңгіме,хикая,тарихемес,қоршағанəлемніңөзіндікерекшекөрнісі.Олəлемдітүсіну,түсіндірубарысындатұтаст
ық,бірегейлікұстанымынбасшылыққаалады.Ондағықұдіретиелеріадамзатөміріненбөлекқарастырыл-
майдыжəненақтыөмірсүредідептанылады.Мифтүсінігіндегіəлемантроморфты,оныңбойынанжекетұлғағат
əнқасиеттерменадамдарқарым-қатынасындағықұндылықтарменмақсат-
мүдделердікөругеболады.Нақтытабиғатқұбылыстарынбейнелейтінқұдіреттікүшиелерісондайлықнақтыжə
неолардыңөзарақатынасыдаадамисипатта.Субьект-
обьектқатынасыныңжоқтығыəлемдібөлшектенбеген,тұтасдепқабылдауданшығады.Алдінгекелетінболсақ,
əлемніңжаратушысыжалғызжəнебірегейдегенұғымқалыптасады.Олендіекібөлекдүниегебөлініпқарастыры
латынəлемніңқұдіреттінегізінқұрайды.Құдіреттікүшкедегенсенімміндеттіжəнесолсенімадамбаласыныңтұ
рмыс-тіршілігін,мақсат-
мүддесінайқындайды.Құдіреттікүштабынуобьектісіне,алтабынушысубьекткеайналады,екіарадағыбайлан
ыс,біржағынанмүлтіксізкəмəлсенумен,екіншіжағынан,кереметкөрсету,аянберуменсипатталады.Жалпыдін
ніңнегізіндеқатынас,еңалдыменжақсылықпенжамандықарасындағықатынаспентаңдау,екіəлем-
нақтыадамзатəлеміжəнежаратылыстантысқұдіреттіəлемдібайланыстырумүмкіндігіжатыр.Бұлдабіртұтасде
пқабылданғанəлемніңқұдіреттіжəнекөзалдыңдағыəлемболыпбөлінуі.Осыныңбəрімифпендінніңбастымəнд
ікайырмашылығыболыптабылады. 
Соныменқатар,біріншіжəнеекіншідеңгейлікмифологиямəселесінқарастырыпөтукерек.Біріншідеңгейлі

мифологиядегеніміздамудыңертесатыларындапайдаболғанархаикалықмифтер.Кейінкелебіртіндепшығуте
гіəртүрлі,мазмұныкүрделімифтерқұрылабастады.Екіншідеңгейлімифология–
дамығандіндердіңауқымындапайдаболғанжəнеолардыңдогматикалықжəнедоктриналдықұстанымда-
рыменбайаныстымифологиялыққұрылымдар.Олардінгесенушіқауымныңсанасынатанымалұғымдар-
мен,символдарменəсеретугемүмкіндікбереді.Дəлосымағанадаисламдық,христиандық,буддалықмифтердег
енұғымқолданылады.Олардыңнегізіндеежелгімифтердіңэлементері,сюжеттікбағыттарыболуымүмкін.Бұл
солдіндердіңпайдаболуының,дамуыныңқалыптыортасы.Бұданмифтердегітүсінікұғымдардыңсенім–
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нанымтақырыбынаайналғанын,мифпендінніңбайланысынкөреміз.Сонымен,қоғамдамуыныңертекезеңдері
ндепайдаболғанадамзаттыңруханиболымысыныңерекшетүрлерімифпендінмəні,табиғатыжағынанбөлек,де
рбесқұбылысболсада,мазмұныжағынантығызбайланысты,кейжағдайдабірін-
бірітолықтыратынбіртұтасдүниегедегенкөзқарастыңекіжағыболыптабылады.Дүние-
танымныңтарихиформасыретіндемифологиякөптегенхалықтардыңділінде,салт-
дəстүрлерінде,өнеріндеəлідеосыкүнгедейінсақталыныпкелсе,дінніңадамның,тұлғаныңқалыптасуына,əлеу
меттікқарым-қатынастардыңдамуынаөзіндікықпалыөсетүсудеекенінжоққашығараалмаймыз. 
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ДІНƏЛЕУМЕТТАНУЫНДАҒЫДІНДЕРДІЖІКТЕУ:Р.БЕЛЛАНЫҢТЕОРИЯСЫ 

 
Қ.К.Матжанова–АбайатындағыҚазҰПУжалпыуниверситеттіксаясаттанужəнеəлеуметтік-

философиялықпəндеркафедрасыныңоқытушысы,гуманитарлықғылымдармагистры 
 

Мақалададінəлеуметтануыныңнегізгімəселелерініңбіріретіндедіндердіжіктеумəселесіқарастырылады.ЭмильДюр
кгеймненбастапдінəлеуметтануыауқымындадінфеноменін,діниұйымдардыңқалыптасуымендамуын,дінменқоғамның
өзараəрекететуініңтарихитəжірибесінжəнет.б.мəселелердізерттейтінтұтасбірбағыттарқалыптасты.СолардыңішіндеР.
Белланегізінқалағандінисенімдердіңэволюциялықтеориясы,олұсынғандіндердіңтиптері,оның«азаматтықдін»идеясық
азіргікездедеөтемаңызды. 

Түйінсөздер:дінəлеуметануы,дін,рəсім,миф,символ,діниғұрып,діндердіжіктеу,тарихидіндер,азаматтықдін 
 
ДінəлеуметтануыжекепəнретіндеХIХ-

ХХғасырлараралығындапайдаболды.Дінніңклассикалықəлеуметтанулықтеориялары,еңалдымен,діндіəлеу
меттік-
мəдениэлементретіндеқарастыраотырып,оныңəлеуметтікфукцияларыменқұрылымынанықтауғатырысты.
Дінəлеуметтануысаласындағызерттеушілердін–
адамныңəлеуметтікөмірініңмаңыздыөлшеміболыптабыладыжəнеоныңөмірсүруініңəлеуметтікжағыментік
елейбайланыстыинститутболыптабыладыдепесептеді. 
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Дінніңəлеуметтанулықтеориясынқалыптастыруғаүлкенүлесқосқандардыңбіріфранцузəлеуметта-
нушысыЭмильДюркгейм.Олөзінің«Діниөмірдіңқарапайымформалары:Австралиядағытотемдікжүйе»деге
неңбегіндедінніңөззаманындағытүрлерінқарастыруүшін,дінифеноменныңөзіндікерекше-
лігінайқындауүшіндінисенімніңқарапайым,алғашқытүрлерінекөңілаударуқажетгітуралыпікірбілдірген.Өй
ткенідінніңжаңатүрлерінзерттеуолардыңқалыптасуыныңтарихижолынқарастыруданбасталуытиіс.Тек«тө
менгіқоғамдағы»дінисенімніңқарапайымтүрінқарастырудінніңнеекенінтүсінуге,оныңпайдаболунегізінан
ықтауғамүмкіндікбереді.Дюркгейм:«Барлықсенімжүйелеріменбарлықкульттардыңнегізінде,олардыңқабы
лдайтынформалардыңəртүрліболуымүмкіндігінеқарамас-
тан,негізгітүсініктерменритуалдыміндеттердіңқандайдабірмөлшеріқажеттілікпенболуытиіс.Оларбарлығы
ндабірғанаобъективтімəнгеиежəнебірдейфункцияларатқарады.Бұлардіндегімəңгілікжəнеадамдықтықұрай
тынтұрақтыэлементтер,оларжалпыдінтуралыайтқандыбілдіретінидеяныңобъек-тивтімазмұнынқұрайды»-
дегенпікірбілдіреді[1]. 
Этнографтарменантропологтардыңеңбектерінгесүйенеотырып,Дюркгейм«дінифактөзініңпайдаболуын

ыңкөзгекөрінетінтаңбасынəлідесақтаған»дінніңқарапайымтүріАвстралияныңжергіліктітұрғындарынатəнд
егентұжырымжасайды.Олардасақталғанрулыққауымдықəлеуметтікқұрылымныңнегізінқұрайтынотбасыл
арарасындағыбірлікавстралиялықтарғатəнтотемдікдінисенімарқылыжүзегеасады.Тотемизмніңұжымдықс
алт-жоралары,бəрінеортақтабу-
тиымұғымытопішілікинтеграцияныңбастыфакторыболыптабылады.Олəлеуметтіңиндивидтімəжбүрлеужə
небақылауфункциясынорындайды,жазбаүлгісіқалыптасқанғадейінгіқоғамныңмəденимұрасыныңтасымал
даушысынаайналады,бүкілұжымғаортақкөңіл-
күйдіанықтайды.Дюркгеймніңпікірінше,дінніңалғашқытүрітотемдіката-
бабалартуралымифтерарқылыəлеуметтікбірліктіжүзегеасырудыңтиімдітəсілінеайналды.Əлеуметтіңəрбір
мүшесініңтотемдіксалт-
жораларғақатысуыарқылысолбірліктінығайтатүстіжəнежекеадамныңеркінұжымдықеріккебағындырды. 
Діндердіңтарихитүрлерініңдамуыбарысындаоныңнағызəлеуметтікбіріктіруфукциясыкейінгікөптегенқ

ұдайлартуралытүсініктер,теологиялықпайымдауларменкүрделісалт-
жоралардыңартындақалыпқойды.Бірақоғанқарамастан,қазіргікездедінніңəлеуметтікфункциясыөзектіжəне
өзгеріссізқалабереді.Бұл«кеңжайылғанмифтерменсимволдардыңартындатығылыпқалғандінніңжаны»бол
ыптабылады[2]. 
Алқазіргікездегіəлеуметтануғылымындақоғамдағыдіндердіңорныменрөлін,олардыңдамуынқарастырға

н,дінисенімдергеəлеуметтанулықтұрғыдасалыстырмалыталдаужасағанғалымдардыңбіріамериканəлеумет
танушысыРобертБеллаболыптабылады.Олдіндердізерттеугебірқатареңбектеріарналған.Р.БеллаТ.Парсонс
тыңқұрылымдықфункционализмтеориясынегізіндедіндердіңэволюция-
лықілімінқалыптастырғанболатын.Олдіндердіңдамуынқарастыраотырып,олардынегізгібестипкебөлген[18
,70б.]. 
Р.Белладінисимволдаржүйелерініңдифференцияциялаудəрежесінегізіндебескезеңнентұратынклассифи

кацияұсынған:қарапайым,архаикалық,тарихи,ертезамандықжəнеқазргікезең.Беллабестиптіңəрбіреуіндегіс
имволдықжүйелерретіндедінніңқұрылымыменфункциясынаталдаужасаған,олардыңəлеуметтікнəтижелері
найқындағанжəнеоларқолданыстаболғанөмірдіңөзгеріскетүсуүдерісінбақылаған.Діндібестипкебөлеотыры
п,Беллаəрбірдінміндеттітүрдеосыбескезеңненөтукерекдегентұжырымжасамаған.Соныменқатар,едəуірерт
екезеңдеркейінгікезеңменбіргеқоғамдақатарөмірсүруімүмкіндегенпікірбілдірген. 
Дамуүдерісіндінижүйелердіңдифференциациясыарқылытүсіндіргенімен,Белладінтарихындінұс-

танушыадамдардыңдамуыретіндеемес,олардыңтарихындағыкелерұрпаққаберілетіндіниинституттарэволю
циясыретіндеемес,символдықжүйелердіңорыналмасуы,қайтажасақталуыретіндеқарастырған. 
Қарапайымдінекісимволдықформа–

ритуалжəнемифтентұрады.Бұлкезеңдедіниұйымəліқалыптасақоймайды.Мифтернақтыөміркөріністерімен
жоғарыдəрежедебайланысадыжəнеұйқылы-
ояу,арманқуутипініңтұрақсызқалыптасуыболыпесептеледі.Культтіксалтанаттаадамдарұйқылы-
ояулыққа,арманғабойбереді.Түскөріп,адамныңəрекетіналдыналабіледі,жалпыондабелгілітоптыңшынайыт
іршілігіменпарадигмалықмифтығызбайланысты.Осыарманмифритуалдыңжаңалануынажетелейтінтүсінік
кеоңайалыпбарады. 
Ритуалдаарманменмифтіктіршілік-əліқұдайболақоймағаната-бабалар,жартылайадам-

жартылайжануаркейіпкерлерарасындабөлінуболмайды.Оларəлемгебилікжүргізуқабілетінеиеемесжəнеқар
апайымадамғажоғарықабілеткеиебатырлыққасиеттіиеленгенменоларəлітабынуобъектсіболақоймаған.Əрб
іртайпажəнеəрбіржергіліктітопататекжəнеондаболғанмифтікжағдайкатегориясыменайқындалады.Р.Белла
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ныңойынша,олкездеерекшедіниұйымболмайды.Дінирөлөзгесаладағырөлменараласыпкеткен.Алдифферен
циацияғакелербосақ,жасмөлшеріне,жынысынажəнетуыстықтопқабайланысты[3]. 
Р.БеллақарапайымдінніңəлеуметтікнəтижесінДюркгеймгесүйенеотырыптүсіндірген:ритуалдықəрекетұ

йымныңтұрақтылығыннығайтадыжəнежастардытайпалықжүріс-
тұрысережесінетартудықамтамасызетеді.Оныңəлемдіқайтақұруғаəсеріөтеаз.Қарапайымдіндертүбегейліж
аңалыққакедергіжасайды.Бүтіндейтопəріəлеуметтікəрідінибірлікболыпесептеледі.Кейбіртоптардадінимам
андар–
шамандарменсиқыршыларболған,алайдаолардыңболуытекқарапайымдінгеғанатəнқұбылысболыптабылма
йды. 
Қарапайымдіндердіңəлеуметтіккөрінісіжазуғадейінгіқоғамғағанатəнемес.Өзгедедіникөріністер-

діңдамуынабазалықфеноменретіндеолардыдіниіс-
əрекеттіңедəуіркүрделітиптеріненбайқауғаболады.Қарапайымдінзұлым,мейрімдірухтар,сиқырлықкүштер
діңбарекендігінесенудентұрады. 
Қарапайымдіндіүшнұсқағабөліпқарастыруғаболады:индивидуалдық,шамандықжəнеқауымдық.Олард

ыңбарлығыкүнделіктіөмірменбайланыстырылған,ешқайсысыресмилендірілмеген.Діниілім,практикажəне
өнертоптыңөзгедемəденижетістіктеріменқатарұрпақтанұрпаққаберіліпотырады.Дінибұйымдартекбіртопқ
ағанатəн. 
Ритуалдықактыныңбірбөлігіиндивидтіңжетістіккежетукепілдігімен,əдісіменжəнеоныңбақыты-

менбайланысты.Осыиндивидуалдыəрекеттердіңбарлығыəлеуметтікқұрылымдықамтитынəлеуметтікəреке
тболыптабылады.Дінніңосыформасытоптыңритуалдықəрекетінеқатысуыменбайланыстыемес,дінимаманд
ардыңқызметінедемұқтажемес.Олжекебейімділігіменқажетінебайланыстытоптыңкезкелгенмүшесініңайна
лысуынаашықжəнерұқсат.Олтоптыңөміріменбайланысты(аңшылық,жауын-
герлікжəнедеөзгедеритуалдарболуымүмкін)жəнеиндивидуалдыəрекетдəрежесіндежүзегеасады.Олресмиді
нніңарасындакейдеелеусізқалуымүмкін.Əлеуметтікжағынаналғандааталғаниндивидуалдыкульттероншал
ықтыжоғарымəнгеиеемес,бірақоныелеусізқалдыруғаболмайды,себебі,индивидуал-
дыққауыммүшелерініңжүріс-тұрысыарқылыұйамдастырылғандінгеəсеретуімүмкін. 
Р.Белланыңпікірінше,алғашқықауымдыққоғамда,діниөмірдіңбастапқысатысындаиндивидуалды-

лықтыңрөліқоғамныңкүрделенген,оныңдифференциацияланған,жекеадамныңавтономиясыменқұндылығ
ыартқанкейінгізамандарғақарағандаанағұрлымтөменболды.Бүгінгіқоғамдадінжекеадамныңтаңдауынабай
ланыстыболабастады,алшіркеугемүшеболужекеадамныңжауапкершілігінебайланысты[4]. 
Қарапайымдіншеңберіндедінимаманданудыңбастыформасы–

шамандыққалыптасабастады.Бұлтипкөптегенқоғамдардатаралған.Шаман–
бұлəлінағыздінимаманболақоймағанадам.Олөзіқалағанжағдайдабелгілібірəрекеттіжүзегеасыраалады.Ша
мандықресмикөпшілікалдындағықайраткерретіндеабыздыққаалғашқықадамболыптабылады:олиндивидпе
нтопқабелгілібірсыйалуарқылықызметкөрсетеді,өзініңерекшеқабілетімен,күшімен,аруақтарыменөзгелерд
енерекшеленетін,жекелегенадамдарменжанұяларғапайдаəкелетінадамретіндеқаралады. 
Кейінірекқарапайымдіндердеқауымдықкультретіндетүсіндіругеболатыннемеседінэволюциясы-

ныңкейінгікезеңдеріндекөріністабатынпрактикапайдаболады.Бұлжағдайқоғамдағыиндивидтіңмəртебесіні
ңөзгеруіменбайланысты,бұл-
күнделіктіөмірдіңтолықциклі.Бұндадінирөлдерқоғамдағыжекеадамдардыңортақрөліненерекшеленбеген.
Осындайəрекеттүрінжүзегеасыратынтоптартабиғибірлестіктер–
жанұя,туыстықнемесежерлестіктоптар,жасқанемесежынысқабайланыстыбірлестіктерболыптабылады.Жа
нұялықкультболуымүмкіннəрсеерекшекелбетпенформағаиеемес.Бұлжанұямүшелерініңмаңыздыжағдайла
рынайқындайтынəрекеттер,олардыңбірлігініңсимволыболыптабыла-
ды.ОсыжағдайдаДюркгеймніңқоғамдінитабынудыңсубъектісіменобъектісіболыптабыладыдегентезисіқуа
тталады.Белгілібірқоғаммүшелерініңбіріктірушісимволырəсімдер«жоғарыкүштерге»дегенбағытынжоғалт
ады. Сонымен,анағұрлымқарапайымтұрғыдағыдінөмірдіңөзгедебөліктеріменжəнеқоғамəрекеттері-
ментығызбайланыстыболған. 
АрхаикалықтүрдегідінгеАфрика,Полинезият.б.өлкелердегінеолитдəуіріндегідіндерді,соныменқатар,қо

ладəуіріндегідіндеріжатқызуғаболады. 
Қарапайымдінненархаикалықдінгеөтутүріəлеуметтікжағдайлардаəртүрліжүзегеасады,алайдаолардыңо

ртақнегізі–
қоғамныңəлеуметтіктұрғыдажіктелуі.Құдайлар,абыздар,ғибадаттаржəнеқұрбандықшалу,құдайғаайналған
немесеалғашқыдінбасыболғанпатшалықбиліккешеніндегікульттүріндегідіниəрекеттерұйымыпайдаболад
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ы.Қарапайымдіндергетəнмифтерменритуалдаркешеніархаикалықдіндерқұрылымындасақталады,бірақолж
аңатүрмендамытыладыжəнежүйеленеді. 
Əлеуметтікдифференциацияжүзегеасуыныңбіртүріерекшемаманданғанəлеуметтіктопретіндеабыздықт

ыңқлыптасуыболыптабылады.Сенімдерменритуалдардың,құрбандықшалужəнеөзгедедіниəрекеттердіңкү
рделенетүсуіненосыжұмыстыңмамандарынадегенқажеттіліктуды,дінқызметкер-
лерітекосыжұмыспенғанаайналысты.Бірақабыздарпайдаболысыменосытектесдіниұйымдарбірденпайдабо
лақойғанжоқ. 
Дінсимволдықжүйеретіндеархаикалықдінніңқарапайымдінненайырмашылығыадамменқұдайарасында

ғыарақашықтықтыңкүрделенетүсуіменерекшеленеді.Р.Беллақарапайымдіндегіөтпелімифнақты,айқын,про
фандықтанқасиеттіліктіерекшелейтін,анықбелгілеген,космостүсінігініңедəуіржүйеленгентүргеайналды.Қ
ұдіреттімифкейіпкерлеріедəуіржүйеленгенқұдайларкешенінқұрады.Бұлкезеңдедеқарапайымдіндерөмірсү
руінжалғастырады,бірақоларəлеуметтікжіктелгенқоғамдағыдінніңжаңафункциялықшарттарынажауапбер
ді,-дептұжырымдайды[5]. 
Тарихидіндедіниадамүшінеңжоғарықұндылықретіндеқаралатыншындықтанмүлдембөлексала–

трансценденттіктүсінікайқынбайқалады.Бұлдінтарихындағышешушібетбұрыс:осыданбастапқұдайəлемге
қарсықойылдыжəнеəлемөзіндікқұндылығынанайрылды.Тарихидіндер–
бұлəлемдітеріскешығару,əлемдімойындамаудіні.Бұлдəуір«құтқарылудəуірі»болды.Күрделіөзгерістекəлем
гедегенжəнеадамөмірінтүсінугедегенкөзқарастығанаемес,діниөмірдіңұйымдасуынадаəсеретті.Дəлосысат
ыдаөзгедеəлеуметтікформадағыұйымдардаерекшеленетінадамдардыңдіниұйымдасуыпайдаболды,шіркеу
қалыптасты. 
Тарихидіндер–

иудаизм,буддизм,индуизм,конфуциандық,христиандық,ислам.Осыаталғандардыңбарлығыбірэволюциялы
қсатығажатадыдесекте,олардыңпайдаболушарттарыəртүрліболуынабайланыстытүрлішеқалыптасқан. 
Тарихидіндердіңортақбелгілері: 
1. Əлемдіжаратушы,оныбасқарушы,теңдесіжоқбірқұдайидеясы; 
2. Универсалдық:оларбелгілібірөлкегенемесебіртайпаментопқатəнемес. 
3. Діниəрекеттердіңбарлығыбəріненбұрыназаптанқұтылуүшінжасалынады.Алқарапайымдіндедіниəре

кетбелгілібіртыйымдыорындамағанжағдайдытүзеуүшінғанажүзегеасырылады. 
4. Діниұйымныңөзгеəлеуметтікұйымформаларынанбөлінуі,көпнемесеазмөлшердеөзгеқұрылымдардан

тəуелсізболуы,яки,мемлекеттікқұрылымдінииерархияшеңберіндеқалыптасты[6]. 
Ертезамандықдін.Реформациядəуіріндегіпротестантизмжəнеөзгедеқозғалыстардіниəрекеттіңнегізгісал

асыретіндежаңасатығасерпілісжасады:бақытқажетудідүниеденбезуденемес,дүниелікəрекеттіңнақортасын
аніздегенжөн.Дүниедеəрекететуқұдайдыдəріптеудіңмаңыздықұралынаайнала-
ды.Егербұрынжаратушыныңзаңынсақтау,құдіреттіжүйегебайланыстыіс-
əрекеттергеқатысунемесеқұдіреттікүшпентылсымбайланысқамəнберілетінболса,ендіадамменжаратушыар
асындасенімненбасқабайланыстырушыболмаукерек.Еңбастысы,сенім–
адамныңқұдіреттікүшпенжекебайланысы.Жаратушыныңсөзіəрбірадамғажəнебарлығынабағытталған,əрбі
радамоныөзсанасыментүсінеді.Шіркеулікиерархияғаенді«барлықадамныңқұдіреттілігіұғымы»,яғнижекеа
дамөзөмірінде«дұрысəрекетімен»жəнедінидəстүрдісақтайотырып,өзінтолықжаратушығабағыштауғаауыс
ады.Дінніңқоғамдағырөліартады.Ертезамандықдіндертарихидіндердіңсимволдыққұрылымыныңауқымын
дадіниуəждеменіңбарлықмүмкіндіктеріносыдүниеніөзгертугебағыттады.Соныңнəтижесіндеэкономикаме
нсаясатта,білімменғылымда,құқықсаласындаүлкенөзгерістержүзегеасты. 
Қорытаайтқанда,бұлкезеңзайырлықдүниетанымныңқалыптасуына,адамөмірсүруінеқажеттіэкономикал

ық,саяси,ғылыми-білімдік,құқықтықмəселелердіңдамуынажолашты. 
Қазіргізамандіні.Бастамасынағартушылықдеизмге,ақылшеңберіндегіКантдінінежатқызуғаболатынқазі

ргідіндамужолынатүскениндивидуализмменсипатталады:сенімдіұстанушыдіниұйымемес,жекеадамболып
табалды.Жекеадамсимволдықжүйелердібақылауды,дінидогмалардытүсіндіру-
ді,өзтағдырыүшінжəнеөмірдіңмəнініздеубарысындағыжауапкершіліктіөзмойнынааладыжəнеолосымəселе
лердішешудетекбірдіниұйымғақатыстыболуыменшектелмейді.Қазіргідіндүниеніжоғарғыдеңгейдежəнежа
ңашатүсіндіреді,тарихижəнеертезаманғысимволдыққұрылымдарынакүмəнменқарайды,əсіресе,оларғатəно
дүниеменбұдүниеліктіүйлестіретіндуализмгекүмəнменқарайды.Р.Белланыңпікірінше,қазіргікездегіқоғамд
ағыдінніңқұрылымыменфункцияларыныңөзгер-
геніннақтысипаттаумүмкінемес,өйткеніолөзгерістерөтетүбегейліжəнедіндіоныңүйреншіктітүрле-
ріменсалыстырғандатіптіұқсамайтындайқылады.Сондықтан,біздіңдінретіндеқарастыратынқұбылы-
сымыздыдіндеугеболама?[7].Р.Беллакөптегендамығанелдердеертезаманғыдіндерденқазіргізаман-
ғыдіндергеөтуүдерісіжүзегеасудадепкөрсетеді.Онытұлғалықмəнді,этикалықбағдарлардыіздеу,шіркеугеқа
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тыстыболуғақарағандажекежауапкершіліктіңартуынанкөругеболады.Осығанорайдінніңəлеуметтікфукция
ларыныңмаңызыартады:дінқоғамныңмəдениетінжетілдіружəнетұлғаныңқұнды-
лықтыжүйесіндамытумəселелеріменайналысатынболады.Р.Белланыңайқындауыбойынша,дінніңжаңатипі
неиндивидуалдықжəнетұлғалықсипаттəн.Бірақоныңəлеуметтікжəнесаясикелбетідебар. 
Р.Беллажоғарыдақарастырылғандінніңбестипіменқатарқазіргікездегіқоғамдағыдіндердіңкөптүр-

лілігінебайланыстыжаңаұғым-
азаматтықдінұғымыненгізеді.Азаматтықдінқоғамдағыдіниөмірдісипаттауүшінжəнеқоғамныңдінитұрғыда
бірлігіннегіздеумақсатындақолданылады.Ол«ұлттықсенімге»жақын,жалпығаортақ«құдіретті»нəрселердің
болуыменбайланысты.Олжекеадамныңөмірі-
ніңмəнініздеудеқоғамдағыбардіндердіңешқайсысықанағаттандырмайтынтоптыңболуыменбайла-
нысты.Олбірте-
біртеұлғайыпкележатқанөзіндіктанымдеңгейіжоғарыжəнедінидогмалардантысойлаужүйесінқажетететіны
қпалдытоп.«Азаматтықдін»-
американқоғамыныңбарлықмүшелерінолардыңдінижəнеконфессионалдықұстанымдарынақарамастанинс
титутталғансимволдарменсалт-
дəстүрлердіңнегізіндебіріктіретіндін.Бұламерикандықөмірсалтындіниөлшеуүлгісіболыптабылады.Оныам
ериканұлтыныңерекшелігі,«ұлттықбірлік»,жалпыұлттыққұндылықтардыңқалыптасуынанкөругеболады[8
]. 
Жалпыалғанда,Р.Беллаұсынғандіндердіңбестүрлітипіқазіргізаманғықоғамғатəндіндердіңкөптүрлілігім

енолардыңқоғамдағыəлеуметтікинститутретіндегіатқаратынфункцияларыныңөзгеруі-
менбайланысты.Қазіргізаманғыамериканқоғамындағыдіниүрдістізерттейотырып,Р.Белладіндердіңдамуын
дінижүйелердіңдифференциациялануымен-бөлінуіменбайланыстырады. 
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Классификациярелигиивсоциологиирелигии:теорияР.Белла 
Встатьерассматриваетсяпроблемаклассификациирелигиикакоднаизосновныхпроблемсоциологиирелигии.Начина

ясЭмиляДюркгеймаврамкахсоциологиирелигиисложилисьцелыенаправления,изучающиефеноменрелигии,становлен
иеиразвитиерелигиозныхорганизаций,историческийопытвзаимодействиярелигиииобществаит.д.Срединихэволюцио
ннаятеориярелигиозныхверований,разработаннаяР.Беллом,предложенныеимтипырелигии,егоидея«гражданскойрели
гии»оченьзначимывданноевремя. 
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Classificationofreligioninreligionsociology:theoryR.Bella 
Inarticletheproblemofclassificationofreligionasoneofthemainproblemsofsociologyofreligionisconsidered.StartingwithEmil

Durkheimwithinsociologyofreligiontherewerewholedirectionsstudyingareligionphenomenon,formationanddevelopmentofther
eligiousorganizations,historicalexperienceofinteractionofreligionandsociety,etc.Amongthemthereisanevolutionarytheoryofreli
giousbeliefsdevelopedbyR.Bell,thereligiontypesofferedthem,hisideaof"civilreligion"areverysignificantatpresent. 
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Қазіргікездегіотбасымəселесіқоғамдаболыпжатқанбарлықүдерістіңсебебіменсалдарынəтижесі.Отбасыдағдарысы

нағалымдаререкшекөңілбөлгендеолар,бұрынғыдай,оныəлеуметтікинститутретіндеқарастырады,бұндайзерттеудіңқоғ
амдазормаңызыбар.Əлеуметтікинституттардыңнегізінқалаушыретіндеотбасыөзініңдамуыбарысындабүкілқоғамдыққ
алыптасуғадаəсеретеді.Демек,отбасыбарлықəсеретушіəлеуметтікқұбылыс-
тардыңықпалынқарқындықабылдапқанақоймай,өзідесолықпалетудіанықтапжəнеоныдамытады.Отбасыөміріндегібол
ыпжатқанмаңыздыүдерістердіталдамайыншабіртұтасқоғамдықөмірдітүсінумүмкінемес.Қазіргіуақыттаотбасыныңпр
облемаларынтеориялықтұрғыданзерттеуменəртүрліғылымипəндерайналысады,олардыңəрқайсысыныңмақсаты,тұтас
алғандаотбасыменнекенізерттеудегіөзіндікпəндікерекшеліктеріменанықталады.Бұлмақаладақазіргізаманғыкөзқараст
арменəдебиеттердіталдайкеле,отбасыəлеуметтануынтеориялықзерттеу-
діңпəндікерекшеліктеріменқатарəртүрлідəстүрлерінбөліпкөрсетугеболатынкейбіртұжырымдарберілді. 

Түйінсөздер:отбасыəлеуметтануы,əлеуметтікинститут,əлеуметтіктоп,əлеуметтікөзгеріс,құндылық,неке 
 
Отбасыөзініңдамуыбарысындабүкілқоғамдыққалыптасуғадаəсерететінісөзсіз.Демек,отбасыбарлықəсер

етушіəлеуметтікқұбылыстардыңықпалынқарқындықабылдапқанақоймай,өзідесолықпалетудіанықтапжəн
еоныдамытады.Отбасыөміріндегіболыпжатқанмаңыздыүдерістердіталдама-
йыншабіртұтасқоғамдықөмірдітүсінумүмкінемес.Əрқоғамдықғылымныңотбасыменнекенізерттеу-
дегімақсатыоныңжалпызерттеупəнінебайланысты.Соныменқатар,əрғылымныңауқымындазерттеу-
діңекінегізгібағытынатапкөрсетугеболады:отбасыменнекеніңтарихынзерттеу;заманауиотбасыменнекеніта
лдау. 
Г.Кристенсен[1]отбасыменнекенізерттеуүдерісініңдамубарысынүшкезеңгебөледі:1)теология-

лық(антикадəуіріненХIХғасырдыңортасынадейін);2)философиялық-
метафизикалық(ХIХекіншіжартысынанХХғасырлыңбасынадейін);3)позитивистікжəнеғылыми(ХХғасыр).
Ендіосыкезеңдердіқарастыратынболсақ: 
Біріншікезеңде(антикадəуіріненХIХғасырдыңортасынадейін)отбасықоғамныңбастапқымикроүлгісіреті

ндеқарастырылады.Ондаəлеуметтікқатынастаротбасылыққатынастарданшығарылды.«Неке»жəне«отбасы
»ұғымдарымəндесұғымдар,синонимдерретіндепайдаланылды.Бұлнекеніежелденсөзсіз,қажетті,тұрақтықұ
былысдептүсінугебайланысты.Некесізқарым-
қатынастаротбасынақатаңтүрдеқарсықойылды.Некеменотбасыбіртұтас,албірғананекеөмірбойғыжағдайде
псаналды.Отбасылықөмірдіұйымдастырудыңнегізгітүрімоногамдыотбасыболды.Одайотбасыкеңқанатжай
ғанотбасыдептанылған,қоғамныңбастапқыүлгісідепқабылданды.Олкезеңдеотбасыменнекегеқатыстыкөзқа
растардін,мифология,философиятұрғысынанқалыптасты.Ежелгіримжəнеежелгігрекотбасынатəнерекшелі
ктер–
адамныңүстемдігі.Ерадамүстемдікететінотбасыбастапқы,алғашқықоғамдықұйымдепесептелінді.Бұлтұжы
рымдаркейін«патриархалдытеория»дегенатқаиеболды. 

«Патриархалдытеория»Ортағасырда,ҚайтаӨрлеудəуірінде,Жаңазаманкезіндедеүстемдікетті.Ерадамба
сшыболыпесептелетінотбасынқоғамныңнегізгіұйымыдегенкөзқарастыкөптегенойшылдар(Аристотель,Ж.
Ж.Руссо,О.Контжəнет.б.)ұстанды.«Патриархалдытеорияның»шексізүстемдігіХIХғасырдыңбіріншіжарты
сындақамтыды.БірақұлыгеографиялықжаңалықтарменАмериканыколони-
алдықигерукезіндебасталғанжаңадəйектердіжинауЮ.И.Семеновтыңайтуынша«некеменотбасымə-
селесінеқатыстытеориялыққұрылымдарғатікелейжəнежанаматүрдебірте-біртеəсеретебастады»[2]. 
ХVIII-

ХIХғасырдыңбіріншіжартысындаавторларыадамдарарасындағыбастапқыретсізжыныстыққатынастаридея
сынұсынған,біршамақайшыдəлелдеркелтірілгенбірқатареңбектерпайдаболды.МысалыДж.Милларежелгіх
алықтардатуыстыққарым-
қарынастыңаналықретінжəнеəйелдердіңжоғарыəлеуметтікжағдайынтүсіндіруүшінкейдеқарама-
қайшыдəлелдерұсынады[3]«Миллеркейдежыныстардыңретсізқатынасынсуреттейді,кейдеотбасыныңзама
науитүріненөтеалшақжатқаннекетүріболғанынайтады».Семеновтыңпікірінше,[4]Д.Иениш1801жылыадам
иқоғамныңкезінеғанатəн«қауымдықнекеден»хайуандық-
адамдықкезеңдісипаттайтынпромискуитеттібөліпқарауғатырысқан.Иениш«қауымдықнекені»əйелдердіңж
оғарыəлеуметтікжағдайыменбайланыстырған. 
Бахофенөзтұжырымдамасының[5]дəлелінежелгідəуірдіңклассикалықəдебиетіненалынғанкөптегенүзін

ділердентабады,алерадамменəйелдіңқоғамдықорыныныңөзгергеніндінтабиғатыарқылытүсіндіругетырыс
ып,Бахофен«Анақұқығы»еңбегіндетөмендегітұжырымдардыұсынады: 

1.Адамдардабасынанбастапештеңеменшектелмегенжыныстыққатынастарболды(гетеризм); 
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2.Бұлқатынастарнақтытүрдеəкесініңкімекенінанықтауғамүмкіндікбермейді,сондықтанбаланыңтегібар
лықежелгіхалықтардаболғандай,анасынабайланысты,аналыққұқықнегізіндеанықталды; 

3.Əйелдерана,жасұрпақтыңжалғызнақтыбелгіліата-
анасыретіндеəйелдердіңтолықүстемдігінедейінжеткен(«гинократия»)өтежоғарыдəрежедегісый-
құрметкеиеболды; 

4.Əйелтекбіреркектікіболыптабылатынбірнекегеауысуежелгідіниереженібұзуболыптабылды(олəйелге
дегенбасқаеркектердіңқұқығынбұзу).Құқықтыбұзуақтаудыталапеттінемесеəйелбелгілібіруақытаралығын
дабасқалардыңдаиелігіндеболуғаміндеттідегеншарторындалатынтөлемтөлеуарқылыжүзегеасты; 

5.Гетеризмныңорнынааналыққұқықнегізіндеқұрылғанжекенекеменотбасыкелді. 
БірақБахофенбіріншіболып«ежелгікласссикалықəдебиетүлгілеріндегректердежəнеазияхалықта-

рындабірнекеліккедейінондайжағдайдың,яғнитекерадамғанабірнешеəйелдерменжыныстыққатынастарғат
үскенемес,соныменбіргеəйелдердебірнешееркектерменсондайқатынастаболғанынакөптегендəлелдертапса
да»[6]Дж.Леббоктың«Өркениеттіңпайдаболуы»(1870)[7]«Неке,тотемизмжəнедін»(1911)еңбектеріндематр
иархатжəнеотбасыныңтарихидамуидеяларыарықарайқарастырыл-
ды.Леббок«қауымдық»жəне«коммуналдық»некенінекелікқарым-
қатынастардыңеңалғашқытүрідепқарастырады.Оданəйелдердіұрлапкетудіңарқасындаэкзогамияпайдабол
ды. Матриархаттеориясы(И.Я.Бахофен,Д.Ф.Мак-
Леннан,Дж.Леббок)патриархаттеориясыныңөкілдерітарапынан:Г.Мэн,Э.Тайлор,К.Штарке,Э.Гроссе,К.Ка
утский,Э.Вестермарк[8]сынғаалынсада,ғылымдағыбастытеорияғаайналды. 
Америказерттеушісі,тарихшыжəнеэтнографЛ.Г.Морганөзінің«Отбасытуыстықжəнеқасиеттікжүйесі»,«

Көнеқоғам»[9]дегенеңбектеріндеадамзаттарихындағыотбасыпроблемасынаөзгешекөзқарасбілдірді.Олөзін
іңзерттеуіндеотбасы-некеқарым-
қатынасыныңэволюциясына,тарихқастихиялыкөзқарастұрғысынанқарап,көңілбөлді.Морганадамзаттарих
ындаүшкезеңдібөлді:жабайылық,мəдениетсіздікжəнеөркенниеттілік.Ол,Ч.Дарвинілімініңықпалымен,адам
затдамуыныңалғашқысатысыордаболдыдегенқорытындығакеледі.Содансоңоныңорнынаөзініңтуысқандар
ыментоптықнекегенегізделгенқантуыстықотбасыкелді.Келесідамусатысы–
пунуалдықотбасы.Мұнданекеағаларменінілердіңəйелдеріментобыннемесеəпкелерменсіңілілеркүйеулерім
ентобынқамтиды.МорганосындайнекеніСолтүстікАмерикаүндістерініңішіненбайқаған.Пнуалдықотбасын
ыңорнынажекежұптықнекегенегізделгенжұпотбасыкелді.Оданкейінбіреркектіңбірнешеəйелменнекесінен
егізделгенпатриархалдықотбасыкелді.Соңғысаты–бірнекелік(моногамия). 
МысалыБ.Малиновский[10]«Морганжəнеоныңжақтастарыныңфантастикалық-қиял-ғажайыптео-

рияларын»жоққашығарады.Примитивтіхалықтардытікелейбақылаунəтижесіндеалынғанмəліметтергесүйе
неотырып,Малиновскийпромискуитетпентоптықнекеніңболғандығынжоққашығарады,мəдени-
еттіңбастамасыретіндепартиархалдыотбасынжақтайды.Табиғижəнеəлеуметтікəлемдердісалыстыраотыры
п,зерттеушітөмендегідейшешімгекеледі:əлеуметтікқатынастардыадамдыққадейінгітобырлық-
таншығаруғаболмайды.Адамдарөздерініңжануарларəлеміндегіататектеріненқабылдаған(бірақкөшір-
метүріндеемес)жалқыбайланыстардыңдамуынанəлеуметтікқатынастаршығады.Б.Малиновскийатапөткенд
ей,мəдениетадамдыққатынастардыңжаңатүрін-жануарлардажоқинститут–отбасынқалыптас-
тырды,соныменоныжоюдыңүлкенқауіпі–инцестпенавторитеткеқарсышығудыалдын-алакөрсетті. 
Соныменқатар,Морганөзіліміарқылыотбасыменнекеніңпайдаболуымəселесіменкөптегенғалымдардық

ызықтырды.ОлардыңішіненФ.ЛеПле,П.Срокин,М.М.Ковалевский,П.Л.Лавров,Н.Н.Михайловский,В.В.Со
кольскийжəнет.б.атапөтугеболады.БірақЛ.Г.Морганныңеңбегінеөтеадалжəнежоғарыбағанымарксистербе
рді.Ф.Энгельстың«Отбасы,жекеменшікжəнемемлекеттіңпайдаболуы»(1884)[11]еңбегіЛ.Г.Морганның«Еж
елгіқоғам»еңбегінетолықнегізделгенжəнемарксистіктарихиғылымныңқалыптасуындаерекшерөльатқарды.
ЭнгельстыңпікіріншеМорганныңбастыжетістігі–
оныңалғашқықауымдыққұрлыстыңтарихидамуыныңнегізгізаңдылықтарынтүсінді-
ругеқажетөтекөлемді,нақтытарихидеректердіжинапжəнеоныталдағанында.Кітапқакіріспеде,отбасылықтү
рлердінақтыталдауданбұрын,Энгельстарихтыматериалистіктұрғыдантүсінудіңмəнінашыпкөрсетеді.Амер
икандықантропологжинақтағанэтнографиялықмəліметтер,автордыңойынша,некеніңүшнегізгітүрініңадам
затдамуыныңүшбастыкезеңіне–жабайылық,варварлықжəнеөркениет-
тіккезеңдерінесəйкесекеніндəлелдейді.СондықтанЭнгельстың«Отбасының,жекеменшіктіңжəнемемлекетт
іңпайдаболуы»еңбегінақтытарихиматериалдыталдаудатарихиматериализмконцепциясынқолданудыңкөрн
ісіболыптабылады.Дегенмен,ЭнгельсМорганныңжетістіктерінбіркелкібағаламайды.Біржағынан,ол«өзінш
етарихтыматериалистіктұрғыдантүсінудіашты»десе,екіншіжағынан–
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өзініңдүниетанымыЛ.Г.Морганныңдүниетанымынаноныңтарихтытүсінуіненөзтүсінігіөзгеше,сəйкесемесд
епкөрсетеді. 
ХХғасырдың20-

30жылдарындаотбасыменнекемəселесінеқатыстыресейлікəдебиеттебірнешебағытқалыптасты.В.А.Адоль
ф,К.Н.Ковалев,А.С.Сосновский,С.Я.Вольфсонжəнет.б.өзеңбектерін-
де,біржағынан,алғашқықауымдыққұрлыстанпролетариаттыңдиктатурасыменкоммунистікқоғамғадейінгіа
дамзатқоғамыныңтүрлерініңнегізгікезеңдерінқарастыруғатырысса,екіншіжағынанотбасы-
некемəселесінталдаукоммунистікпартияныңпрактикалықіс-
əрекетінтеориалық,идеологиялықжағынанқамтамасызетументығызбайланыстыболды. 
Е.А.Преображенский,К.Каутский,А.М.Коллонтай,А.В.Луначарскийжəнет.б.қалыптастырғанекіншібағ

ытотбасылық-некелікөмірдіңбұрынғыформаларынсынауғажəнежаңаданқалыптасатынотбасылық-
некелікқарым-
қатынастарменморальдықұстанымдардыболжауғатырысты.Батысевропалықəдебиеттеотбасынзерттеудегі
əлеуметтікбағыттыЭ.Дюркгейм,М.Вебер,Ф.Мюллер-
Лиэра,У.Гудселла,К.Циммермана,Ч.Кулидыңеңбектеріайқындады.Бұлеңбектеройтүріндегісызбаларданот
басыннақтытарихибасқаружағынатолықауысуғанегізболды. 
Ф.ЛеПлеменЭ.Энгельдыотбасылықəлеуметтанусаласыныңнегізінқалаушылардептаниды.ЛеПлебірінш

іболыпбюджеттіталдауəдісінқолдануарқылыотбасыннақтыəлеуметтікзерттеудіжүзегеасыруғаұмтылды,ал
Энгельотбасыныңкірістеріменеңбіріншіматериалдыққажеттіліктердіөтеушығыныарасындағытəуелділікті
тұжырымдады.Ф.ЛеПле[12]бақылаутəсілінжəнеөзіашқаннысандысипаттаудыңмонографиялықəдісінқолда
наотырып,қоғамдыққұрылымныңбазисіжекеөмірдіңидеялары,ұстанымдарыжəнемекемелеріндезаңдармен
салыстырғандажоғарыдəрежедеқамтылған,яғниқоғамдықсаланыжекеөмірсипаттайды,алотбасымемлекетті
ңнегізіболыптабыладыдегентұжырымжасады.ЛеПлеотбасыныңнегізгітүрлерінқалыптастыруғаұмтылды:п
атриархалды(famillepatriarcale),тұрақсыз(familleinstable),тұрақтынемесетүпкілікті(famillesoucheoustable).Т
оптастырудыңнегізіболыпжасұрпаққамұраретіндемүлікберуұстанымыалынды. 
Біріншітүрде(патриархалдыотбасында)индивидқауымғатəуелді,отбасыбіртұтасжəнебірегейбірлікретін

деəрекететеді.«Патриархалдықөмірдіңжағымдыжəнежағымсызжақтарыдадəстүррухынантарайды,оныңмə
ні–
үлкендердіңавторитеті,экстенсивтіжұмыс,жекеұсыныстыңжоқтығы,жекебастыңөміріндетопмүддесініңже
кемүддеденжоғарытұруы»[13]. 
Екіншітүрде(тұрақсызотбасында)үйленгенұлдарыата-анасыныңүйіненбөлектұрадыжəнеəрқай-

сысыəкесініңмүлкінентеңүлесалады.Мұрагерліктіңбұндайтүрі,ЛеПленіңбайқауынша,индустриали-
зацияжəнеурбанизацияүдерісібелеңалғанқазіргізаманғатəн.Автордыңойынша,бұндайжағдайəлеуметтіктұр
ақсыздыққа,жекеұсыныстыңжоқболуына,өзгерістергежақынболуға,мемлекеттіңтұлғаданүстемтұруынаəке
леді. 
Үшіншітүрде(түпкіліктітүр)барлықмүліккөбінесеəкесініңамандығынжалғастырушыбірмұрагер-

діңқолынаөтеді.Бірғанамүрагердіңболуыбасқабалалардыата-
анасыныңүйіненбөлекшығарудықажететеді.Оларөмірлерініңсəтсізкезіндеөздерінеқамқорлықкөрсететін(p
atronage),ата-
анасыныңшаңырағынақайтаоралып,қозғалыстаболады.ЛеПлеұсынғанəлеуметтікқатынастардыөлшеужəне
қарастырудыңиндикаторыніздеутəсіліотбасылықзаманауиəлеуметтанудажан-жақтыдамыды. 

«Функционализмнің»негізінқалаушыЭ.Дюркгейм[14]отбасынатəнбірлікпенбірлестікмеханизмде-
рініздеугетікелейəсеретті.Олотбасылықөмірдеотбасыныңəрмүшесініңаларорынынакөңілаударукерекдепт
үсіндірді.Соныменқатар,олурбанизацияныңəсеріненотбасыбірқатармаңыздыфукцияла-
рынжоғалтатынына,некеніңеріктілігіненотбасыныңтұрақтыболуыазаятынына,отбасылықбірліктіңтөменде
йтінінекөңілаудараотырып,отбасынтуыстардыңкеңшеңберінентартоп–
«жұбайлықотбасына»дейіншектейтін«контракция»(қысу)заңынтұжырымдады.Отбасылықəлеуметтануғаб
іріншідеңгейлітоптарменекіншідеңгейліқоғамдықинституттардыңайырмашылығыненгізгенЧ.Кулидың[15
]«əлеуметтіктоптар»теориясыкөпəсеретті. 
Соныменотбасылық-некелікқарым-

қатынастарғадегенкөзқарастардыңдамуыныңекіншікезеңініңжетістіктеріменерекшеліктеріқысқашаосынд
айкөзқарастарғатоқталдым.Бұлкезеңніңбастыерекшелі-гі–
ХIХғасырдыңекіншіжартысыныңбасындағалымдаротбасылық-некелікқарым-қатынастарғабайла-
ныстысубъективтікөзқарастарменойларбілдірді,алғасырдыңаяғындаотбасылық-некелікқарым-
қатынастардыңнақты-тарихи,əлеуметтанулықжəнебасқамəселелерінекөңілаударды. 
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Үшіншікезеңде(ХХғасыр)отбасыжəнежұбайлыққақатыстыкөптегенеңбектерпайдаболды;соныменқата
рнекелікқарым-
қатынастардыңтүрлеріменформалары,кезеңдеріне(өзжұбайынтаңдау,ажырасужəнет.б.)байланыстыэмпир
икалықмəліметтержинаужүзегеасырылды;отбасытеориясыүшінмаңыздыотбасынқұру,отбасылық-
некелікқарым-
қатынастардыңтұрақтылығымəселелерізерттелді;отбасыныңөзгеруіүдерістерініңтеориялықконцепциялар
ыжан-жақтыдамыды. 
ХХғасырдыңбіріншіжартысындаЛеПленіңэмпирикалықбағытынанегізделгензерттеубағыттарыкөбірек

болды.Соныменқатаротбасыныңəлеуметтікмəселелерінеқарайауысудабайқалды. 
ОтбасыныңөзгеруімəселесіБатыстаХХғасырдың20-30жылдарындағыіріэкономикалықдағдарыс-

пенсəйкескелді.Бұлкезеңдеотбасыныңөзгеруіүдерістерініңəлеуметтікмаңызынтүсінужүзегеасабастады. 
БұлкезеңдежарықкөргенеңбектердіңішіндегімаңыздыжұмыстардыңбіріУ.Огборнның«Өзгерістегіжүйе

»еңбегі(1929).Огборнныңойыншаəлеуметтікөзгерістердіңнегізіндетехникалықжаңалықтартұр.Солəлеумет
тікфакторлар,Огборндəлелдеугетырысқандай,отбасыныңалтымаңыздыфукциясыныңбесеуініңотбасынант
ысжағдайдажүзегеасуынаықпалетті.Бұлжағдайдыол«отбасыныңөзфункцияла-
рынжоғалтуы»депатады.Огборнныңотбасыныңфукционалдыкелбетініңөзгеруітуралыойыжақсықабылдан
дыжəнеəртүрліконцепцияларауқымындадамыды.Мысалы,К.Циммерман«Отбасыжəнеөркениет»(1947)кіт
абындаотбасылықөзгерістердіотбасыныңдезорганизациясыдепқарастыруғатырысты. 
Отбасыныңдағдарысыната-

аналарменбалалардың,жұбайлардыңодағыныңəлсіреуіжəнеотбасылықшаруашылықтыңыдырауыдептүсін
діретінП.Сорокинніңөзіндікконцепциясы«Ресейдіңқазіргіжағда-
йы»(1922)[16]еңбегімен«Қазіргізаманғыотбасыныңдағдарысы»(1916)мақаласындаберілді.Жұбай-
лародағыныңыдырауының,əлсіреуінніңдəлеліретіндеСорокинбірқатарэмперикалықмəліметтердікелтіреді:
ажырасудыңүлессалмағыныңтезөсуі;некедетуылғанбалаларсаныныңазайуы;əйелдерэманципациясы;неке
институтыныңзайырлысипаты.Отбасыныңбұзылуынкөрсететінбұлжоғарыдакелтірілгенəлеуметтікмəдени
факторларСорокинніңойынша,əрдайымөсетүсуде.Еңалдымен,отбасы-
лықфункциялардыңөзгеруінебайланысты«ата-ана-бала»қарым-
қатынастарымаңыздыөзгерістергеұшырайды.«Қазіргікездегіотбасыныңдағдарысы»мақаласындаСорокин
былайдепкөрсетеді:«ата-аналаржəнебалаларқарым-қатынасындағыбетбұрысата-
ананыңқамқорлығыныңтөмендеуінжəнеоныңқоғамменмемлекеттарапынанкөрсетілетінқамқорлықпенауы
суын,отбасыныңоқытушылық,тəрбиелікрөлініңбірте-
біртежойылуынжəнеолорындықоғамменмемлекеттіңбасуынбілдіреді»[17].Капита-
лизмніңдамуынабайланыстыотбасы,Сорокинніңпікірінше,біртұтасшаруашылықбірлікболуданқалады.Эко
номикалықдамудыңəсерінен«жабықнатуралдышаруашылықтың»барлықмəніжойылады.Барлықмүшелері
қоректену,азық-түлікдайындау,қомақтышаруашылыққалыптастыружұмысыменайналысатын«үй-
ошақ»бірте-
біртежойылады.Бірақта,Сорокинотбасыныңдағдарысыоныңтолық«күйреуі»емесдепесептеген:«Бұзылу...т
езжүрудежəнеболашақтадаосыбағыттажүретіншығар.Иə,олжалпыотбасыныңжойылуынаəкелмейді.Отбас
ыжұбайлародағыжəнеата-
аналарменбалалардыңодағыретіндемүмкінқалады,бірақолардыңтүрібасқаболады»дегенпікірдеболды.Дəст
үрліотбасы-
ныңыдырауүдерісіндееңалдыменотбасыныңжаңатүрлерініңпайдаболуыменбайланыстыөміршеңбелгілерд
іңбарекендігінеСорокинсенімді.Ал,үдерістіңөзіотбасыныңжаңаформатүріндеəрекететуінежағдайжасалған
ғадейінсозылады.ЭволюциялықбағытпенфукционалдықтүсіндірудібіріктіруХХғасырдыңалғашқыонжылд
ықтарындаСорокингеотбасыныңжағдайыноныңжалпыөзеруініңбіркезеңідепжан-
жақтысуреттеуге,фукцияларынталдауғамүмкіндікберді.КейінгіжылдардаСорокинотбасымəселелерінзертт
еудіжалғастырды.Біраққазіргіқоғамменмəдениеттіңортақдағдарысы,соныңішіндеотбасыныңдағдарысы–
үлкенүдерістіңбірбөлігіғанадегенжалпытүсінігіөзгерді:циклдықөзгеріс,интеграцияжəнедезинтеграция–
негізгіəдістемелікжəнетүсіндірмелікұстанымдарболды.«ДағдарыстаншығудыңжолынСорокинендіотбасы
ныңдəстүрлітүрінеқайтыпкелу,бірақтарихтыңжаңаайналымындақайтыпкелудептүсінді.Ескітүрдісалысты
рмалытүрдеалғанда«жаңа»мазмұнментолтыру,яғниадамзатты«моральдықтұрғыданқалпынакелтіру»əдісб
олады.Бұлтұжырымныңмəнін«Отбасы–
кішкентайшіркеу»дегенафоризмбəріненжақсыашады.Мінеосындайодақадамзаттыжалпыламадағдарыстан
құтқарады»[18]. 

1945жылычикагомектебініңөкіліЭ.Берджесстың(Г.Локкпенбірлескен)«Отбасы»[19]дегенкітабыжарық
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көреді.Авторлардыңпікірінше,отбасы–
«өзараəрекететушітұлғалардыңбірлігі»,жекеиндивидтұлғағаайналатынорта.Бұл«бірлік»əлеуметтікұйымн
ыңжағдайында,жалпықоғамныңдезорганиза-
циясыныңдəрежесіндекөрсетеді.Қоғамныңдамубарысындаəрекететудің,құндылықтардыңжəнет.б.отбасыл
ық«үлгілері»жалпыəлеуметтікүлгілергесəйкескелмейтінкезең,авторлардыңойынша,сапалықəлеуметтікөзг
еріскезеңіболады.Бұлүдерістіңмаңыздыкөрсеткішіотбасыинститутыныңжалпытұрақ-
сыздығыболыптабылады.Авторларөзеңбектеріндеотбасыөміріндегіөзгерістериниституттан(отбасы-
ныңдəстүрліүлгісі)достастыққа(отбасыныңзаманауиүлгісі)қалыптытүрдеөтудіңсалдарынанболадыдегентұ
жырымдыдəлелдеугетырысты.Э.БерджесспенГ.Локктыңкөзқарастарыбойыншаəлеуметтікинституттыңба
рлықбелгілеріжойылғанкездеотбасыөзгеріскетүсіп,жекеқызығушылықтарыменқажеттіліктеріүшінөзараəр
екетететінадамдардыңеріктіассоциациясына,яғни–
достастыққаайналады.Отбасыныңөзгеруіреорганизация,отбасыныңбарлықсипатының,құрылымыныңжəн
еəрекететуініңөзгеруідепқарастырылды. 
ХХғасырдыңортасындаəлеуметтануғылымдарындакөбінесеАҚШəлеуметтанушыларынатəн(Т.Парсонс

,У.Дж.Гуджəнебасқалар)əлеуметтік-фукционалдыталдаукеңетекалды. 
Т.Парсонс«Отбасы,əлеуметтенужəнеинтерактивтыүдеріс»(1955)аттыеңбегіндеотбасылықəлеуметтену

діталдауғакөпкөнілбөлді.Бұндаотбасыныңқұрылымыбастапқымаңыздынысанболыптабылады.Құрылымр
етіндерөльдердібөлуарқылыжетугеболатынқарым-
қатынастыңтұрақтылығыалынды.Рөльдердіңөздерінжүйеніңəрекететуініңөміршеңдігінқолдауғабағытталғ
анфукционалдырөльдердепқарастырды.Т.Парсонстыңзерттеуіамерикандықотбасынқарастыружəнесолзам
андағыантропологиядақабылданғанотбасыныңнуклеарлықнемесеқарапайымсипатыныңжалпыламалығыт
уралыкөзқарасқанегізделгенболатын.ӨзқатарласыР.Ф.БэйлссекілдіПарсонсəлеуметтіктоптыңішіндекөшб
асшылықтыңекітүрінайқындайды:ұйымдастырушылықміндеттердіорындауғабайланыстыанықталатынин
струменталдыжəнеэмоционалдыкөшбасшылық.ОсығанбайланыстыПарсонснуклеар-
лықотбасыныңəлеуметтікжүйесінмынандайрөльдердің–
күйеу/əке,əйел/ана,ұл/аға,қыз/əпкежиынтығыдептүсінді.Инструменталдыкөшбасшылықкүйеу/əкерөліне,э
моционалдықкөшбасшылықəйел/анарөлінебайланысты.«Балалардыңқалыптытүрдеəлеуметтенуінеқажето
тбасыныңбарлықмүшелерініңарасындағыэмоционалдытепе-теңдіктісақтаудыңфункционалдықміндетіата-
аналарарасынданекеменбекітілгенмықтыодақтыңболуынқажететеді.Парсонстыңойынша,отбасыныңəлеум
еттікжүйесіуақытшасипаттаболады:балалардыңəлеуметтенуміндетінорындағансоң,балаларөздерініңнукле
арлықотбасынқұрғандықтан,олөзінен-
өзіжойылады.Бірақ,Парсонсқоғамныңқұрылымдықбөлінудеңгейініңөзгеруісалдарынанқоғамдануклеарлы
қотбасынанбасқабарлықтуысқандықтыңтүрлерініңмаңыздылы-
ғыөзгередідегенойдаболды.Нуклеарлықотбасыныңересектердіңбастапқыəлеуметтенуіжəнетұлға-
ныңэмоционалдытұрақтылығыфункцияларынанбасқа,барлықнегізгіфукцияларыорынауыстырады(мысал
ы,жұмыспенқамтамасызетусаласына).Бұлотбасыныңыдырауыныңкөрсеткішіемес,керісіншеоның«маманд
ануы»жəнеқоғамдағырөлініңартуы,өйткеніөмірлікфукциялартекотбасындағанаорындалады. 
У.Гудəртүрліқоғамдағыотбасынкеңкөлемдегіантропологиялықжəнеэтнографиялықмəліметтернегізінд

езерттеубарысындаөзконцепциясынқалыптастырды.Олда,Парсонстаұсынғанүлгі(«некегенегізделгенотбас
ы»)абстракцияболыптабылады.Бірақоныңабстракциясыəлеуметтіктопемес,оладамдарғатəнжəнеолардына
қтытүрдеəрекететугемəжбүрлейтінойларжиынтығы.Гудтыңойынша,отбасыныңбатысқоғамынатəнтүрітөм
ендегіидеялардықалыптастырады:жұбайлардыңжəнеолардыңбалаларыныңөміріненқандастуыстарыныңкө
пшілігініңшектетілуі;жұптықотбасыныңавтономиялығыжəнеэкономикалықтəуелсіздігі;жұбайынеркінтаң
даужəненекеқұрғанкездегіөзаракелісім;салыстыр-
малытүрдеалғанданекегетұружасыныңүлкенболуы;өзарамахаббатсезіміменқұқықтықтеңдікнегізболғанжұ
байлардыңэмоционалдықтепе-
теңдігінқолдау.Отбасыныңбұлүлгісіиндустриалдықоғамментығызбайланысты.Басқақоғамдардыңдаиндус
триалдануыолардағыотбасылықөмірдіңосыидеалдыүлгігежақындайтүсуінеəкеледі.Парсонстыңтарихтант
ысүлгісінеқарағандаГудтыңконцепциясықоғамдықөзгерістердіескерген,бірақотбасыныңидеалдықжақтар
ынакөңілбөлуГудтыотбасыжəненекеинститутыныңтоптықдинамикасынталдауданалшақтатты.Отбасылық
өмірдіжан-жақтыталдауүшінекіəдістідебіріктіретінбағытқажетболды. 
Бұлміндеткейінгіонжылдықтатдағыеңбектердебіршамажүзегеасырылды.60-

70жылдардаотбасынзерттеужоғарыдакелтірілген(көбінесеПарсонстыңүлгісінің)үлгілердіңбірнемесебірне
шеэлементте-
рінжоққашығаруыменнемесеотбасылықөмірдіңқұндылықтарынжалпыжоққашығаруменбайланыстыболд
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ы.Мысалы,Парсонстыңотбасыішіндерөлдердіңбөлінуітуралытезисікөпкүмəнтудырды.Бұлжағынаналғанд
аЭ.Ботттыңзерттеулерімаңыздырақсаналады.Боттжұбайларарасындарөлдербөлінгеннемесеортақ,ұқсасбол
уымүмкін,олардыңрөлдерініңбөлінуікөптегенфакторларғабайланыстыдеді.Рөлдердіңнеғұрлымтереңірекб
өлінуінекегетұрғаннанкейін,күйеуіменəйелідебұрынөмірсүргенжерде,отбасыныңдаоданарықарайтұруына
байланысты.Бұлжағдайдакүйеуіменəйелідебұрынғыəлеуметтікбайланыстарыменқарым-
қатынастардысақтапқалады.Күйеуіменəйелініңкейбірортақміндеттері,қызығушылықтарыменшешімдеріб
олсажəнекөпуақыттыбіргеөткізсе,ондаортақрөлдерпайдаболады.Парсонстыңүлгісінотбасылықөмірдіңтөр
т–дəстүрлі(классикалық–
үлкенотбасы),əлсіз,шектелгеннуклеарлы,өзгергенүлкенотбасынемесесалыстырмалытəуелсізнуклеарлыотб
асыларкоалициясыүлгілерінұсынғанЕ.Литвакқатаңсынғаалды.Отбасылықөмірдіңүлгілерініңбұлтоптама-
сынпайдаланаотырып,ЛитвакПарсонстыңүлкенотбасыныңқазіргікездегідемократиялықиндустриал-
дықоғамғасəйкесемесдегентұжырымынжоққашығардыжəнеөзгергенүлкенотбасыбіршамакеңтарағанжəне
қоғамдамаңыздырөльатқарадыдепкөрсетті. 
Соныменқатар,бізурбанизацияменғылыми-

техникалықтөңкерістердіңəсеріненотбасымүшелерініңнормативтікқағидаларыменқұндылықбағдарыөзгер
генінескеруімізкерек.Жоғарыдəрежедегіəлеумет-
тікмобильділік,тұрғылықтыорынын,жұмысынжиіауыстыружəнет.б.құбылыстаржекеқарым-
қатынастарменбайланыстардыңтұрақсыз,олардыңқысқамерзімді,сенімсізболуынаəкеледі.Американ-
дықəлеуметтанушыО.Тоффлержазғандай,«супериндустриализмгежақындағансайынадамдардыңбір-
бірінедегенқарым-қатынасыбірте-біртетұрақсыз,уақытшасипатқаиеболабастайды.Адамдарбірте-
біртежоғарылайтүсетінекпінмен,тоқтаусыззаттарменорындарсекілдібіздіңөмірімізарқылыөтеді.Бізкөбінес
е,біздіқоршағанадамдарменүстірт,іскерлікқарым-
қатынастарғатүсеміз»[20].ТоффлерАҚШжəнебірқатаревропалықелдердегіотбасылықөмірдіңтəжірибесіне
сүйенеотырыпболашақтыңотбасынболжауғатырысады;болашақтағымүмкінболаротбасытүрлерінкөрсетед
і.Олғылымныңарықарайдамуыанаболужəнеəкеболуұғымдарынақатыстымəселенікүрделендіретүседідепсе
неді.Бірақ,олхалықтыңкөпшілігіпсихологиялықкүрделімəселелердікөпжағдайдашешеалмайтын,отбасыны
ңүйреншіктітүріненөзбақыттарыніздеуінжалғастыратынынмойындайды. 
Дегенмен,бізүшінотбасынөмірлікқұндылықтардың,түсініктердің,қоғамменөзарақарым-қатынас-

тардағыұстанымдардыңбелгілібірбірлігіменбіріккен,адамдардыңқауымдастығыретіндеқарастырумаңызд
ыболыптабылады.Аталмыштəсілдіңөзектілігі,бізгебіржағынан,отбасындакейінбізгеақпаратіріктеудіңөлше
мдерінеайналаалатын,олардыңформаларыныңбіреуінебасымдықберугемүмкіндікжасайтын,құндылықтық
бағдарлардыңіргетасықаланатындығынанкөрінеді.Екіншіжағынан,отбасымəдениқұндылықтардыңсақтау
шысыретіндесипатталады,олеңбекқызметіменруханиқызметүдерістеріндемəдениеттібайытып,оныжасұрп
аққаберіпотырады. 
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Семьяибрак:социологическаятеорияиисторияразвития 
Вданнойстатьерассмотреныособенноститеоретическогоисследованиясемейногосоциума,атакжетеории,которыев

ыявленыспомощьюанализасовременноговиденияилитературы.Текущиесемейныепроблемысоздаютсовременнуюсоц
иальнуютенденциюиявляютсяпричинойиследствиемэтихтечений.Какираньше,кризисвсемьепривлекаетвниманиесост
ороныученых,этапроблемарассматриваетсякаксоциальныйинститутиисследо-
ваниятакогородаоченьважныдляобщества.Семья,какосновнойсоциальныйинститут,влияетнавсесоциальныеформиро
вания.Семьянетолькоактивновоспринимаетвсесоциальныеявления,ноиопределяетиразвиваетих.Поканебудутанализи
роватьсявсеважныепроцессывжизнисемьи,невозможнопонятьсоциальнуюжизнь.Насегодняшнийдень,проблемысеме
йнойжизниявляютсяобъектомсразунесколькихнаучныхдисциплин.Цельюкаждойизэтихдисциплин,вцеломявляетсяв
ыявлениеособенностейприисследованиисемьиибрака. 

Ключевыеслова:Социологиясемьи,социальныйинститут,социальнаягруппа,социальноеизменение,ценности,брак 
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Thefamilyandmarriage:sociologicaltheoryandhistoryofdevelopment 
Thisarticledealtwithespeciallytheoreticalstudyoffamilyandsocietyandwithdifferenttheoriesthatareidentifiedthroughcarefula

nalysisofthecurrentvisionandliterature.Thus,thecurrentfamilyproblemscreatesocialtrendsandareacauseandconsequenceofthesetr
ends.Asbefore,thecrisisinthefamilyattractedattentionfromscientists,theproblemisseenasasocialinstitution,andsuchstudiesarever
yimportantforthesociety.Thefamilyasamainsocialinstitutionduringitsdevelopmentaffectsallsocialformations.Thefamilyisnotonl
yactivelytreatsallsocialphenomena,butalsoidentifiesanddevelopsthem.Untilanalyzedallimportantprocessesinthefamily,itisimpo
ssibletounderstandsociallife.Todate,theproblemsoffamilylifeareanalyzedfromatheoreticalpointofview,severalscientificdisciplin
es.Thepurposeofeachofthesedisciplines,asawholeistoidentifyfeaturesinthestudyofmarriageandfamily. 
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С 
 

А.Т. Əбдіраманова–ҚорқытАтаатындағыҚызылордамемлекеттікуниверситетінің 
ағаоқытушысы,философияғылымдарыныңкандидаты 

 
Мақаладакəсiпкерлiкмəдениеттіңсалалықтүрлеріндегіқарым-

қатынасмəселесіталданады.Мəдениеттiңмазмұныменмəдениеттiтасмалдаушыкоммуникативтiк(қарым-
қатынастық)құралдарарасындағыалшақтықайқындалады.Кəсіпкерлікмəдениеткемейлiншекүштiықпалететiнекiөлше
м–
тəуекелжəнекерiбайланысталқыланады.Осыөлшемдергесəйкесмəдениеттiңмынадайтүрлерiерекшеленедi:саудамəден
иетi,саудагерлiкмəдениет(пайдалысаудажасаумəдениетi),əкiмшiлiкмəдениетжəнеинвестициялықмəдениет. 

Тірексөздер:ақпарат,кəсіпкерлік,кəсіпорын,коммуникациялықмəдениет,құндылықтар,мəдениет,бизнес,шаруашы
лық,сауда 

 
Жаңағасырменжаңамыңжылдықтыңбастауындапостиндустриалдыақпараттыққоғамғаөтубарысындағы

трансформациялықпроцестернəтижесiндегiғаламдықөзгерiстерменəлемдiкүрдiстерденқазақстандыққоғам
датысқалаалмады.Бiздiңтəуелсiздігінеширекғасыртолыпотырғанмемлекетiмiзэкономиканыбасқарудыңжо
спарлыжүйесiненоныңнарықтықтетiктерiнеөтеотырып,халықаралықэкономикалықжүйеденөзiнiңлайықты
орнынтабуғаұмтылуда.Тəуелсіздіктіңтаңыатқантұстақазақ-
стандықөкiметэкономиканынарықтықрельскекөшiрiпқайтақұруүшiнқажеттiбiрқатармаңыздышаралардыа
тқарды:мемлекеттiкменшiктiжекешелендiру,қаржылық,несиелiксаясат,құндықағаздарнарығынқұру,жалп
ынарықтықинфрақұрылымдықалыптастыру.Өтпелiқоғамдажалпыэкономиканысауықтырудыңжəнедағдар
ыстаншығудыңалғашқықадамыкəсiпкерлiктiдамытуболыпсаналды.Сондықтандаөкiметкезеккүттiрмейтiн
шараларқатарынакəсiпкерлiкқызметтiқолдау,шағынжəнеортабизнестiдамытумəселелерiнқойды[1,2б.].Ала
йда,өтпелiкезеңгетəнерекшелiктергеорай,елiмiздекəсiпкерлiкбелсендiлiкпенортатаптыңқалыптасуықалаға
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ндеңгейдентөменеді.Мұныңбастысебепте-рiнiңбiрi–
фирманытiкелейбасқарудеңгейiменаймақтықбасқарудеңгейiнiңжəнемемлекеттiкдеңгей-
деқамтылғанкəсiпкерлiктiбасқарудыңтұстасжүйесiнiңжоқтығы,сондай-
ақжекесалаларда(кластерлiк)кəсiпкерлiктiдамытудықамтамасызетудiңтиiмдiтетiктерiнiңжоқтығыменқата
р[2,3-
4бб.],кəсiпкерлiкмəдениеттiңтөмендеңгейдеқалыпқоюы.Сондықтанкəсiпкерлiкпенмəдениеттiңарақатынас
ыəлікүнгедейінкүнтəртібінентүспейотыр. 
Кəсiпкерлiкмəдениеттуралыайтқанда,мəдениеттiңмазмұныменмəдениеттiтасмалдаушыкоммуни-

кативтiк(қарым-
қатынастық)құралдарарасындағыалшақтықтыаңғаруғаболады.Дегенменонызерттеубарысындакоммуника
тивтiкқұралдарсенiмдерменқұндылықтартуралытүсiнiктiұғынудыңнегiзiнқұрайды.Өкiнiшкеорай,нақтыжа
ғдайанағұрлымкүрделi,мəдениеттiңбелгiлерiнанықтаудабiрқатарқиыншылықтарғадушарболамыз. 

«Ақпараттыңқұралыақпарат»депМаршаллМак-
Моэнайтпақшы,қолданылатынколммуникацияқұралыменхабардыңбiр-
бiрiненайырмашылығыаз,өйткенiкөпжағдайдакоммуникативтiқұралшынмəнiндеақпараттыбiлдiредi.Шын
дығындаəртүрлiкоммуникативтiкқұралдардықолданубарысындаəртүрлiақпараттарпайдаланылуымүмкiн.
Мысалы,бiркəсiпорындатүсiнiксiзциркулярформасындаайтылғанмəлiметтүрлiпiкiрлертуғызуымүмкiн. 
Мəдениетбiрмезгiлдеəрiнəтиже,əрiпроцессболаалады,оладамитұтастықтықалыптастырадыжəнесоныме

нбiргеосыменбайланыстыөзараəрекеттiңнəтижесiболыптабылады.Мысалы,ұжымдасырткөзгебайқалақойм
айтынкелiсiмнiңнегiзiндепiкiрталастарашықжəненəтижелiөтедi.Бiр-
бiрiменашықəңгiмелесубарысындақалжыңдакемшiлiкболмаса,жиналыстыңнəтижесiнайқынаңғаруғаболад
ы.Сұхбаттасудыңқолайлыжағдайыбарысындақауымдасыпжақсынəтижегеқолжеткiзугеболады.Сондықтан
нəтижеменпроцессбiр-бiрiненажырағысызбiрегейболыпкөрiнедi. 
Субьективтiқабылдаудыңспецификалықформасыэтноцентризмдi,дəлiрекайтқанда,өзмəдениетiңдiғанаб

арлығыүшiншешушiдепесептеуменөзгелердiңəрекетiнтекосықырыменбағалауүрдiсiнбiлдi-
редi.Мысалы,бiреушенеунiктiкаппаратжұмысыныңформасыменжəнеəдiстерiменкелiспей,оларды«еркiнэк
ономика»тұрғысынанқарастырса,олөзгемəденидеңгейгежатқандықтанқалыптасқанжағдай-
дыөзгертеалмайды.Психотерапиядағыдəрiгерменпациенттiңарасындағысұхбатсекiлдiмəдениеттiтаныпбiл
уүшiнзерттеушiсолкəсiпорынныңдүниетанымын,ойлаустереотипiн,құндылықтаржүйесiнигеруiтиiс.Мұнд
айтəсiлкөбiнеалғашқықауымдықмəдениеттiзерттеубарысындаантропологиядақолданылады. 
Кəсiпорындағыбасшылықпенменеджмент,коммуникацияныңтүрлерi,ондағыойынережелерi,аңыздар,ғұ

рыптар,рəмiздер,тiлменжүйетуралыəдебиеттербiршамажеткiлiктi.Сондықтанбiзоғанкөптоқталмайкəсiпке
рлiкмəдениеттiңсалалықтүрлерiнқарастырайық. 
Кəсiпкерлiкмəдениеттiңкөптүрлiлiгiадамəрекетiменөндiрiстiңалуантүрлiлiгiменсипатталады.Саудакон

цернiменқұрылыскəсiпорныарасындағы,жылжымайтынмүлiксатуменайналысатынмаклеркеңселерменқам
тамасызетукəсiпорындарыныңарасындағыайырмашылықтаркөзгекөрнекiжəнеəркiмгедетүсiнiктi. 
БатыстықзерттеушiлерДилжəнеКеннедикəсiпкерлiкмəдениеттүрлерiнеқатыстымынадайқарапай-

ымүлгiұсынады: 
 

Тез  Саудамəдениетi  Саудагерлiкмəдениет 
        /тиiмдiсаудажасаумəдениетi/ 

Керiбайланыс 
 

баяу  Əкiмшiлiкмəдениет  Инвестициялықмəдениет 
 
 

кiшi   үлкен 
тəуекел 
 

Сурет1–Спецификалықсалалықмəдениеттiңсхемасы 
 
Бұлжердемəдениеткемейлiншекүштiықпалететiнекiөлшемпайдаланылады:тəуекелжəнекерiбайланыс.Қ

андайдабiршешiмнiңнемесенақтыəрекеттiңбойында,обьективтiжəнесубьективтiтəуекелбар.Бұлжерде,еңал
дыменнарықтыңқызметiменбаланыстытəуекелшiлшешiмдерменəрекеттербастымағынадаболады.Қабылда
нғаншешiмдұрысболдыманемесенақтыəрекеттиiмдiболдыма,бұлқашананықталады?Бұлжердебелгiлiбiрме
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рзiмiшiндетабыстарменсəтсiздiктертуралырыноктанақпараттүсетiнуақытұғынылады. 
Осыөлшемдергесəйкесмəдениеттiңмынадайтүрлерiерекшеленедi:саудамəдениетi,саудагерлiкмəдениет(

пайдалысаудажасаумəдениетi),əкiмшiлiкмəдениетжəнеинвестициялықмəдениет. 
Саудамəдениетiтезкерiбайланыспенжəнекiшi(аз)тəуекелменсипатталадыда,еңалдыменсаудаұйымдары

нда,өткiзумекемелерiнде,компьютерөндiрушiлерменавтомобильсатушыларда,жылжымай-
тынмүлiксатушымаклерлерменқаржымаклерлерiнде,тауарлардыүйгеəкелiпсатуда,сондай-ақұсақ-
түйексаудасындадамиды. 
Мұндағытабыссатыпалушылардыңсанынажəнесаудажасаудыүнемiiздестiрудегiжiгерлiккебағынышты.

Жекелепсаудажасаубүкiлкəсiпорындыбанкроттыққаəкелмегендiктенмұндағытəуекелдiңкөлемiүлкенемес.
Оныңүстiнеахуалқысқағанауақыттыңiшiндерыноктаненiңөтiп,ненiңөтпейтiндi-
гiнаңғаруғаболатындығыменжеңiлдетiледi. 
Қызметкерлерəдетте,эксперименткебатылкiрiсетiнжас,белсендiадамдарболады.Оларiшкiруханибайлығ

ытереңболмағанымен,сырттайтартымды,ашық,адамдарменəзiл-қалжыңдасаотырып,шешен-
дiктiшеберқолданаалады.Оларкөбiнесатыпалушыменбетпе-бетқалатындықтан,оларғаұжымқызмет-
керлерiнiңқолдануыəрқашандамаңызды.Саудамəдениетiсаласындағықызметкерлербарлықжағынаналғанд
аұжымдықойындыжақсыжүргiзедi,күрделiемесшешiмдердiтезқабылдауғабейiм.Ойланыпбасқатырғаннанг
өрi,оларпрактикадасынапкөругетырысады.Əрекететугедегенұмтылысанықкөрiнедi. 
Бiр-

бiрiментығызқатынас,пiкiралмасусаудамəдениетiсаласынұжымшылдықпенжолдастықрухындағыкоммун
икативтiсипатыменерекшелендiредi.Сондықтанқызметкерлердiңөткiзiпотыратынəртүрлiшараларыбiрiгiпк
өңiлкөтеруменастасыпжатады.Жарыстар,кездесулер,жиналыстар,семинарлар,экскурсиялароларүшiнүлке
нмəнгеиеболады. 
Табыстəуекелменемес,өткiзудiңкөлемiменөлшенедi.Табысқакенелумiндеттiтүрдетойланады.Қаржылы

қынтабұлқызметкерлерүшiнүнемiалдыңғыорындаболақоймайды,командағадегентиесiлiкитермелеушiлiкт
iңмаңыздыфакторынаайналды. 
Саудамəдениетiсаласыныңкүшiкөпнəрсенiтезарадақозғалысқакелтiруiменсипатталады.Бiрақсоныменқ

атар,кейбiркемшiлiктердекездеседi. 
–

сандықмөлшерсападанасыптүсiпжатады.Сатуғадегенкүштiұмтылысонанкейiнболатынсалдарларғакөңiлбө
лудiжойыпжiбередi; 

–
жеделтабысқажетусананыжаулапалады.Кейдебiрсəттiктабыстыңрыноктыжоғалтуғанемесекəсiпорынныңб
iрте-бiртедағдарысқаəкелумүмкiндiгiескерiлмейдi; 

–
қызметкерлеркөбiнеөздерiнкəсiпорынменемес,еңалдыменұжымменбайланыстырады.Бұлəсiресе,қамсызда
ндыруiсiндетұтасұжымныңбiрұйымнанекiншiсiнекөшуiненаңғарылады.Егердағдарысқадушарболса,қызм
еткерлердiңбұлмəселелергешыдаптұруғатөзiмдiлiгiжетпейдi; 

–
саудасаласындақызметкерлерқартаймайды.Мамандаралмасыпкетуiнiңжоғарыдеңгейiкəсiпорынқызметкер
лерiнiңорташажасшамасынжасартады.Осығанорай,кəсiпорынмəдениеттiалғаитермелейтiнадамдарданайр
ылуымүмкiн. 
Саудамəдениетiсаласындағыосыпроцестердiбаяулатуға,үстiртжəнеасығысшешiмқабылдауданаулақбол

уүшiнқызуқызметкерлердiңұмтылысынбəсеңдетугебайланыстыкеңестерберiсiпотырады.Мысалыүшiн,ИБ
Мфирмасыныңқабырғасындағы«Ойлан!»дегенүндеусапаменбелсендiлiктiң,тұрақтылықпенөсiмнiңарақат
ынасынбекiтугеарналған. 
Пайдалысаудажасаумəдениетiнде(саудагерлiкмəдениетте)сəттiжəнесəтсiзкəсiпорындардағытезкерiбай

ланысжəнеорташажəнежоғарыдеңгейдегiқаржылықтəуекелорыналадыжəнебұлмəдениеттiңтүрiқұндықаға
здармен,төлемқұралдарымен,шикiзатпенжəнет.б.саудажасағандакездеседi.Оныңэлементтерiнсəн,космети
ка,кəсiбиспорт,жарнама,кəсiпорындардықаржыландырусияқтысалаларданаңғаруғаболады. 
Берiлгенмүмкiндiктiжеделпайдалану–

негiзгiстратегия.Мұндатезсаудажасаудыжəнеақшанытезалудыұнатады.Саудагерлiкмəдениетсаласыiскера
дамныңсубмəдениетiнеқолайлынегiзболыптабы-
лады:адамөзшешiмiндеқатаңболады,үнемiөзгелерменбəсекегетүседi,агрессивтiмiнезқалыптасады.Сезiмта
лдықпенэмоционалдықтыкөрсетугеболмайды.Адамдарбiр-
бiрiменөтетезжəнеқысқағанасөйлеседi.Мұныңмысалынбиржадақолданылатынқысқарепликаларменымтiлi
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ненкөругеболады. 
Ұжымныңiшiндегiынтымақтастықбарыншашартты.Қызметкерлерұжымдықойындыөздəрежесiн-

деойнамайды.Қызуəрекетпенбəсекелестiкжүгiадамдардыңтұрақтыжəнеестияртоптарыныңқалыпта-
суынаықпалетпейдi.Кез-
келгенсаудагерлiкiстiңмақсатыпайдатабуболғандықтанқызметкерлерқаржылықтабыстысыйлық,марапатт
аужəнетүскенпайданыңүлесiтүрiндекүтедi.Байлықтыбiртүндежасауғажəнеонанайрылуғаболады.Əдеттеам
ерикандықтардабылайдепайтылады:«Таңатса,долларболады»немесе«жаңаойын,жаңатабыс». 
Саудагерлiкмəдениетсаласындатабыстекақшалайғанаемес,жекетұлғамен«жұлдыздарға»табыну-

шылықарқылыдакеледi.Қазiргiуақыттағыменеджменттiңəдiс-
тəсiлдерiғұрыпқа(ритуал)айналыпбаражатқандай.Саудагерлiкмəдениетсахнасындағыойыншыларырымш
ылболыпкеледi.Мұндаймəдениортадаырымшылдық,пайдакүнемдiк,агрессиялықбағаланады.Сəтсiздiктер
менолардыңсебептерiтуралыайтылмайды.Бұлжағдайда,əрине,күштiмəдениетболмайды,өйткенiмұраетiпқа
лдыратындайқұндылықжоқ. 
Мəдениеттiңмұндайформасынтекойыншыныңқұмарлығыменғанатүсiндiругеболады,өйткенiсаудагерлi

кiстербүкiлөмiрбойытəуекелменсерiкболуғамəжбүрлейдi.Құндықағаздарменайналыса-
тынкəсiбисаудагеркүнiбойымазасыздықкүйкешедi.Оныңкөңiл-күйiакциялардыңкурсыныңөзгерiсi-
менбайланысты,алолөзгерiстiалдын-алаболжауқиын. 
Əкiмшiлiкмəдениетбаяукерiбайланыстыжəнетəуекелдiңкiшiдеңгейiндеорналасады.Мəдениеттiңбұлтүр

iқоғамдыққызметкөрсетуұйымдарында,жолғақойылғанжəнеқорғалғансалалардағыкəсiпорындарда,iрiəкiм
шiлiкфирмаларда,көбiнесақтандыружүйелерiменбанктердекездеседi. 
Бұлұйымдарстратегиялықтұрғыдақызметкөрсетуге,сервискебағытталғандықтанөзiндiксақтанудыңқуат

тыүрдiстерiменжəнекүштiөзiндiкдамудинамикасыменерекшеленедi. 
Мұндағықызметкерлертиянақтыжəнесалмақты,соныменбiргесақ,жауапкершiлiктi,бағыныштыжəнебей

iмделеалатынадамдарболыпкеледi.Шешiмдерақылментаразыланады,онықабылдауғабiразуақыткетедiжəн
еоныңөзiндебұлшешiмдербарлықжағынансақтандырылады.Əкiмшiлiкмəдениетсаласындағықарым-
қатынассатылықбаспалдақпен(иерархиямен)сипатталады.Жұмысбарысындақызметкерлердiңкөңiл-
күйiндеқуанышкөпболабермейдi,өйткенiкерiбайланыстыңдеңгейiөтетөмен. 
Негiзiненнеiстеуденгөрi,қалайiстеугекөбiреккөңiлбөлiнедi.Алдыңғыорында–

форма,алнəтижеонанкейiнорналасады.Нəтижеменоныбағалаудыңарасындабайланысжоқтыңқасында.Қыз
метбойыншакөтерiлубелгiлiбiржасқажеткенненкейiнғанаiскеалады.Iшкiмəселелергебағытталғанмұндайкү
штiбағдармынадайбiрқатарғұрыптарданкөрiнедi: 

–барлықмəселелербойыншахаттамажазбаларыжасалынады; 
–

қажеттiжағдайдаөзiнiңкiнасыздығындəлелдеугемүмкiндiкберетiнқұжаттардысақтаудыңжақсыжүйесiжолғ
ақойылған; 

–нəтижегеқарағандапроцедураныңүлкенмəнiбар; 
–ақылдыбұйрықтарда,мəнiжоқбұйрықтардатегiсорындалады; 
–қызметкерлерұсақ-

түйекоқиғаныңөзiтүгелiменқайтабағаланатынжасандытүрдеоқшауланғанəлемдеөмiрсүредi.Сыртқыəлемм
енбайланысжоғалады; 

–өзiндiкбағалаудатитулдарүлкенмəнгеиеболады:оларақшадандамаңыздырақ. 
Əкiмшiлiксiзешнəрсенiңбасқарылмайтынынəркiмбiлгенiменəкiмшiлiкмəдениетбарлықжерденаразылы

қпенұштасыпжатады.Олбюрократизммен,авторитаризммен,абсурдпен,тиiмсiздiкпенбайла-
ныстырылады.Өзгесалалардағымəдениетпенсалыстырғандабұлмəдениортаныңқызметкерлерiүшiндивиде
ндпенжəнетауарменкөрiнетiнтабысалдыңғыорындаемес.Мекемедегiқуаныштыкездесулердiңсебебi–
оныңсыртқытабыстарыемес,оныңқызметкерлерiнiңқызметiндегiмаңыздыкезеңдер:мерейтойлар,қызметтiк
жоғарылау,туғанкүндержəнет.б.Мақсатқажетуденгөрiқызметкерлердiңөзiтойлатудыңсебебiболыптабылад
ы. 
Инвестициялықмəдениетмұнайкомпанияларында,инвестициялықбанкiлерде,құрылыста,өндiрiсқұралд

арынөндiрусалаларындакөбiрекбайқалады.Олболашаққабағдарұстануменжəнетəуекелдiңжоғарыдеңгейiм
енсипатталады.Iрiкапиталенгiзiлiпқойғаныменбiразуақытбойыбұлшешiмiнiңдұрыс,дұрысеместiгiкүмəндi
болады. 
Қызметкерлержинақы,сақ,төзiмдiжəнешыдамдыжұмысiстейдi,өйткенiоларкерiбайланыстыңтөменгiдең

гейiнемесеоныңмүлдемжоқжағдайындаұзақуақытжұмысiстеугекөндiгедi.Жетекшiлiкқызметтегiлертекөзi
нiңболашағығанаемес,өзкəсiпорныныңдаперспективасынтəуекелгетiгедi.Жоғарыданқабылданғаншешiмд



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(54) 2016 ж. 

78 

ермұқияттексерiледi.Қателiкжiберугеболмайды.Тəжiрибеүлкенмəнгеиеболады,дегенменжаңаидеялардың
даiскеасырылумүмкiндiгiжоғары.Шешiмқабылдайтыноргандарбеделменкəсiбибiлiмгеқұрметпенқарайды.
Бiрретқабылданғаншешiмдерменкелiсiмдерөзкүшiндеұсталынады. 
Қызметкерлержиiпiкiралмасады,барлықмəселелерталқыланады.Бiрiккенжиналыстардасыпайы-

лықсақталынады,өзарабағыныштылықанықаңғарылады.Белгiсiздiкжағдайындақабылданғаншешiм-
дерадамдардыңынтымағынаықпалетедi.Кəсiбиөсусоныменсипатталатынбеделжинаупроцесiкапиталқұюм
əселесiсияқтыұзақмерзiмдiқамтиды.Инвестициялықмəдениеттеқызметкерлергетөзiмдi-
лiкқажетжəнеолароғание.Жылдаммансапқажетумұндажоқ. 
Бұлмəдениетғылымныңдамуыменмаңыздыжаңалықтардыңашылуынаықпалетедi.Бiрақолөтебаяуiскеас

ады.Осындайұзақмерзiмдiнегiзгеиеболаотырып,бұлмəдениетқысқамерзiмдiконьюнкту-
ралықөзгерiстерменжəнесоғанбайланыстытуындайтынжойылумəселерiменқиындыққадушарболады.Өнiм
дерментабысжайөскенiмен,олсенiмдiлiкпенсипатталады. 
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МногиенаблюдателивнутриивнеФРГисегоднясчитаютневероятнымсобытиемтотфакт,чтогражданкабы

вшейГДРАнгелаМеркельтолькочерездесятьлетпослеприсоединенияэтойреспубликикФРГзаняламестоГел
ьмутаКолякакшефХристианско-
ДемократическогоСоюза(CDU).СамаМеркельвинтервьюсАрноЛуиком(Luik)полагалачто«Ещёболееневер
оятнымявляютсяфактыпрекращенияхолоднойвойныипадениястены!»[1].Никтонеожидал,непланировалпа
денияБерлинскойстены.Этомупадениюпрешествовалинеменее«чудесные»события:вноябре1989г.начался
частичныйсносстены;9.11.1989г.проходывстенебылиоткрыты;1.7.1990г.былприостановленпограничныйк
онтроль;внутригородскойотрезокстеныофициальнопрекратилсвоёсуществование30.11.1990г.Вполнеповсе
дневными,вовсенедраматичнымивыглядятвоспоминанияАнгелыМеркельобизвестии-
стенаначинаетсноситься.Ведьона-
дочьпростестанскогосвященника,кандидатфизическихнаук,политикойдоконца1989годанезанималась.Нав
опрос,каконапережиланачалопадениястены,будущийканцлерГерманииотвечала:«Самымчудеснымобразо
м.Ябылавсауне.Туда,впаркеимениТельманавБерлине,явсегдаходиласподругамипочетвергам."Ипозднимве
черомонасмногочисленнымивосточноберлин-цамипрошлавЗападныйБерлин[2]. 
ВновойформепроявилосьпротестноедвижениевЛейпциге9октября1989года.Этобыливечерниепротеста

нтскиебогослужениявкоторомпринималиучастиенеменее70000горожан.Этобылзамаски-
рованный,новсемпонятныйпротестпротивгосударственно-
политическойсистемаГДР.Вооружённаяслезоточивымгазомиогнестрельныморужием/18патроновнакаждо
гополицейского/Народнаяполиция(Volkspolizei)невступилавдействие. 
Выдающеесямужествопроявилиместныецерковныеруководители.ТакиепасторыкакХристианФюрер(F

uhrer)проповедовалисвободно,посвоемуразумению,непозволялисебяцензироватьсостороныместныхруков
одителейСоциалистическойЕдинойпартииГермании(СЕПГ)иглавгородскихрайонов.Мирномуисходуэтих
богослуженийпослужилииобращениядеятелейкультуры,напримерКуртаМазура(Masur)-
известнейшегодирижёра-
идажетрёхрайонныхруководителейСЕПГквластямиорганизаторамбогослужений,недопуститьнасилия. 
Массовыепротестантскиебогослуженияпроисходиливменьшихмасштабахв1981и1893годах.1988/89год

ыознаменовалисьтакназываемым"кризисомвыездов"(Ausreisekriese)из-
заизменившейсяполитикиВенгриииЧехословакиикжелающимвыехатьизГДР.2мая1989г.началсясноспогра
ничныхукрепленийиогражденийнаавстрийско-
венгерскойгранице.Этопривелокначалулета1989г.кмассовомубегствумолодыхгражданГДР.Министриност
ранныхделГ.Хорн(Horn)Венгрииофициальнооткрыл11.09.1989г.границыдлясвободноговыезда.Неофициа
льнограницабылаоткрытауже19.08.198г.когдатакназываемый«Паневропейскийсоюз»организовалувенгерс
ко-
австрийскогопограничногогородаШопрон(Sopron)«Пикникпримирения»,результатомкоторогобылперехо
д661гражданинаГДРчерезграницувАвстрию. 
Созданныйв1989году«Новыйфорум»поддерживалгражданско-протестантскоемирноенеповинове-

ниевластям.Осенью1989годамассовыедемонстрациивЛейпцигесталисредствомвыдвижениясамыхразличн
ыхтребований:митингующиеуженемолились,атребовалинемецкоймарки,национальногоединства,конецго
сударстваправленияоднойпартии,сводныевыборы,свободыпутешествийисменыгражданства,чистоговозду
хаимногоедругое[3].Слияниепроцессаисходанаселениясорганизованны-
мигруппамигражданскогонеповиновенияипоявляющимисяоппозиционнымипартиямивтеченииполугодар
азрушилиполитическоеоснованиесоциалистическогогосударства. 
Первогодекабря1989г.НароднаяпалатаГДРотменилапунктоведущейролиСДПГвКонституциистраны.М

ногочисленныеитяжёлыеобвинениявкоррупцииииспользованияслужебногоположениявкорыстныхцеляхв
адресведущихполитиковСДПГигосударствавоктябре1985г.привелипервона-
чальнокобновлениюПолитбюро.А03.12.1989г.ЦентральныйКомитетиПолитбюроэтойпартиивполномсост
авевышливотставку.Начрезвычайномсъездепартии(8./9.и16./17.12.1989)партияпринялановыйстатусинаим
енованиеСДПГ-
ПартияДемократическогоСоциализма.Асфевраля1990годаонасталаназыватьсебяпростоПДС,т.е.ПартияДе
мократическогоСоциализма.Впартиипроизош-липодруководствомГрегораГизи(Gysi)[4] -
активногонемецкогополитикаипосейдень,радикальныедемократическиепреобразования. 
Шестогодекабря1989г.постыпредседателяГосударственногосоветаиминистраобороныпокинулОйгенК

ренц(Krenz)[5],СоветНациональнойобороныбылраспущен.Дляконтролянадправительством,котороевреме
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нновозглавлялМ.Герлах(Gerlach),представителиоппозиционныхгруппорганизовалицентральный«Круглы
йстол».Средипрочихвэтихгруппахбылипредставлены:Новыйфорум,Демокра-тическийпрорыв,Социал-
демократическаяпартия,представителицерквейидр.Имудалосьустановитьдостаточноэффективныйконтрол
ьнадправительством. 
Обэтомговорятрезультатывыборовот18марта1990г.48,1процентизбирателейотдалисвоиголоса«Альянц

узаГерманию»(«AllianzfurDeutschland),тесносвязанногоспартиейГельмутаКоля-Христиан-ско-
ДемократическимСоюзом.ПравящаяпартияСДПГполучила21,8процента;ПДС-16,3;Партиялибералов-
5,3,аобъединённаягруппаправозащитников-
лишь2,9процента.Этипервыесвободныевыборыфактическисталиплебисцитомвпользувозможноболеескор
ого«присоединения»ГДРкФРГ. 
РассмотримтеперьболеевнимательнообщиепричиныиособыеусловияисчезновенияГДР.То,чтосущество

вавшийсоциализмуступалсовременномукапитализмукаквобластиэкономики,такивразви-
тостииндивидуальныхиколлективныхсвобод,былосознаноподавляющимбольшинствомнаселениястранын
етольков1989году.Кэтомувремениподдержаниевоенно-
стратегическогопаритетамеждуСССРиегосоюзниками,соднойстороны,иСШАсостранамиНАТО-
сдругой,былоуженеподсиламэкономикамвместевзятыхсоциалистическихстран.Наэторасчитывалсвоейбез
остановочнойинарас-
тавшейгонкойвооруженийтогдашнийпрезидентСШАРональдРейган(Reagan)иоказалсяправ.АМихаилГорб
ачёвзаявилнаXXVIIсъездеКПСС1986году,чтоэкономикалагерясоциализмаперенапря-
женагонкойвооруженийинадочто-
топредпринятьдляеёприостановкиили,даже,прекращения[6].Нонетолькогонкавооружений,ноипродолжаю
щийсякризисценнанефтьспсобствовалослаблениюэко-
номикасоциалистическоголагеря.Неудивительно,чтоосознаниэкономическогопоражениясоциализмавсёбо
леерапространялосьиукреплялосьвсознаниинаселениясоциалистическихстранвосточнойЕвропы. 
Недостаткигосударственной,централизованнойэкономикидополнялисьмногообразнымизапретами,ме

шавшимипоявлениюиразвитиюмалыхформчастнойсобственности.Последняямоглабытьпутёмповышения
благосостояниязначительнойчастинаселения,отдушинойдляосвобожденияпарасоциаль-
ногонедовольства,нонедальновидность,идеологическаязакостенелостьтогдашнихруководителейсоцстран
помешалииспользоватьэтотпотенциалстабильности.Иэтоодинизфакторовпотериидоэтогоограниченнойло
яльностибольшинстваграждансоцстранксвоемугосударствуируководящейпартиибуквальнозаоднуночь.Но
исказанноеневполнеобъясняетпоражениясоциализмавГДРивовсейЕвропе:вдругихчастяхмираделассоциал
измомобстоялинелучше,ноонсохранялся. 
МирноеибыстроеотмираниесоциализмавстранахбывшегоВаршавскогопактаимело,кромеобщих,испеци

фическиепричины,многиеизкоторыхнеповторимы.Этоотноситсяксоотношениювоздействивоеннойсилы(е
ёугрозы)и«мягкой»политико-пропогандистскойиидеологическойсилысостороныЗа-
паданаСоветскийСоюзвпоследниедвадесятилетияегосуществования.Исегодняещёсредиполитоло-
говидутдискуссииотом,какаяизэтихсилоказаласьрешающейвбыстромкрушениисоциализмавЕвропе. 
Былолиэтокрушениерезультатомтвёрдой,непрекращающейсяполитикигонкивооружений(втомчислеик

осмических),неимевшейужевоенногосмысла,иперенесениеугрожающихСССРвооружений(втомчислеимог
ущихноситьядерноеоружие)вЕвропу(hardwareполитика)?Илионобыло,главнымобразом,результатомидеол
огическогонаступленияЗапада(вособенностипослеЧернобыльскойката-
строфы,которая,показала,мол,уженевоеннуюядернуюопасностьсоциализма,угрожающаявсемуми-
ру),расширяющейсяполитическойпропагандыиполитикиконвергенциисостороныСоветскогоСоюза,усили
вавшейсяпослеобъявленияперестройки(1986г.)и«нового»мышления?Действовалиобафактора:первыйв-
периодмногихдесятилетийдеградациисоциалистическогохозяйстваистроя,второй-
впоследниегодыегосуществования. 
Ужевначале«холодной»войныДжорджФ.Кеннан(G.F.Kennan)[7]отметил:«Есликогдалибочтолибопрои

зойдёт,чторазрушитединствоивлияниепартиикакполитическогоинструмента,советскоеобществоможетбыт
ьзаночьпревратитьсяизсильноговслабоеиубогоеобщество»[8].Анализэтогокрайнеправогополитикаоказалс
я,какпоказалаистория,верным.ОднакораспускСССРнагодилидваранее,чемэтопроизошлонасамомделе,мно
гоослажнилобыобъединениеГерманииилисделалобыегоневозможным.Остановимсянаэтомтезисеболеепод
робно. 
Напомним,чтораспадСССРв1991годубыл,кромевышеуказанныхпричин,результатомпровалив-

шегосяМосковскогоавгустовскогопутчаипораженияГенеральногосекретаряКПССГорбачёвавборьбепроти
вновогоруководителяРоссииБорисаЕльцина.Слишкомрано(1989,1990гг.)распавшийсянамногиенациональ
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ныегосударстваСоветскийСоюзлишилбынемецкоеруководствонадёжногопартнёрадляпереговоровигарант
авыполнениядоговорённостей.Относительнопростойпутьдоговорённостеймеждудержавами-
победителямивоВтороймировойвойнеотом,какГерманииобьединиться-вконфе-
дерациюиливединоенациональноегосударство,могинереализоваться.Известнопризнаниефранцуз-
скогопрезидентаФрансуаМиттерана(Mitterrand),чтодвеГерманииемумилее,чемодна:онопасалсярезкогоуси
лениявлиянияобъединённойГерманиивЕвропе.И,добавиммы,незряопасался,хотяЕвросоюзисущественнот
ормозитэтовлияние.ЕслибысамороспускСССРпроизошёлранее1991годатопроцессобсужденияобъединени
яГерманиинавернякасопровождалсябымногимиветососторонырядастранВосточной–
иЗападнойЕвропы.Инавернякаэтотпроцесспродлилсябынагоды,еслибывообщеосуществилсявнынешнейег
оформе. 
Но,ксчастью,переговорыповоссоединениюсталипримеромполитическогоискусствадостижениявозмож

ного(состороныФРГивсегоЗапада:ведьГорбачёвничегосущественного,дажеписьменныхгарантийнераспро
страненияНАТОнаВосточнуюЕвропу,неполучил).НаруководствоГДРдавилнепрекращающийсяоттокнасе
лениянаЗапад.СдругойстороныпозицииСДПГрушилисьнаглазах,адругиеучастникипереговоровсостороны
ГДР:правительствоМодрова[9]плюс«Круглыйстол»,послевыборов-
правительстводеМизьера(deMaiziere)[10]идр.игралиничтожнуюроль.Носторонникиэтихорганизацийипос
ейденьсчитаютсебятакимиучастникамипереговоров,безкоторых,мол,объедине-ниянепроизошлобы.Пямо-
такикакФранция,котораятожесчиталасебяпобедителемнадфашистскойГерманией!Наделеделообъединени
яГермании,афактически-присоединения(AnschluB)ГДРкФРГ,решилисовместнораннейвеснойилетом1990-
гогодаСССР,СШАиФРГ.Ипозжеэтосогласиебылоподтвержденоминистрамииностранныхделдержав-
победителейсучастиемнекоторыхтретьихстран(Польши,например),которыехотелибылообидеться. 
Многиедополнительныефакторыспособствовалибыстромуразрешениюпроблемыобъединения.Наприм

ер,факторГорбачёва,которыйвдвух,покрайнеймере,смыслахспособствовалимирномупоражениюсоветског
осоциализма.Онрешилсявыступитьпротиввоенной,несвязаннойсзащитойсобственнойстраны,интервенции
внеСССР.ЭтототказотагрессивныхакцийвнеСоветскогоСоюзалишилруководителейсоциалистическихстра
н-
сателлитовгарантийсохранениясвоейвласти.БезГорбачёванебылобыновойвнешнейполитикиСССР.Горбач
ёввыдвинулГельмутуКолю15.07.1990г.вМосквеидею«СовместногоЕвропейскогодома»,котораявесьмаспс
обствоваласближениюСССРиФРГ.Изнеё,правда,ничегоневышло[11]. 
ДажевесьмахитроумномуГорбачёвунеудалосьпоставитьклинмеждуЕвропой,преждевсегоФРГ,иСША:н

ужнабылаработаболеетонкочувствующегомировуюситуациюполитика.Горбачёвудаженеудалосьоговорит
ьнеучастиеобъединённойГерманиивНАТО.Этанеудачанарядусвнутриполитиче-
скимиобстоятельствамивСССРпривеликтому,чточерезполгодапослеобъединенияГерманииГорбачёвпотер
ялсвойвысшийпартийныйпост,ачерезгодпослеэтогоипостпервого(ипоследнего!)президентаСССР. 
Появлениеобъединённогонемецкогогосударствабылосвязаноскраткимсуществованиемwindowofopport

unity(окнаблагоприятныхвозможностей).Окноэтобылооткрытодотехпор,покасуществовалединыйСоветск
ийСоюзисохранялосьрешающеевоздействиеегоцентральнойвластинавнешнююпо-
литику.Другойсоставнойэтогоокнабылопреобладающееубеждениеуказанныхвыше"родителей"объ-
единенияибольшинствастранЗападнойиВосточнойЕвропывтом,чтоновая,большаяГерманиянепородитино
выйдухнемецкогонационализма,национальногопревосходства.Этоубеждениеподкрепля-
лосьитем,чтотогдашнийканцлерФРГГельмутКольвнационализменикогдазамеченнебыл.Онжеобещал«вос
точным»немцамзанемноголетпревратитьихреспубликув«цветущиеландшафты»(«bliihenderLandschaften»).
Обещаниевыполненонебыло:многиерегионыбывшейГДР,напримерземляМекленбург-
ПередняяПомерания(MecklenburgVorpommern)буквальнообезлюдили,молодаячастьнаселениямассовопер
ебраласьвфедеральныеземлизападнойчастиФРГ.Местамиэтотпроцесспродолжаетсяисегодня:взападныхфе
деральныхземляхФРГестьработа,множествоуниверситетовизаметноболеевысокийуровеньжизни[12]. 
ХотястранывосточнойЕвропыиопасалисьвозрождениянемецкогонационализма,самиониинтенсивноис

пользовалинациональныйвопросвпреодолениисоциалистическогорежима.ВПольше,Венгрии,Чехословаки
ипереворотысовершалисьглавнымобразомподфлагомборьбасчужеземным(русским)господством,хотяиэко
номическаянесостоятельностьсоциализмасыграласвоюроль.И,конечноже,перспективыприсоединения(иде
ологического,культурного,экономическогоиполитическо-
го)кЕвропебылдлятакихстраноднимизпритягательныхфакторов[13]. 
СтехническойточкиприсоединениеГДРв1990годукевропейскомуэкономическомупространствуследств

иемнемецко-немецкогоВалютногосоюза(Wahrungsunion).Заключённый01.07.1990г.БоннеВа-
лютныйсоюзмеждуФРГиГДРсопровождалсяпоявлениемпоявлениемпризнаковэкономическогоисо-
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циальногоединения.Этобылаважнейшаяпредпосылкакбудущемуобъединениюдвухгосударств[14]. 
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Мақалада«ақпараттықмəдениет»ұғымынатүсініктемебереотырып,оныңкітапханаісісаласындағыжетістікте-

рі,яғникітапханадажаңаинновациятүрлерініңқарқындыдамып,қолданылыпжатқаныжөніндеайтылған.ЖаңаХХІғасыр
–ақпаратжəнежаңатехнологияларғасыры.Сондықтанкез-келгеноқырман,кез-келгентұлғажаңаақпа-
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раттықтехнологиялардымеңгеріп,кеңкөлемдеақпараттытұтынуғақұқылы.Ақпараттыққоғамдағыжаңатехноло-
гияларкітапханасаласындамытатынбірден-біржолболыпотыр.Қоғамғажаңатехнологияларенебастауыкітапха-
насаласыныңоданəрідамып,жетілуінезорүлесінтигізетінісөзсіз.Кітапханадаақпараттықбілімберушараларыоқырманда
рдыңқажеттілігінентуындағанкөптегенкүрделітақырыптарғақолжеткізудемаңыздырөлатқарады. 

Түйінсөздер:ақпараттықмəдениет,ақпараттықресурс,интернетжелісі,электрондыақпарат,технологиялар,инноваци
я,библиокеруен,буккроссинг,онлайнконференция,виртуалдысаяхат 

 
Қоғамныңырғақтыдамуыүшінқажеттіалғышарттарсан-алуан.Оғанэкономиканыңұйымдастыры-

луы,əлеуметтік-
қоғамдыққатынастар,саясиқұрылым,геосаясижағдай,демократиямензаңдылықтыңсақталуы,табиғи-
климаттықерекшеліктер,мəдени-ағартумекемелердіңқалыптасуы–
бəрітікелейəсеретеді.Осынауалғышарттардамəдени-
ағартумекемелеріішіндегікітапханалардыңаларорныайрықша.Халқымыздыңрухани,мəдениой-
санасыныңқалыптасуымендамуындакітапхананыңатқараррөліерекше.Кітапбілімбайлығығанаемес,рухтыо
ятатын,ой-сананыөсіретінқымбатқазына,кітапханасолқазынаныңалтындіңгегі.    
Кітапханаісіеліміздіңмəденисаласыретіндеақпараттықбілімберужəнемəдениағартуқызметініңжемісібо

лыптабылады.Жаңамыңжылдықтакітапханаісіқайтажанданып,мəденимекемелерарасындажоғарыдəрежег
еиеболып,мəртебесібиіктейтүсуде[1,22б]. 
Қоғамменжекеадамныңақпараттықмəдениетініңөсуіадамдардыңүздіксізбілімалуынқажететеді.Адамда

рдыңой-
өрісініңдамуыолардыңақпараттыпайдаланумүмкіндігінебайланысты.Біріншіден,ақпараттықмəдениетжеке
адамныңəлеуметтікқорғанысқұралыміндетінатқарады.Екіншіден,ақпарат-
тықмəдениетқоғамдыадамныңтерісəрекеттеріненқорғауқұралыболыпсаналады.Ақпараттықжəнетəрбиелік
қызметкөрсетудіңортақмақсаттарыоқырмандардыңақпараттықмəдениетінқалыптастыру,руханиөсіпжетіл
у,шығармашылыққызығушылығынарттыруболыпсаналады. 
Ақпараттықмəдениет–

адамзаттыңақпараттықкеңістікпенбірігуі,оғанеркінқолжетімділігіжəнеигеруіүшінқұрылғанбаршағаортақе
режелердің,талаптардың,заңдылықтардың,қағидалардыңжүйеленгенжиынтығы[2,38б.]. 
Қазіргікезде«ақпараттықмəдениет»түсінігінеанықтамакөп.Мысалы,И.Г.Хангельдиевабылайдепжазды:

«Ақпараттықмəдениет–
адамқызметініңжалпыадамзаттықруханиқұндылықтардыбасымтүрдеқамтитынақпараттардыалудағы,беру
дегі,сақтаудағыжəнепайдаланудағысапалықсипаттамасы».Е.А.Медведьевабасқалайанықтамаұсынады:«А
қпараттықмəдениет–адамныңақпараттықкеңістіккееркіненіп,онықалыптастыруғажəнеақпараттыққарым-
қатынасқаықпалететінбілімдеңгейі»[3,32б]. 
Э.Л.Семенюкболса,бұғанөзгежағынанкеледі:«Ақпараттықмəдениет–

ақпараттыққызметтіңмүмкінболатынбаршатүрлерін:алуды,жинақтауды,сақтаудыжəнекез-
келгенөңдеудіжүзегеасырып,осыныңнегізіндесапалықжағынанжаңаақпаратжасауға,оныберуге,ісжүзіндеп
айдалануғамүмкіндікберетінадамның,қоғамныңнемесеоныңбелгілібірбөлігініңсапалықжетілудеңгейі».Ос
ытұрғыдаБ.А.Семеновкердіңанықтамасындакелтіругеболады:«Ақпараттықмəдениет-
өркениеттіңдамукезең-деріндекез-
келгенқызметаясымаманыныңқолыжететінақпараттықмүмкіндіктердіңжиынтығы»[3,32б]. 
Ақпараттықмəдениеттіқарым-

қатынасаясындақарастыратынболсақ,анықтамалардыңбасымбөлігібілімінің,іскерлікпеніздестірудағдысын
ың,ақпараттыіріктеументалдаудың,демек,ақпараттықсұраныстықанағаттандыруғабағытталғанақпараттық
қызметінбəрінқамтиды.Мұндайқарым-
қатынасөркениеттіңдамуыменбіргебіліміжоқ,өзеріктеріменбілімалып,қайтаоқиалмайтынадамдардыадамғ
алайықтыөмірағысынанығыстырылыпшығарытылатындығыментүсіндіріледі.Егер,бұрынəлеуметтіктеңсіз
діктіңсебептеріадамныңшығутегіменжəнеазаматтыққұқықтарының,меншікжəнетабысөлшемдерімен,қоға
мныңəлеуметтікқұрылымындағыжағдайларыменбайланыстыболыпкелсе,қазіржіктелудіңнегізгіфакторыа
қпараттықмəдениетдеңгейіболыпотыр[3,33б]. 
Жекеадамныңақпараттықмəдениетініңдəрежесібірқатаркелісілгенкөрсеткіштергеқатысты: 
• ақпараттықресурстардыпайдаланабілу(анықтамалықіздеуаппараты,Интернетжүйесі,библиогра-

фиялықжəнерефераттықбасылымдардыңанықтамалықаппараттарыжəнет.б.); 
• оқуғаарналғандеректемелеріріктеудіңерекшеліктері; • 
оқудыңтиімділігі. 
Кітапханалароқырмандарыныңақпараттықмəдениетінқалыптастырумақсатында: 
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• библиографиялықіздестіруменəдебиеттерменжұмысжасауəдістерібойыншажекекеңестерберу; 
• өзіндікақпараттықмəдениеттідамытужəнежетілдіруүшінəлемдікақпаратжүйелерінпайдаланутуралыд

əрістер,топтықкеңестер,əңгімелерөткізу; 
• дəстүрліжəнеэлектрондықақпаратресурстарынпайдаланутуралытəжірибесабақтарынөткізу. 
• əртүрліəдебиеттердіңұсыныстықкөрсеткіштеріншығару(оқужоспары,жадынама,кітапханалық-

ақпараттыққызметтуралысілтемелер,нұсқаулар,əдістемелікұсыныстарт.б.). 
Ақпараттыққоғамдағыжаңатехнологияларкітапханасаласындамытатынбірден-

біржолболыпотыр.Қоғамғажаңатехнологияларенебастауыкітапханасаласыныңоданəрідамып,жетілуінезор
үлесінтигізетінісөзсіз. 
Бүгінгікүндекітапханалардаоқырманбелсенділігіменмəдениқолданысынарттырубағыттындатиімдідəст

үрліқызметтəсілдеріменқатаринновациялықжұмыстүрлерінқолдануда.Мысалы: • 
флэш-моб; 
• библиокеруен; 
• импровизациякеші; • 
əдебивернисаж; 
• əдебикараоке;. • 
памфлеткеші; 
• репортажкеші; 
• шешілмегенқұпияларкеші; 
• библиотерапевтіксағаттар; • 
буккроссинг; 
• онлайнконференциянемесевебинар; • 
онлайнкештер; 
• виртуалдысаяхат. 
• Флэш-моб(флэш-моб,тосыннанжиналыптезтарқайтынкөпшілікадамдартобы).Флеш-

мобтыңмақсаты–
кітапоқудыңрөлінтосыннанжиналғанкөпшіліккетүсіндіружəнекітапханағаоқырмандардытартудыңбірден-
біржолы.Бұлшараныөткізуүшіноныңбағдарламасы,мақсат-міндеттеріменбағытта-
рыбелгіленеді.Оғанкітапханашыларжəнебелсендіоқырмандаржұмылдырылады.Жеті-
сегізадамнанжасақталған,қолдарындакөпшілікшарағабайланыстыүндеуіарқылыкөпшілікназарынаударад
ы. 

• Библиокеруен.Бағдарламасы,жүрубағыттарыжəнетоптыңмүшелерібелгіленеді.Белгіленгенкүні,жүруб
ағытыменмəдениет,кітапхана,мектепжəнет.б.орындардыңкөрнектіжерлерінеүндеулерілініп,дайындалғанс
лайд-көрсетілімдер,фильмдеркөрсетіліп,зияткерлікойындарөткізіледі. 

• Импровизациякеші.Шарағақатысушы-оқырмандардыңөздерініңқызығушылықтанытқантақырып-
тары(əдебиет,өнер,музыкажəнет.б.)бойыншаеркіндиалогтытүрдеəңгімелесуі. 

• Əдебивернисаж.Көптегенақын-
жазушылардыңшығармашылықтарындабелгілімəдениет,əдебиет,өнерқайраткерлерінеарналған«Əдебипор
треттер»(мысалы,М.ЦветаеваныңА.С.Пушкин,А.Ахматова,А.Блок,В.Маяковскийтуралы)немесеҚ.Бекхож
иннің,Х.ЕрғалиевтіңТəжікстантуралы,С.ЖиенбаевтыңҚырымжөніндегі,Т.Айбергеновтің«Маңғыстаумұна
ралары»топтамаларыбар.Қатысушыларекітопқабөлінеді,біріншітопқысқааңдатпатүріндеавтордыңөлеңіне
ннемесешығармамəтініненүзіндікелтіре-ді.Екіншітопавтордыңаты-
жөнін,қандайшығармаоқылғандығынанықтауықажет.Əдебивернисаж-дың2-
кезеңіндеойыншыларғаұсынылғаншығармаларданүзінділержазылғанавторыкөрсетілмеген«поэзиялықаш
ықхаттар»таратылады.Оқырмандарашықхаттакөрсетілгеншығармаавторынанықтауықажет. 

• «Əдебикараоке».Музыкалықсүйемелдеуарқылыөткізілетінмəнерлепоқубайқауы.Музыкалықсүйемел
деуоқылатыншығарманыңритміне,өлшеміне,көңіл-күйінесəйкескелуітиіс. 

• «Памфлеткеші».Кештекөкейтестіпублицистикалықтуындыны(азаматтық,əлеуметтік-
саяси)насихаттаутүрі.Памфлеттүрлікөркемжанрларда(пьеса-памфлет,роман-
памфлет)болады.Памфлеткешінөткізудіңмақсаты–
адамөмірінезиянкелтіретін(маскүнемдік,нашақорлықжəнет.б.)əдеттердікөріністерарқылыайыптау.Осыке
штебосуақыттарынөздерініңқызығушылығынасəйкестиімдіөткізетінадамдарменкездесу,əңгімелесу. • 

«Репортажкеші».Бұлшарателедидаржəнерадиохабарларысияқтырепортаж-
интервьютүріндеөткізіледі.Жүргізуші-репортер–қатысушыларғадайындалғансұрақтарды(алдын-
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алатаныстырылған)бірнешеадамғақойып,жауапберушілердіңкөзқарас,пікірлеріортағасалынады.Берілгенж
ауаптарғатүсініктемелербереді.Жауаптардымамансаралап,ортақтұжырымдамаменқорытындыжасайды.Кі
тапханашырепортажкешініңтақырыбыбойыншакөрмеұйымдастырып,оғаншолужасайды. • 

«Шешілмегенқұпияларкеші».Кештіңмақсаты–
қоршағанортаныңқұпиясырлары,ғылымижаңалықтаржəнежаратылыстанумəселелеріне(жорамалдар,болж
амдар,медицина,табиғат,психология,тарих,телепортацият.б.)көңілбөлу. 

• «Библиотерапевтіксағаттар».Библиотерапия–кітапарқылыемдеу(гректіңbiblion–
кітапжəнеtheraрeia–емдеу)мағынасынбілдіреді.Библиотерапия–
жалпымедицинажəнепсихотерапиядатерапевтікқұралретіндеоқуғаіріктепалғанматериалдардыпайдалануа
рқылыадамныңсауығуына,психологиялықжағдайыныңтұрақтануынакітапоқуарқылыəсерету. 

• «Буккроссинг».Кітаппеноқырманарасынжақындатудыңтиімдіжолы.Ағыл-
шынтіліндегі«буккроссинг»сөзітурабаламасындакітаптыңазатетілуінемесе«кі-
таптыңайналыстажүруі».Атал-
ғанқозғалыстыңмəні:кезкелгенадамөзіоқыпшыққансоңбелгілібіркітаптыжұрткөпжүретінжердеəдейі«ұмы
тып»кетеді;оныбасқабірадамалыпоқиды,оқыпболғансоң,олдасолжерде«ұмытқалдырады»,сөйтіпкітапүшін
шіадамныңқолынатиеді,осылайшажақсыкітап«саяхатқашығып»,елгетаралабереді. 

• Онлайнконференциянемесевебинар.Мақсатыекіинтернет-аудиторияныңбір-
біріменИнтернетжүйесініңкоммуникациялықбағдарламаларқұралдарыарқылытікелейсұхбаттасумүмкінді
гі.Кітапханажұмысындакөпшілікшараларөткізудекеңіненқолдануда. 

• Онлайнкештер.Əдебиеттінасихаттаудыңұтымдыжолы.Кештердітақырыбыменмазмұнынақарай:кезде
сукеші,танымдықкеш,əдебимузыкалықкешжəнет.б.өткізугеболады. 

• Виртуалдысаяхат.Қашықтанпайдаланушылардыкітапханаларды,мұражайларды,тарихижəнекөрнекі
орындардытаныстыруғаарналған3Dбейнебаянтүріндедайындалғантанымдық,деректіэкскур-
сия.Соныменқатар,кітапханалардаинновациялықжұмыстыңкөптегентүрлері–диалог-шолу,ойын-
саяхат,слайд-шоу,медиа-таным,экспресс-тренингтер,онлайн-тестілеу,коллоквиум,веб-
викториналарт.б.өткізіледі[4,95б]. 
Қызметтүрініңқайсысыболмасын,барлығыпайдаланушыларсұранысынқанағаттандырудыкөздейді.Қазі

ргізаманғыасазорөзгерістеркітапханалардыңжаңарубелсенділігінкүшейтіп,олардыбілімберуүрдісінекеңіне
нқатысуға,өздерініңқызметінкеңейтуге,ақпараттықортаныңтолыққандымүшесінеайналуғаұмтылдырады.
Жаңабілімкөзіақпаратынтаратушыжəнежекетұлғалардыңқалыптасуынаықпалетушікітапханашылыққызм
еткөрсетубүгінгікітапханалардыңəлеуметтікмиссиясынаайналды.Өйткені,көптегеноқырмандарақпаратəле
мінеөзжолынкітапханаарқылытауыпотыр.Болашақжаңаақпараттықтехнологияларментолықжабдықталған
қазіргізаманғыкітапханасызқоғамымыздыңөркен-деуімүмкінемес. 
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Thecultureofthelibraryintheinformationspace 

Thereinthearticleisgiventheclarificationofthenotion“informationalculture”andthereisconsideredtheroleofthelibrariesintheird
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ТЕАТРСАХНАСЫНДАҒЫАКТЕРШЕБЕРЛІГІНІҢЕРЕКШЕЛІГІМЕНҚАЛЫПТАСУЖОЛЫ 

 
Л.Ə.Аманқұлова–Қазақмемлекеттікқыздарпедагогикалықуниверситетініңағаоқытушы 

 
Мақаладаөнердіңқарашаңырағы,киелімекені-театрсахнасындағынегізгітұлға–

актержəнеоныңкəсібишеберлігініншыңдаужайлыайтылған.Сахнадағыактершеберлігіншыңдайтүсуүшінтеатрөнеріса
ласыныңəрқилыағымдарынабасаназараударғанжөн.ЕңəуеліАллаһбергенталантпеноныəріқарайдамытуүшінеңбектену
шартыбастыорындатұрады.Осыбағыттаактерды«кəсіпқойлықөнерге»баулуүшінтаптаурындылықтыжоғалтпайсахнам
енкөрерменарасынакейіпкержандылықжəнекейіпкерсындылықталаптардытолықжеткізіп,сахнаныңсəніменсазынажа
рландыратүсукерек.Қазақтеатрындадажан-жақтыбілімдіде,биікмəдениеттімамандардаярлаужолындағыбастымақсат–
актерөзініңшеберлігіншыңдауүшіншыншылдық,сыншылдық,білімқұмарлық,құштарлыққасиеттерінөткірлеуітиіс.Ол
өнермəселелеріжөніндекөпоқыпізденіп,сахнашығармашылығынақатыстыдəрістерге,баяндамаларға,ғылымимəжіліст
ергеынтаменқатысуғаміндетті. 

Түйінсөздер:өнер,театр,руханимəдениет,сахна,қойылым,көрермен,актер,кейіпкер,əсемқимыл,ым-
ишара,сезім,шабыт,кəсібишеберлік,репертуар,ұжым 

 
Театр-

жержүзіұлыларыныңтудырғанұлышығармаларынқауымменқоғамалдындатереңталдап,түсіндіріпберетінə
леуметтікаудитория.Əлемдікалыптардыңқауырсынқаламынанқашалып,өміргекелгенкейіпкерлердіңкемел
ойыменасыларманынжырлайтынкөркемдікмекеме.Өнердіңқарашаңырағы,киелімекені-
театрсахнасы.Театртіршілігісаналуандесекте,негізгітұлға–актер.Ал,актерлықкəсіп–
өмірмектебіненнегізделген.Актерсомдағанкейіпкербейнесінөмірайнасынаайналды-
рарболсақ,солактержоғарғысатыдағыбиологиялыққұрылымынантұратынтабиғатиесі.Адаматаменхауаана
данжаратылғанадамортаққұбылыс,өзгешеболмыс[1,566б].     
Актерөнерреформаларыжайлыбіршындыққакөзжеткіземіз.«Рөлжасауүстіндеактертекішкітебіренісінға

наемессыртқықимыл-
қозғалыстыдакөрсетугеміндетті»,дейдіК.С.Станиславский.Əрине,сахназаңдылықтыңбір-
біріненажырамайтындайбірадамныңбойынабітетінабзалқасиетекенінжəнебөліпжарудыңқажеттілігіжоқты
ғынсахнасаңлақтарыдəлелдейтүсті.Сыртқықозғалыссымбаттылықпенсұлулық,іс-əрекет,ым-
ишарасыт.бəрекеттердіңбарлығыішкіойтебіренісіненөрбитінсырлысезімсыртқыиірімдеріекеніндəлелдеуді
ңқажеттілігітуады[2,212б].      
Əсемқимыл-

актершеберлігіменсымбаттылықсипаты.Олсахнадан«актеррухыныңтіршілігін»əсемүлгідесомдауүшінқаж
ет.Алайда,кəсіпқойлықөнердімойындайқоймайтынкейіпкержандылықсызруханитіршіліктеболмайды.Кейі
пкер–
жандылықтумайыншарухтіршілігінбейнелейтінəсемқимылүлгісінөзмəнісінжоғалтпайды.Сөйтіп,олөзбетін
шеөмірсүріп,сезімгеемес,сөзгеғанақызмететеді.Ақиқатынакелгендеəсемқимылрөлініңасамаңызызор.Əсем
дікқимыл–əртістікшығармашылықсезімніңкөркемдігінсомдайтынтұлғасымбаты.   
Əлемдіктеатрлардыңигілігінеайналған«Станиславскийжүйесі»бойыншаəркезеңінетоқталарболсақ,акте

рғақажеттіқазыналарменмұндалайды.Сахнадағыактершеберлігіншыңдайтүсуүшінтеатрөнерісаласыныңəр
қилыағымдарынабасаназараударғанжөн.ЕңəуеліАллаһбергенталантпеноныəріқарайдамытуүшінеңбектену
шартыбастыорындатұратыныбəрімізгебелгілі.Осыбағыттаактерды«кəсіпқойлықөнерге»баулуүшінтаптаур
ындылықтыжоғалтпайсахнаменкөрерменарасынакейіпкер-
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жандылықжəнекейіпкерсындылықталаптардытолықжеткізіп,сахнаныңсəніменсазынажарландыратүсукер
ек[2,213б]. 
Театрсахнасындағыактершеберлігіжоғарғыдеңгейгежетуіүшінеңəуелітеатрдыңұжымдықөнерордасыек

енінестеншығармағанжөн.Көрерменгеойтастаркөркемшығарманысомдаубарысында«адамжаныныңтіршіл
ігі»мен«адамтəнітіршілігінің»бірлігінбөліпжармай,жарасымдыжеткізебілуосыарқылысахнадағықойылым
ның«саналылықпенсанасыздық»айырмасынашуүшін,киелікүш«егерде»мен«ұсынылғантосынжағдайдан»
жолтауыпшығабілуішарт.     
Сахнадағыактершеберлігіндамытудыңтағыбіртамашажолы,олқимыл-

ісеркіндігіменқимылəрекеткеарқауболғанкөкейкестімақсатболыпесептеледі.Өйткені,театрсахнасындағыа
ктерқоғамдағыболыпжатқанəралуанжағдайлардыбəрінехабардарболуарқылыжақсылықпенжалғандықжал
ғасқанмайданалаңындаөтебілімді,əдептісезімталболабілуталабынандашығуыкерек.Сезімталактерғанакөре
рмендібаурайалады.    
Сезім–

актерталантындағыеңталастымеженіңбиігіболыпсаналады.Сахнадабейнелейтінобразғаеліктемейөзініңбіті
мболысымен,табиғылығыменойнайбіліп,сəттіжетістіккеиеболатындаактербар.Кəсібиактердіңкездейсоқты
ққаұрынбауы,барлықспектакльдердебіркелкіболуықажет.Өйткені,оныңбойындағыбарлыққимыл-
əрекетбіржүйегедағдыланыпқалыптасқан.Актеркүнсайынрөлгежаңаырғақ,жаңабояуқосыпотыруыкерек.О
нсызөсу,шыңдалужоқ.   
Шабытактерталантындағысахналыққабілетініскеасыружолындағыбиіктікдеңгейінанықтайды.Зорқуан

ышсыйлайтыншабыттыойынкез-
келгенактердыңарманы.Шығармашылықміндетіндегітабыстыіскеасырудағыəртістібаурапалатыншабытон
ыкүштеніпзорлаудан,қысылып-
қымырылуданбосатады.Сахнатөрідегітабыстыңкөзіеркіндікактербойынабарыншарахаттанусезімінегеді.
Шабытжағымдыəсерлердіңқайнарбұлағы[3,362б].  

«Шабытдегеніміз–бұлактергеқанатбітіретінкөтеріңкікөңіл-күй»-
дегентеатр,киномайталманыА.Əшімовзерделісөзінде.Бұныңсалмағызор.Шабытжағдайыəртістіңбарлықш
ығармашылықкүшінбарыншажұмылдырабілуімен,айқынмақсаттануымен,руханижағынанда,күш-
қуатсипатыжағынандабелсендікөрінуіменөлшенеді.     
Шабытдегеніміз–ықылас-

ниеттіңбарлықфизиологиялықаппараттарбірігеотырамиқыртысықызметініңжағдайынбірмақсатқабаратын
жəнедайындайтынайрықша,еңжоғары,барыншажетілгенжəнеерекшетүрініңкөрінісі.Шабытмидағықағысқ
алған,ұмытылғаннесанадантыскөптегенəсерлер-
дің,ойлардың,əсерленушіліктіңсалдарынанпайдаболғандүниелердіоятып,олардышығармашылықсұрыпта
уталқысынатүсіруіосыментүсіндіріледі.   
Қазақтеатрындадажан-

жақтыбілімдіде,биікмəдениеттімамандардаярлаужолындағыбіздіңалғақойғанмақсаттарымызактерөзініңш
еберлігіншыңдауүшіншыншылдық,сыншылдық,білімқұмарлық,құштарлыққасиеттерінөткірлеуітиіс.Олөн
ермəселелеріжөніндекөпоқыпізденіп,сахнашығармашы-
лығынақатыстыдəрістерге,баяндамаларға,ғылымимəжілістергеынтаменқатысуғаміндетті. 
Актералдындаекікүрделіміндеттұрады:образжасау,яғнибасқаадамөмірінбастанөткеружəнесолбірмезгіл

декөрерменалдында,сахнадаөтетінпсихологиялықшығармашылықтыңқиынжағдайынкəсібидеңгейдекөтер
іп,қызметатқару.Өзініңжүріс-тұрысынсахналықеркіндікқалыпқакелтіруүшінактергеөмірдізерттеп-
білуі,адамныңтабиғи-биологиялықөмірініңзаңдылықтарынтүсінуі,сондай-ақ,олардысахналық-
шығармашылықпроцестеқолданабілуікерек[3,363б].   
Актергеқаракүшүнемікерекболмасада,ептілік,қағылезділік,жылдамдық,сенгіштік,икемділік,ырғақ,сезі

мталдығыауадайқажет.Олүшінактердыңбойынабейімделу,жүрістехникасынаназараудару,сеніміберікболғ
аныжөн.        
Актерүшінзаттыңбарлықсаласыжəнеқасиетініңерекшемəнібар.Заттықжұмысістеу–

актерқимылқозғалысынтəрбиелеудегіерекшекезеңніңбірі.Затпенжұмысістеусахналықкөріністепайыммено
йналғанкездеактердіңқиялынұштап,тапқырлығындамытады.Рөлдіңжоспарыбойыншаенгензаттышеберпай
даланудағдысынқалыптастырады,байыптыдадəлелдіқимыл-
қозғалыспенқылықтытабуғасептігінтигізеді[4,25б].    
Театрмұраты–көрермендеркөңілінаулайтынсайқымазақдүниетудыруемес,олардытəлім-

тəрбиегебаулитын,ізгілікке,əдептіліккетəрбиелейтін,еңбеккешабыттандыратынруханиқазынасымолөнерт
уындысынсомдапшығару.Сондықтандаактерқоғамдықəдептібасшылыққаұстайотырып,моральдықəдебіме
ншығармашылықəдебінқатаңсақтауына,солактерлықөнеріарқылыкөрерменгеөнегеүлгіқалдыратынқабілет
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кеұштастыраалуыартықболмайды.    
Сахналықəрекеттітіршіліктіңкілтідепбіліп,саналықзейінментəрбиелеп,психологиялыққозғаушыкүшрет

індесенімменсезімшындығынаұластырып,қиялменелестетуарқылытебіренісзердесіноятып,тілшеберлігі,сө
зкөркемдігіндамытып,сахналыққарым-қатынасөлшем-ырғағыһəмқисынменсабақтас-
тыққажалғап,сахналықдəлелдеменіңнегізіболғанкөңіл-
күйіменажарландырып,актершеберлігіндамытуғакүшсалғанжөн.Міне,жоғарыдаайтылғанбарлықталаптар
мензаңдылықтарактербойындакөріністапса,шеберліктіңшыңдалғаныдепайтуартықболмаседі. 
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Особенностиипутьразвитияактерскогомастерстванасценетеатра 
Встатьеговоритсяобактере-героетеатраиразвитиепрофессиональногомастерство.Чтобыразвиватьмастер-

ствоактеровнадообратитьвниманиенаразныеракурсытеатра.Главнымизадачамиактераявляетсяталант,которыйдалАлл
аҺнаодинпроцент,итрудитьсянадевяностодевятьпроцентов.Актерскоеискусство,искусствосозданиясценическихобраз
ов(ролей)втеатральныхидругихзрелищныхпредставлениях;видисполнительскоготворчества.Актерскоеискусство–
этопрофессиональнаятворческаядеятельностьвобластиисполнительскихискусств,состоящаявсозданиисценическихоб
разов(ролей),видисполнительскоготворчестваисполняяопределен-
нуюрольвтеатральномпредставлении,актеркакбыуподобляетсебялицу,отименикоторогоондействуетвспектакле.Путе
мвоздействияназрителявовремяспектаклясоздаетсяособоеигровоепространствоисообществоактеровизрителей. 

Ключевыеслова:искусство,театр,духовнаякультура,сцена,спектакль,зритель,актер,герой,красивоедвижение,мим
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LailaAmankulova-SeniorLecturer,KazGosZhenPU,madeniet14@mail.ru 
Thepeculiar itiesandthewayofdevelopmentofactors’masteryatthestageofthetheatre 
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КөнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымындабіріншіTeŋіri>Тəңірі,екінші-Kisioγulï>Кісіұлдары(адамбаласы),үшінші-

Jer>Жер.Аталмышүшкатегориябарекендігі,оларғабайланыстыатауларменұғымдарқазіргітүркіхалықтарыныңнанымсе
німдеріндебарыншасақталғандығыбайқалады.Көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымы-
ныңтарихисабақтастықтарыменреликтеріқазіргітүркіхалықтарыныңдүниетанымыменнаным-сенімдерінде,салт-
дəстүрлеріндекеңіненбайқалады.Атапайтқанда,қазақ,қырғыз,алтай,хакас,тыва,якут,чуваш,шор,башқұртжəнебасқатүр
кіхалықтарындадəстүрлітүркілікдүниетанымыныңіздеріəртүрлідəрежедесақталынған,қазіргедейінкейбіржосын-
жоралғыларыжалғасынтапқандығы,ежелгіреликтерібарекендігіқазіргіатаулардананықкөрінеді. 

Түйінсөздер:түркітану,мəдениетану,əлеуметтікфилософия,дəстүрлідүниетаным,түркіхалықтары,көнетүркіжазбае
скерткіштері,көнетүркібайырғыатаулар,ұғымдар,реликтер,дүниетанымдықкатегориялар,этностар,этносимволдар,син
кретизм,шаманизм,Тəңіршілдік 

 
Көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыныңтарихисабақтастықтарыменреликтеріқазіргітүркіхалықтары

ныңдүниетанымыменнаным-сенімдерінде,салт-
дəстүрлеріндекеңіненбайқалады.Атапайтқанда,қазақ,қырғыз,алтай,хакас,тыва,якут,чуваш,шор,башқұртжə
небасқатүркіхалықтарындадəстүрлітүркілікдүниетанымыныңіздеріəртүрлідəрежедесақталынған,қазіргеде
йінкейбіржосын-жоралғыларыжалғасынтапқандығын,ежелгіреликтерібарекендігінатапөткенабзал. 
Көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымынбіз,көнетүркіжазбаескерткіштерідеректерінесүйеніп,негізгіүш

категориябойыншасаралаудыжөнсанадық.Атапайтсақ,біріншісі-Teŋіri>Тəңірі,екіншісі-
Kisioγulï>Кісіұлдары(адамбаласы),үшіншісі-Jer>Жер.Аталмышүшкатегорияөз-
араөтетығызбайланыстыəрісебеп-салдарларыменұштасқанеңбастыұғымдаржүйесінқұрайдыдепсанаймыз. 
Осымақаладаайтылатынкөнетүркідəуірініңтілдікматериалдарымəдениеттанушылық,тарихи-

деректанулық,тарихи-салыстырмалы,диахрондық-синхрондықталдаулар,археографикалық,мəтінтану-
лықжəнебасқаəдіс-тəсілдеркеңіненқолданылады.Зерттеудетүркіжазбаескерткіштеріменархеология-
лықескерткіштер,алуантүрлітабылымдар,этнографиялықбұйымдары,ғұрыптарысараланып,дəстүрлідүние
танымжүйесініңнегізгікатегориялары,ұғымдарыменатауларыныңэтномəденизерттеулеріжаңашақарастыр
ылды.Көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымдықнаным-сенімдерініңмəденизерттеулерімейліншежүргізілді. 
ЖалпыосытақырыптытуралыкеңініенайтсақКөнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыежелгіхұннү-

лардəуіріненбастауалады.Солкезеңдерденберіұласыпсабақтасақалыптасқанархаикалықсонаудүние-
танымдықкатегорияларыкөнетүрікдəуіріндедеөзжалғасынтауыпдүниетанымдықəрісаяси-əлеумет-
тік,идеологиялық,этникалықайрықшамəнгеиеболды.ОданТəңірдің,Жердің,Кісінің(Адамның),Ата-
бабааруақтарыныңтылсымкүштеріменқасиеттікиелерітүркілерүшінайрықшамаңыздыкатегорияларменұғы
мдарғаайналды,солнегізіндетүркіқоғамыныңалуантүрлісалт-дəстүрлеріменжосын-
жоралғыларықалыптасып,күнделіктіөміртірішіліктеберікбекеморнығыпбекідідеугеəбденболады.Көнетүр
кіжазбаескерткіштеріндетүркілердіңдəстүрлідүниетанымынабайланыстыкөптегенатауларменұғымдарбар
екендігі,олардыңішіндеүштікқұрылымыTeŋіri>Тəңірі,екіншісі-
Kisioγulï>Кісіұлдары(адамбаласы),үшіншісі-
Jer>Жеркатегориясыеңбастысыекендігіаңғарылады.Аталмышүшкатегорияменоныңұғымдары,тиістіатаул
ары,түркіхалықтарындакеңтаралғандығыбайқалады. 
Тəңірікатегориясынабайланыстыатауларкөптепкездеседі.VIII-

IXғасырлардағыкөнетүркіжазбаескерткіштеріндеаталмышкатегорияғабайланысты,əсіресеТəңіратауынақа
тыстымынасөз,сөзтіркес-
теріжиікездеседі.Олар:Teŋіri>Теңірі,ÜzeKökTeŋirі>ҮзеКөкТеңірі,TürükTeŋrisi>ТүрікТеңірісі,Teŋіriteg>Те
ңірітег,TeŋіritegТeŋiridebolmuš>ТеңірітегТеңірідеболмыш,TeŋіritegТeŋiriyaratmïš>ТеңірітегТеңірійаратмы
ш,Teŋiriyarïlqaduqüčün>Теңірійарылқадұқүчүн,Teŋіriküčbertüküčün>Теңірікүчбертүкүчүн,Teŋribiligbertükü
čün>Теңірібілігбертүкүчүн,TeŋіriЕlbеrigme>ТеңіріЕлберігме,TeŋiriElim>ТеңіріЕлім,Teŋіriančatemišerinč>Т
еңіріанчатемішерінч,Teŋiridequt>Теңіріденқұт,ÜzeTeŋіribasmasar-
ҮзеТəңірібасмасар,Тeŋiri,Jerbulγaqïnüčün>Теңірі,Йербұлғақұнүчүн,ÜzeTeŋirieriklig>ҮзеТеңіріерікліг,Teŋіr
idekikünke>Теңірідекікүнке,Teŋіriken>Теңірікен,İdTeŋіriyasar>ӨдТеңірійасар,Teŋiridequt>Теңірідеқұт,Te
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ŋiriučdï>Теңіріұчты,Teŋirikergekboltï>Теңірікергекболты,Teŋiritutdï>Теңірітұтды,Teŋiritegim-
Теңірітегім,Teŋiriquli>Теңіріқұлыжəнебасқа[1]. 

"Тəңірі"атауықазіргітүркіхалықтарындасолбайырғыкөнетүркіліктұлғасындасақталынған.Мысалы,алта
йша-Тəңрі,əзербайжанша-Tanrı(танры),башқұртша-Тəңрі,бұлғарша-Тангра,қазақша-Тəңір,қалмақша-
Teңгр,қарачай-балқарша-Тейри,құмықша-Тэнгири,қырғызша-Теңир,өзбекше-Tangri,татарша-
Тəңрі,түрікменше-Tañry(таңры),түрікше-Tanrı(танры),тываша-Тəңрі,ұйғырша-Тəңрі,чұвашша-
Турă,якутша-Та�ара,моңғолша-
Tengri>Тэнгэртұлғасындакездеседі[2;3].Аталмышатаудыңқазіргітүркіхалықтарыныңбарлығындасақталан
ыпқалғандығы,көнетүркілікдəстүрлідүниетанымындағы"Тəңірі"категориясыныңберіктігіндəлелдейді.Сон
ыменқатар,көнетүркіжазбаескерткіштеріндеаталғанТəңірінің"көктегі,жаратқан,құтберген,күшберген,жар
ылқаған,Елберген,біліктілікберген,тағдырдыжасаған,ұшыпкеткен"сындыұғымдарынаңғаруғаболады[4] 
Тəңірі-

көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыныңнегізгібіріншікатегориясы.Олеңкөпаталатынəріқастерленетін,к
иеліұғымныңбірі.Олбірлікті,даралықтыбілдіреді.Басқашаайтқанда"көптəңірі"дегенұғымтүркілердежоқ,бо
лмаған.Тəңірі-
жалғыз,дарадегенсөз.Тəңірдептүркілердекөкаспанкеңістігін,ғарышəлемін(космосты),соныңтылсымкүшін,
ерекшекиелігінмеңзепайтқан. 
Аладам(Кісі)категориясыбайланыстыатауларКөнетүркітіліндеадамдыKisioγulï>Кісіұлдары(адамбалас

ы)депатаған.Kisioγulï>кісіұлдары,қазіргітүсінікбойынша"адамбаласы,адамдар",көнетүркітілінде"кісіұлы"
дегені"мешін,маймыл","аңхайуан"сындыларғаұқсамайтындардыңұрпақтарыдегенге,"кісіатаулының"бала
ларыдегендімеңзейді.Қазіргітүркітілдерінде"Кісі"атауыалтайша-кіжі,əзербайжанша-инсан,башқұртша-
кіші,інсан,адам,қазақша-кісі,адам,қалмақша-һүн,қырғызша-кісі,адам,өзбекше-інсан,адам,татарша-
кіші,інсан,адам,түрікменше-інсан,адам,түрікше-інсан,кіші,тываша-кижи,ұйғырша-інсан,якутша-
киһитұлғасындакездеседі[3.392-393].Бұдан"адам,інсан"атауыараб-
парсытілдерінентүркітілдерінеенгендігіайқынбайқалады. 
Көнетүркіжазбаескерткіштерінде"Kisioγluqopölgelitörürmiš-

кісіұлыбəріөлгелітуғанеді"депкездеседі.БұлреттетүркілердіңдəстүрлідүниетанымтүсінігіндеЖердегіадамн
ыңтірлігімəңгілікемес,оныңөлетінтабиғатыбардепесептегенінбайқауғаболады. 
Байырғытүркіқоғамыаталық,сүйектуысқандықтарғанегізделінгенерадамдардыңмəртебісібиікəлеуметті

кқоғамболыптабылады.Солсебептен,зерттеушілертүркіқоғамын"патриархалдық,феодал-
дық"типтеболғандептеқарастырады.Алкөнетүркіескерткіштеріндеаталатынтуыстыққарымқатынастарыата
уларынантуыстықжүйесініңмаңыздыбірбөлігіекендігінбайқауғаболады.Мысалытүркіқоғамындаеr>ер-
ер,еркек,ерадам,батырдегенмағынадаайтылған,алög>өг-
ана,шеше,("өгейанадегендегіөгейдіңөг+"ана"дегенмəндібайырғытұлғасыекендігінаңғаруғаболады)дегенм
ағынадаайтылған.Сондай-
ақ,urïoγul>ұрыоғұл.ұл,еркекбала,ербала,qïzoγul>қызоғұл.қыз,əйелбала.Түркіқоғамындағытуыстықатаулар
ыečü>ечү"атабаба",apa>апа"атаүлкендер,ақсақалдар",aqan>ақан"əке",ini>іні,eš>еш"сүйектес,қандастар","ə
йел",jigen>йіген"жиен",ködügü>көдеге"күйеу",kelin>келін,eken>енелер,siŋli>сіңлі,qadaš>қадаш"қарындаст
ар",qunčuy>кұнчұй"қызқырқын",küŋ>күң,qul>құлжəнебасқалардыкөреміз. 

Qaγan>қаған.Түркіқоғамыныңəскерисаясибилікжүйесініңеңжоғарғылауазымдытұлғасы.Qatun>қатұн.Қ
ағанныңзайыбыныңатауы. 

El>ел.Мемлекет,елдегенмəндеайтылған.Басқашаайтқанда,қағанменбилікжүйесібар,өзгемемлекеттергет
əуелсіз,еркінел. 

Beŋgüel>беңгүел.Түркілердіңдəстүрлідүниетанымыбойыншакемелденгенелмемлекеттіңұрпақ-
танұрпаққасабақтасабілетінберікбекемболаалатынырымжосындықармандағанатауы.Күлтегін,Білгеқаған,
Тонықұқескерткіштерімəтіндеріндебылайделенген:«Түрікхалқыүшін–
қызылқанымдыағыздым,қаратерімдітөктім,күндізотырмайсоғыстым,түндеұйқысызжорыттым,Өтүкенде...
МəңгілікЕлорнатыпотырсақ»делінген. 

Oq>Оқ.Түркіқоғамындағыеңкішірулықбірліктіңатауы. 
Oγuš>оғұш.Түркіқоғамындағырулықтуысқандықтардыңатауы. 
Budun>бұдұн.Түркіқоғамындажалпыхалықтыңатауы.Türükbudun>Түрүкбұдұндептеерекшеатайды. 
Qam>қам.Көнетүркілерде"бақсы","Тəңір-Кісі-

Жер"үшкатегориясыныңқарымқатынастарыментылсымбайланыстарынсезіптүсінетін,олардыңқұпиясырла
рынбілетін,тумысынан"құты"бар,болашақтыболжайалатынерекшеқасиеттіадамдегенсөз.Көнетүркілердің
дүниетанымындаТəңірментілдесетін,аруақтарменсөйлесетінбақсыларболды.Олардыалтай,тыва,хакасхалы
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қтарындақазіргедейін"хам,кам,қам"дейді.Көнетүріктіліндеqam>қамдепатайтын. 
Қазақтіліндеосы"қам"атауы"елдіңқамынойлау","малдыңқамы","қамынойлады"тұлғасындасемантикал

ықөзгерістеріменсақталынғанынбайқауғаболады.Кейбірзерттеушілерқазақтіліндегі"қамшы"(қайыстанөріл
гентобылғысаптықару),"қамығу(қайғылану,шерлену)"сөздерімендеқамсөзініңтөркінінбайланыстырады. 
Қайткенкүндедебайырғыqam>қаматауықазіргітүркіхалықтарындасақталынғандығынбайқауғаболады.

Алмоңғолшақамдыяғнибақсыныböge>бөө,əйелбақсыныniduγan>удган;тұңғыстілдеріндебақсыныsam+an>
шамандейді.ОсыданбарыпшығыстанушыларТəңірліктанымды"шаманизм"дептеатапкеткенеді.  
Кісіұлдары(адамбаласы)категориясынақатыстыкиетотемдікұғымдарменатауларбар.Олардыңбіріата-

бабалараруағы.Көнетүркілердеата-бабадегендіečü-apa>ечү-
ападепатады.Алқайтысболғанадамдардыңжанын,рухынкөнетүркітілінденедепатағаныбелгісіз.Дегенменде
,көнетүркілікдəстүрлідүниетанымындақазіргітүсінікпен,ислам,христиан,буддадіниқағидаттардыңжолыме
найтқанда"аруақ"(өлгенадамныңрухы)дегенгеұқсасұғым"құт"дегенсөзболды."Аруақ","рух","жан"дегенар
абшаұғымдардықазіргітүркіхалықтарындамынадайсөздербілдіреді.Олар:тын,құт,жұла,сүне,сүр,сүс,үзүт,ж
елсалқын(желаруағы),сүрнү[5.30].Алтайлықтардатын(тыныс,"жан"),айлыкүндүйер(айлыкүндіжергекелге
ні,туғаны),тынүзелді(тынысыүзілді,қайтысболды)депкездеседі.Ал,моңғолтіліндеoŋgun>оңғон"жан",sür>с
үр"құт,сұс,айбар",süg>сүг"аруақ",sünesü>сүнесү"адамденесіндегібилеушізат","өлгенсоңденеденкетіпқала
тынқұт"дегенмағынадасақталынған[6.13-
14].Бұлқазақтардасүлдер(адамныңжүдепжадағанкейпі),сүрең(кескін,кейіп,өң),сұс(айбар,қаһар,ызғар),сүйе
к(адамныңқаңқасы)сөздеріменмағыналасəрітөркіндес. 
Көнетүркілердіңатабабаларынааруағынатабынып,асберетіндігітуралықытайжазбаларындадеректербар.

Ал,көнетүркілердіңасберу,жоқтаужосындарыболғандығыанық.Көнетүркілердеyog>"йоғ"депдəстүрлідүни
етанымыбойыншақайтысболғантұлғаларғаарнапжоқтаужосын-жоралғы-
ларынжасауды,ғұрыптықсалттардыорындаудыатаған.Yoγertürtümüz-
йоғжасадық,yoγlamïs>йоғламыс"жоқтаужосынынжасадық"дегенатауларсолдəстүрдіңболғандығындəлелд
ейді.Соныменқатар,көнетүркітіліндекездесетінбірсыпыраатауларбар. 

Yoγ>Йоғ.Көнетүрiкғұрыптықкешендеріндеатқарылғанжсын-
жоралғылардыңжалпыатауы.Осыкешендердеазатұту,асберу,жылдығынберунемесеаруаққабағышталғансы
й-құрметтеріүшінқоғамдық-əлеуметтікерекшемаңыздыyoγï>йоғұ-жоқтауғұрыптықжосын-
жоралғыларатқарылған.Елетмішйабғұбітіктасымəтінінде«Bilgeatačïmyoγïŋaluruγïŋïnqazγantïm–
БілгеАтачымныңйоғұн,асынжасапөткіздім»депкездеседі.Yoγčï>йоғчы.«Жоқтаушы,жоқтауайтушы,көңіла
йтушы».Түркілердіңдəстүрлідүниетанымыбойыншаөліктіжөнелтусалтындаміндеттітүрдежоқтауайтылад
ы.Оғанарналғанасберурəсімінекүлліелжұртболыпжиналыпқұрметкөрсетеді.Осысалтынақатысушыларды"
йоғчы"депатады.Yoγertürtümüz–
йоғертүртүміүз«жоқтаужосынынатқардық».Түркілердеөліктіжөнелтужалпыжосынжоралғыларыатқарыла
тынсалттыосылайшаатайды.Sïγïtčï>сығытчы.«Сықтау-
шы»,жоқтап,жылап,көрісайтушы.ТүркілердеТəңірігеұшыпкеткен,қайтысболғантұлғағаарнапазатұту,жоқт
аужосындарыерекшеорыналғандығыбайқалады. 
ЖеркатегориясынабайланыстыатауларКөнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыныңбірқыры,үшіншісікат

егориясы-
Jer>Жер.Көнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыныңкелесіүшіншібіркатегориясы"Жер"ұғымыменоғанбай
ланыстыатаулар.Көнетүркілердежержұмырболған,оныңtörtbulun>төртбұлың,төртбұрышы,жердіңтөрттара
пыболғандепсанайтын.Түркілерүшінilgerüöŋreküntoγsïq>ілгеріалдығакүнтоғыс,күнтумысы,күншығыс,quri
γarikerikünbatsiq>құрығарұкерікүнбатсық,кейінкүнбатысы,beriye>берійе,оңқолжақ,künortasi>күнортасы,о
ңтүстік,jiriya>йырыйа,солқолжақ,tünortasi>түнортасы,солтүстікдегенұғымдарбар.
 Қазіргітүркітілдерінде"Жер"атауыалтайша-йер,əзербайжанша-йер,башқұртша-йір,қазақша-
жер,қырғызша-жер,өзбекше-йер,татарша-йір,түрікменше-йер,түрікше-йер,тываша-чер,ұйғырша-
йер,якутша-сиртұлғасындакездеседі[3.984-
985].Бұдан"жер"атауытүркітілдеріндетолықсақталғандығыайқынбайқалады. 

Iduqjer>ыдұқйер.Ұйықжер.Жерұйықдегенатаудыңбайырғытұлғасы.Id-ие,киедегенмəндеай-
тылады.Жердіңиесідегенмəндекеңіненқолданылды.Jersuw>Йерсуб.Жерсу.Бұлтұрақтытіркестертүркілерде
жиіқолданылады.TürükIduqjerіsub>Түрікыдұқйерісуы.ТүрікҰйық(киелі,иелі)жерісуы.ТүркілердіңЖерұйы
ғы,киелідеиеліөзенсуларыдегенатабабалықменшіктіліктібілдіргенатауы[7.116]. 

Ötüken>Өтүкен.Көнетүркілердіңатақонысы,шұрайлыдақасиеттінегізгімекеніосылайаталды.Umay>Ұма
й.«Ұмай».Жеркатегориясынақатысты,жерəлемінетағыбірұғымҰмайтуралыұғымы.Көнетүркіжазбаескертк
іштерімəтіндеріндеҰмайтуралыбірсыпырадеректербар.Ұмайдегенкөнетүркілер-
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діңТəңірілікдүниетанымындаЖерəлемінің,жердіңэтносимволдықжалпыламаатауы.Тонықұқескерткішімəт
інінде:TeŋіriUmayÏduqjersubbasabertierinč,neketezerbiz-
"Тəңірi,ҰмайЫдұқЖерсу,бізгебердiғой,негеқашқақтаймыз"депкездеседі. 
Тəңiржарылқаушыданигiжақсынытiледi,оғантабыныптəңiрдiңкиесiде,иесiдеқұсқабаланды.Шынмəнiсiнде
байырғытүркідəуiрiндеқыранқұстыңқырағылығы,алғырлығы,көктағылығыерекшемəнмағынаныбiлдiрдi.О
ғансайэтномəдениүрдістеріқалыптасыпдəстүрліұғымдардабекіді.Сондықтанболарбилiктiңбелгiсi,рəмiзiре
тiндебүркiт,сұңқарсияқтықыранқұстардыңбейнесiайрықшамəндеқолданылды.МұныОрталықАзиядағытау
,жартастар-
дакездесетiнпетроглифсуреттер,археологиялыққазбалардантабылғандеректержəнежазбаескерткіш-
террастайды.Тiптi,солбайырғызамандарданкөшпелiлерту-
байрақтарындақыранқұстардырəміздепқолданылғандепайтуғадаболады. 
Осыорайдакөнетүркілердіңдəстүрлідүниетанымыбойыншаэтносимволдықбелгілеріменұғымдарыболд

ыдептеайтуғаболады.(Қараңыз:Кесте-1)[8.86-89]. 
 

Кесте-1.Көнетүркілердіңэтносимволдарыныңсемантикасы 
Дүниетанымдықкатегория Этноұғымдар Этносимволдар 

Tengri>Тəңірі Qut>Құт"құт,тектілік,ырыс" Qus>Құс"Тəңірідіңөкілі" 
 

Kisi>Кісі 
Qaγan>каган 
El>Ел"ел,мемлекет" 
Budun>"қарахалық" 

Qïran>қыран,"аңшықұс,сұңқар,бүркіт" 
 

 Börü>бөрі"Тəңірдіңөкілі" Börü+qut//küt>бүркіт,"бөрі+құс,бүркіт" 
Jer>Жер Umay>Ұмай"киеліжер,су,туғанжер,жерұйық" Qun-//Quγ>Қу,Аққу,"аққуқұс" 

 

Көшпеліэтностарда«Тəңірі»атауысанғасырларбойықолданылып,тіптікөшпелілердіңалғашқыіріимпери
ясыХұннұзаманынанберіұласыпсабақтасыпкелді.Демек,көшпелілер«Тəңірі»депнені,қандайболмыстыатағ
аны,оныңтарихи-этнографиялықмəні,мазмұны,жөн-жосығытуралызерттеушіғалым-
дардыңпікіріəртүрліболыпкеледі.Бірсыпыразерттеушілермифологияға,тотемизмге,патриалхальдықнаным
-сенімге,мифтік-
дінитанымдарғабайланыстырса,кейбіреулері«қам,шаман,бақсылықпен»тығызбайланыстақарастырады,со
ңғыкездері«Тəңіршілдік,Тəңірідіні(Тенгрианство)»дептеатайтынболды.[4.45-54] 
ОсымақаланықорытындыласақТүркілердіңдəстүрлідүниетанымы,ежелгіхұннүдəуіріненбастауалып,од

анберіұласыпсабақтасақалыптасқанархаикалықсонаудүниетанымдықкатегорияларыкөнетүрікдəуіріндеде
өзжалғасынтауыпдүниетанымдықəрісаяси-
əлеуметтік,идеологиялық,этникалықайрықшамəнгеиеболды.ОданТəңірдің,Жердің,Кісінің(Адамның),Ата-
бабааруақтарыныңтылсымкүштеріменқасиеттікиелерітүркілерүшінайрықшамаңыздыкатегорияларменұғы
мдарғаайналды,солнегізіндетүркіқоғамыныңалуантүрлісалт-дəстүрлеріменжосын-
жоралғыларықалыптасып,күнделіктіөміртірішіліктеберікбекеморнығыпбекідідеугеəбденболады.Көнетүр
кіжазбаескерткіштеріндетүркілердіңдəстүрлідүниетанымынабайланыстыкөптегенатауларменұғымдарбар
екендігі,олардыңішіндеүштікқұрылымыTeŋіri>Тəңірі,екіншісі-
Kisioγulï>Кісіұлдары(адамбаласы),үшіншісі-
Jer>Жеркатегориясыеңбастысыекендігіаңғарылады.Аталмышүшкатегорияменоныңұғымдары,тиістіатаул
ары,түркіхалықтарындакеңтаралғандығыбайқалады(Кесте-2) 

 
Кесте-2.Көнетүркідəстүрлідүниетанымынабайланыстыатаулартізімі(түркіжазбадеректерінегізінде) 
№ Көнетүркішежазбаескер

ткіштеріндегіатаулары 
Қазақшасы Қазіргіқолданыстасатқалғандары 

1. Teŋіri>Теңірі Тəңір 
 

Тəңір, 
Алла,Құдай 

2. KökTeŋirі>КөкТеңірі. КөкТəңір КөкТəңір 
3. TürükTeŋrisi>ТүрікТеңі

рісі. 
ТүріктіңТəңірісі - 

4. Teŋіriteg>Теңірітег Тəңірітекті,Тəңіріден тəңіртекті 
5. TeŋіritegТeŋiridebolmuš>

ТеңірітегТəңірідеболмы
ш 

ТəңірітектіТəңіріденболған Аллаберген 

6. TeŋіritegТeŋiriyaratmïš>
ТеңірітегТəңірійаратмы
ш 

Тəңірітекті,Тəңіріжаратқан,пайдаболды
рған 

Аллажаратқан 
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7. Teŋiriyarïlqaduqüčün>Те
ңірійарылқадұқүчүн 

Тəңірініңжарылқағаныүшін Тəңіржарылқасын 

8. Teŋіriküčbertüküčün>Тең
ірікүчбертүкүчүн 

Тəңірікүшбергеніүшін Құдайқуатберсе 

9. Teŋribiligbertüküčün>Те
ңірібілігбертүкүчүн 

Тəңірібілік(ақыл)бергеніүшін Ақылес 

10. TeŋіriЕlbеrigme>ТеңіріЕ
лберігмеберуші(берген). 

ТəңіріЕлберуші(берген). - 

11. TeŋiriElim>ТеңіріЕлім ТəңіріЕлім(мемлекетім) Тұғанжер 
12. Teŋіriančatemišerinč>Те

ңіріанчатемішерінч 
Тəңірісоншалықтыдегенекен - 

13. Teŋiridequt>Теңіріденқұ
т 

Тəңіріденқұт Құтырыс 

14. ÜzeTeŋіribasmasar-
ÜzeTeŋіribasmasar,asraJe
rtilinmeser- 

ЖоғарыданТəңірбасыпжаншымаса.Жоғ
ардаТəңірбаспаса,төмендеЖержарылма
са. 

 

15. ÜzeTeŋirieriklig-
ЖоғарыдағыТəңіріерікті
лігі(ұйғарымы). 

 Ерік 

16. Тeŋiri,Jerbulγaqïnüčün-
ТəңіріЖерсапырылысқа
ндықтан 

 АспанЖергетүскендей 

17. Öd-өд. Үт Көнетүрікше1.шақ,уақыт,мерзім,2.заман
,дəурен,3.жазмыш,тағдырдегендібілдірг
ен. 

18. İdTeŋіriyasar-
ЗамандыТəңіріжасайды. 

kisioγluqopölgelitörürmiš-
кісіұлыбəріөлгелітуғанеді 

Ажалтағдыр 

19. Teŋiridequt-
Тəңіріденқұт. 

 Құт 

20. Teŋiriučdï-
ұшты(қайтысболды). 

 Қайтысболды 

21. Teŋirikergekboltï-
кергекболды(қайтысбол
ды). 

 Қайтысболу 

22. Teŋiritutdï-
Тəңіралды(Тəңіргекетті)
. 

 Келмескекету 

23. kergekboltï қайтысболды,ғайыпболды, Барсакелмескекету 
24. Yoγertürtümüz-

йоғжасадық. 
Жоқтау Жоқтау 

25. Beŋgü-беңгү. «Мəңгілік». Мəңгілік 
26. Beŋgüel-

беңгүел.«Мəңгілікел». 
МəңгілікЕл МəңгілікЕл 

27. beŋgütaš Мəңгіліктасескерткіш  
28. Yasar-йасар. «Анықтаушы,жасаушы»  
29. Öl-өл. «Өлу,қайтысболу».  
30. Umay>Ұмай.«Ұмай». ҰмайанаЖерана  
31. Iduqjer>ыдұқйер.Ұйықж

ер 
Жерұйық Жерұйық 

(АсанҚайғы) 
32. Jersuw>Йерсуб.Жерсу. 

 
Жерсу Жерұйық 

33. TürükIduqjerіsub>Түрік
ыдұқйерісуы. 

ТүріктіңЖерұйығы  

34. Ötüken>Өтүкен Өтүкен Жерұйық 
35. Böri>бөрү. Бөрі,қасқыр,құртқа 

Көкжал 
көкпар 

Бөріеркегі 
Бөртеұрғашы 

36. Kisioγulï>Кісіұлы Адамбаласы,адамзат адамзат 
37. barïq>барық кесене-күмбез  
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38. bitiktaš>бітіктас, Ескерткіштас,жазулытас құлыптас 
39. bediz>бедіз Тасмүсін,сынтас "бəдіз" 
40. bediztim>бедізтім Бəдіздедім,тамүсінқашау  
41. balbal>балбал Тастізбектер "тасмүсін" 
42. balbaltikdim>балбалтікді

м 
балбалқадапорнаттым  

43. Adïrïlmaq>адырылмақ айырылу Айырылу 
44. batsïq>батсық батыс,күнбатыс Кешкіуақыт 
45. kün>күн күнбатыстағы  
46. künortusïŋaru>күнортұс

ыңарұ 
күнортасынақарай Түскезі 

47. küntoγsuq>күнтоғсық күнтумыста Таңату 
48. qïlïnmïs>қылынмыс Жасалған,пайдаболған Пайдаболу 
49. sïγït>сығыт жылау,жоқтау Жылапсықтау 
50. sïγïtačï>сығытчы жылаушы,жоқтаушы  
51. sïγïtamïs>сығытамыс жылаған,жоқтаған жоқтау 
52. učabarmïs>ұчабармыс ұшакетті,қайтысболды Қайтысболу 
53. yoγlamïs>йоғламыс жоқтаған  
54. Ay>ай ай ай 
55. Yultus>йұлтұз жұлдыз жұлдыз 
56. Yada>йада Жадытас,жадылау жадылау 
57. Qam>қам Бақсы,балгер,емші Қамжеу,қамығу 
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Резюме 

Основныетерминыдревнетюркскоготрадиционногомировозренияиихреликтывсовременных 
тюркскихнародах 

ЖумабайЖ.-КазНПУим.Абая,магистрантка2курсакафедрыполитологииисоциально–философскихдисциплин, 
Научныйруководитель:д.и.н.,профессорХалидуллинГ.Х. 

Вданнойстатьерассматриваютсянекоторыеаспектытрадиционногомировозрениядревнихтюрков.Вдревне-
тюркскомписьменномпамятникечеткозафиксированытрикатегориитрадиционноймировоззренческойсистемы"Teŋіri>
тенгри,Kisioγulï>человек,Jer>земля".которыесохранилсявразномотдельномисинкретическомреликто-
вомвидевмиропониманиеиэтнографическомобрядахсовременныхтюркскихнародов,вчастностиказахском,киргизском
,алтайском,хакасском,тувинском,якутском,чувашском,шорском,башкирскомидругихэтносов.Древ-
нетюркскиемировоззрениеявлвяютсяисторическимпродолжениехуннскихмиропониманиеипреемственновязливсеист
орическиетрадициивмифические,анимистические,родоплеменныхтотемистические,атакжебылиоснов-
ныммировозренческимиигосударственнойполитико-
идеологиитюркскихгосударств.Вналичиитрикатегории,понятия,наименованияисвязанныеснимиубеждениясцельюсо
храненияверованийнаблюдаютсябольшевсегоусовременныхтюркскихнародов.Традиционноемировоззрениедревнихт
юрков,атакжесовременникииреликтытоговременивчастностиотмечаютсявмировоззрении,убежденияхитрадицияхсов
ременныхтюркскихнародов. 

Ключевыеслова:тюркология,культурология,социальнаяфилософия,тюркскиенароды,традиционноемировоззрен
ие,древнетюркскиеписьменныепамятники,древнетюркскиемировоззренческиеназвания,понятия,реликты,мировоззре
нческиекатегории,этносы,этносимволы,синкретизм,шаманизм,Тенгрианство 

BasictermsoftraditionalancientTurkicthetwor ldviewandtheirrelicsinthemodernTurkicpeoples 
ZhumabaiZh.-2ndyearundergraduate,AbaynamedKazNPU 
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Summary 

ThisarticlediscussessomeaspectsofthetraditionaloutlookintheancientTurks.Intheancientwrittenmonumentclearlystatedthree
categoriesoftraditionalideologicalsystem"Teŋіri>Tengri,Kisioγulï>man,Jer>Land",whichisstoredindifferentsingleandsyncretic
relictforminoutlookandethnographicritualsofmodernTurkicpeoples,inparticular,Kazakh,Kyrgyz,Altai,Khakassia,Tuva,Yakutia
,Chuvash,Shor,Bashkirandotherethnicgroups.AncientworldyavlvyayutsyahistoricalcontinuationHunoutlookandcontinuitysank
allthehistoricaltraditionsinthemythical,animistic,tribaltotemicclan,andwerethemainworldvisionandstatepoliticalideologyofTurk
icstates. 

Keywords:turkology,culturalstudies,socailphilosophy,Turkicpeoples,traditionalworldview,ancientTurkicwrittenmonumen
ts,theancientnameoftheancientTurkicworldview,concept,relics,ideologicalcategories,ethnicities,etnosimvoly,syncretism,shama
nism,Tengrianism 

 
ОҚЫТУШЫЛАРҒАКӨМЕК 

ВПОМОЩЬПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 

УДК316(574) 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬИМЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯ: 
КАЗАХСТАНСКИЙОПЫТ 

 
Н.Сейсен–к.п.н.,доценткафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая 

 
Встатьерассматриваетсярольмежрелигиозногодиалогавразвитиитолерантностиимежконфессиональныхотношени

й.Впоследнеевремячастоупотребляетсяпонятиетолерантностькакоднаизбазовыхценностейдемокра-
тии,безкоторойневозможнообщественноесогласие.Нокакдостичьтолерантностииконструктивногодиалогавотношени
яхмеждурелигиознымилидерами,всеэтисложныеинерешенныевопросыисследуютсяавтором. 

Ключевыеслова:Религиознаятолерантность,межрелигиозныйдиалог,толерантность,религиознаяидентифи-
кация,конфессиональнаяиэтническаяпринадлежность,религия,межконфессиональныйдиалог 

 

ИсторическийопытКазхстанапоказывает,чтосовременсвоегосуществованиярелигияиполитика,такилии
наче,соприкасалисьисоприкасаютсядругсдругом.Наличиевзаимосвязимеждунимиочевид-
но.Религияникогданесводиласьлишьксубъективнойверевтрансцендентальныесилы,ксовершениюрелигиоз
ныхобрядовиисполнениюкульта.Онапо-
своемуобъясняетреальносуществующиймирирегулируетнемнимые,ареальные,дажепоройполитическиеот
ношениямеждулюдьми.Последнее,нонашемумнению,объясняетсятем,чтополитикаирелигияимеетединую
цель-
установлениесвоейлегитимнойвластинадсоциумом,авкачествемаханизмавласти,итеидругие,применяютид
еологиче-скоеучение. 
РелигиознаяидентификацияКазахстанатеснымобразомсвязанастакойкатегориейбытияверующе-

го,какрелигиознаятолерантность. 
Религиознаятолерантность,понашемумнению,-

однаизбазовыхценностейгражданскогообществавКазахстане.Нетерпимоеотношениеклюдяминойнациона
льности,инойверы,инойсоциальной,политическойгруппы,иногоповеденияилиобразамыслейит.д.-
распространенноеявлениевсовремен-
номмире.Толькотолерантныйчеловек,казахстанецсумеетрешитьпроблемынетерпимостивокружаю-
щеммире,ненарушаяприэтомправдругихлюдей,народовиоставаясьполноценнойличностью. 

«Всовременныхсложныхусловияхмногополюсногосоциума,-пишетпрофессорВ.С.Глаголев,-
терпениепонеобходимостисочетаетсястерпимостью(толерантностью)комногимпроявленияминако-
мыслия(иинакодействия).Понятно,чтопределыпоследнегоопределяютисторико-
культурныетрадициииобычаи(включаярелигиозные),взаимодействиезаконов(втомчислеимеждународного
права)справосознаниемнаселениятехилииныхгосударств,готовностьполитиковидтинакомпромиссылибон
аконфронтацию»[1]. 

«Толерантностьпредставляетсобойодинизтипичнейшихвариантовкомпромиссногоповедения(исоответ
ствующегоемустилямышления),известныхсглубокойдревностииимеющихмножествооттен-
ковипроявлений.Следуетразличатьтолерантностьсильного,имеющеговсвоемарсеналеширокийнаборсредс
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твобщениясослабымпартнером,ивынужденноетерпениеслабогопартнера,располагающе-
гозаметноболееузкимполемдляманевра.Существуетрассчитаннаясдержанностьвотношениикшироковещат
ельным(ичастообидным)декларациямиготовностьповыситьпорогреакциинаконкрет-
ныевоенные,экономические,транспортные(блокада)ииныедемарши,частоиспользуемыекаксредстваполит
ическогодавления.Зазавесойтолерантности,какдемонстрацииготовностиккомпромиссам,частоскрывается
перегруппировкаинакоплениесилдлянанесениясокрушительныхупреждающихиответныхударов.Истории
известнымногочисленныетомупримеры. 
Нанашвзгляд,одноизсамыхполныхсовременныхопределенийрелигиознойтолерантностивконтекстеэтн

оконфессиональнойидентичностипринадлежитисследователюТ.Д.Гуренковой:«Религи-
озная(конфессиональная)толерантность-лояльноеотношениекпредставителямдругихвероисповеда-
ний,либокневерующим,способностькбесконфликтномусуществованиюивзаимодействиювразлич-
ныхсферахивзаимодействиювразличныхсферахобщественнойжизни,незатрагиваядоктринальныхосновис
поведуемыхрелигий.Способностькдиалогуспредставителямидругихисповеданийиневерую-
щими,непоступаясьсвоимимировоззренческимипозициями.Признаниезапредставителямидругихисповеда
нийиневерующимиправанасуществованиерядомиуважениеэтоговероисповеданияимировоззрения-
ключкпониманиюрелигиознойконфессиональнойтолерантности»[2]. 
ИнтерессвоимнеобычнымнаучнымподходомкрассматриваемомуявлениювызываеттакжемнениеМ.А.Б

огатова:«...допроблемытолерантностиещенужнодорасти–
недопустогоповторениятребованияуважатьдругихвихдругости,иныхвихинаковости,адотого,чтобысерьезн
оиответственнопопытатьсяпомыслитьчрезвычайносложнуютему.Начинаястого,чтодлянетираническихгос
ударствнеобходимокак-
тооформитьнеравенстволюдейиэтопритом,чтопроблемсравенствомвтакихгосударствахкакразнестоит-
равенствотутконстатируетсянауровнепрописныхзаконов.Новотименнопоэтомувозникаетнуждадемократи
ческиобставленногооформлениянеравенства.Впротивномслучаевозникнетнеобходимостьнедемократичес
когоподавлениянеравных.Ведьпроблемойравенстваобеспокоенынедемократические,акакразнедемократич
ескиережимы»[3]. 
Прирассмотренииполитологическихпроблемтолерантностивобластимежрелигиозныхотношенийключе

воезначениеприобретаетпонятиемежрегиональногоимежконфессиональногодиалога,рассма-
триваемоговкачественаиболееадекватнойформыотношениймеждуприверженцамиразличныхвероис-
поведаний,служащейдостижениюсогласиямеждуними.Приэтомследуетиметьввидуразличныеуровнииасп
ектыотношенийврелигиознойсфере,гдемежконфессиональныйдиалогприобретаетспецифическийхарактер
:междуинституционализированнымивероисповеднымисообществами(принад-
лежащимикразнымрелигиямлибовнутриоднойрелигии);междупредставителямиразныхвероиспове-
даний;междукультурно-конфессиональнымиобщностями,сложившимисянабазеразличныхрелигиоз-
ныхинациональныхтрадиций. 

«Диалогмеждупредставителямиразныхрелигий,-пишетизвестныйтеологПаульТиллих,-основы-
ваетсянарядедопущений.Во-первых,предполагается,чтообаучастникапризнаютценностьрелигиоз-
ныхосновдругойстороны(основанных,вконечномсчете,наопытеоткровения),такчтообаонипризнаютважно
стьдиалога.Во-
вторых,предполагается,чтокаждыйизучастниковспособенуверенноотстаиватьсобственныерелигиозныепо
зиции,такчтодиалогпредставляетсобойсерьезноепротивопос-тавлениемнений.В-
третьих,предполагаетсяналичиеобщейосновы,котораяделаетвозможнымкакдиалог,такистолкновение.В-
четвертых,предполагаетсяоткрытостьобеихсторондлякритикисобственныхрелигиозныхоснов»[4]. 
ОсобуюсимпатиюП.Тиллихиспытывалкбуддизму,отсюда,возможно,еготолерантноеотношениекинымр

елигиям,культурам,мировоззренческимпозициям. 
Межрелигиозныйдиалогвконтекстемежэтническихотношенийможетрассматриватьсякаквузком,таки

вширокомсмысле.Вузкомсмыслеподтакимдиалогомпонимаетсявзаимодействиедвухрелигиозныхсистемна
доктринальномуровне,требующеесознательнойустановки,концептуальнойразработкииинституциональног
ооформления. 
Втожевремясамирелигии,дажееслионивозникликаквселенскиеиуниверсальные(христианство,ислам,бу

ддизм),впроцессесвоегоисторическогоразвитиянеизбежнодолжныбылиотождествитьсебяскультурнымисо
циальнымопытомразныхнародов.Темсамымонистановилисьстержнямиформирова-
нияустойчивыхкультурно-историческихценностей. 
Диалог–

этонетольковопросгуманитарныхконтактовбольшихкультур,ноиспособприобщенияотдельновзятойлично
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стикдуховномумируэтихкультурныхобразований.Диалогкакпринципкультур-
ногоразвитияпозволяеторганичнозаимствоватьлучшееизмировогонаследия,атакжевынуждаетчеловекапоз
нать«свой»голос,совершитьличноепереосмысление«чужой»культуры.Тольковнутрен-
неепереосмыслениекультурныхценностей,толькоактивныйдиалогскультурнымифигурамиделаетчеловека
культурным,приобщеннымкбольшомукосмосукультуры[5]. 
Какпоказываетсоциально-

политологическийанализ,чтодиалогнаосновеконфессиональныхдоктринимеетпервостепенноезначениедля
институционнооформленныхвероисповедныхсообществ.Причемонможетприобретатьособуюостротуинап
ряженность,посколькукаждаярелигиязаявляетовселенскомиабсолютномхарактересобственноготрансценд
ентногоопытаиоложностиостальных.Признаниеравноценностииравнозначимостивсех«путейкБогу»дляде
йствительнорелигиозногочеловекаабсолютноневозможно. 
Межрелигиозныйдиалог-

наиболееадекватнаяформаотношениймеждуверующимиразныхнародов,служащаядостижениясогласияме
ждуними. 
КакписалобэтомрусскийрелигиозныймыслительИванИльин,«каждыйверующийчеловек,счита-

ющийсвоюверуистинной,предполагает(сознательноилибессознательно),чтоегособственныйопытимеетрел
игиозно-предметноесодержание;малотого,онпредполагает,чтоиноверныелюдиосуществля-
ютневерныйрелигиозныйакт,тогдакаконсамиегоединоверцывладеютвернымрелигиознымактом.Изистори
ирелигиймызнаем,чтоэточувствочужой«неверности»вактеисодержании-
приизвестныхусловиях...переживалосьопределеннымилюдьми,народамитакостро,чтовызывалоактивныйи
дажекровавыйпротестпротив«нечестия»нечестивыхи«кощунства»кощунствующих» [6]. 
Религиознаятолерантностьвэтноконфессиональнойидентичностипроявляетсяиосознаетсятамитогда,где

икогдасоциальная,политическаядействительность,поведение,привычкииобликлюдейподвергаютсяоценке,
ирезультатэтойоценкипотенциальнодвойствен.Следуетотметить,чтокачествотолерантностивКазахстанем
ожетбытьвыработанотолькопоотношениюксоциальнымсубъектамиихатрибутам.Проявляетсяонопоотнош
ениютолькоктемсоциальным,политическимявлениям,которыеличностнозначимыдляказахстанцев,людей.
Нетнадобностипроявлятьтолерантностькбесспорнопози-
тивномусоциальному,политическомуфеномену,неимеющемупотенциалавнутреннегопротиворечия. 
Конструктивныйдиалогконфессийявляетсяоднимизглавныхпутейдостижениястабильностиисохранени

ямиравстране.Однаковэтомдиалоге–немалонерешенныхвопросовисложностей: 
Ещёоднаизпроблем-отождествлениемногимиверую-

щимисвоейконфессиональнойиэтническойпринадлежности.ДоминирующийэтносКазахстана-казахи-
причисляютсебякмусульманству,второйпочисленностиэтнос-
русскиеотносятсебякрусскойправославнойцеркви.Темсамымпринадлежностькконфессиирассматривается
верующимикакэлементнациональногосамоопределения. 
Ностоитотметитьиследующее.Невсякийрусскийавто-

матическиявляетсяхристианином,равнокакиневсякийказах-
мусульманином.Процентдействительнорелигиозныхлюдей,т.е.тех,чьесоциальноеповедениеопределяетсяс
оот-
ветствующимипостулатами,охватываетлишьчастьэтносаинациональнойдиаспоры.Этачастьсоставляетмен
ьшинствоэтническойгруппы.Такоеположениеделсоздаетнапря-
жениеврелигиознойсфере.Иэтозачастуюявляетсяоднимизпрепятствий,чтобыконфессиямприйтикдиалогу,
кпониманиютого,чточеловексвободенввыборе-ккакойре-
лигииемупринадлежать.Каждыйволен,принятьсвободноерешениевыходаизрелигиисвоегоэтноса.Когдапр
оисходитподобное,тонекоторыевидятвэтомзлойумыселкаких-
товнешнихсил,которыестремятсяизнутрииразрушитькуль-
туруиединствонарода.Зачастуюсторонникиподобныхвзглядовразвязываютнеприкрытыеинформационно-
религиозныевойны,прибегаякдалеконеблагочестивыммето-
дамборьбы,стакназываемымирелигиозными«конкурентами»[7]. 
Намнеобходимовсегдапридерживатьсясветскогопостроениягосударства,вкоторомнетпредпочте-

нияоднимибесчестиядругим.Религиоз-
наянетерпимостьинеуважениексвободевыборачеловекадолжнастрогопресекатьсяилюдипроизводящиееёд
олжныпривлекатьсякответственности,невзираянаихположениевобществе.Хотяеслисравниватьсдругимист
ранамиЦентральнойАзии,напримерсУзбекистаном,унасвстранепроявлениетакогоотношенияноситсравнит
ельнонечастыйхарактер,чтоиподчеркиваеттотфакт,чтоКазахстанявляетсяприме-
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ромввопросахрелигиознойсвободывЦентраль-
нойАзии.ПроводимыеглавойнашегоГосударстварегулярныевстречилидеровмировыхрелигий,являютсяпр
отивовесомнавесах,гдесдругойстороны,находитсярегулярноподогреваемаянетерпи-
мость.ЕслижесмотретьнаразвитыеЕвропейскиестраны,можнотвердообозначитьтотфакт,чтонашмногокон
фессиональныйКазахстаннуждаетсявдальнейшемраз-
витииконструктивногодиалогамеждуразличными,анетолько«избранными»религиознымиконфессиями.Во
всемэтом,взвешеннуюиобъективнуюроль,должнызаниматьпредставителивласти. 
Такимобразом,дляусилениярелигиознойтолерантности,межконфессиональногомираисогласия,дляусил

енияролирелигиикакинтегрирующего,духовноинравственнообразующегофакторанеобходимоповышение
образовательногостатусанаселения,мыимеемввидунетолькоповышениерелигиознойграмотностинаселени
я,нои,безусловно,здесьимеетсяввидуиповышениеполитическойграмотности,формированиеопределеннойп
оли-
тическойкультурыиполитическогосознанияисамосознанияунаселения.Такаянеобходимостьсвязана,прежд
евсего,стем,чтооднаизсерьезныхугрозсовременнойцивилизации–рели-
гиозныйэкстремизместьпрямойрезультатнетолькоотсутствиярелигиозногознания,ноисращениярелигииип
олитики.Сращениерелигиииполитикидостаточноопаснаявещь,таккакрелигиозныеиполитическиедеятелиа
ппелируюткрелигиознымчувствам,крелигиознымнормамидогмамдлядостижениясвоихцелейиамбиций.Се
годняотмечаетсясильноевзаимовлияниеивзаимодействиерелигиииполитики.Наблюдается,соднойсто-
роны,политизациярелигиозныхпроцессов,сдругойстороны,использованиерелигии,религиозныхфакторовв
решениитойилиинойполитическойситуации. 
Определеннуюрольвусилениимежконфессиональногомираисогласия,религиознойтолерантностииграет

конфессиональнаяидентичность.Всвязисэтимнеобходимаопределеннаяработасосторонымировыхитрадиц
ионныхрелигий,направленнаянаискоренениетакихвидовнегативнойконфессиональ-нойсамои-
дентификации,какэгоизм,изоляционизм,фанатизм,основойкоторыхявляетсяконфессиоцен-
тризмиповсеместноеукоренениепозитивнойконфессиональнойсамоидентификации.Условиемпозитивной
конфессиональнойсамоидентификациислужит,соднойстороны,самостоятельноеистабильноесуществован
иеконфессиональнойгруппы,сдругойстороны,мирноевзаимо-
действиевполиконфессиональноммире.Формированиепозитивнойконфессиональнойиден-
тичностипредполагает,соднойстороны,воспитаниеуваженияксвоейконфессии,гордостизаееисторию,обыч
аиитрадиции,сдругой–
постижениемногообразияполиконфессиональногомира,отказотпротивоположности«наше–
чужое»,принятие«иного»внезависимостиотегоконфессиональнойпринадлеж-
ности,пониманиенепохожестииединства. 
Посколькуогромнуюрольвформированииобщественногомненияиграютсредствамассовойинформации,

имен-
ноонимогутлибоукреплять,либоразрушатьтолерантноеотношениеобществакрелигиознымконфессиям.Ну
жнонаходитьконструктивныемеханизмыкрешениюситуаций,которыевозникаютвмежконфессиональномп
оле.Теме-
ханизмы,которыеиспользуютсясегодня,ксожалению,неспособствуютмежконфессиональномусогласиювК
азахстане.Поэтомунеобходимопредусмотретьнормыэтикетаработниковсредствмассовойинформации. 
Взаключении,можносказать,чтонесмотрянавсеэтинерешенныевопросыисложно-

сти,толькочерездоверие,открытостьиобщениепредставителейконфессийдругсдругом,всердцалюдейприхо
дитверотерпимость,икакследствие,мир,стабильностьисогласиевобществе. 
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ВстатьенаматериалахКазахстанарассматриваютсявопросыролииместазаконавформированиииразвитииправовогос

ознаниялюдейвконтекстеправовойполитики,которыеещенеизученывполитическойнауке.Встатьеотмечается,чтоукреп
лениезаконностииулучшениеправовоговоспитаниянаселения–делонетолькогосудар-
ственногоаппарата,органа,ноиобщественныхорганизаций,чтоуважениекзаконудолжностатьличнымубежде-
ниемкаждогоказахстанца,каждогочеловека.Вместестемвстатьеуделеновниманиеидискуссионнымвопросам. 

Ключевыеслова:право,закон,сознание,правачеловека,свобода,обязанность,поведение,общество,личность,госуда
рство,информация,идеология,пропаганда,политика,народ,мораль 

  
Преждевсего,следуетотметить,чтозакон–нормативно-правовойактснравственно-

политическимсодержанием,принимаемыйвособомпорядкевысшимпредставительныморганомгосударстве
ннойвластиилинепосредственнымволеизъявлениемнаселения(например,впорядкереферендума),обладаю-
щийвысшейюридическойсилой,регулирующий,какправило,наиболееважныевопросыобщественнойигосуд
арственнойжизнистраны.Приэтомзакониграетважнуюрольвформированиииразвитииправовогосознанияи
правоверногоповедениялюдей.Вэтомпроцессеогромноеместозанимаетправо-ваяполитика[1]. 
Вказахстанскомобществеправоваяполитиканеразрывносвязанасобщимимероприятиямипоформирован

июполитическойсознательностииморальногообликаказахстанскогочеловека,онавзаимо-
действуетсдругимивидамиполитикиипреждевсегоснравственнойигосударственнойполитики.Этооднаконе
означаеттого,чтоправоваяполитиканеимеетспецифическихособенностейиопределенныхзадач,отправильн
огопониманиякоторыхзависитэффективностьполитическо-
правовыхмероприятий,правильныйвыбортехнологию,определениеближайшихиперспективныхцелейит.д. 
Вэтомаспектеследуетпризнатьошибочнымтоположение,котороесложилосьвсоветскойлитерату-

ренедавнегопрошлого,гдевомногихработах,втомчислеказахстанскихпополитикеправоваяполитиканевыде
ляласькакеесамостоятельнаячасть,аправовоесознаниенекоторымиюристамиифилософамитрактовалоськак
элементполитическихвзглядовилиихюридическаяформа. 
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Лишьвотдельныхнаучныхработахотмечалось,чтополитическое,нравственноеиправовоесознаниесостав
ляютсердцевинусоциалистическойидеологии,наиболеетесновзаимосвязанысклассовымиинтересами.Одна
коэтимыслинеполучилидостаточногоразвитиявсоциально-политическойлитерату-
ре.Мало,например,подчеркивалось,чтоспециальноевниманиекправовойполитикекаквтеории,такивпрактик
епропагандынетолькооправданно,ноинасущнонеобходимо,чтоповышениеуровняправово-
госознаниягражданнеузкоюридическаязадача,еерешениеспособствуетукреплениючувстваграждан-
скогодолга,помогаетконкретноразбиратьсявполитическихмероприятияхгосударстваит.д.,ит.п. 
Отсутствиеразработаннойтеорииинаучныхрекомендацийпоправовойполитикеоказывалосвоевлияниеи

наобщественно-политическуюпрактику.Есливсфереюридическойпрактики,т.е.тамгдеработуведутюристы-
профессионалы,формированию,воспитаниюправовогосознанияуделялосьизвест-
ноевнимание,тозаеепределами(ввоспитательнойработеразличныхобщественныхорганизаций,вшколах,вте
хникумах,училищахинеюридическихвузах)правоваяполитикастояланавесьманизкомуровне.Достаточновс
помнить,чтовсреднейшколеранеесуществовавшийпредмет«КонституцияСССР»былзамененлишьнебольш
ойчастьюв«Обществоведении».Учебныепланысреднихспециаль-
ныхучебныхзаведенийинеюридическихвузовпочтинепредусматривалипреподаваниядажекакой-
либооднойправовойдисциплины.Неслучайно,например,поданнымсоциологическихисследований,студент
ы1979годастоялинаодномизпоследнихместпоуровнюправовыхзнанийиправовойкультурысредиразличных
социальныхгруппнаселения. 
Междутеммногиемолодыеспециалистыпоокончаниювузовстановилисьпедагогами,руководителя-

мипроизводствиихпоследующаядеятельностьнеизбежнострадалиотслабыхнесистематизированныхправов
ыхзнаний.Достаточносказать,чтов1972годупримернополовинаисковрабочихислужащиховосстановлениин
аработебылаудовлетворенасудами,аэтозначило,чтополовинаработниковбылауволенаснарушениямитребо
ванийзакона.Отмечалосьтакженедостаточныйуровеньправовыхзнанийпедагоговсреднихшкол.Обэтомсви
детельствоваликакданныесоциологическихисследований,такизаявлениясамихпедагогов,неполучающих,к
акправило,специальнойправовойподготовки.Следуетсказать,чтоукреплениезаконности,развитиеправовог
осознанияиулучшениеправовоговоспитаниянаселения–
делонетолькогосударственногоаппарата,органа,ноиобщественныхорганизаций,чтоуважениекзаконудолж
ностатьличнымубеждениемкаждогочеловека. 
Сегоднямероприятияпоформированиюиразвитиюправовогосознанияиповышениюправовойкультурын

аселенияКазахстанасталипредметомбольшоговниманиягосударственныхоргановиобщественныхорганиза
ций.ПравоваяпропагандасталаоднимизважныхнаправленийдеятельностиМинистерстваюстициииегоместн
ыхорганов.Впрокуратуре,органахвнутреннихделтакжесозданыспециальныегруппы,организующиеправов
уюпропаганду.Действуюткоординационно-методическиесоветыпоправовойпропагандевцентреинаместах. 
Всеэтопривелоктому,чтозначительнорасширилосьчислолекцийпоправовымвопросам,возросласетьправ

овыхзнаний.Возниклиновыеформыформированияправовогосознаниянаселения–
общественныеюридическиеконсультации,лекторииправовыхзнаний,совместныевыступленияработ-
никовразныхведомствпереднаселениемит.п. 
Ширеиразнообразнейсталапропагандавопросовказахстанскогоправавпечати,порадиоителевиде-

нию.Вводитсясистематическоеправовоеобучениевшколахивсреднихспециальныхивысшихучебныхзаведе
нияхКазахстана. 
Междутемвнастоящеевремяправоваяпропагандаи,чтоещеважнее,политическая,воспитательнаяработав

трудовыхколлективахКазахстанаостаютсяпокаещеделомпрофессиональныхюристов,политиков,работник
овадминистративныхорганов.Ониведутпропагандуиполинииполитическойпартиикакеечлены.Наюристов,
политиковужеопираютсяглавнымобразомвсвоейработелекторскиегруппыобластныхфилиаловпартийиоб
щественныхорганизаций.Наконец,ониведутпропагандуказахстанскогоправавсреднихшколах.Врезультате
силыостаютсяпрежними,аобъемработыпоформированиюиразвитиюправовогосознаниявстраненеуклонно
возрастает. 
Этосвидетельствуетонеобходимостиподготовкиболееширокогоактиваказахстанскихлюдей,способных

нестиправовые,политические,нравственныезнанияиубеждениявмассы. 
Вособенностиостростоитвопросоподготовкекадровпреподавателейправадлясреднихшкол,профтехучре

ждений,колледжейивузов.СейчасвКазахстанепроводитсяпреподаваниеправовобщеобразовательныхшкола
хпредмета«Человек,общество,право».Иэтотопытпоказывает,чтоповсе-
местнообеспечитьтакоепреподавание,котороедолжносыгратьважнуюрольвповышенииуровняправовогосо
знанияподрастающегопоколения,можнотолькопутемспециальнойправовой,политиче-
скойподготовкипедагоговсреднихшкол.Работникиадминистративныхоргановсамивестисистемати-
ческоепреподаваниевшколахвширокихмасштабахнемогут,дамногиеизнихиметодическинеподго-
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товленыдляработывшколе.Влучшемслучае,какпоказываетпрактика,юристы,социологи,политологимогуто
рганизоватьэпизодическиелекциивнеучебногорасписания,пропагандистскоезначениекоторыхтакженельзя
недооценивать. 
Обэтомсвидетельствуютданныеизученияформированияправовогосознания,проводимогокафедройполи

тологииисоциально-
экономическихдисциплинИнститутамагистратурыиPhDдокторантурыКазНПУимениАбая.Так,втечении20
11/2012учебногогодавпятишколахг.Алматылекциичиталисьюристами,социологамииполитологамисистем
атическиодинразвмесяц.Этаработадалахорошиерезультаты,известноеснижениеправонарушенийсредиуча
щихсяданныхшкол. 
Сегодняпроводитсябольшаяработапометодическойподготовкеучителейосновыправавкурсе«Человек.О

бщество.Право»общеобразовательныхшколвКазахстане.Однаковрядлиможнорассчиты-
ватьнатотжеуровеньправовойподготовкиучащихсяисамихпедагоговвовсехгородах,районахиособенновсел
ах,аулахКазахстана. 
Представляетсянеобходимойподготовкакадровучителей–преподавателейправавобщегосудар-

ственноммасштабевсистемепедагогического,ачастичноюридическогообразования. 
Конечно,квалифицированнуюзанятию,лекциюозаконодательствеКазахстанаможетпрочитатьюрист,пол

итолог.Нонеследуетдумать,чтовестибеседы,убеждатьмассымогуттолькоспециалисты-
профессионалы.Всвоейповседневнойпропагандистскойиполитико-право-
воспитательнойработе,впредупрежденииправонарушенийпартийный,государственныйиобщественныйакт
ивтрудовыхколлек-
тивов,администрацияпредприятийиучрежденийдолжныопиратьсянаправовыеиполитическиезнания.Приэт
омнеобходимо«принятьтакиемеры,чтобыбюрократиянетворилаправо,аобслуживалаправо-
войстрой»[2,c.105]. 
Своейзадачейнашегосударствоставитнепростоерасширение,аулучшениеформированияиразви-

тияправовогосознаниянаселения,повышениеегоуровнядотребований,предъявляемыхсовременнымэтапом
развитияказахстанскогообщества. 
Научноепониманиеформированияиразвитияправовогосознаниякаксоставнойчастиполитико-

идеологическойработыпредполагаетправильноепониманиесущностииосновныхчертправовойидеологииК
азахстана,ставшейидеологиейвсегоказахстанскогонарода.Онанеможетбытьсведенаксуммезнанийоправе,ю
стиции,законности,политике,государстве.Какчастьобщейидеологиисистемаправовыхвзглядовпредполагае
тосознаниенетольконепосредственнопрактическогозначенияправовых,политическо-
нравственныхнормдляданноголицаилиорганизации,ноиболееглубокихсоциально-
политическихпоследствий,сущностиправовогорегулирования.Казахстанскаяправоваяидеологиявсегданос
итоткрытовыраженныйнародныйхарактер,чтопредполагаетясноевыделениевпроцессеформированияобще
национальнойоценкиправовых,политическихнормиинститутов,ихзначениядляинтересовнарода,строитель
ствадемократического,гражданскогообщества. 
Идеологическийподходвыражаеттакжеотношениенаселениякобщественно-

политическойжизнии,следовательно,предполагаетраскрытиетехпринципов,накоторыхоснованыинститут
ыинормыказахстанскогоправа.Наконец,казахстанскаяправоваяидеологиявыражаетинтересыширокихмасс,
ихотношениекправуивследствиеэтогоимеетпрактическуюнаправленность:системаидейно-
политическихвзглядов,ценностейнародавсегдасоответствуетегопрактическимпотребностям. 
Отсюдаследует,чтоформированиеиразвитиеправовогосознаниянаселенияКазахстананеможетограничи

тьсялишьинформациейосодержанииправовых,политическихнорм,юридическойконсульта-
цией.Информацияимеетважноезначениевпропагандистскойдеятельности,служитнеобходимойосновойдля
воздействиянаубежденияказахстанскихлюдей.Однакоподлиннойзадачейправовойпропа-
гандывКазахстане,какивсейидеологической,политическойработы,являетсяименноформированиенаучного
мировоззрения,глубокогоубеждениякаждогоказахстанцавсправедливоститребованийнашегозаконодатель
ства,втом,чтоонодействительносоответствуетинтересамнарода,строительствадемократического,гражданс
когообщества.Поэтомуоченьважно,чтобыпропагандистскиевыступлениявследзаинформациейосодержани
изакона,юридическойконсультациейоправахиобязанностяхраскрывалисоциально-
политическийсмыслнормказахстанскогоправа,ихпреимуществопередправомимперским,подлинныйгуман
измказахстанскихзаконов,втребованияхкоторыхсочетаютсяинтересыобществаиличности. 
ВажнымвопросомформированияиразвитияправовогосознаниянародаКазахстанаявляетсяеговзаимодейс

твиесдругимивидаминаучногомировоззренияиформамиобщественногосознаниянаселе-
ния.Например,педагоги,юристыипредставителииныхотраслейзнанияправильноподчеркиваютнеобходимо
стьсочетанияформированияправовогосознаниясполитическимиморальным,значениеединого,интегральног
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овоздействиянасознаниеказахстанскихлюдейвсемиосновнымиформамиобщественногосознаниянарода. 
Приэтомправовоесознаниевсвоемформировании,функционированииизащитыдолжен«предпола-

гатьучастиеразнообразныхструктургражданскогообщества,негосударственныхэлементов»[3,c.186]. 
Всвязисэтимвправовойтематикеидеологическойработыилекцийнеобходимоуделятьвниманиеобществе

нно-
политическимтемам:оказахстанскомправовомгосударстве,гражданскомобществе,демократии,государстве
нномаппаратеит.п. 
Подчасвстречаютсявыступления,можносказать,«пестрящие»научно-

абстрактной,юридическойидажеведомственнойтерминологией. 
Профессиональнаяосведомленностьюристов,политологов–важноеоружиевидейно-политическо-

правовойпропаганде,нонельзяпритуплятьэтооружиенеумелымееприменением.Главноевформиро-
ваниииразвитииправовогосознаниямассневтом,чтобыдатьимпрофессионально-юридические,поли-
тическиезнания,автом,чтобыдобитьсявнутренней,моральнойпотребностизнатьисоблюдатьоснов-
ныетребованияказахстанскогозакона.Адостичьэтогоможнотолькопутемконкретногораскрытияполитическ
огозначенияказахстанскогоправа,преимуществегоосновныхинститутовпередимперскими,справедливости
игуманностиказахстанскогозакона,егосоответствияпотребностям,интересамиволемасс,т.е.путемкомплекс
ноговоздействияразличныхформказахстанскойидеологиинасознаниелюдей. 
Однаковэтойработеещемалодолжнойсистемыицеленаправленности.Так,вбольшинствеколлек-

тивовпредприятийиорганизаций,работакоторыхобследоваласьнаучнымиучреждениямиигосудар-
ственнымиорганами,впоследниегодывопросыорганизацииформированияправовогосознанияилиправового
воспитаниявцеломспециальнонепланируются.Притакомположенииделаправоваяпропа-
гандаидругиеполитико-
воспитательныемероприятияпланируютсяиосуществляютсяорганизацияминевкомплексе,апоотдельнымви
дамправонарушений(борьбаспьянством,хищениями,хулиганством,снарушениямидисциплинытруда).Врез
ультатеформированиеправовогосознанияхотяиусилилось,новедетсяразобщенно,иегоэффективностьещеве
сьманевысока.Обэтомсвидетельствуетпреждевсегото,чторасширениеиусилениеправовойпропаганды,име
ющееместоврядеколлективов,неприводиткзаметномуснижениюуровняправонарушений.Такиеданныебыл
иполученынапредприятияхг.Караганды,Шымкенте,Кзылорды.Вчастностиприобследованииработыколлек
тивовг.Кзылордевыяснилось,чтонатрехпредприятиях,гдеработаведетсявесьмаактивно,нобессистемно,пол
ожениеделсправонарушенияминемногимлучше,чемнапредприятияхснизкимуровнемполитико-право-вос-
питательнойработы.Инаоборот,там,гдесистемаполитико-право-воспитательныхмероприятийвключа-
етсявпланысоциально-
экономическогоразвитияколлективовиливкомплексныепланыработыобщественныхорганизацийипроводи
тсясистематически,целенаправленно,достигаетсяснижениеправонарушений. 
ВрядеобластейКазахстанауспешнопроводитсядвижениезаобщественныйпорядок.Тамгдеэтодвижениех

орошоорганизовано,онодаетзаметныерезультаты.Повышаетсяуровеньправовых,полити-
ческихзнанийиубежденийнаселения,укрепляетсятрудоваядисциплинаиразвиваетсяпрофилактикаправонар
ушений.Всеэтоневсегдаможновыразитьвцифрах,нозаметноощущаетсявобщейатмосфере,складывающейся
вгородах,районах,трудовыхколлективах. 
Какбылосказановыше,правовоесознаниеавтоматическинестановитсядостояниемиценностнойориентац

иейкаждогочеловекавнашемобществе.Дляэтогонеобходимабольшаяполитико-
правовая,воспитательнаяипросветительнаяработагосударства,общественности,котораяпредполагаетвсест
орон-нийдифференцированныйподходкпроведениювсехполитико-
правовых,воспитательныхмероприятийсучетомсостояниязаконностииправопорядкавпроизводственныхко
ллективах,микрорайонах,селахигородах,атакжедальнейшееповышениеуровняправовой,политическойпро
паганды,систематическойинастойчивойпрофилактикиправонарушений,индивидуальнойработысправонар
ушителями. 
Достижениеуспеховвформированиииразвитииправовогосознаниянаселениясвязаноснеобходи-

мостьюподъемаорганизационногоуровнявсейполитико-правовой,воспитательнойработыКазахстана. 
ОднойизнеобходимыхпредпосылокуспешнойреализацииправовойполитикиРеспубликиКазахстанпода

льнейшемуукреплениюзаконностиявляетсяпоискновыхформ,методовисредствразвитияправовогосознания
казахстанцев,четкаякоординацияипланированиевсейработыпоформированиюиразвитиюправовогосознан
иянаселения. 
Взаключенииследуетсказать,чторазработкамероприятийформированияиразвитияправовогосознанияна

родаКазахстанасистемносвязанныхмеждусобойирассчитанныхнадлительнуюперспекти-
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ву,ихсогласованиеипоследовательноеосуществлениепозволятболеецелеустремленновыполнитьзадачупоф
ормированиюиразвитиюправовогосознанияказахстанскихлюдей,созидающихдемократи-
ческое,гражданскоеобщество. 
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Keywords:right,law,consciousness,humanrights,freedom,responsibility,behavior,society,personality,state,information,ide
ology,propaganda,politics,people,morality 
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Встатьерассматриваетсяпроблемабезопасности,относящаясякценностнымприоритетамобщества.Поэтомуважным
являетсяосмысление,каксутибезопасности,такиприобретениеконкретныхзнаний,обеспечивающихусилениеиндивиду
альнойисоциальнойбезопасности. 

Ключевыеслова:безопасность,опасность,мир,патриархальноеобщество,понимание 
 
НарушениебезопасностиодногозвенавцепочкеМир–Евразия–государство–город–дом–квартира–семья–

Яприводиткнарушениювсейостальнойчастицепочки,находящейсяправее.Здеськаждоеправоезвеноявляетс
ячастьюлевыхзвеньев.Безопасностьобладаетпервостепеннойзначимостьюдлявсех.«Исследовательскийпро
ект,реализованныйв2010–
2013гг.вИнститутевостоковеденияРАН,представилнемалодоказательстввпользутезисаобуниверсальнойзн
ачимостибезопасности»[1,с.85]. 
Еслинарушаетсябезопасностьпервогозвена-

Мира,тоэтоприводиткнарушениюбезопасностивсехостальныхзвеньев.Безопасностьквартирызависитотбез
опасностидома,города,государства,Евразии,Мира,нашейпланеты.Здесьнужносделатьакцентнаследующем
аспектевеепонимании:безопасностьчастейзависитотбезопасностицелого.Обезопасностипервогозвенавэто
йцепибезопасностибылосказановМанифесте«Мир.XXIвек»подавторствомН.А.Назарбаева,которыйбылпре
доставленруководствуОрганизацииОбъединенныхНацийидипломатическомусообществунапоследнемсам
митепоядернойбезопасности(началоапреля2016г.).Данныйманифестможноохарактеризовать,какфилософс
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коеосмыслениепроблемымираXXIвека. 
Манифестявляетсяобращениемкколлективномуразумучеловечества.Всилутого,чтофилософияхарактер

изуется,какэпоха,схваченнаямыслью,авданномМанифестесхваченамысльюсущностьXXIвека,тоегоможно
охарактеризоватькакфилософскоеосмыслениестолетия.Внемданглубокийанализугрозаммира,самойбольш
ойизкоторыхявляетсявойна.ВМанифестеотмечено,что«мирувновьугрожаетопасность,инедооцениватьее
масштабынельзя.Иэтаугроза–
глобальнаявойна».Важноглубокоеосознаниетого,что«ниводнойсовременнойвойненебудетинеможетбыть

победителей,внейпроиграютвсе»,потомучто«вновойвойненеизбежнымбудетприменениеоружиямассовог

оуничтожения». 
Ксожалению,вначалеXXIв.«милитаризмглубокопрониквсознаниеиповедениелюдей».Притакомсостояни

иколлективногосознанияопасностьвойныбудеттольконарастать.СкворцоваЕ.А.вспоминает,чтопримерност
олетназадобщественноесознаниевРоссиибылопримерновтакомжесостоянии.«ВначалеХХв.философВ.В.Р
озанов(1856–
1919)обратилвниманиенаситуацию,складывающуюсявразрываемомпротиворечиямиобщественномсознан
ииРоссииибуквальнокричалосоциальномантаго-
низмекакопричинебудущихроссийскихбедствий»[2,с.49]Какпоказалаистория,действительнонегативныйк
онтентобщественногосознаниявылилсявкрупныесоциальныепротиворечия.ПоэтомуСкворцоваЕ.А.говори
то«культуреантагонизма,получившаяраспространениенаЗападе,втомчислеивРоссии»[2,с.51].Онаверноотм
ечает,чтотакоеположениеделнеприводиткмиру,согласию.«Силапорождаетантисилу».Опасность–
однасила,ейобратнойсилойвыступаетбезопасность.Существуетидругаякультура,котораяпротивоположнак
ультуреантагонизма.Кпримеру,японскаякультура.«Традиционныйяпонецориентированнагармоничноесос
уществованиесовсемокружающиммиром,поэтомуемучуждакультураантагонизма,Бесконфликтностьуяпон
цавыступаеткакследствиегармоничногососуществованиясокружающиммиром,какследствиемировоззренч
ескихнациональныхустановок,имеющихмиролюбивыйхарактер»[2,с.51]. 
ИспытаниеоружиймассовогоуничтоженияпроводилосьнаСемипалатинскомполигоне,ужасныепоследст

виякоторыхнасебеиспыталиииспытываютнашилюдидосихпор.Напоминаниетакогородадолжноиметьпост
оянныйхарактер,потомучто«этупотенциальнуюопасностьнужнопониматькакаксиому»,т.е.приниматьееб
ездоказательства,пониматьеекакнеобходимость.Этоопасностьнаивыс-
шегопорядка.Антиподомопасностиявляетсябезопасность,онидополняютдругдругадоцелостности;взаимос
вязьмеждунимиобратнопропорциональна:сповышениемуровняопасностиидетпонижениебезопасности,чт
оипроисходитвнашевремя.Безопасностьстранывсовременноммиреукрепляетего«устойчивоесоциально-
экономическоеразвитие». 
Нашастранадвигаетсякстратегическимцелям:к2030г.войтивтоп50развитыхстранмира,теперьменяеммес

тамипоследниедвецифры,к2050г.войтивтоп30развитыхстранмира.В2016г.нашастраназаняла50-
уюстрочкуврейтингеразвитыхстранмира.Вэтомже2016г.большинствопостсовет-
скихреспубликотмечают25-летиесвоейнезависимости,чтоявляетсяповодомдляобъективногосравне-
ниянашихдостижений.Притакомсравнениинашастранапопараметрамсоциально-
экономическогоразвитиянаходитсянаодномизведущихместсредипостсоветскихреспублик. 
Человеческомуобществувсегдаважнабылабезопасностьиориентациянанее.«Ценностьбезопасно-

стииздавнавлияетнанормыиобразцыповедениялюдейдажетамитогда,гдеикогдадлянеенетспециальногопон
ятия»[1,с.84]. 
Людинаинтуитивнобессознательномуровнеощущалинеобходимостьбезопасности,даженевыделяяееизс

межныхсостояний.Врафинированномсознаниисовременногочеловеканаблюдаетсядифференцированныйп
одходкэтомуфеномену.Безопасностьсвязанасвыживаемостью.Поэтомувопросы,касающиесябезопасности
человека,будутактуальнымивсегда.«Какобезопаситьсебя,своихродных?»,«Какобезопаситьдом?»ит.д.Отве
тынаэтивопросывобщемвидепредставляютсобойответынавопрос«как?»,поэтомуониимеютпрагматически
й,рекомендательныйхарактер,по-
другому,имеютхарактеррецептов.Такогородазнанияотносятсякэмпирическомууровнюпознания. 
Натеоретическомуровнепознаниясамитерминипонятие«безопасность»должнывключатьвсебяхарактер

истики,близкиеквсеобщностиинеобходимости.Чтоболеебезопасно,тоболееценно.Толькоосознаниеэтогооб
ществомнеадекватно. 
Безопасностьиопасностьпредставляютсобойдополнениедругдруга.Знание,пониманиеопасности–

этоестьусилениебезопасности.Показателиугрозбезопасностинарастают.Чембыстрееидетобществопопутип
рогресса,темболеенарастаетстепеньопасности.Кпримеру,200летназаднеставилисьвопро-
сыобезопасностипоездокнаавтоилиполетовнасамолетах,т.к.простонебылониавто,нисамолетов.Авто,самол
етыпоявилисьблагодаряпрогрессунаукиитехники.Соднойстороны,прогресс,асдругойстороны,нарастаетуг
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розабезопасностивтехногенномобществе.Характерэтихугрозстановитсяразнообразным.Возможно,ипоэто
йпричиневпоследнеевремязвучитидеяпереходаотпостмодерниз-
максредневековью.КакотмечаетЭкоУ.«какеслибымыставилипередсобойзадачусоздатьСредниевекаидума
лиотом,какиесоставныечастинамнужныдлятого,чтобынашесозданиебылодейственноиправдоподобно»,[3,
с.259]«Назадвсредневековье»означаетназадкценностямпатриархальногообщества,чтобыбытьближекоснов
амнравственностисредневековья.Выражение«назадвсредневековье»неимеетничегообщегосвыражением«
прямосредневековье»,чтоотражаетнизкийуровенькультурногоразвитиячеловекаилиобщества. 
Современныйчеловекнежелаетутрачиватьто,чтобылоценновдоиндустриальномпатриархальномобщест

ве,когдачеловекбылближекприроде,ноонтакженежелаеттерятьдостиженийтехногенногообщества,обеспеч
ивающегоболеекомфортныеусловиядляжизни. 
Имеемделоспротиворечивойситуацией.Есливсерьезприниматьтакоеположение,тооказывается,чторазви

вающиесястранывэтомпланеимеютсвойплюс,таккаконинаходятсянапутидвиженияктехногенномуобществ
у,поэтомуунихболеесохраненытрадициипатриархальногостроя.Отсюдавтакихстранахменьшеотчужденно
стимеждулюдьми,таккаклюдименееэгоистичны.Многиепостсо-
ветскиереспубликиотносятсякразвивающимсягосударствам,вкоторыхлучшесохраненынравствен-
ныетрадиции.Поэтому,приобретаявсето,чтодостигнутотехногеннойцивилизацией,мынедолжнытерятьсвое
национальноеценное.Вэтомпланеположительнымпримеромявляютсясовременныекорей-
ское,японскоеобщества.Они,хотяиотносятсякпостиндустриальномуобществу,ноимеютсильнуютенденци
юксохранениютрадиционногопатриархальногостроя.Приэтомнужноиметьввиду,чтовихобществахидутпр
оцессыидругогопорядка.ВлияниеЗападапроявляетсявтенденцииусиленияиндиви-
дуализмаввосточныхобществах.«Коллективистскоекорейскоеобществовнастоящеевремяпостепенностано
витсявсеболеепрозападнымииндивидуалистическим»»)[4,с.45],замечаеткорейскийавторЧойДжунСик. 
Всовременномсоциумечеловекболееобеспечиваетсебябезопасностью,еслиунегоразвитинтеллект.Можн

оутверждать,чтоэтосвоегородатезисноеположение,котороеособенноактуальновсовременномтехногенном
обществе. 
Учеловекадолжнобытьуверенноечувствобезопасности,благодарякоторомунамногоулучшаетсякачество

жизни. 
Такимобразом,дляпониженияугрозмируважнопониманиеусилениябезопасностивразныхееаспектахипр

оведениесоответствующихмероприятий. 
 
1ПанаринС.А.,СтепановаН.С.МировоззренческиеосновыпредставленийобезопасностиуруководстваКНДР.Журн

ал«Восток».2015,№6.С.84-98. 
2СкворцоваЕ.Л.Орусскихантагонизмахияпонскомкомпромиссе.Вопросыфилософии,2014.№1. 
3ЭкоУ.СредниеВекауженачались//.Иностраннаялитература.1994.№4.С.258–267. 
4ChoiJoon-sikPhD.UndestandingKoreansandTheirCulture.Seoul,Korea:HERONEMEDIA.2007. 
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ӨМІРЛІККРЕДОСЫ,МҰРАТЫ– АДАМДАРҒАЖАҚСЫЛЫҚЖАСАУ 

 

  
Ұстазтекбілгенінүйретушіғанаемес,тұлабойытұнғанөнеге,ақтілеуліанатəріздібарлықадамныңбойынан

жақсылықіздейтінізгіниетиесі.Ұстаздадиқансияқты.Олəрадамныңжанынабілімдəнінсе-
беді.Əршəкіртінаялапөсіріп,өміраттышексізғаламғатопшысынқатайтыпұшырады.Дəлірекайтсақ,адамдыө
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мірсүребілугетəрбиелейді.Солүшінбойындағыасылқасиеттеріншəкірттерінесіңіріп,тертө-
геді.Осындайұстаздардыңбіріемес,бірегейі–педагогикағылымдарыныңдокторы,ҰҒАакадемигі,про-
фессорКүлəшҚұнантайқызы.Ол–Қазақстанғылымыназорүлесқосқан,əлідеодансайынүдемеліүле-
сінқосаберетінбелгіліғалым,есімімақтанышпенайтылатын,өмірі-өнегеұлағаттыұстаз,парасаттытұлға. 

«Тұңғыш»сөзіКүлəшҚұнантайқызыныңесіміменбайланыстыра,қатарайтыладыдесекдəлақиқатыболаре
ді.ОлҚазақмемлекттікқыздаринститутынбітіргенқыздардыңішіндебіріншіболып,педагогикасаласындағыл
ымдокторыатанды.Соныменқоса,КүлəшҚұнантаевақазақмемлекеттікқыздарпедагоги-
каинститутынбітірушілерденалғашқыпрофессор.ЖоғарыорындарыныңректорларынанҚұнантаева–
бірінші.ҚазақмемлекеттікқыздарпедагогикаинститутыбітірушілерденКүлəшҚұнантаева–
ортажəнежоғарыбілімминистрініңбіріншіорынбасары.ОдақкезіндегіКСРОПедагогикағылымыакадемиясы
нақазаққыздарыныңарасынанбіріншікорреспондент-
мүшесіболғанда,қазаққыздарыныңішінентұңғышРесейБілімакадемиясыныңмүшесі,ГрузияБілімакадемияс
ыныңмүшесіболғандаКүлəшҚұнантайқызы.ЕлімізтəуелсіздікалғансоңЖоғарыаттестаттаукомисссиясыны
ңпедагогика,психологияғылымыныңсараптамабөлімшесініңалғашқытөрайымыболды.Сонымен,КүлəшҚұ
нантайқызыпедаго-
гикатарихында,əріоныңғылымынаіргеліүлесқосыпкележатқанхалақаралықдеңгейдегіірітұлға. 
КүлəшҚұнантайқызытекұлағаттыұстаз,білгірғалымғанаемес,олсоныменқатарбелгіліқоғамқайраткері,ұ

йымдастырушылыққабілетінөмірдіңөзішыңдаған,бүгінгітілменайтқанда,топ-
менеджер,басқарушы,шеберұйымдастырушы.КүлəшҚұнантайқызыекідүркінКСРЖоғарыКеңесініңдепута
ты,көпжылдарҚазақстанкомсомолыОрталықкомитетініңхатшысы,оналтыжылҚазаққыздаринституты-
ныңректорыболды. 
Міне,КүлəшҚұнантайқызыныңөміржолыосындайбиік-

биікбелестердентұрады.Иə,КүлəшҚұнантайқызыныңдаөміржолыөзгезамандастарысекілдіөзіндіксоқпақта
рдантұрадыдеугеболады.ОлШығысҚазақстаноблысыҰланауданында1931жылыдүниегекелді.Ұланауданы
елгебелгіліғалымдарменқоғамқайраткерлеріеліеді.Көрнектіфилологтар–
С.Аманжолов,З.Ахметов,Ш.Елеукеновтаросыелдіңтүлектері.Олардыңғылымдағыөнегесінбарлыққазақста
ндықтармақтантұтады.Олардыңəсер-
ықпалығылымжолынатүскендерүшінбастауалар,бағытберерадастырмасжолдесеасырабағалаған-
дықболмас.Міне,КүлəшҚұнантайқызыосындайелеіміздіңардақтыазаматтары,кісілікқабілетікеліскенқадірл
іадамдардыңшапағатытигенболашақғалым,ұлағаттыұстаз,елгетанылғанқоғам,мемлекетқайраткері.Ортаме
ктептіүздікбітіргенсоң,еліміздежаңақұрылғанҚыздаринститутынаоқуғатүсіп,оны1952жылыойдағыдайтəм
əмдайды. 
Еңəуеліғұламағалымныңұстаздыққызметінайырықшаатапөтугеболады.ҒалымболмағанкүнніңөзіндеКү

лəшҚұнантайқызы,сөзжоқ,тамашаұстазболареді.Мектептегіалғашқыеңбекжолыныңөзіосыныайғақтайтын
дай.Ұстаздыңбақыттылығы–
тəрбиелегеншəкірттерініңжүрегіндегішырағынжағып,солардыңөмірденөздерінелайықтыорнынтабуынадұ
рысбағыт-
бағдарсілтейбілуіндеболсакерек.КүлəшҚұнантайқызыəубастамұғалімдікмамандықтытаңдағанкүнніңөзінд
еосыныалдынамақсатетіпқойғаніспетті.1952жылыинститтутыбітірісіменболашақғалымөзініңеңбекжолын
Алматыоблысы,ЖамбылауданындағыОктябрьортамектебіндеорыстіліменəдебиетіненсабақберуденбастай
-
ды.Өзініңсүйіктімамандығынжоғарыжауапкершілігімен,жұмысқатыңғылықтылығыменатқарғанолмектеп
ұжымыныңалдындаүлкенбеделгеиеболабастады.Оғанқосаұйымдастырыушылыққабілетімендеерекшекөзг
етүскенжасмаманретіндесаясиқызметкетартылады.Бұрын-
соңғыелбасқарғанбелгіліқайраткерлердееңбекжолынкомсомолжұмысынанбастадыдесекқателеспеспіз.Кос
омолжұмысыжасмамандыкөпшілікпенараласып,жұмысістеуге,ерекшеəділдікке,алғырлыққа,батылдыққат
əрбиелейді.Жалындыжас1954жылыжасмаманАлматықаласыЛенинаудандықкомсомолкомитетімектепбөл
імі-
ніңмеңгерушілігінешақырылады.КүлəшҚұнантайқызыжастықшақтаналдынамақсатқойып,жүйелітүрдеізд
енунəтижесіндеұстазретінде,ғалымретінде,басшыретіндедебірте-
біртебиіктергекөтеріліп,қоғамқұрметінебөленді.Сөйтіп,КүлəшҚұнантайқызыбұлкүндеАбайатамыздың«А
қырынжүріп,анықбас,еңбегіңкетпесдалаға.Ұстаздыққылғанжалықпас,үйретуденбалаға»,дегендей,педагог
икасаласындахалықаралыққауымдастыққатанымалғалымға,жоғарымектепжүйесініңкөрнектіұйымдас-
тырушыларыныңбірінеайналды. 
Ендіосынытаратыпайтсақ,жасмаманныңөміркезеңдерібелсендііс-
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қимылдарыменкөрінеді.Еңəуеліаудандықкомсомолкомитетініңмектепбөлімімеңгерушілігіненбастағанолб
есжылдыңішіндереспубликалықкомсомолыОрталықкомитетініңхатшысыдəрежесінедейінкөтеріледі.Бұло
ғанкөрсе-
тілгенүлкенсенімеді.Себебібұлбаспалдаққажетуүшінкөпбаспалдақтарданөтукерекеді.ОғандейінКүлəшҚұ
нантайқызытекүшжылдайғанаАлматыоблысыкомсомолкомитетініңхатшысықызметінойдағыдайатқарған. 
Міне,осыжастарменжұмыссаласындақызмететуөтекүрделіжəнеқызықболатын.Əрқоғамдадажастардыс

олқоғамныңалдыңғышебі,авангардыдепесептейтінімəлім,сондықтандасолсаясаттыңішіндежүружəнеоныж
үзегеасыруеңабыройлыемеспе?Жəне50-
60жылдардатыңжəнетыңайғанжерлердіигерушараларыныңнағызқызғанкезіедіғой.Міне,осыжастарменқоя
н-қолтықжұмысістеукомсомолұйымдарыныңміндетіболатын. 
Тыңигерубасталғандаосыныжелеуетіп,Қазақстанғанешетүрліжастардыңтобыкелгенімəлім.Олардыңіші

ндежақсыларыдаболды,бірақкөбінесемамандықтарыжоқ,анадан-мынаданқашқандардакөпболдығой. 
Республикалық,облыстық,əсіресе,аудандықкомсомолкомитеттері,міне,осындайауыл-селожаста-

рыныңарасындатынымтаппайжұмысістеді.Еңəуеліолардыңəлеуметтікмəселелеріменшұғылдана-
тын.Жұмыспенқамтамасызетілуі,еңбекжалақыларынуақытындаалыпотыруы,пəтермен,жатақхана-
ларменқамтамасызетілуі,мəденидемалысынұйымдастрыру,олардыңарасындатəрбиежұмыстарынжүргізу,к
ино,концерт,лекцияоқут.б.шаралар.Міне,осындайəр-алуаншаралардыалдыналажоспар-
лау,олардыжүзегеасыру,ақыл-
кеңесберу,орындалуынбақылаужоғарғыкомсомолкомитеттерініңбасшыларыныңміндетіболды,əрине,бұнд
айкүрделіəріқызықтыжұмыстардыңбелортасындаОрталықкомитеттіңбасшыларыныңбіріретіндеКүлəшҚұ
нантайқызыдажүрді. 
ОнжылбойыреспубликаныңкомсомолұйымдарындаКүлəшҚұнантайқызыатқарғанжұмыстарнегізіненж

астарғатəрбиеберу,олардыжан-жақтыəрібіліктімамандаретіпдайындауісіментығызбайланыстыболды. 
Міне,осындайжауаптықызметтератқарып,республикамыздыңжастарұйымыныңбеделдіжетекшісі-

неайналғанбелгіліқоғамжəнесаясиқайраткердеңгейінекөтерілді. 
Кеңесзаманынанбелгілі,комсомолоргандарындақызметістеужасжағынаншектеуліболады,1964жылыре

спубликабасшыларыКүлəшҚұнантайқызынтəжірибелімемлекеттікқызметкерретіндеҚазақКСР-
ніңжоғарыжəнеортабілімминистрініңорынбасарыетіпжібереді. 
Бұлқызметбілімділікті,көптəжірибеніталапететінжұмыс.Ал,КүлəшҚұнантайқызындаекеуідебаршылық

еді.Сондықтанолжаңажұмысқақызукірісіпкетті.Көпмəселелердішешугемемлекеттарапынанмүмкіндіктерд
еашылды. 
Республиканыңжоғарыоқуорындарынбасқаратынминистрліктежинағантəжірибесінісжүзінеасыруғамү

мкіндіктетуды.Ол1968жылы–өзініңкезіндежоғарғыбілімалып,үлкенөміргеқанатқаққаналтынұясы-
Қазақмемлекеттікқыздарпедагогикаинститутынаректорболыпжіберілуіеді.Жасынебəріотызжетідеболатын
.Қазақелініңгүлденіп-
көркеюінеқыздарпедагогикаинститутыныңайшықтыорныболса,осышаңырақтыңмолжемісберуідеКүлəшҚ
ұнантайқызысындыұлағаттыұстаздыңөлшеусізеңбегінің,əршəкіртінеанасындайқамқорлығыныңарқасыеке
нідаусыз. 
КүлəшҚұнантайқызыпарасаттылығы,білімдарлығы,іскерлігінəтижесіндеҚазақмемлекеттікқыздарпедаг

огикаинститутындабасқаларғақарағандаұзақуақытректорболып,қызметістеді.Осыинституттыңдамуына,кө
ркейіпөсуінеқосқанүлесібіртөбе. 
КүлəшҚұнантайқызыөзінеҮкіметжүктегенміндеттердішешугебелсенеараласты.ИнституттыңректорыК

.Құнантаеваныңалдындатұрғанміндетіоңайболмады.Олөзінетəнқуат,құлшыныспенжəнеөзкүшіне,өзісінің
маңыздылығыменқажеттілігінедегенсенімменжұмысқакірісті. 
КүлəшҚұнантайқызыныңректорлыққызметіндеосыоқуорныныңөсуімендамуынабайланыстымəселелер

менміндеттердішешудетаңғаларлықеңбексүйгіштікпен,парасаттылықпенжəнеберікжүйелі-
лікпенеңбекетті.БүгінгікүнідежалпыҚазақстанныңбілімберусаласындаөзорныбар,білімберуменжастартəр
биесісаласындағыөзіндікдəстүрлерібарЖОО,оныңбасшылығыменшынайыуниверситетболыпқалыптасты. 
Ректорлыққызмететкен16жылішіндеКүлəшҚұнантайқызыбіразшаруаныңбасынқайырды.Білімордасын

дағыөткізгенауқымдықайтақұруларжоғарыоқуорнындарындағыбілімменғылымныңжоғарыстандарттарын
ажауапбереотырып,педагогтықсаланыңалуантүрліқажеттіліктерінқанағаттандыраалатынсалаларғабағытта
лды.Стратегиялықойлауғақабілетті,көреген,тəжірибеліұйымдастырушыКүлəшҚұнантайқызыпікірлестері
ніңқолдауыменкөмегінеиекартып,азғанауақыттаоқуүрдісіменоныңматериалдық-
техникалықжабдықтауынқайтаұйымдастырып,лайықтыоқу-
зертханалықбазанықұрды.Қыздардыңосындайжоғарыоқуорнындажақсыбілімалуынақажеттіжағдайларды
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ңбəрісолтұстажасалғанынжұртəлікүнгедейінаңызқылыпайтады.12жаңазамануижабдықтарменжабдықтал-
ғанзертханасыбартөртқабаттыоқукорпусысалынып,еңүлкендегенүшфакультет:жағрапия-химия,тарих-
кітапханажəнефизика-математикафакультеттеріорналасты.Соныменбірге,студенттергеарнал-
ған,əрқайсысыортаесеппен350-
400адамсиятындай4жатақханабойкөтерді.Солжылдарысалынғантөртжатақхнаға1400-
1600студенттенорналастырылып,қолдарынаордерберіліп,қалағапропискажасалынды.Жатқханаманқатар,
жаңатиптікітапханамен800-
1200орындықасханағимараттарыаталғанкезеңдепайдалануғаберілді.Жаңаданспорткомплексісалынып,іске
қосылды.Студенттергесансалададəрісберіп,оларменғылымижұмысжүргізугежағдайтуды,институтқабілікт
імамандаршақырылды. 
Еңбастымəселеқазақтіліменқазақəдебиетініңөрісінкеңейтіп,тұсауынбосатып,студенттердіңанатілінбіле

жүруінемүмкіндіктуды.Институтқаəйгілітілмамандары,кейінненаттарыалтыалашқабелгіліболғанСейілбек
МұхемеджарұлыИсаев,АлтайСарсенұлыАманжоловтаркелді,біріншісі,филологияфакультетінедекан,екін
шісіқазақтіліменəдебиетікафедрасынамеңгерушісіболыпжұмысістеді.Математикакафедрасыныңмеңгеру
шісіболыпжасматематик,кейінненатыОдаққабелгіліболғанғылымдокторы,профессорДəулетҮмбетжановс
айланды.СолжылдарыƏ.Ж.Жамалов,С.Е.Елубаев-
тыңбасшылығыменинформатикакафедрасыашылып,кафедраныңқаруына5компьютерлікбөлме–
лабораторияберілді.Мұғалімдерменстуденттерсолжылдарыинформатикажəнеесептеутехникасыныңнегізд
ерінбіліп,оныигеругеалғашқықадамжасады. 
Институтқамектепкедейінгітəрбиемамандығыбойынщафакультеташылды.Мектепкедейінгітəрбиелікф

акульттегіоқупроцесінғылыминегіздеұйымдастыруғаүлкенмəнберілді.Факультеттібасқаруғадеканретінде
белгіліғалымҚазынаАймағамбетовашақырылды.Ұлттықтарихтыоқытумəселесікүнтəртібіндеқойылып,КП
ССтарихыкафедрасыныанССРО–Қазақстантарихыдегенатпенжаңакафедраұйымдастырылды.Оқу–
əдістемелікжəнеоқытушылардың,студенттердіңғыымижұмысы-
наорындымəнберіліп,тəжірибеалмасукеңкөлемдежолғақойылды,көптепоқу-
əдістемелікқұралдарыншығаруғажағдайжасалынды. 
КүлəшҚұнантайқызыныңадамшылығыменадамғадегентүсіністігіпедагогтердіңтұрмысжағдайынакөңіл

бөлгендігінендекөрініптұрды.Мысалы,əскерижылдарданпəтерлеріжоқ,соныменқатарсоғыстақазатапқанот
басылардыңмүшелерінедепəтерменқамтамасызетуүшіноқытушыларүшінекікөпқатар-
лыүйсалынды.Сондай-ақ,Қаскелеңдегіагробиоучасток,Қапшағайдағыдемалысүйі,барлығыұзын-
саны9құрылыснысаныныңіскеқосылуынареспубликаЖоғарғыКеңесініңдепутатыболажүріп,қолжеткізді.О
сындайжұмыстардыңнəтижесіндебұлжылдарыстуденттерменоқытушылардыңсаныұлғайды,профессор-
оқытушылардыңсапалықдеңгейіжоғарылады,осыныңнəтижесіндежаңафакуль-
теттерменжаңамамандықтарашылды.ҚыздарпедагогикалықинститутыныңдамукезеңікөпжағдайдаКүлəш
Құнантайқызыныңесіміменбайланыстраайтылатынытегінемес. 
Қыздароқитынжоғарыоқуорнымəденижағынандаасқақтап,оныңатыдүниенішарлапкетті.Солжылдарыи

нституттақұрылған«Айгүл»ансамблігастрольдықсапарменОдақаумағынтүгелдейдерлікаралап,«социалист
іклагерьге»енетінШығысЕуропаныдаөзөнеріментамсандырды.Оныңаржағындақазақмəдениетінайрықшақ
адірлейтінфранцуздар,қазаққыздарыныңөнерінетамсанып,ҚиырШығыстажапондықтарҚұрманғазыұрпағ
ынақошаметпенқолсоқты.Институтбасшылығыныңөнерліжастарғажасағанқамқорлығыныңарқасында«Ай
гүл»ансамбліқазақөнерінгастрольдықсапарменбарғанжердіңбəрінепашетті.Өнердіңшырқаубиігінеқолартқ
аніргеліұжымЛенинкомсомолысыйлығыныңлауреа-
ты,ВЦСПСжүлдесінің,басқадасыйлықтардыңиегеріатанды.Көпұзамайөнерұжымына«халықтық»атағыбер
ілді.Сонымен,«Айгүл»ансамбліарқылытұтасқазақөнерініңөркендеуінеұлттықмəдениеттіңұлықтаушысыК
үлəшҚұнанатайқызыдаүлкенүлесқосты. 
Институттыңматериалдыбазасыартуыменқатар,педагогкадрлардайындаудыңсапасыартып,оқументəжі

рибеніңүздіксізпроцесінөткізеалатыншараларіскеасты.КүлəшҚұнантайқызыөзідеғылымдықтұрғыдаөсті.1
981жылы«РазвитиеженскогообразованиявКазахстане(1920-1975)»тақыры-
бындадокторлықдиссертациясынқорғап,педагогикағылымдарыныңдокторыдəрежесіналды. 
ҚоғамдықжұмыспенғылымижұмыстыкемелдікпентеңатқаратынКүлəшҚұнантайқызыныңпедаго-

гикалықжəнеғылымиеңбектеріжоғарыбағаланып,1990жылыКСРОПедагогикағылымдарыакадемия-
сыныңкорреспондент-
мүшесіболыпсайланды.1994жылыҚазақстанҰлттықҒылымакадемиясыныңкорреспондент-
мүшесіболыпбекілді.2003жылыҚазақелініңҰлттықҒылымакадемиясынаакадемикболыпсайланды,Қазақст
анныңеңбексіңіргенқайраткеріатағыберілді.Қашандаөзіненбұрыншəкіртері-ніңқам-
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қарекетінестеншығармайтынКүлəшҚұнантайқызы,қыруаржұмыстыңарасынануақыттауып,олардыңіздені
стерінедекөңілбөлебілді.Соныңнəтижесі24ғылымкандидаттарымендокторларындайындауғақолжеткізді.О
лардыңденіқазіразателдіңдамуынаүлесқосыпжүр. 
КүлəшҚұнантайқызыинститутқажетекшілікеткендеұжымныңғылыми-

педагогикалықкадрларынөсіругедекөпқамқорлықжасайбілді,білімменғылымдыұштастырамдегенгемолын
анжағдайтуғызды.Өзинститутынапрофессорларменғылымдокторларышақырылды.Олөзіпрофессорболмас
ада,ешкім-
геіштарлықжасамай,ҚСРОЖоғарыжəнеортаарнаулыбілімминистріВ.Елютингебарып,баржағдайдытүсінді
рді.ҒылымкандидаттарытарихшыТ.Найзағаринге,педагогтарƏ.ЖұмақановпенИ.Мадингепрофессорлық,əл
ікандидаттықдиссертацияқорғамағанмузыкантМ.Балтабаевқадоценттікғылымиатақтыалыпберугеқолжетк
ізді.МинистрВ.Елютин:«олардынеғылəсыз,өзіңізгепрофессорлықалыпберуімəлдеқайдаоңай,тиістіқұжатта
рыңыздытапсырыңыз»дегенде,оныңайтқаныныакөнбей:«Менжақындадокторлықдиссертациямдықорғайм
ын,сонансоңөзжөніменпрофессорлықаламын»деп,ректорсолтөртеуінежəрдемдесуінсұраған.Институтбас
шысыныңосындайтабандылығыныңнəтиже-
сіндеоқытушыларарасындағылымидəрежесіменатақалғандардыңүлесі24пайыздан46пайызғадейінжетіп,ж
аңадан3факультеташылып,9мамандықұйымдастырылды. 
Осындайжергіліктіжердегібарлықмəселелердітекорталықшешіптұрғанзамандаеліміздегіорныбөлексан

алатынжоғарыоқуорныныңбасынабұлтүйірілгендеуақытболған.ОрталықАзиядағыбасқареспубликалардақ
ыздаринституттарыжабылғансоң,ҚазаққыздарпедагогикаинститутындажабутуралыКСРО-
ныңбелдіминистрлеріВ.ЕлютинменМ.Прокофьевтарарнайымəселекөтеріп,үлкенпікір-
таластудырған.ОсыпікірталастаинститутректорыКүлəшҚұнантайқызыөзініңтұжырымдыойыменөткірпікі
рлеріналдығакөлденеңтартаотырып,одақтықдəрежедегіминистрелердіңкөзқарасынөзгерту-
геықпалжасайды.Сөйтіп,Қазаққыздарпедагогикалықинститутыөзбасшысыныңқайсарлығыарқасын-
дажабылуданаманқалғаныбар.Бұлжағдайдыекінің-бірібілебермеуідемүмкін. 
Жалпы,КүлəшҚұнантайқызыныңқызметіде,ғылымиеңбегідеқазаққыздарыныңбілімберумəселе-

сіменұстасыпжатыр.Мектепоқушыларынтəрбиелеудіұйымдастырудыңкеңтарағантүбі–
сабақтантыс,мектептентысжүргізілетінжұмыстарболғандықан,профессорК.Құнантаеваалғашқығылыми-
педагогикалықеңбегіносымəселегеарнаған.Институттыңбасшысыретіндеқазаққыздарынұстаздық-
тыңқыр-сырынаүйретіп,елдіңкелешекұрпағынтəрбиелеугеатсалысса,ғалымретіндеқазаққыздары-
ныңқоғамдағыалатынөзіндікрөлінайқындауғасүбеліүлесқосты.Көпжылғыізденіспентынымсызең-
бекғалым-ұстаздығылымныңбиігінекөтерді.ОныңзерттеутақырыптарыныңбасымбөлігідеҚазақстан-
дақыздарменəйелдергебілімберутарихына,əйелдердімемлекетбасқару,қоғамдықөміргетарту,отбасынжолд
арыменбірге,əлеуметтік-саяси,педагогикалықмағынасынашыпкөрсетумəселелері,жастардыұлттықəдет-
ғұрыпқатəрбиелеугеқазіргізаманүрдістерінегізіндетəрбиелеужолдарыменəдістерінанықтауғабағытталады.
Соныменқатар,өззерттеулеріндеолҚасзақстандағымектеп,кəсіптікортабілім,жоғарыбілімберусалаларыны
ңдамуыменбіргепроблемаларықарастырылып,олардышешужолдарыдакөрсетілген.Еңбектерімұрағатқұжа
ттары,статистикалықкөрсеткіштержəнебасқадаайғақ-
тар,дəлелдерменқамтамасызетілгендіктеннанымды,дəйекті.Ғалымпедагогикағылымыныңжаңабелескекөт
ерілуінеүлесқосыпкеледі. 
КүлəшҚұнантайқызыөмірініңқомақтыбөлігінжастардытəрбиелеуісінеарнады.Осысаланығылыминегізд

едамытудыңжолдарыніздеумақсатындапедагогикағылымындажасөспірімдердітəрбие-
леудізерттеп,тыңой-пікірлерайтты.Оныңсабақтантыс,мектептентыстəрбиежұмыстарынұйымдасты-
рутуралыидеяларыбүгінгікүніөзектілігінжойғанжоқ. 
КүлəшҚұнантайқызыжан-жақтыдатереңжүргізілгенжəнекөптенжарияланғанеңбепктеріарқасын-

дакешегіКеңесОдағындағы,бүгінгіТМДелдеріндегімаңдайалдыпедагогғалымдарыныңқатарынанөзінелай
ықтыорныналды. 
Ғалымныңқазаққыздарыноқытужəнетəрбиелеугеарналғанғылымизерттеулерініңболашағызор.Бұлжұм

ыстыолкітаптарданоқып,мұрағатқұжаттарынганзерделеуменбіргеісжүзінде,күнделіктіөмірдеіскеасырды. 
Өзініңғылымғабаулығаншəкірттерінедеосындайөзектімəселелердіоданəрізерттеугебағыт-

бағдарберіпкеледі.Жоғарыдаатапөттік,ғалымныңжетекшілігімендокторлық,кандидаттықдиссертацияқорғ
а-
ғандардыңшоғырықомақты.Жинақтапкелгенде,ҚазақстанғылымындаакадемикКүлəшҚұнантаеваныңөзінд
ікмектебіқалыптасты. 
ҒылымиқоғамКүлəшҚұнантайқызыныңжалпыпедагогикалықжəнеғылымиеңбектерінжоғарыбағалайд

ы,олардыңсаны400-
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гежетеді.Олардыңішіндемонографиялар,кітаптар,оқулықтарбар.Олардыңішінде«Білімзаңғарынажол»,«Қа
зақстандаəйелдергебілімберудəңдамуы»,«1917-
2000жылдардаҚазақстандабілімніңдамуы»,«Қазақстанпедагогикасыныңтарихы»,«Қазақтыңтəлімдікойлар
антологиясы»10томдықт.б. 
КүлəшҚұнантайқызыныңпедагогикасаласындағытереңбіліміжəнеғылымғаберілгендігікөпшіліккетаны

малболды.Оныңғылымғасіңіргенеңбегіелімізтарапынанлайықтыбағалануда.ОлХалықтарДостығы,«Құрме
тБелгісі»ордендеріменжəне8медальдермен,КСРОЖоғарғыКеңесіжəнеҚазақКСРЖоғарғыКеңестерініңҚұр
метграмоталарыменмарапатталған.Соныменқатар,КүлəшҚұнантайқызыинтитуттыңректрыболажүріп,елі
міздіңқоғамжұмысынадабелсенеараласқанжан.ОЛ1975-1980жылдарыҚазақКСРОЖоғарыКеңесінің1Х-
Хшақырылымдарыныңдепутатыболыпсайланды.Олкездежоғарғыоқуорындарыныңбасшыларыішінараған
адепутатқатарынакіретін.МұндайқұрметтердіңбəріКүлəшҚұнантайқызыныңжартығасырданасқанкəсіпқой
басшылығыныңжəнеіріғылыми-педагогтыңжұмысыныңжемісі. 
КүлəшҚұнантайқызы–

Қазаққыздаринститутыныңорнығу,кемелдену,толысутарихындағыəйгіліғалым.Олайдейтініміз,жершарын
дақыздардыңжоғарғыоқуорныҚазақстанРеспубликасында,қазақжеріндеғанакөркейіпотыр.Ендеше,Күлəш
Құнантайқызыпедагогикатарихындаəріоныңғылымынаіргеліүлесқосқанхалықаралықдеңгейдегііріпарасат
тытұлға. 
Парасатыбиік,жаныдархан,бірсəткедетынымтаппайтынеренеңбекқор,ұлағаттыұстаз,өзіндікөрелібайла

мыбарөткірғалымКүлəшҚұнантайқызы–бұлкүндемұғалімдерменстуденттердіңқұрмет-тісіжəнебеделдісі. 
Əрине,беделатақемес.Беделадамныңруханисалмағы,олқасиетоғананасүтімендарыған.Күлəшата-

анасыныңүлкентəрбиесіналғанадам.ОныңанасымарқұмЗиядаЖарболқызыкөкірегіояу,алғыржəнежаңалық
қақұштарадамболған.Оныңақындығыдабарадамболған,өзітуыпөскенӨскеменөңірінеарнапөлеңшығарған.
Лездесөзтауып,ұйқастырыпайтаберетін,суырыпсалмалықөнеріболған.ƏкесіОтансоғысыныңардагеріМаңғ
ытовҚұнантай,олкісіқызынжастайынанотаншылдыққатəрбие-леугеүлкенмəнбергенадамболатын.Олкісі–
кеңесдəуіріндегіауылшаруашылығысаласындабасшықызметтердеболған. 
КүлəшҚұнантайқызыныңалаңсызелінеқызмететіп,ғылымменшұғылдануынаөмірліксерігіЗейноллааған

ыңдақосқанүлесімол.Ол–
салиқалы,сабырлы,ақжарқын,жержаннатыКөкшеніңқадірліазаматтарыныңбіріболды.Сөзжоқ,Күлəштіңқу
анышында,ренішіндебөлісетіносыЗейнеллаағаболды.ЕкеуідебұрынғыҚазақстанкосомолыныңжетекшілері
болды. 
КүлəшҚұнантайқызыныңағасыМұздыбайтарихғылымдарыныңкандидаты,доцентмедицинауниверсите

тініңкафедрамеңгерушісіқызметінатқарып,«ЕңбекҚызылТу»орденіменмарапатталған,беделдіазамат. 
КүлəшапамыздыңтағдырынаұрымталықпалеткенапасыКүлпəшҚұнантайқызымектептемұғалім,ауданд

ықкомсомолда,партияқызметтеріндеістеген.Оныңөкіметтарапынанберілгенорден,медаль,басқадамарапатб
елгілерібар. 
ОсындайадамдарданүлгіөнегеалғанКүлəшапамыздыңбүкілөміріхалыққақызмететуменөтіпкеледі. 
Қорытаайтқанда,іріғалым,белгіліқоғамқайраткері,мемлекетілудесиреккездесетінашық,жарқын,парасат

тытұлғаакадемикК.Құнантаеваныңөміржолыменшығармашылығы,міне,осындай.Ол–ғылымғажан-
тəніменберілген,бойындағыоғандегенмолдарынын,қарымдықабілетіменқажыр-
қайратын,айтулыталантыментəлімдітəжірибесін,барықылас,ынта–жігеріменой-
ниетінөзжүрегіменқалағаносыбіркиелідеқастерліөміржолындажанқиярлығыменаянбайжұмсапкележатқан
,алғанбетінентаймаған,арытаза,кемеңгержан. 
Оғанасқақазаматтықпарасаттылық,табандылық,жауапкершіліктібарболмысыменсезінушілік,адамдарға

ерекшеүмітпенқараушылықтəн.Ол–өзініңойындағысынешкімненешқашанбүкпей,бойындағытелегей-
теңізбілімін,ақыл-парасатқатолыой-пікірінкім-кімнендеболсынортақтасабөлісіп,кім-
кімгедеəрқашанқолүшінберуге,ғылымқұмаржандардығылымныңсоқпақтыдаасулыжолынабастауғаəзіртұр
атынардақтыда,асылазамат.Олөзініңжүріс-
тұрысы,əдемімінезділігі,ақылпарасаттылығыменкөптегенжастарғаөнегекөрсетіпкеледі. 
АкадемикК.Құнантаевабойындағыбарзияткерлікқуат-күшін,қажыр-қайратынтуғантəуелсізРеспу-

бликамыздыңигілігіне,өркендеуінебұданбұлайдажұмсайбермек.Оныңəлідеұзақжылдартабыстыеңбекетіп,
Отанымыздыңкөркеюінеүлесқосуынатіліектеспіз. 

 
РаушанбекƏбсаттаров-ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі, 

Философияғылымдарыныңдокторы,профессор; 
ƏміржанШалтыков-саясиғылымдарыныңдокторы,профессор 
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ТҰҒЫРЫБИІКҒҰЛАМА 
 

 
 

Қазақтыңқасиеттіоңтүстіктопырағындаталайданалардүниегекелгенібелгілі,талайданаларөзшығармашы
лығынəлемгепашеткенітарихқааянжəнеосыдəстүрəріқарайдажалғасаберетініайдананық. 
Əрине,дарындыазаматболуоңайемесжəнеондайбиіккекөтерілудіңөзіекінің-

бірініңқолынанкелебермейдіде. 
Міне,сондайхалқымыздыңдарындыұлдарыныңбіріакадемикӨмірзақАйтбаев. 
«Жақсыныңжақсылығынайт,нұрытассын»дегендей,бізəуеліӨмекеңсияқтыабызадамныңжақсылықжақт

арынүлкенмақтанышпенатапөтейік. 
АкадемикӨмірзақАйтбаевбілімменғылымныңжоғынжоқтап,үнеміолардыңбарынқастерлеуде,осыжолд

ағұмырынсарыпетудіананыңсүтіменбойынажастайынанжинақтағанадам.Оныңөмірдегітабыстарыменжеті
стіктерітазаеңбегінің,маңдайтерініңнəтижесідеугеболады.Олжастайынанқажыр-
лыеңбектіңқадірінбіліп,жалпыбілімгедегенқұрметтіңадамғадегенқұрметтенбасталатынынертетүсінгенада
м.Соныменқатар,олардыңбір-біріменөзаратығызастасыпжататынынертеаңғарғанжан. 
БізбілетінӨмекеңағамызбарыншақарапайым,озбырлыққа,дөрекіліккежанықас,өктемдік,қаскөй-

лік,кеудемсоқтыққамүлдемжоламайтынадам,жүрегінемейіргүлденген,жаныжомарт,бауырмал,көпшіл,ада
мдарғаболмасындепемес,үнеміболсындепойлайтын,арамдық,əділетсіздік,көпе-
кернеуқиянатжасау,көреалмаушылық,қызғаншақтық,іштарлық,бəлеқорлық,жалақорлық,біреудісыртынан
өсектеуденіргесінаулақсалатынсыпайыəрісырбазадам.Қолынанкелсекүнітүсіпкелгенадамдарғажоқ,болма
йдыдегенемес.Қолұшынберу,көмектесу,үлкендісыйлау,кішініқұрметтеу,бəрімендетілтабысу,аралас-
құраласжүруӨмекеңніңөмірдегіұстанымдарыдеугеболады. 
Міне,бізбілетінӨмірзақАйтбайұлыосындайжан.Олқазақжеріненшыққаніріғалым,ұлағаттыұстаз,параса

ттыəке,жора-жолдасқадос,үлкенгеіні,кішігеағаазамат. 
«Отырардаотызбаб,Сайрамдабарсансызбаб,бабтардыңбабы–Арыстанбаб»дейтінкиеліОтырар-

дыңтопырағында,ортағасырдаотызФарабишыққанжердеӨмекеңағамыздыңдүниегекелуікездейсоқемес.Ол
айдейтініміз,Өмекеңағамызөзініңқұтдарығаншаңырағындаекібірдейталанттыжандардың–
атаменананыңортасындаөлеңменжырғақанып,əнменкүйгетербетіліпөскенсəбибала.Ол1936жылыОңтүстік
Қазақстаноблысы,Отырарауданы,БалтакөлауылындаҚаратау,СырөңірінетанымалақынАйтмұхаметұлыАй
тбайдыңотбасындадүниегекелген.ОныңəкесіҚаратау,Сырөңірінебелгіліақынəрімəдениетқайраткеріболған
.ОлАйтбаймекеніндегіҚарнақмедресесіндеАйтжанаттымолдаданоқып,мұсылманшажақсыбілімалған.Өзбе
тіменізденіп,Бұхарағабарып,білімінтолықтырып,араб,парсытілдерінмеңгерген,шығысəдебиетінжақсыбілг
ензиялыадамболғанекен,бірнешепоэма-
дастандаржазған,айтыстарғақатысқан.ОқуынбітіргенсоңТашкентқаласындамұғалімболажүріп,атақтыМай
лықожа,Мəделіқожа,МолдаМұса,Шəдітөрелерменсыйлас,дəмдесболған.Олардыңжырларынжатқаайтып,ж
алпақжұртқажаюшылардыңбіріненсаналады. 
ƏкесіӨмекеңдібіреліқасынантастамай,ертіпжүріптəрбиелейді.Поэзияменəн-күй–

əсемдікəлемболса,солсұлулыққабаулиды.Əкесіғанаемес,анасыЖұмагүлНарымбетқызыдаəншіəрідомбыра
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шыболған,тіптіақындықтандақұралақанемесекен.БірдеқосағыАйтекеңменайтысып,оныжеңіптекеткенкөрі
неді.Халқымыздыңəн-күй,ақындықөнерініңқосиесініңшаңырағындаосылайата-анасыұлдары-
ныңбойынаөнердідарытыпты. 
Ауылдантүлепшыққанғалымныңбалалықбалғыншағыбалдəуренболдыдеугеболмайды.Оныңөміржолы

ҰлыОтансоғысыныңжəнеоданкейінгікездіңауыртпалықпенқиын-
қыстауғатолызұлматжылдарменбасталды.Бесіктенбелішықпайжатып,еңбеккеараласып,шыңдалыпөсті.Ме
ктептеоқыпжүргенкезіненұжымшардаеңбекетіпжүріп-
ақөзбетіменөнбойындағыөнерұщқынынлапылдатабілді.Əуелетіпəнсалатынсегізқырлы,бірсырлылығымен,
жанжақтылығыментанылып,ажарыменақылыастасқанжасөспіріматалды.Мектепбітіресалып,ол1953жылы
Мырғалымсайдаслесарьболыпеңбекетті.Жасжігіттіңбойындағымаздағанот,қайнағанқуат,алғажетектегене
рік-жігеріменақыл-ойысолкезде-
ақоныкемеларнағабұрып,жетілдіре,шынықтыратүстідеугеболады.Солкездіңөзінде-ақдоста-
рыментуыстарыныңортасындаоныңорныеңəуеліерекшеқарым-
қабілеткетолымінезімен,əркезнұрынсебугеəзіртұратынайнымасқасиетімен,құштарлықсезімімендараланы
птұратын.Мұныңөзіауылдатуып-
өскенбалаңжігіттіңхалқымыздыңбарлықигіқасиетін,асқақрухынбойынасіңіругежетеледі.Міне,осындайтіл
өнерінедегеніңкəрлікжастайынанеңбектіңқазанындақайнапөскенжасжігітті1954жылыС.М.Кироватындағ
ыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилологияфакультетінеалыпкелді.Мұндадабалаңжігіттабандылығыме
н,еңбекқорлығымен,зеректігіменөзортасындаайрық-
шакөзгетүсті.Студенттіккезіндеғылыми,қоғамдықжұмыстарғабелсенеараласып,даратұлғасымен,туматала
нтыменайырықшакөзгетүсті.Өмекеңніңəн-
күйгедегенқұштарлығысолкездеріерекшетебіреніскетүседі.Жасталанттыңосыкездегішығарғанбіразəндері
республикамыздыңорталықбаспа-сөзбеттеріндежарияланабастайды. 
Университеттіқазақтіліменəдебиетімамандығыбойыншабітіріп,«СоциалистікҚазақстан»газетінеəдебиқ

ызметкерболыпорналасып,тоғызжылдайжурналистіккəсіптіңбүге-
шігесінтаныпбіліп,біліміншыңдады.Бұлмамандықтыңқыр-
сырынақанығып,сөзөнерініңкөрігінқыздырабастайды.Жұртшылық-
қажаңалықатаулынытезарада,қысқаданұсқа,дəл,өткірдекөркемтілменжеткізугеəбденмашықтана-
ды.Сөйтіп,Өмекеңеліміздіңбасгазетіндеқызмететежүріп,қазақсөзінқалыңжұртшылықтыңкөңілінежеткізуд
іңөмірлікмектебіненөтті. 
Дегенмендетілге,əдебиетке,жазуғадегенқарымқабілетінтанытабілгенжасжігіттіғылымəлеміеріксізөзіне

тартаберді.Жасжігітендігікезеңдеөзібалакүнненардақтапкелгенанатілініңғылымиауажайынбағдарлауға,он
ығылымитұрғыданзерделеугебелдібекембуды. 
Міне,1962жылдыңнаурызынанбастапҒылымакадемиясыныңТілбіліміинститутынағылымиқызметкерб

олыпорналасып,күнібүгінгедейін54жылбойысондаеңбекетіпкеледі. 
ӨмірзақАйтбайұлысолтұстажаңаданашылғанаударматеориясыбөлімінекішіғылымиқызметкерболыпта

ғайындалады.Институттабалдырығыналғашаттап,ғылымғабойұрғанолкөрнектітілмамандары:І.Кеңесбаев,
М.Балақаев,Ғ.Мұсабаев,А.Ысқақов,Ə.Қайдар,Р.Сыздық,Ш.Сарыбаевтарданүлгі-өнегеалып,ақыл-
кеңестерінтыңдады.Қазақтілбілімініңкенжелепзерттелебастағансаласыаудар-
мамəселесіменшұғылданып,ғылымиортадатанылабастады.БұлбөлімдебелгіліаудармашыларСəйдинТалжа
новпенƏбенСатыбалдиевістейтін.ӨмірзақАйтбайұлысолағаларыментізеқосып,бөлімніңжоспарлыжұмысы
наараласажүріп,аударманыңқыр-сырынмеңгеріпалады.Бұлоныңаударматақыры-
бынакандидаттықдиссертацияжазуынамүмкіндікжасады.Кейінбұлкісілердіңбасқажұмысқаауысыпкетуіме
нбайланыстыбөлім«тілмəдениеті»бөлімінеқосылып,Өмекеңдесолбөлімгеағағылымиқызметкерболыпауыс
ты.ӨмірзақАйтбайұлыаталғанбөлімдежемістіеңбекетіп,тілдіңдұрысқолдануыныңкөкейтестімəселелеріме
ншұғылданып,мақалаларжазды,жинақтаршығарды. 

1971жылы«МаксимГорькийфразеологизмдерініңқазақтіліндеберілужолдары»дегентақырыпбойыншак
андидаттықдиссертацияқорғап,филологияғылымдарыныңкандидатығылымидəрежесінеиеболды. 

1975жылыӨ.Айтбайұлының«Ғылым»баспасынан«Аудармадағыфразеологиялыққұбылыс»депаталаты
нмонографиялықзерттеуеңбегіжарықкөріп,аудармапроблемалырыныңкүрделімəселелерінқарастырғантұң
ғышзерттеужұмысыретіндебаспасөзбетіндеавтордыңкелелітабысыретіндежоғарыбағаланды.Бұлмонограф
иядатерминологиямəселелеріжəнемақал-мəтелдердіңдұрысқолданылуы,олардыңсемантика-
стилистикалықжəнеэтнолингвистикалықерекшеліктерітуралысөзболады.Аударматеориясыныңлингвисти
калықмəселеріменбіразшұғылданып,ғалымқазақтерминологиясыныңөзектіпроблемаларынакөбірекназара
ударады.Шындығында,аталмышеңбекқазақаудармағылымыныңқалыптасуынақосылғанелеуліүлеседі. 
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Ө.Айтбайұлыкүнделіктінақтыізденістердіңнəтижесіндекішіғылымиқызметкерденғылымныңжетекшім
аманы,ұйымдастырушысыретіндеөсіпжетілді.1974жылдан1981жылғадейінағағылымиқызметкері,ал1981ж
ылдан1989жылғадейін«Терминологияменаударматеориясы»бөлімініңмеңгерушісіретіндеқызметатқарады
.БұлжылдарыӨмірзақАйтбайұлыныңбасшылығыменжəнеқатысуыменбірнешеұжымдықкітаптарбаспадан
жарықкөрді. 

1992жылы«Қоғамдықғылымдартерминологиялықлексикасыныңқалыптасуымендамуы»дегентақырып
тадокторлықдиссертацияқорғайды.Оныңбұлжұмысытыңмəселеніқозғап,айтарлықтайжаңалықтарашыпбе
рді.Еңалдымен,бұғандейінғылымəлемінде,тарихымыздасырыжұмбақболыпкелгенарыстарымыз–
АхметБайтұрсынұлыменМіржақыпДулатұлыныңмұраларыменеңбектерітұңғышреттілдіктұрғыданталдан
ып,лайықтыбағасыналды.Əсіресе,А.Байтұрсынұлыныңқазақлингвистикасындамытудағы,оныңішіндеқаза
қтерминологиясынжасаудағызерделіой-пікірлеріменғылымиорныжан-жақтысараланыпдəлелденді. 
Ө.Айтбайұлы1994жылыАкадемияныңЖалпысессиясындаҚРҰҒА-ныңкорреспондент-

мүшесіболыпсайланады.Ал,2003ҚРҰлттықҒылымакадемиясыныңЖалпыжиналысындаакадемияныңтолы
қмүшесіболыпсайланады.ӨмірзақАйтбайұлы–600-денастамғылымиеңбектердіңавторы,олардыңішінде30-
ғажуықкітапша,кітаптарменмонографияларыншығарды. 
АкадемикӨ.Айтбайұлыныңжан-жақтыдаауқымдымолғылыми-

зерттеуеңбектерініңнегізгіарқауықазақтілініңөзектімəселелеріболыптабылады.Қазақтілбілімініңтүйіндімə
селелеріне,əсіресе,терми-
нология,тілмəдениеті,аудармағабайланыстызерттеулеріөзініңдəйектілігімен,ойлылығыменғылымижұртш
ылыққааян.Солардыңішіненғалымныңөзектіайырықшаеңбекетіп,тертөккенсаласы–
қазақтермиинологиясымəселелері.Бұлсалағасіңіргенеңбектерініңнəтижесіонықазіргіқазақтерминология-
сыныңкөшбасшысыдегенжоғарыатаққажеткізді. 
БізжоғарыдаӨмірзақАйтбайұлыныңғылымдаалғаштүренсалғансаласы–

аударматеориясыекенінатапөткенбіз.Анатілімізгеқаншамааудармажасалыпжатқаныменаудармағамашықт
анғанмамандар-дыңөзіазболғанмен,аударматанумəселелерінде,аудармажасаудыңтазағылыми-
теориялықжағынзерттеуісіндекемшінтұстараземеседі.Қазақтіліндегіосысаланықалыптастыружəнеоныода
нəрідамытумақсатындаӨмекеңкандидаттықдиссертациядақорғады,монографиядажазды.Осымоногра-
фиясындааударматанументерминологияныңөзектімəселелері,мақал-
мəтелдердіаудармададұрысқолдану,олардыңсемантика-
стилистикалықжəнеэтнолингвистикалықерекшеліктеріжайлысөзболға-нынатапөткенбіз. 
Ө.Айтбайұлықазақтіліндегіаударманыңтілдіктабиғаты,əсіресе,тұрақтытіркестерменбейнеліорамдарды

ң,мақал-
мəтелдердіңбіртілденекіншітілгеаударғандағымағыналық,стильдікерекшеліктеріменұлттықсипатынқарас
тыратын,жинақтапайтқанда,ұлтмəдениетіменсөйлеуəдебінзерттеулеріментанылды.Өзеңбегіндеғалымфраз
еологизмдертуралыанықтамалардыңəртүрлілігіненазараударып,қазақтіліндегітерминдердіреттеуді,жүйел
еудімақсатетеді.Автортағыбіреңбегінде«Күнібүгінгедейінфразеологияғақатыстытерминдердіңнешеқиылы
сықатарқолданылыпкеледі.Қазақтіліндефразеологиялықединицалар,фразеологиялықтіркестер,ажыратыл
майтынсөзтіркестері,тұрақтытіркес-
тер,идиоматикалықсөйлемше,лексикаландырылғантіркестер,идиомдар,фразалартəріздіəртүрлітерминдерқ
олданылады.Осыныңөзіфразеологияныңшеңберініңəлітолықанықталмағанындəлелдей-ді»,-
депкөрсетеді.Аударматанудыңғылыминегіздерінеқаныққанжасғалымендігікезектетерминтанусаласынана
зараударды.Қазіргікездетерминологияжалпытілбіліміндетілтанымныңбасқасалаларыменбірдейтанылыпж
үргенібелгілі.Бұлсаладаарнайызерттеужасап,өзіндікқұндыпікірлерайтып,мəселеніжаңақырынантануғабағ
ытберіпжүргенғалымӨ.Айтбайұлыекенібаршағылымиқауымғамəлім.Олқазақтерминологиясыныңжүзжыл
ғатартатарихыбарекенінзерттеген,оныңжасалу,қалыптасу,дамужолдарынсаралағанлингвистғалымретінде
қазақлингвистикасынағанаемес,жалпытүріклингвистикасынатанымал.АкадемикӨ.Айтбайұлықазақтілбілі
мініңұлттықтерминологиясаласыныңтанылуыменқалыптасуыныңтеориялықнегізінқалаушыболыпсанала
ды. 
Терминдегеніміздіңөзі–

ғылыммайданындаболатын,тілментілдіңарасындағыадамкөзінетүспейтінғылымишекараны,меженіайқынд
айтынқарақшы,белгіболыпсаналатындығыбаршағааян.Тілментілдіңарасындағыкөзгетүспейтінмылтықсыз
майданжүріпжатады.Өзшебіңіздіжеткіліктідəрежедеқорғайалмасаңыз,жауəскерініңқалыңқолытілдіңішіне
қалайеніпкеткенінбайқамайқалуы-ңызмүмкін.Міне,осыныайқынұғынғанӨмекеңсонау1970-
80жылдарданберіқазақтерминологиясы-
ныңалдыңғышебіндекеледі.Осымəселелердіқалыптастыружəнедамытужөніндедокторлықдиссерта-
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циядақорғағанынатапөттік. 
Қазақтыңбүгінгітерминдерқорыныңқалыптасуыөзбастауынсонаукөне,ортағасырларданалыпжатқаным

ен,терминтанудыңжекеғылымретіндедамуы,пəнсөздерінмақсаттытүрдежасауүрдісіХХғасырбасындағыал
ашоқымыстыларыныңеңбектеріненбасталады.СолкезеңдежазылғанƏлиханБөкейхан,АхметБайтұрсынұлы
,КөшкеКемеңгерұлы,ТелжанШонанұлы,ЕлдесОмарұлы,НəзірТөреқұлұлы,ХалелДосмұхамедұлы,Жұмақа
нКүдерұлы,МағжанЖұмабайұлы,ЖүсіпбекАймауытұлысындызиялылардыңеңбектеріарқылықазақтілінде
гікөптегентерминдерқолданысқаенді. 

1924жылыОрынбордаөткенқазақбілімпаздарыныңсъезінетұңғышретқазақтерминологиясыдамуыныңқа
ғидаттарыжасалып,бағыт-
бағдарбелгіленді.АлашкөсеміƏлиханБөкейханменАхметБайтұрсынұлыбастағанбүкілалашзиялыларыосы
қағидаттардынегізгеалаотырып,ұлттіліндегітерми-
нологиялыққордыжасауғаүлкенүлесқосты.ОсыкезеңдежазылғанА.Байтұрсынұлының,К.Кемеңгерұлының,
Х.Досмұхамедұлының,ЕлдесОмарұлыныңеңбектеріментерминжайлыпікірлері,НəзірТөреқұлұлының«Жат
сөздер»еңбегіқазақтерминологиясыныңбастауындатұрғанасақұндыдүниелер.Қазақтілініңбілімберуменғы
лымтілі,баспасөзтілі,көркемпрозатіліретіндеқалыптасуы-
ныңнегізінқалапбергендеосыХХғасырбасындағыұлтжұмысыжолынажандарынпидаеткеналашзиялылары. 
Бірақ,отызыншыжылдарыалашқайраткерлерібелгілегентерминдерқорынқалыптастырубағытыжалғасы

нтаппады.Дəлосыкүрделікезеңдетерминологиялықжұмыстардыжүргізуісініңтізгінінкөрнектітілші-
ғалым,профессорҚұдайбергенЖұбановқолғаалды.Белсендіқызметатқарабастағанғалымкөпұзамай,солоты
зыншыжылдардыңортасындақуғын-сүргінқұрбаныболды.Қуғын-
сүргінаяқталысымен,қырқыншыжылдардыңбасындаекіншідүниежүзіліксоғысбасталды.Терминологиялық
жұмыстартағыдаоншақтыжылғатоқтап,саябырлапқалды.Қырқыншыжылдардыңаяқшеніненбастап,жалпы
кеңестіктерминқорқалыптастырубағытындағыжұмыстарқайтажанданды.Солжылдарыбіздедетерминологи
ялықсөздіктерсериясышықты. 

50-
жылдарданкейінəржылдарытерминологиямəселелерінеарналғанН.Сауранбаев,М.Балақаев,Ə.Қайдар,Ш.С
арыбаев,Р.Сыздықсияқтыбелгіліғалымдардыңжекелегенғылымимақалаларыжарықкөрді.Дегенмен,термин
ологиямəселелерінарнайызерттеген,осысалағакөбірекденқойғанмамандарболмадыдеугеболады. 
ҰлтұстаздарыныңелгеқызметжасауүлгісінбүгінгікүндеріжалғастырыпотырғанӨмірзақАйтбайұлыныңқ

азақтерминологиясыныңдамуыменқалыптасуынақосқанүлесіелеулі.Олсонау1970-
1980жылдарданберіқазақтерминологиясыныңалдыңғышебіндекеледі.Қазіргіқазақтіліндетерминжасаудың
бастыұстанымдарыменəдіс-
тəсілдеріннегіздеп,ұлттықтерминдердіңғасырларбойықалыптасуындағықиыншылықтарды,басты-
бастыкедергілердіанықтады,олардыеңсерудіңжолдарынбелгілепберді.Ө.Айтбайұлықиындакүрделіосысал
адағымəселелергеəлемдікғылымиой-
пікірлердісаралайотырып,қазақтілініңөзтабиғатынатəнзаңдылықтарғабойұрып,тыңзерттеулердіжүргізіпот
ырды.Мемлекеттіктілретіндегіқазақтілініңбарəулеті,құдіреттілігіоныңқаншалықтыдəрежемендеңгейде,қа
ндайбастысалалардашынмəніндегіғылымныңтілінеайналаалғандығыменайқындалады.Өмірзақағаныңғыл
ымыосымақсатқақызмететеді. 
АкадемикӨ.Айтбайұлыныңпайымдауынша,терминологияəдебитілдіңбірбөлігіретінделексиколо-

гияныңнағызөзегінқұрайды.Ғалымныңпікірібойынша,қазақтерминологиясыекітүрліжолменқалап-
тасады:ұлттықтілдіңбайлығыарқылыжəнекірмесөздерарқылы.Халықаралықғылымибайланыстар-
дыңмаңыздылығы,ғылымтіліндегібірізділіктісақтаутуралыжазаотырып,«тіліміздеқалыптанғанинтертерми
ндерінбəрінаударуқажетемес,себебібірғылымсаласындақолданылатынхалықаралықтерминдердіңқазақша
баламаларынтабу,қалыптастырубарлықуақыттасəттіболабермейді.Терминжасаудыңжауапкершілігімол,се
бебірухани,мəдени,əлеуметтікжəнебасқадабайлықтартіларқылытанылады».-
дейдіғалым.Терминжасаудыңнегізгіжолдары,əдіс-
тəсілдеріретіндегісеманиткалық,морфологиялық,синтаксистікжəнекалькажасаутəсілдерінатайотырып,ола
рдыңқолданылуындақазақтілініңжалғамалытілретіндегіерекшеліктерінескерудіңқажеттілігінайтады. 
Ө.Айтбайұлығалымжəнеқоғамқайраткеріретіндетерминжасаупроцесінкеңжəнеауқымдықарастырады.Т

ерминшығармашылығықоғамөміріндеболғанөзгерістерментікелейбайланыстыжəнемемлекеттің,одақтыңті
лсаясатынасəйкес.Терминдер,əдетте,тілшіғалымдарменəрсаладағымаман-
дардыңосыбағыттаістегенжұмыстарыныңнəтижесіболыптабылады.Ғалымқазақтерминологиясынəдебиетт
ілініңеңкүрделідеқызықтыдасаласыретіндетаниды,оныңөзіндікдамужолдарыменқалыптасуы,құрылымды
қмодельдері,жасалуəдістерімензаңдылықтарыбарекенінмəлімдейді 
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Ғалымныңтерминтанусаласындағынегізгіеңбегініңбірі«Қазақтерминологиясыныңдамуыменқалыптасу
ында»терминдердіңжасалукөздері,алғашқыгазет-
журналдардыңтерминжасаудағырөлі,жазументерминология,аудармаментерминология,терминжасаудыңн
егізгітəсілдеріқарастырылады.ӨмірзақАйтбайұлықазақтерминологиясыдамуыныңосыекікезеңіндедетерм
интанусаласындаеңбекетіп,ғылымизерттеулерінжариялағанғалым.Оныңкеңестіккезеңменқазіргіқазаққоға
мытұсындағыжазғанеңбектеріненəркезеңніңөзіндіксипатын,заманағымын,көзқарастарқайшылығын,ресм
исаясатпенидеологияныңғылымғаықпалын,ғалымдардыңəркезеңдегіұстанымдарынкөругеболады.Əсіресе,
əліпбиауыстыру,араб,латын,орысəліпбиініңерекшеліктері,халықаралықтерминдерменкірметермин-
дердіжазудытілімізгеқабылдаумəселелерінеқатыстыжазғандарынанкезеңкелбетіменөзұстанымдарыанықб
айқалады.Сондай-
ақғалымныңтəуелсіздіктұсындажазылғанеңбектерінендебүгінгіжаңазаманныңəсерін,терминологиядағыбе
тбұрыстыңғалымшығармашылығынанқалайкөріністапқанынкөругеболады.ӨмірзақАйтбайұлығалымретін
детерминтанудағыекікезеңніңкуəсіғанаемес,термино-
логиядамуынасолкезеңдертұрғысынанбағаберіп,ойқорытып,өзпайымдауларыменкөзқарасынашықбілдіре
ді. 
АкадемикӨ.Айтбайұлықазақтерминологиясыныңқалыптасуерекшеліктерін,оныңтарихидамужолдары

менкезеңдерін,тарихидамусатыларын,анатіліміздеғылымныңтілінжасаудағықызметін,қоғамдағылайықты
орнынайқындапберді.ОлқазақтерминологиясындамытудаАхметБайтұрсынұлы-
ныңғылымғақосқанынзерделейотырып,оны«қазақтыңғылымитерминлогиясыныңнегізінқалаушы»депбаға
лайды.ҚазақтілбілімітарихындаАхметБайтұрсынұлыныңқосқанүлесінАбайдыңəдебиеткеқосқанүлесіменс
алыстырабағамдайды. 
Өткенғасырдың20-30-

жылдарықазақтерминологиясыныңжасалуыменқалыптасуындаА.БайтұрсыновпенҚ.Жұбановелеулірөльат
қарғанболса,бүгінгікүндеріқазақтерминологиясыныңдамуыменқалыптасуынаӨмірзақАйтбайұлыныңқосқ
анүлесіелеулі.Ұлттықтерминологияныдамытужайындағалымныңөзсөздерінкелтірейік:«Терминология–
ғылымментехникатіліндамытатынбірден-
біркүрделіқабаты.Қазақтілітерминологиясыжазусауаттылығынарттыратынемлеережелерінетікелейтəуелді
.Ендешеемлеережеміздетерминсөздердіжасау,қабылдаужөніндежіберілгенқатенітүзеу.Терминжасамныңж
аңаүлгілерінбаспасөздежариялайотырып,соныңнегізіндежылсайынпікірсайысынөткізіпотыру.Терминолог
кадрдайындаужолдарықарастырылып,мамандардышетелгетəжірибеалмасуғадейінжіберудіойластыру.Қаз
ақтерминологиясыныңөзектімəселелеріжөніндерадиохабардыүздіксізжүргізіп,екіжылдабірғылымипракти
калықконференцияөткізіпотыру.Бүкілтүріктілдерінеортақтерминологиялыққоржасауісіменшұғылдану»-
дейдіғалым. 
Қазақтерминологиясыныңмəселелеріносылайшажан-жақтықарастыраотырып,Ө.Айтбайұлыөзой-

ларын1997жылышыққан«Қазақсөзі»(Қазақтерминологиясыныңнегіздері)аттыкітабындатүйіндейді. 
Ө.Айтбайұлы«Қазақтіліндетерминжасаужолдары»аттығылымимақаласындашеттіліненүлкенқарқынме

неніпжатқантерминдерлегіжөніндемынадайпікірайтады:«Қоғамдағыіріоқиғаларғаорайөрбитініргеліойлар
менұғымдарды,түсініктерменмағыналардыайнақатесіз,əрідəл,əрітүсініктіетіпберерліксөздердіңіздестірілу
ітабиғиқажеттілік.Осықажеттіліктіөтеубарысындасаналуансөздержаңашақолданысқатүсіп,жаңашамағына
лықөрісалыпжатады.Соныңнəтижесінде,тосынтерминдертобыпайдаболады...қазір,əсіресе,тілімізгесоңғыж
етпісбесжылдыңауқымындакедергісіз,саралаусызеніпалғанинтернационалдықтерминдердіреткекелтіруді
ңтүрліжолдарықарастырылуда.Ғалымдардыңесебібойыншабұлардыңжалпысаныжетпіспайызғабарыпқалғ
анекен». 
АкадемикӨ.Айтбайұлының2013жылыбаспаданшыққан«Қазақтілбілімініңтерминологиямəселе-

лері»аттыеңбегіндедетыңізденістердіңнəтижесісарапталыпберілген,қоғамдықжəнегуманитарлықғылымда
ртерминологиясыжан-жақтыталданып,жаңатерминдергесараптамаларжасалған,оныңтео-
риясыанықталған.Қазақтерминологиясынақатыстыертеректеайтқанпікірлерітолықтырылып,ғылымитұрғы
дандəйектелген.Əсіресе,қазақтерминологиясыменжазудыңарасындағыбайланыс,қазақтермин-
дерініңжасалутəсілдеріменүлгілерінеқатыстыайтылғанойларменжасалғантұжырымдаркөңілгеқонымдыжə
недəлелді.Алғашқыгазет-журналдардыңтерминжасаудағырөлідежан-жақтызерттелген. 
Терминжасауісіжауаптыдамаңыздыболыптабылады,өйткенітерминдерарқылысолтілдіңғылымиəлеуеті

,сөздікқоры,терминжасамқабілетібағалатыныбелгілі.Терминжасамісіндеоныңөзмəдениетіболатындығына
кадемикӨ.Айтбайұлыныңғылымиеңбектеріненоқып-білудіңмаңызызор. 
Терминологияғақатыстыіс-

шараларқайкездеболмасынмемлекеттіктілсаясатынасəйкесжүргізіліпотыратыныбелгілі.Тілдіңқоғамөмірін
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деалатынорны,оныңсолқоғамдағыатқаратынқызметтерініңауқымыменшегі,болашақтағыдамубағыттары,б
асқаұлттілдеріменқарым-
қатынасысияқтымаңыздымəселелердіңбарлығыдамемлекеттіңжүргізіпотырғантілсаясатынасəйкесбелгіле
неді.Себебі,тілөзұлтыныңмəдениетін,тарихын,əлеуметтікқұрылысын,дүниетанымынбейнелепқанақоймай,
болашақұрпақтықалыптастырудамаңыздыжəнешешушірөльатқарады.Осығанорай,нағызөркениеттіқоғамд
атіладамзаттыңбағажетпесқұндылығыболыпсаналады.Өйткеніəрұлттыңтарихидəуірдегіэкономика-
лық,əлеуметтік,саяси,мəдениқарым-қатынасыеңалдыменоныңтіліненкөріністабады.Соңғыжылда-
рыəртүрліэтностардыңмəденибірлестіктерідеөзтілдеріменсалт-
дəстүрлерінжаңғыртуменқатар,мемлекеттіктілдідемеңгеребастады.Адамбаласы,еңалдыменөзтілінтолықм
еңгеріп,үйреніп,біліпбарып,өзгеұлттардыңжандүниесінтүсінебастайды.Елмəдениетітілденбасталадыдепбе
керайтпағанхалқымыз.Міне,осындайқұндылықтарымыздықайтақалыптастыруда,жандандыруда,тілдердід
амыту,мемлекеттіктілдіңмəртебесінкөтеруде,оныңішіндеқазақтілініңөркендеуіістерінеакадемикӨ.Айтбай
ұлыныңсіңіргенеңбегідеерендепбілеміз. 
Ө.АйтбайұлыбірнешежылбойыҚазақстанРеспубликасыМинистрлерКабинетіжанындағыМемле-

кеттіктерминологиякомиссиясыныңмүшесі,ғалымхатшысыретіндедезоржұмыстаратқарды.Ғылым-
ныңтүрлісаласындапайдаболып,ала-
құлақолданаылыпжүргентерминтердіңбірізгетүсуіне,ғылымитұрғыданреттелуінеатсалысты.Биология,физ
иология,химия,физика,математика,теміржол,музыка,спорт,компьютерсаласынақатыстытерминдерді,сөзді
ктердірет-
ретіменМемтерминкомталқысынасалып,жұртшылыққаұсынудаоныңүлесімол.Əсіресе,Мемтерминкомның
осызамансұранысыналайықтыережесінқайтажазып,құрылымыннақтылайтүсуідеӨ.Айтбайұлыныңіс-
əрекеттеріментікелейбайланысты. 
ҒалымретіндеӨмірзақАйтбайұлыжалпыболмысынанкөпқырлы,неніқарастырсадаауқымынкеңіненқамт

итынқұшағыкеңадам.Оныңзерттеулерініңтақырыбыəралуанжəнесанқырлы.Олбірғанасаламеншектеліпқо
ймай,аударма,сөзмəдениеті,фразеология,əдебитіл,стилистика,лексикология,номастика,диалектология,орф
ографиямəселелерінқарастыруғаарналғанеңбектердежазды. 
Еңбеккорғалымныңсан-

саналыеңбектерініңжиынтығы,құндықорытындысыретіндежарықкөріпотырған5томдықкітабы–
туғанотанымыздыңғылымына,оныңқазақтілбіліміне,тіптентүрікологияғақосылғанүлкенүлес,зортабысеке
нідаусызмəселе. 
Аталмышеңбектің1-

томы«Қазақтілбілімініңтерминологиямəселелері»депаталады.Бұласакөлемдідемаңыздыеңбектетекқазақті
лбілімініңтерминологиясығанаемес,қоғамдықжəнегуманитар-
лықғылымдартерминологиясығылымитұрғыданжан-жақтытереңталқыланғанынкөреміз. 
Бұлкөптомдықеңбектің2-

томы«Қазақфразеологизмдеріменперифразалары»аттыеңбегікөркемаудармапроблемасыныңнақтымəселес
і–фразеологизмдердізерттеугеарналған.Күнделіктіаудармашы-
лықжұмыстакездесетінқиыншылықтарғаназараудараотырып,олардыңбірізгетүсіріп,қалыптасабастағанбір
нешеəдіс-тəсілдеріменамал-
жолдарынкөреміз.Бұлеңбекаудармапроблемасынаарналған,ондағыфразеологизмдерменперифразаларжай
лыой-толғам,нақтытұжырымдарыавтордыңкелелітабысыболыптабылады. 
Көлемдіеңбектің3-

томы«Тілтірес»депаталады.ҒылымдыұйымдастыруқабілетініңүстінеӨ.Айтбайұлыныңқайраткерлікіс-
əрекетінің,батылдамықты,анықтаайқынкөрінгенкезі–
«Қазақтілі»қоғамындағыазаматтықжұмыстарғатікелейбайланысты.Олқоғамқайраткеріəрдайымтілмендін
жолындағыкүрескеркөшбасшылырдыңбіріболыпкелді.Қазақтілініңдамып,көркеюіжолындаеренеңбекатқа
ражүріп,мемлекеттіктілмəртебесінкөтеру,қазақтілініңмемлекеттіктілгеайналужолындақажымай-
талмайеңбекетіп,толыпжатқанмақалаларжариялап,қазақтіліқоғамыныңжергіліктіұйымда-
рынқұрып,олардыңатқараржұмыстарыныңбағыт-
бағдарынайқындаубарысындаорасанзореңбекатқарыпкеледі.Міне,осымəселелердіңбəрі,əсіресе,жүздегенө
ткірдеойлымақалаларыосыаталмыштомдаорыналыпотыр.Əрине,бұлкітаптыңорныерекшедеугеболады,он
ыңсаяси-қоғамдықмəн-маңызыасазор. 
Көптомдықтың4-

томы«Тілғұмырлар»депаталады.Замандасəріптестері,тілсаласындағыбелгілітұлғалардыңөміріменшығарм
ашылығытуралыеңкөпжазғантілмамандарыныңбіріӨ.Айтбайұлы.Міне,осыкітаптаағымдағыбаспасөздерде
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жарияланғанмақалалары,ғылымиконференциялардажасағанбаяндама,аяулыұстаздарменардақтызамандас
тарытуралыой-толғам,естеліктертоптастырылған.Ға-
лымныңғылым,мəдениет,өнерқайраткерлерініңөміріменшығармашылықеңбегінеарнағанбаяндама,мақала
рықазаққауымынаойсалар,əсіресе,жасұрпақтарғаүлгі,өнегеболарөреліойларғатолы.Бұлрет-
теА.Байтұрсынов,Қ.Жұбанов,С.Талжанов,М.Балақаев,І.Кеңесбаев,Ə.Қайдар,З.Ахметов,Р.Сыздық,Ш.Сар
ыбаев,Т.Жанұзақов,С.Омарбеков,С.Исаев,Р.Əміров,Т.Қоңыров,С.Қасқабасовт.б.ғалымдаржұмыстарынаж
асағанталдамаларыменөмірнамаларыасамаңызды. 
Кітаптың5-

томыорыстіліндежазылған«Основыказахскойтерминологии»депаталады.Кітаптыңхалықаралықорыстілін
дежариялануыөтеқұптарлық.Өйткені,онытүркітілдесғалымдарменқатарбасқатілөкілдерідеоқып,еркінпайд
алануынатолықмүмкіншілігіболады. 
ӨмірзақАйтбайұлыныңтілбілімініңқайраткеріретіндеұлттілініңмүддесінеқызмететуіхалықара-

лық«Қазақтілі»қоғамыныңқұрылуыментығызбайланысты.Еліміздетілсаясатыныңшиеленісіп,қазақтілініңк
үрделіжағдайындаакадемикƏ.Қайдарменбіргеанатілініңмүддесіүшін,мұң-
мұқтажыүшінкүрескенреспубликалық«Қазақтілі»қоғамынұйымдастырушылардыңкөшбасындаболды. 
АнатілінесаналыөмірінсарпетіпкележатқанӨ.Айтбайұлы80-жылдардыңбасынан-

ақтіліміздіңəлеуметтікболмысын,қоғамдыққызметінайқындап,оныңбеделінкөтеруүшін,соғаниелікжасайт
ынбірұйымкерекдегенакадемикƏбдуəлиҚайдаровтыңбастамасынбірденқолдайды.Тілжөніндегітолғаныс-
тароғанқолынақаламдығанаемес,домбыраныдаұстатып,көмекейінəуенкеулейбастайды.Тілқоғамықұрылма
станбіржылбұрын«Анатілі»дейтінəндүниегекеледі.Осыəндіөзіорындайотырып,олҚазақрадиосыарқылыжа
ртыжылғатаяууақытқазақтілінемемлекеттікмəртебеберілуіқажеттігіжайындахабаржүргізді.Сөйтіп,бұлəнб
олашақ«Қазаққоғамы»қоғамыныңөзəнұранындайболып,көпкөңіліндежатталды.Əсіресе,1988жылыбастал
ып,1989жылықаулайбастағантілкүресініңолбасы-
қасындаболды.Бүкілжұртшылыққолдағанбұлшерудіңтүйіні1989жылдың20-
21қазанындашешілді.Сөйтіп,тұңғышҚұрылтайдареспубликалық«Қазақтілі»қоғамықұрылды.ӨмірзақАйтб
айұлыныңөзсөзіменайтқандай,«Мемлекеттіктіліміздіңөрісінбақылайтынхалықаралық«Қазақтілі»қоғамын
құрыпалдық.Республиказиялыларыосықоғаммаңайынатоптасабілді.Қуанышташекболғанжоқ.Тіліміздіңқо
лданысаясыкеңейіп,қазақтіліменəдебиетін,тарихынзерттейтінғылымиинституттар,мекемелерашып,тəуелс
ізеліміздіңруханитірегіннегіздейтінзерттеужұмыстарынжандандыратүсті».Құрылтайделегаттарыбірауызд
анқоғамныңпрезидентіетіпƏ.Т.Қайдарды,вице-
президентіетіпӨ.Айтбайұлынсайлады.Осыкезденбастап,Ө.Айтбайұлықоғамқайраткеріретіндеəрдайымтіл
менділжолындағызиялықауымұмтылыстарыныңкөшбасшылырыныңбіріболыпкеледі.ОлакадемикƏ.Қайд
арменбіргеқазақтілініңмемлекеттіктілмəртебесіналуғақажеттішаралардыңбəрінеқатысып,қызмететті. 

«Қазақтілі»қоғамымемлекеттіктілмəселесінбіріншікүнненбастапназардаұстады.Мемлекеттікбағдарлам
аныңтүзілуіне,ҚоғамЖарғысыменБағдарламасындайындауғабелсенеатсалысты.Олоблыс-
тықкеңестердіңсессияларындаМемлекеттікБағдарламаныңарнайықаралып,осығанорайнақтышараларбелгі
леуінқадағалады.ОсындаймақсаттыкөздегенӨ.Айтбайұлыныңтікелейбасшылығыменөткеналқажиындард
ыңмаңызынкезіндерадио,телевизия,баспасөзбеттеріндежан-
жақтысөзеткенболатын.Бұлалқажиындаралдындажер-
жерде,əрбіроблыс,аудандардамемлекеттіктілдіңбарысыжайындаəлеуметтікзерттеужүргізіліп,нақтыдерект
ержинақталды.Сөйтіп,облыстардыңбасшыларықатыстырылғанбұлжиындардаəріхалықтық,əрімемлекеттік
мəніайырықшатілмəселесісалиқалыəңгімеболды,нақтышараларбелгіленді.Бұғанқосымшаəрбіроблыс,қала,
аудан,бастауышұйымдаржергіліктіжерлердіңсұранысерекшеліктерінеорайнақтышараларқабылдапотырды
.Оныңбəріқоғамныңжұмысынажүйелілікпенмақсаттылықбағытберді.Қоғамтілгеқатыстысалалардыңбəрін
еараласып,өзініңтілжоқшысы,бірденбірқамқоршысыекенінүнемідəлелдепотырды.Осындайнақтыіс-
əрекеттернəтижесіндеҚоғамелалдындабеделалып,халықтыққозғалысқаайналды.Əсіресе,ТілЗаңыменеліміз
детілдердідамытудыңМемлекеттікБағдарламасыныңіскеқосылуынаҚоғамқосқанүлесіөлшеусіз.Міне,осыж
ұмыстардыңбірде-біріӨ.Айтбайұлыныңқатысуынсызөткенемес. 
Ө.Айтбайұлыəлденешеғылыми-

практикалықконференцияларда,қоғамныңалқажиындарындаөзібаяндамажасап,басқарыпотырды.Қоғаммү
шелеріоныңіскерілігіменбіліктілігінеəсіресеосындайалқалыжиындардакөздеріжететүсті. 
Ө.АйтбайұлыакадемикƏ.Қайдарменбіргеқоғамбөлімшелерінреспубликадантысжерлердедеашудыойла

стырды.Бұғаннегізгісебепболғансырттажүргенотандастартағдырыеді.ОсымақсатпенолМəскеу,Астраханқа
лаларындаболып,ондағықалалықұйымдарконференцияларынақатысады.Ол1989жылдыңжелтоқсанындаК
иев,Вильнюс,Рига,Таллинқалаларындаболып,солқалалардағытілқауым-
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дастықтарыныңжұмысыментанысады.Омбы,Қорған,Орынбор,Сарытау,Санкт-Петербург,т.б.қалала-
рындағыбөлімшелергенақтыəдістемеліккеңесбереді.Сондай-
ақ,АҚШ,Англия,СаудАравиясы,Қытай,Түркияелдеріндеболып,ондадаұйымқұружөнінденақтысөзқозғады.
Соныңнəтижесіндеаталғанқалалардың,елдердіңкөбіндеқазірқоғамбөлімшелеріжұмысістеуде.Туысқанқыр
ғызхалқыныңтілқоғамынқұрудадаӨ.Айтбайұлыныңеңбегіайтарлықтай.Қазіролардада«Қырғызтілі»қоғам
ыжұмысістепжатыр. 
ДүниежүзіқазақтарыныңҚұрылтайынөткізуидеясындакөтергендердіңбірі–

«Қазақтілі»қоғамыболатын.Өзгеқоғамдықұйымдарменқатармұныңұйымдастыружұмыстарыныңбасықасы
ндаƏ.ҚайдарменбіргеӨ.Айтбайұлыдаболды.Сондай-
ақ,«Қазақтілі»қоғамыҚазақстандаөмірсүріпжатқантүрліұлтөкілдерініңдемəдениорталықтарыболуындакөт
ерген.Нəтижесінде,бұларқазірҚазақстанхалқыассамблеясыдейтінүлкенұйымғаайналды. 
АкадемикƏ.Қайдартілмайданындаөзіменқатаржүріпшыңдалғанүзеңгілес,əріптесінісінеқоғамтізгінінсе

ніптапсырды.Сабақтастықсақталды.Қоғамқұрылғанкүнненбастапоныңбартірлігінеаралас-
қанӨмекеңмолтəжірибесінпайдаланып,кейінгіжылдарықоғамжұмысынажетекшілікетіпкеледі.Олбасқарға
нқоғамтүрлішараларөткізіп,тілмəселелерінкөтеруденшетқалғанемес.Қоғамныңжұмысынжақсыжолғақою,
оныңелішіндежəнеқазақдиаспорасыбаршетелдердеөркенжаядамуынамүмкіндіктудыружолындаӨмекеңес
еліеңбекетті. 
Ө.Айтбайұлыреспубликалық«Қазақтілі»қоғамының2-

Құрылтайынөткізудеүлкенбелсенділіктанытты.ҚоғамныңбұлқұрылтайынаЕлбасымызН.Ə.Назарбаевқаты
сып,сөзсөйледі.Қоғамжұмысынажоғарыбағаберді.2-
ҚұрылтайдағыбаяндаманыӨ.Айтбайұлыжасап,қоғамдыендігіжердеХалықара-
лықұйымдепатауқажеттігіндəлелдеді.Сөйтіп,бұданбылайбұлұйымХалықаралық«Қазақтілі»қоғамыдепата
латынболдыжəнеоныңпрезидентініңбіріншіорынбасарыболыпӨ.Айтбайұлысайланды. 
Халықаралықмəртебесібарқоғамныңбелсендіқызметінтүркітілдеселдерқауымдастығындағыөзіндікорн

ыменатқаратынрөлінелбасшыларынанбастап,баршақауыммойындады.Қоғамқұрылған-
нанберіширекғасыруақытішіндеқазақтіліндамытудабірқатаршаруатындырылды.Еңалдымен,қалыңжұртш
ылықтыңанатілініңболашағынадегенсеніміннығайтып,қазақтілініңқолдануаясынкеңейтті.Қазақмектептері
менбалабақшаларыныңсаныкөбейді,барлықмектептердеқазақтілінегізгіпəнретіндеоқытылатынболды.Мек
тептерменжоғарыоқуорындарындаоныңсағатыкөбейді.Қазақтілінүйрететінүйірмелерашылып,тілүйренемі
ндеушіліргежағдайжасалды.Іс-
қағаздарынбіріңғаймемлекеттіктілдежазылуміндеттелді.Кейбірқұқыққорғауоргандарыменəскерибөлімше
лердеқазақтіліндеісжүргізужүзегеасыпкеледі.Бүгінгікүніхалықаралық«Қазақтілі»қоғамыныңҚазақстанау
мағындаалуантүрлікөкейтестіəлеуметтік,қоғамдық,саясимəселелердікөтеруші,олардыңөзшешімінтабуына
атсалушымекемеретіндегі,сондай-
ақ,елдентысқарыжерлердемекендеушіжергіліктіқазақдиаспорасыныңқажетінқамтамасызетуші,мұң-
мұқтажынелбасшылығынажеткізіп,оныңоңтайлышешілуіжолындақызметжасайтынорынретіндегіөзіндікб
ет-бейнесіайқындалыпотыр. 
ҒұламағалымӨмірзақАйтбайұлы–

түркітануменқазақтілбілімініңаударматанымтеориясы,терминологиясалаларыбойыншакөптегеншəкірттəр
биелепөсіргенұлағаттыұстаз.Ғалымныңшəкіртте-
рібүгінгітаңдашетелдердеде,еліміздіңкөптегенаймақтарындаөлкелік,облыстықбілім,ғылымордаларында,м
əдениошақтарындаүздікеңбекетіп,халқымыздыңадалұлдарыменқыздарыретіндекеңтанымалболды.Олард
ыңөздерідешəкірттəрбиелеп,өзұстазының«немерешəкіртерінің»қатарынтолықтыратүсуде.Ұзақжылдарбой
ыӨ.Айтбайұлыеліміздіңжоғарғыоқуорындарында,университте-
ріндежалпытілбілімі,қазақтілбілімібойыншадəрісоқып,филологиямамандығыбойыншағылымикадрлардая
рлауісінеүзбейатсалысыпкеледі. 
АкадемикӨ.Айтбайұлы–

іскербасшы,ғылымдыұйымдастырушы,ғылымиқайраткерретіндетанымалтұлға.ҰзақжылдарбойыТілбілімі
институтыныңтерминологияжəнеаударматеориясыбөлімініңмеңгерушісіболды.Терминологияменаударма
теориясынақатыстыалуантүрлізерттеужұмыстарына,проблемалықтақырыптарға,іргеліғылымижобаларға
жетекшілік,басшылықжасады,ұжымдықғылымиеңбектердіжарыққашығарды.ЕліміздіңҒылымакадемиясы
жанынанқұрылғантерминологиялықорталықӨ.Айтбайұлыныңбасшылығыменжұмысістеп,ұлттықтермино
логияныңдамуыналайықүлесқосты.Сондай-
ақ,академикӨ.АйтбайұлыЖоғарғыАттестациялықКомитетПрезидиумыныңмүшесі,Тілбіліміинститутыжа
нындағығылымидəрежеберетінғылымиКеңестіңкөпжылданбергімүшесіретіндеғылымныңжасмамандарын
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ыңөсіп,жетілуінеөзүлесінқосыпкеледі.Ө.Айтбайұлы1998жəне2005жылдарыпрезидентсайлаунауқандарык
езіндемемлекеттіклингвистикалықкомиссияныңтөрағасыретіндеосыүлкенлауазымғаұміткерлерденемтиха
нқабылдады. 
ӨмірзақАйтбайұлыныңанатілімізүшінкүресісонау50-

60жылдарықазақмектебінаштыруүшінжасағанқажырлыіс-
қимылдарынанбастауалады.Солжылдарықазақтілініңтынысытарылып,іс-
қағаздарыжаппайорыстіліндежүргізіліп,уақұжымшарларірілендіріп,кеңшарғаайналып,қазақмектеп-
теріжабылыпнеараласмектептергеайналғанзаманеді.Халқымызқазақтілініңболашағынасенбей,қалалардаб
алаларынжаппайорысмектебінеберебастады.Бұлжағдайқазақзиялыларыныңарасынданаразылықтудырған
ыбелгілі.Əсіресе,олардымиллионғажуықхалықтұратынсолкездегіастанамызАлматыдабірде-
бірқазақмектебініңболмауыашындырды.Ұлтжандыжастардыңбіртобықазақмектебінашутуралыөтінішпен
жоғарыжақтыңесігінтоздырды.Оларғамектепашқанмен«оқитынбалалартабуқиын»дегендəлелдікөлденеңт
артты.АқырықазақмектебіМəскеудіңараласуыменғанаашылды.Алғашқыашылған№12мектепкекелгенбала
лардыңсаныойлағаннанартықшығып,келесіжылыжаңаекіншімектепашуғамəжбүрболды.Міне,осыбастама
шытоптыңішінде«СоциалистікҚазақстан»газетіндеəдебиқызметкерӨмірзақАйтбаевтабарболған. 
Халқынасіңіргенеңбегінөзініңперзенттікпарызыдепбілгенғалым-

қайраткердіңеренеңбегіескерусізқалғанжоқ.Маңдайтер,табанақыныңдаөтемібарекенідаусыз.Ғылымменқо
ғамдыққызметтесіңіргенайтулыеңбегіжəнетілбіліміндамытудағыүлкенүлесіүшінакадемикӨ.АйтбайұлыП
резидентжарлығымен«Құрмет»(1998)пен«Парасат»(2006)ордендерініңиегеріболды,Ғылымберусаласында
ғыерекшееңбегіүшін«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңіргенеңбегіүшін»белгісімен,бірне
шемедальдерменмарапатталды. 
Ғалым,қайраткерӨ.АйтбайұлытуғанОңтүстікөлкесінедемейліншесыйлы,қадірлі.ОлТүркістанқаласыны

ң,АрысжəнеОтырараудандарыныңҚұрметтіазаматыболды. 
Ө.Айтбайұлығылымижұмыспенқатарұстаздықөнегетанытыпжүргенғалым.Оныңжетекшілікетуіменалт

ыкандидаттықдиссертация,екідокторлыққорғалды.Ол1994-
1995жылдарыАлматықыздарпедагогикалықинститутының,ал1996-1997жылдарыЯссауиатындағықазақ-
түрікуниверситетініңпрофессорыретіндедəрісберді.1998оқужылынан«Қайнар»университетіфилологияфак
ультетініңдеканыəріпрофессорыретіндеөнімдіеңбекетті.Бұлуниверситеттеол«Тілбілімінекіріспе»пəніменқ
азақтілілексикологиясыбойыншадəрісоқып,арнаулысеминарөткізеді.Осыуниверситеттіңфилоло-
гияфакультетініңтүлектерінеарнағаноқулықтарыдажарықкөрді. 
ӨмірзақАйтбайұлыұлттықрухтың,өзхалқыныңмəдениетініңнағызқамқоршысыболыптабылады.Олғыл

ымменөнердіқатаралыпкележатқанғалым.ƏкесіАйтбайдыңақындығынанқалғанмирасболсакерек,оныңсазг
ерлігінтанытатынбірнеше,атапайтқанда,белгілі«Жарсəлемі»,«Жасойшыл»,«Анатілі»,«Тілөнерідертпентең
»,«Аққоян»,«Өренім»,тағыдакөптегенəндеріжұртшылыққамəлім.«Қазақтілі»еріктіұйымболыптұрғанкезін
деосыұйымның«Анатілі»депаталатынəнұранынөзішығарып,алғашретөзіорындап,жұртшылыққатаныстыр
ды.Олсалиқалыəншідешеберкүйші.Оныңжасшағын-
дасылқылдататартқанкүйлеріменəсемдесəнді,халықққажағымдыəндерінрадиоданда,мереке,салта-
наттыкештердедеестігенжаназемес.МұныңбəріакдемикӨ.Айтбайұлыныңөзініңжан-дүниесінеата-
анасынанимандылықпенөнердідарытабілгендігініңайғағыболсакерек. 
АкадемикӨ.Айтбайұлықазақтілінің,қазақиойлаудыңжанашырыретіндееңалғашқылардыңбіріболып,хал

ықаралықтерминдердіқазақтіліндесөйлетіп,оқырманқауымғаұсынғанбірегейғалым.Осындайидеялардансу
сындағанжалпықазақтілдіоқырманқауымжəнетолыпжатқаншəкірттеріанатіліміздіңшынайықадір-
қасиетінтереңтүсініп,қоғамөмірініңұлттықруханияттықсаласындаөзүлесте-
рінқосыпжүр.Академикағамызғылымиізденіспенұстаздықтыүйлестіреотырып,өзініңшəкірттеріменөскеле
ңұрпаққаанатіліарқылыұлттықидеяныңнəрінсіңірудіңжаңабіржолдарынтабабілді. 
ӨмірзақАйтбаев–қазақтілбіліміндеөзорнынтабабілген,өзбілімін,тағлымынөзгелергемойындат-қанжан-

жақтығалым.Оныңадамиқасиеттергетолыжандүниесіғылымсаласындадаерекшілігімен,еңбексүйгіштігіме
н,қажырлытабандылығымен,нəзіксезімталдығыменғалымдарарасындамойындал-
ған.Таланттығалымныңсансалалыеңбектері:қазақтілініңтағдыры,білім,ғылым,адамгершілік,əлеуметтікмəс
елелер,қазақтіліндегімектептердіашу,Қазақстандаөмірсүретінбарлықұлттардыңбірлі-
гі,ұйысқанынтымағытуралыкітаптары,сөздіктері,ғылымимақалалары,пікір-
ұсыныстарықазіркөптіңқазынасыретіндепайдасын,игінəтижесінкөрсетіпжатқанынабəрімізкуəміз.Мемлеке
ттіктілдіңдəреже-
сінхалықаралықдеңгейгекөтереміндепталмайеңбексіңіріпжүргенӨ.Айтбайұлыныңтуғанхалқыалдындағыа
быройыдабиік.ОсыжолдаХалықаралық«Қазақтілі»қоғамынқұрып,тіліміздіңқолданысаясынкеңітуге,оның
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қоғамдықбеделінреспубликакөлеміндеғанаемес,халықаралықдеңгейдеасқақта-
тамындепжанаямайқызметжасағанағаныңөзбеделідеасқақ.Тіліміздіңғылымистилінқалыптастыру-
ғабірден-бірсепболатынтерминдіклексиканыжасау–
ӨмірзақАйтбайұлыныңелүшін,қазақхалқыүшінжасағанбағажетпесеңбегіболыпқалабермек.Ұлттыққұндыл
ықтарымыздықайтақалыптастыру,жандандыру,тілдердідамыту,мемлекеттіктілмəртебесінкөтеру,оныңіші
ндеқазақтілініңөркендеуісекілдіұстанымдарменөлшенетінакадемикӨ.Айтбайұлыұлттықтілдіктұлғасының
концепциясытілмəселесініңқоғамбірлігінбұзбай,өркениеттітүрдежүргізілуіменсипатталып,бұліскебелгіліғ
алымның,тəлімгер-
ұстаздың,қоғамқайраткерініңсіңіргенеренеңбегідепбілеміз.Өзінің80жасқатолғанмерейтой-
ынаөнегеліөміржолымен,елеуліғылымишығармашылықжетістігімен,қайраткерлікқомақтықызметі-
менжетіпотыр.Ол–
білімдідебіліктіғұламағалым,қоғамөміріндегіістергебелсенеараласқанайтулытілжанашыры.Ол–
сегізқырлыбірсырлыөнерпаз.Ол–ұлтымыздыңасылқасиеттерінбойынатолық-
тайсіңіргенқазақелініңмақтанышыменабыройы.Ол–қазақтілбілімініңқадірліақсақалы,көшбасшы-
сы,байтақдаламыздыңжарықжұлдыздарыныңбірі.Өмірдіңащысынбірадамдайтатқанөзідекөркем,сөзідекөр
кемӨмекеңсабырлы,ақыл,темірдейтөзімніңарқасындақайсарлық,тектіліктанытып,қиыншылыққамойымай
,еңсесінбастырмай,ауыртпалықтыеңсеріптастап,алғаұмтылыуменкеледі. 
АкадемикӨ.Айтбайұлыбойындағыбарзияткерлікқуат-күшін,қажыр-

қайратын,жаңаойларыменидеяларынтəуелсізелініңигілігіне,өркендеуінебұданбылайдажұмсайбермек.Өме
кеңағамызғылыми-зерттеу,тəлімгерлік-ұстаздық,қоғамдыққызметіндеəлідемолеңбектерберерісөзсіз. 
Елгеелеулі,перзенттікпарызыналғақойғаназаматтықмақсатыментынымсыз,тыңғылықтыөріп,парасатби

ігіндетұрғанакадемикағамызӨмірзақАйтбайұлытуралыайтпағымызосыеді. 
80жасқакелгенмерейтойыңызқұттыболсын!Жеткенбиігіңізбеншыққантөріңізмерекелі,берекеліболсын,

Өмірзақаға! 
 

РаушанбекƏбсаттаров–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі, 
философияғылымдарыныңдокторы,профессор; 
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ЕЛІНІҢМАҚТАНЫШҰЛЫ 

 

 
Биыл–

Тəуелсіздігіміздіңжиырмабесжылдықмерекесі.Бұлкезеңғасырғабергісіз,əрайыжылғататитын,жарқындаше
шушікезеңдергетолытұтасдəуірдіқұрайды.БұлуақыттаТəуелсізеліміздіңіргетасынқаласқанқайсарұлдарым
енжаңатұрпаттыжастарыөсіпшықты.Олардыңкөбімемлекеттіңнегізінқалауғаараласып,кейбіріқазірдеісбас
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ындакеледі.Осыуақытаралығындаелменжергедегенсүйіспеншілікқасиетідарыған,егемендіелгеаянбайқызм
етететін,алғырдажүректіжастардыңтұтасбіртолқыныөсіпжетілді.Солардыңарасындабелгілікезеңдергеқыз
мететкендаратұлғаларөсіпшықты.СолқатарданменЕсенжолҚаниұлыАлияровтыерекшеайтаредім. 
Елаузында«Жақсыкісі»дегенсөзтіркесібар.Үнемікездесебермейді.Бірақжадыңнанөшіпте,ұмытылыптак

етпейді.Жақсылартуралысөзболақалса,олартуралыəңгіменіңсоншалықтыбірыстықықыласпен,риясызқөңі
лмен,ризашылықпенайтылатыныбар.Өйткенібұлсөздеадамбойынажылылық,жақсылықсыйлайтын,санаңа
сəулетүсіретінұлықтыұғымдабар. 
Бірқызығы,бұлсөзнегізіненелішіндегіЕсенжолАлияровсияқтыазаматтарғабайланыстытілгетиекетіледі. 
Саналығұмырынжастардытəрбиелеуде,ақпаратсаясатын,дінменұлтмəселелерін,зиялылартарихынзертт

уге,тұлғатанусаласынаарнағанғалымныңбірідебірегейі–
ЕсенжолҚаниұлыАлияров.Бүгіндеалпыстыңасқарынанкөрінгенғалымныңжүріпөткенжолыжемістіболды. 
Өзбасым,Есенжолдыкеміндеширекғасырдайуақыттанберібіледіекенмін.Меносыжұмыстажүріп,Алмат

ықаласындағыпартия,кеңес,комсомолқызметкерлеріарасынанжиікөретінедім.Олардыңөмірін,үғым-
түсінігін,тыныс-
тіршілігінзерттейжүріп,байқағаным,бұлқатардажүргендерəртүрліболадыекен.Басымбөлігініңтүр-
түсі,жүріс-
тұрысыбіршамасалқын,сөздері,айтатынəңгімелерікөбінересмикеледіекен.Басымкөпшілігіқазақшасөйлеме
йді,қызметорнынабарыпқазақшабірдеңесұрасаңбетіңебажыраяқарап,орысшажауапбереді.  
Міне,осындайқызметкерлердіңарасынанжүріс-

тұрысыерекше,сөзі,айтқанойымүлдембасқашаазаматтардакездесіпқалатын.Олардыңмұндайерекшеліктері,
əсіресе,алқалымəжілістердеайқынаңғарылатын.Ортағашықсамүлдемөзгеріп,арқаланып,жайнапкететіндері
дебар. 
ЕсенжолАлияровтыменалғашретжастардыңқалалықжиындарыныңбіріндежарқырағанбейнедекөрдім.О

лжиырманыңортасынанжаңағанаасқанжігітекен.Киіктіңасығындайшымыр,қарасөзгеағыптұр,бірдеңеніарт
ықайтыпжіберемінбедегенжүрексінудебойынанмүлдембайқалмайды. 
Есенжол1956жылы—Қызылордаоблысы,Жаңақорғанауданы,Жаңақорғанқыстағындадүниегекелген. 
Кезкелгенадамныңмінезі,еңалдымен,ата-

бабасынандарығанқасиетке,бойынаанасүтіменсіңгентəрбиегебайланысты.ЕсенжолАлияровтыңбелгіліжас
тарқайраткеріжəнекөшбасшысыболыпқалыпта-
сып,өмірбойыадалдатазақызметістеуінеотбасынаналғантəрбиесініңүлкенықпалеткенідаусыз. 
Қазақтыңтанымында«тектілік»дегенəдемісөзбар.Тектілік–

адалдықты,адамгершіліктітуетіп,ақылыменеңбегінеғанасенген,ұлттықтанымынотбасылықұстанымқылған
əулеттергеқатыстыайтылатынсөз.Алиярəулетідеосындайадалеңбекпенадамгершіліктітуеткенотбасы. 
АтасыАлияр–

еңбекардагеріəріүлкеназамат.Олөмірдіңмəнінақадалеңбектеніздеген,еңбектіжанынасерікеткенадамеді.Ал
əкесіҚаниАлиярұлыбіліктібасшы,іскерұйымдастырушыəрізиялытұлғаболыпты.Олелқұрметінебөленгеназ
амат.АнасыРабаөмірдегібастымұратбалаөсіріп,солардыңқызығынкөрудепсанағанқазақтыңқарапайым,пар
асатты,ақылды,еңбекқораналарыныңбіріеді.Солниетінесайжасыжетпіскежетіп,балаларыменнемерелерінің
қызығынкөріп,өмірденөтті.   
Болашақмамандығынтаңдаудаадамғаортасы,ата-

анасы,мектебі,тіптібелгілібірадамдардыңықпалжасайтыныанық.Табиғатыңажақын,тəрбиеңебейіммаманд
ықтаңдаужəнесолмамандықтығылымменұштастыру,оқығанмамандығыңныңшыңынашығудегенкөпадамн
ыңқолынанкелебермесқасиет.ЕсенжолалдыңғытолқынағасыБірлесбектіңізіменжүріп,солағасынөзінеидеал
етті.Олбұлжолдажаңылысқанжоқ.АғасыіспеттіЕсенжолдааудандағыкітапханалардықоймай,барлығыноқы
пшықтыдеседеболады.Олжылдарытехникалықмамандықтарғасұраныста,құрметтежоғарыеді.Бірлесбекаға
сыэнергетикмамандығынтаңдады,бұлжолдажаңылыспады,шырайыншығарды.БүгіндеолҚРҰҒАакадемигі
,техникағылымыныңдокторы,профессор,Мемлекеттіксыйлықтыңлауреаты,елімізге,шетелдергебелгіліэне
ргетик-ғалым. 
Есенжолортамектептібітіргенсоң,Қазақауылшаруашылықинститутынаоқуғатүсіп,инженер-

механикмамандығыналыпшықты.Тəуелсіздіктенсоң,Мəскеумемлекеттікəлеуметтікуниверситетінзаңгерма
мандығыбойыншаөндірістенқолүзбейбітірді. 
Азаматтыңқоғамдағыаларорнынайқындайтыннегізгіөлшемдердіңбірі,олоныңқоғамнаналғаны-

нанбергені,қайтарғандығымолдығындадейтінболсақ,Есенжолдыңдаеліміздіңруханиқабырғасыныңсөгілме
й,қатаятүсуіжолындаеткенеңбегініңбұлдабірөтемідейтұрғанмен,бұлосыжолдаазаматкөтерержауапкершілі
ксалмағыныңартқанынкөрсететіндəлел. 
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Есенжолинститутбітіргенсоң,жолдамаменАлматыоблысы,«Талғар»совхозындаинженер-
механик,«Октябрь»совхозыкомсомолкомитетініңхатшысыболыпбастады.ҚазақстанЛКЖОАлматыоблыст
ықкомсомолкомитетініңнұсқаушысы,Еңбекшіқазақаудандықкомсомолкомитетініңбіріншіхатшысы,осыау
данпартиякомитетіұйымдастырубөлімініңмеңгерушісіболды.Солтұстағыпринципбойыншабіреу-
лердіжелпілдетіпкөтермелетіп,ендібіреулердіжазылмағанережегешөктіріп,жылдарбойы«байлаудашідерле
пұстау»орыналыпжатқандапартияоныжастарұйымынасатылапжоғарылатыпотырды.Көпқырлылықкемелд
іксияқты–
өміргеқуанышсыйлайдыдегеносыболар.Есенжолбұдансоң,Алматыоблыстықкомсомолкомитетініңбірінші
хатшысы,ҚазақстанЖастародағыныңорталықкомитетініңбіріншіхатшысықызметтерінатқарды.Жастартəр
биесіменайналысатын,ізгілімолкомсомолбаспалдақ-
тарындасатылапкөтеріліп,іскерлігіменкөптіңкөзінеертетүсті.Əртүрлімінбелерденжалындысөзінестіп,зама
нталабынсезінебілген,ойыұшқыр,құлашынкеңіненсермейалатынжасекендепсыртынансүйсінежүрдік.Мұн
дайлауазымдықызметтеқалыңелдіңаманатынарқалауменқоса,өзіжастайынантізгінінұстап,соныңқарақазан
ындақайнап,жастардыңмүдделерінқорғаушысыболды.Өзорныналайықадамғаəрқашансұранысбаржəнеолқ
ызметтікерекқылғаннанемес,қызметоныкерекеткенінбайқауғаболады. 
ЕсенжолҚаниұлыбүгіндежастаржетекшісіболыптабылады.Баржақсыныбойғажинауұлыөнердемекші,о

лонысүйіспеншілікпенатқарыпжүр.1995жылданберікезіндеөзбастамасыменқұрған«Казинтермол»ЖШС-
ніңбасдиректоры. 
Ұлықабілеттералғатекұлымақсаттарқояды.Оларғаапараржолтымұзақ.Сондықтанадамдаркөбінеортажо

лдақалыпжатады.Біздіңкейіпкерімізбұлмақсаттаүнемідамужолындакеледі.Дарындыадамдарешуақыттақар
апотыраалмайды.Есенжол2007жылы–Қазақстангуманитарлық-саясиконъюнктураорталығын,2011жылы–
Саясизерттеулерассоциациясынқұрып,екеуінедебасшылықжасапкеледі.2007жылдансаясиғылымдардокто
ры,профессор. 
Ғалымныңеңбекжолынақарапотырсақ,қандайқиын-қыстаукезеңболсадаоныңжастарпроблема-

сына,ғылымға,саясаттану,əлеуматтанусаласынаадалболғанынкөреміз.Тəуелсіздікалып,елнарықзаманынак
өшіпжатқанкезде,еңтұралағансалалар-
білімменғылымжəнежастартəрбиесібоғаныбелгілі.Деседе,ісінеберілгенЕсенжолсындыазамттарсаланытаст
апкеткенжоқ.Қайтаболашақкадрлардыдайындауғабарынсалды.Осыжылдары«ИнформационнаяполитикаР
еспубликиКазахстанвусловияхглобализации»,«Анатомияказахстанскоймолодежи»,«Совершенствованиеп
равовойсистемыРеспубликиКазахстанивкладакадемикаСартаеваС.С.встановлениеправовогогосударства»
моногра-
фияларын,«СМИиполитика»оқуқұралын,«ПервыеруководитиеликомсомолаКазахстана»жəнебасқадасынд
ығылымиеңбектердіжазуғаатсалысты.Өзқаламынантуған100-гетартағылымижəнеғылыми-
көпшілікзерттеулердіңəрқайсысыкөтергенжүгібіртөбе.Салмақтыой-
түйіндергетолығылымиеңбектеріағылшын,ұйғыр,түрікжəнебасқадатілдергеаударылыпжарықкөрді. 
Есенжолжоғарыбіліктіғылыми-

педагогмамандардыаттестаттаумендаярлауғадазорүлесқосыпкеледі.Гуманитарлықмамандарғағылымидəр
ежеберуменбағалауғаарналғанбірнешеғылымикеңестердіңжəнеəл-
ФарабиатындағыҚазҰУжанындағыдиссертациялықкеңестіңмүшесіретіндеғылымитұрғыдаеңбекетіпкелед
і.Халықаралықжиындарменкездесулерұйымдастырудадаоныңтəжірибесімол.Халықаралықсаясаттанушыл
ардыңжазғымектебінөткізушарасының,1Еуразиялықсаясаттанушыларконгресінөткізушарасыныңжетекші
сіретіндедебиіктерденкөрінді. 
Қазақстандаəлеуметтануғылымыныңқалыптасуындаоныңеңбегізор.Оныңеліміздіңəлеуметтануда-

ғыаймақтықболжау,əлеуметтікболжауменжобалаусаласындаөзіндікорныбар.ЕсенжолҚаниұлысаясиəлеум
еттанудыңөзектімəселелерін,соныңішіндезаманауижағдайдағысаясиəлеуметтану,тұлғаныңсаясимəдениеті
нің,адамдамуыныңкритерийлерінің,бəсекелестіккеқабілеттіжəнеинновация-
лытұлғаныңқалыптасуы,КазақстанРеспубликасыныңтұрақтыдамуғаөтуініңəлеуметтанулықаспектілеріжө
ніндезерттеушіғалымретіндетанымал.Ғалымныңосыжолдағыбағытыəлеуметтанулықбілімментəрбиемəсел
елері,əлеуметтанудыңғылымжəнеоқупəніретіндеинституционализациялануы,қазақстандықəлеуметтануды
ңтенденциясыменəлеуетісалаларынаарналған. 
СоныменқатарЕсенжолҚаниұлысаясиəлеуметтанудыңөзектімəселелерін,тұлғаныңəлеуметтенуі-

ніңнегізгібағыттарыменфакторларын,саясимəдениетін,бəсекегеқабілеттіжəнеинновациялықтұлғанықалып
тастыруды,ҚазақстанРеспубликасыныңтұрақтыдамуғакөшужағдайларынзерттепкеледі.Оныңбастыартық
шылығыеңбексүйгіштік,ізденебілу,іскерлік,креативтік,интеллектуалдық.ЕсенжолАлияров–
талантынқоғамменмемлекетпайдасынабағыттаған,өзжолындұрыстандағанбақыттығалымдардыңбірі. 
Тəуелсіздікжылдарында,жастарғабілім-
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тəрбиеберудеқомақтытабыстарғақолжеткізгенімізбаршағааян.Десекте,бұрынжүргізілгенреформалар,негізі
нен,білімберусаласынқамтып,заманталаптарынасаймамантұлғасынқалыптастырумəселесінетиістікөңілбө
лінбегенсияқты.Бізжастардыпатриоттық,этносаралықынтымақ,эстетикалықжəнеэтикалықтəрбиелеудеайр
ықшаорныбар,кемеңгерқазақхалқыныңфилософиялықмəнітереңсалт-дəстүрлеріменəдет-
ғұрыптарынұмытабастадық.Халқымыздыңасабірқасиетті«Үлкенгеқұрмет,кішігеізет,ата-
анағақошемет»дейтінқағидатыныңдажадымызданөшебастауыөтеөкінішті. 
Бүгінгітаңдақазақстандықпатриотизмелімізөркендеуініңнегізгіқозғаушыкүшінеайналыпотыр.Қазіргіжа

һанданузаманындатекжоғарыбіліктімаманболыпқалутымжеткіліксіз.Біліктімамантəрбиелідепарасатты,өзе
лінешынберілгенжалындыпатриоттаболуытиіс.ОсығанорайжастардыпатриоттықтəрбиелеудеЕсенжолАли
яровтыңеткенеңбегініңзорекенінатапайтқанымызжөн. 
Қылышынанқантамғанқызылимперияқұлап,тəуелсіздіктаңыатқаннанкейінғанатіліміз,ділімізжəнедінім

ізқайтажаңғырып,еліміздамудыңдаңғылжолынатүсті.Сондықтанда,бүгінгімұрат–
«МəңгілікЕл»ұлттықидеяболуытиіс.Əлемніңасадамыған30елініңқұрамынакіружоспарыдажаңақазақстанд
ықпатриотизмніңөзегі. 

«МəңгілікЕл»ұлттықидеясыныңарқауыретіндеотандастарымыздыпатриоттық,қонақжайлылықжəнеме
ймандостықрухындатəрбиелеудехалқымыздыңтеңдесіжоқсалт-дəстүрлеріменəдет-
ғұрыптарытандалса,нұрүстіненұрболареді.Туымыздыбиікұстап,еліміздіəлемгетанытужастардыңбастымақ
саты–дейдіЕсенжолАлияров. 
ПрофессорЕсенжолАлияровəлітыңжаңаидеяларменжоспарларбаурағанғалым.ТəуелсізОтаны-

ныңарайлапатқанəртаңынақуанады.Қазақелініңжұлдызыжарқырайберсеекендептілейді.Еліне,туғанхалқы
нақалтықсызқызмететудіөмірмұратынаайналдырғаназаматтыалғажетелейтіндеосысенімекенідаусыз.Ғалы
мныңеткенеңбегіеленбейқалғанжоқ.ВЛКСМОК«Комсомолдағыбелсендіжұмысыүшін»белгісімен,«Еңбек
шіқазақауданыныңҚұрметтіазаматы»дегенатақпен,«ҚазақстанРеспубликасыныңТəуелсіздігіне20жыл»ме
рекелікмедальмен,ҚРТəуелсізКүнінеорайҚазақстанРеспубликасыпрезидентіН.Ə.Назарбаевтыңалғысхаты
мен,«Қоғамдықмойындау»жалпыхалықтықпремиясымен,«Əл-ФарабиатындағыҚазҰУ80-
жылдығынамерейтойлықмедальімен»жəнекөптегенграмоталарменмарапатталған. 
Меніңше,профессорЕсенжолАлияровəлеуметкеде,қоғамғада,мемлекеткедешынықыласыменқызмететі

п,елдамуынакірпішқалағаннағыз,зиялыадам,азамат. 
Алпыстыңасқарынакөтеріліп,ұйымдастырушылыққабілетікемелінекелгенЕсенжолАлияровүшінбүгінж

ұмыстыңкөбейіп,міндеттіңмолаюы—игілікпенжақсылықтыңнышаныболыптұр. 
Деседе,ғалымныңбергеніненберерімолдепсенеміз.Өйткені«алпыс-

талтүс»дейтінқазақүшінбұлпарасатбиігінекөтеріліп,кемелденгеншақ.Осыжастаайтаройменбілдірерпікірді
ңдеқұныартатүседі. 

 
РаушанбекАбсаттаров, 

ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымакадемиясының 
мүше-корреспонденті,философияғылымыныңдокторы,профессор 
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РЕЦЕНЗИЯ 
СЫНПІКІР 

 
Рецензия 

 
НАУКАГЛОБАЛЬНОГОМИРА 

 
Впоследнеевремявмиреиздаютсяинтересныеиоригинальныенаучныеработы,вкоторыхподнимаютсяира

ссматриваютсямировыепроблемы,волнующиевсечеловечество.Однойизтакихфундаментальныхразработо
киколлективныхработявляется: 

«НАУКАГЛОБАЛЬНОГОМИРАИЛИМИРОЛЮБОЛОГИЯ:первоеобщееблагоиправочеловека
,революциясоциальныхнаук,созданиемираизгармонииипобедамиранадвойнойвХХIвеке.-Санкт-
Петербург:Политехническийуниверситет,2015.-430с. 

СоздателямиданноговсемирноготрудаявляютсяЛевСемашко,(президентГлобальногоСоюзаГар
монии,руководительпроекта,главныйредактор)и88соавторовиз30странмира.Втомчисле–
ОсновоположникиНаукиГлобальногоМира,великиемиротворцывисторииисовременности. 

 
ГАРМОНИЧНЫЙГЛОБАЛЬНЫЙМИР,реальностьилифантастика? 
Еслиреальность,токаковынаучныеипрактическиеосновыбудущегоглобального,именно,гармоничногом

ира?Почемуставитсявопросительныйзнак,почему«если»?!Значит,естьсомнение.Сомнениеввозможностист
ановленияиутверждениягармоничного,нравственноустоявшегосямирадлявсех:стран,народов,социальныхс
лоев,этносов,детейивзрослых.Ксожалению,сомнениянеслучайны,авырастаютизсовременнойреальности,в
семирнойреальностинастоящеговремени. 
Надеждамировогосообществаотом,чтоспрекращениемсуществованиядвухмировыхполитическихсисте

м–
капитализмаисоциализма,прекратитсягонкавооружений,враждаипротивостояниямеждугосударствами,ког
дамирперестанетделитьсянаразличные«лагеря»и«дружественные»и«недруже-
ственные»,неоправдалась.Однополярныймироткрываетаппетитынамировоегосподствоиоднобокоелидерс
твовглобализирующемсяновоммире,чтоподтверждаетсянетольконаращиваниемвоенноймощи,ноивсеобщ
ейпсихологизациейсприменениемпотенциаласовременныхинформационныхтехнологий.Все«неугодные»
регионымира,государстваиполитическиесилыприносятсявжертвуради«установления»всеобщей«демократ
ии».Естественно,подобныежеланияидействиявызываютобратнуюреакцию,усиливаютсоревнованиявгонке
вооруженийсоднойстороны,сдругойусиливаютнастройгосударствнасамозащиту,заставляяискатьсоюзнико
в,чтовпоследствии,приводиткпротивостояниюразличныхвоенныхблоков,союзов,региональныхииныхобъе
динений.Витоге,всеобщиймирпродолжает«висетьнаволоске». 
Другое,чтовызываетсомнениеовозможностиглобальногогармоничногомира,это–продолжающая-

сябедностьмиллиардовнаселенияиосновногобольшинствамировыхгосударств.Темболее,вдемографически
активнойчастинаселенияземногошара,вбывшихколониальныхстранахсильныхметрополий.Абывшиеметр
ополии,вместотого,чтобыпомочьбеднымнародамбывшихколониальныхвладений,продолжаютвыкачивать
оттудадешевый,нобогатыйсырьевойресурс,сталкиваютвнутренниеполитическиесилымеждусобой,обрекая
бывших«соотечественников»насоциально-экономическоеотставаниенавсегда. 
Втовремякогданаселениевнаиболееэкономическиразвитыхстран«стареет»,то80%детейвмирерождаютс

явэкономически,соответственно,социальноикультурноотсталыхрегионахмира.Апочемувозможныепослед
ствияподобногоявлениявединоммировомпространственеволновалодосихпорлидеровиобщественностипер
едовыхгосударств?Можнобылобыурегулироватьэтотвопроспутемподдержкиразвитияэкономики,медицин
скогооблуживания,способомповышенияобразовательного,культурногопотенциаланаселения,профессиона
льнойподготовкиместныхтрудовыхресурсов. 
Кстати,последствиясоциально-

политическоговысокомерияиэгоизмаужедаетосебезнать.Весьмирсвидетельствуетэтому.Миграционныепо
токиизбывшихколонийидругихбедствующихстранзахлест-
нулизападнуюЕвропу.Миграционныйпотокбедныхидешевойрабочейсилыбудеттольконарастатьдотехпор,
покаихжизненныйвопросибезопасностьнебудутрешенынаместах.Этозадача,поставленнаяпередвсемчелов
ечеством. 
Ковсемусказанномуможнодобавитьфактдуховногообнищаниянеогромнойчастипростогонарода,авболь

шейстепени,тех,отповеденияипоступковкоторыхстрадаетмироваяэкономика,политика,культура,авпоследс
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твие,земнаяцивилизация.Вусловияхглобализацииитранснациональнойэкономикисоциально-
стратификационныйпроцессуглубляется,трудовойнародэксплуатируется,возрождаютсятакиедикиепережи
ткипрошлойисториикакрабство,торговлялюдьми. 
Политическийэгоизммировыхигроковприводиткчрезмернойидеализацииимаксимальнойполити-

зациирелигии,врезультатекоторыхпроисходитмассоваяпсихологизацияинарастаетвраждебностьиненавист
ьнапочверелигиознойидейнойпринадлежности.Религиозноеидейно-психологическоепроти-
востояниестановитсяактуальныморужиемрешенияполитическихспоровистратегическихпланов.Врезульта
тепроисходитсращиваниепреступныхгруппирелигиознорадикальныхформирований.Здесьбылобыуместно
напомнитьвысказываниеПрезидентаРоссииВладимираПутинастрибуныООНвднипразднования70-
летияданной,поистинемеждународнойорганизации:«Выхотьпонимаете,чтонатворили?Уничтожив«цветн
ымиреволюциями»государственностьнаБлижнемВостоке,ЗападпородилИГИЛ». 
Такимобразом,внастоящеевремявойна,котораяугрожаетнетолькоотдельнымнародам,государ-

ствам,регионамивсемучеловечеству–непобеждена.Адолжнабытьсломлена,иначеземнойцивилиза-
цииможетприйтиконец.Врезультатеумаистремлениясамогочеловека,самихжителейэтойпрекраснойпланет
ы. 
Впротяжениивсейсвоейисторииземнойжизнисуществовалинойаспектчеловеческогоразума.Мечтаохор

ошейжизни,социальносправедливомдлявсехобществе,осоциальномравенстве.Быливысказаныинаписаным
ножествосоциальныхмыслейипредложенияпоэтомуповоду.ОнипродолжаютоставатьсяактуальнымиивХХ
Iстолетии.Вусловияхэкономической,экологической,культурной,политическойреальностиновогостолетияр
ождаютсяновыепередовыесоциальныемысли,программыипланы,рожденнымивысшимразумом.Онидолжн
ыбытьуслышанывсемижителямисовременногомира,включаямировую,экономическуюиполитическуюэли
ту. 
Обсуждаемаянамикнига«НАУКАГЛОБАЛЬНОГОМИРАИЛИМИРОЛЮБОЛОГИЯ:первоеобщееблаг

оиправочеловека,революциясоциальныхнаук,созданиемираизгармонииипобедамиранадвойнойвХХIвеке.-
Санкт-Петербург:Политехническийуниверситет,2015.-430с.»,являетсяоднимизпервыхдуховно-
нравственных,научно-
практическихвызововобщечеловеческогоразума.Вчислесоздателейнаукиглобальногомиранетолькосоврем
енники,ноипредставителиисториинауки,передо-
выемыслителисдревнейшихвремендонастоящеговремени:НумаПомпилий,ЭразмРоттердамский,Иммануи
лКант,МахатмаГанди,НиколайРерих,МартинЛютерКинг,ЛевСемашко,АбдулКаламидругие.Авторыназва
ннойкниги,небезоснованиявключаютврядсоздателейнаукиГлобальногогармоничногомиранынешнихпрез
идентовРоссиииРеспубликиКазахстан. 
Глобальныйучебник«Наукаглобальногомираилимиролюбология»содержитавторскиевиденияархитект

урыбудущегогармоничногомира.Ееструктуравключаетследующиекоренныепреобразованиядлявсегомира: 
-Демилитаризацияэкономики.Глобальноеразоружение; 
-Налаживаниеэкологиимира; 
-СозданиеГлобальногозакона–Конституциимира; 
-Утверждениеглобальнойпсихологиинаосновеобразованностимира; 
-Толерантностьглобальногомира; 
-Лидерствомолодеживстроительствеглобальногомира; 
-Гармониянаукиирелигии; 
-Глобальноегармоничноеобразование; 
-Глобальнаядемократия; 
-Языкглобальногомира; 
-Институтыгармоничнойэкономики; 
-Утверждениепринципаненасилия; 
-Эволюциявсознанииглобальногомира; 
-Искусствоглобальногомираидр. 
Кстати,некоторыеаспектыстроительствагармоничногосовременногоглобальногомирабылиозвученыин

а70-
летномюбилейномзаседанииГенеральнойАссамблеиООН(сентябрь2015года)изустпрезидентовКазахстана
(необходимостьразработкиконцепциибудущего,возрождениедовериямеждугосударствами,обновлениедея
тельностиООНвкачествемировойполитическойсистемы),России(необходимостьвсеобщегостремленияпос
озданиюгармоничногоглобальногомира)иКитая(богатыестранынедолжныдиктоватьинавязыватьбеднымго
сударствамсвоиинтересы). 
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Поутверждениюавторовкниги,глобальныймирэтоещечто-
тонеизвестное,нонеобходимоебудущем,вотличииотвойныкакчего-
тоизвестного,происходящегосегодняиабсолютноненужногочеловечествувбудущем. 
ОтветынаещенеизвестныевопросыдаеттеоретическоеядросоциальнойнаукиСОЦИОНОМ–

современноемышление,революциясовременногомышления,нетолькоосодержании,ноиспособедостижения
глобальногомира. 
СОЦИОНОМ–

мировоззренческийцентр,историческийприоритетсовременногонаучногознания,целостныйтеоретический
центрсоциальнойнаукивообщеинаукимира,вчастности.Онпредполагаетнаибольшийнаучныйипрактически
йинтересдлячеловечества,олицетворяетреволюциюмировогомышленияизсоциальнойгармонииСФЕРЕНО
В(социальныйгеномглобальногомира)иадекватнымначаломнаукиглобальногомира. 
ВкнигеНГМизбранаметодологияизложенияотмира,отеготеоретическогоцентракпериферии,отлогическ

огоконцакпрактическомуначалу,оттеоретическоговыводакэмпирическомуобоснованию,отцелогокчастям,
отпознанияцелостнойгармонииглобальногомиракпознаниюгармонииегочастей.Исходяизэтого,определен
ыследующиечастиНаукиглобальногомира: 

-Открытиеэрымирнойисториичеловечестваизгармонии:наукаглобальногомира; 
-Завершениевоеннойисториичеловечества:конецвоеннойнаукиимираизвойны. 
Перваячастьвключаеттакиеразделы,какреволюциясоциальногомышленияинаучныйпрорыв;архитектур

аглобальногомира,прорывистории;эволюцияглобальногомираисознания;началовоеннойистории;искусств
оглобальногомира. 
Автораяглавакнигиосвещаетвоеннуюнауку,каклучшеубивать;фактывоенногопреступленияпро-

тивчеловечества;овозможностипобедынаукиглобальногомиранадмилитаризмомивойнамивообще. 
Авторамикнигипредставленыглобальнаястатистика,рассужденияопираютсянаэмпирику.Основноевни

маниеавторовкнигисосредоточеныпостроениюсистемыглобальногореволюционногосоциальногомышлен
ия,представлениюсамихпередовыхидей,мыслей,высказываниилучшихпредставителеймировогосообществ
асоциоисторическомконтексте–
издревнейшихвремендонастоящеговремени.Например,обАфриканскойфилософии«убунту»:внеэгоизмадл
яглобальногомираизгармонии. 
Людистремятсякмирувсвоихдомах,странах,регионахивмире.Темнеменее,ихусилиябыличастообречены

напровализ-заотсутствиянаучногопониманияреальнойцели. 
Африканскаяфилософия«убунту»показаласвоюспособностьсоздаватьипостроитьмиригармонию…«Ни

одинизиндивидовнеможетпретендоватьбытьчеловекомвизоляции,безвзаимосвязисдругими.Человекстано
витсячеловекомчерездругихлюдей.Поэтомулюдидолжныучастникамиисоздателямичеловечества,понимая
ихвзаимозависимостьиуважаяихособенности»(с.116). 
Жизненныенавыкиубунтувключаютвсебярядпринципов,такихкаксамобытность,братство,равенство,вза

имность,сочувствие,терпимость,уважениеиотсутствиеугнетения.Убунтувключаетвсебясовместноесчастье
людей,чувствовзаимозависимоговыживанияидухсовместногобогатстваобщества.Вцелом,ониспособствую
тформированиюконечнойгуманностиидостойногорассмотрениядругогокаксвоегообраза,тоесть,убунту–
этокультура,философияимораль. 
Убунту–мощнаяальтернативанынешниммировымкризисам,непременноеусловиедлясправедливо-

гоиустойчивогомировогопорядка. 
Вкачествеучебника,настоящаякнигасодержитбогатыйисодержательныйматериал,вкоторыхраскрывают

сясущностипередовыхидейсоциальныхмыслителей–субъектовглобальногогармоничногомира.Например, 
«Когдакрасотаестьвхарактере, 
Тогдагармонияпоселитьсявдоме»,мудрецКонфуций. 
«Когдагармонияестьвдоме, 
Тогдапорядокпоселитьсявнароде»,мудрецБудда. 
Когдапорядокестьвнароде, 
Тогдамирпоселитсяназемле»,мудрецАбдулКалам. 
Тоесть,этоестькраткаяформулаглобальногомира.Источникглобального–

мераигармониявовсехсферахчеловечества,соответствующийпорядоквегосоциальной,духовной,политичес
койиэкономиче-скойжизни(с.10-11). 
МахатмаГанди,человек,которыйобеспечилнезависимостьИндииненасилием,говорил:«Вначалеваснеза

мечают,затемнадвамисмеются,затемсвамиборются,затемвыпобеждаете».Еслиизложенныевкнигесоциальн
ыемыслиисоциальнаякультурастанеткультуройсоциальномышлениямиллионов,еслидаженемиллиардовл
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юдейназемле,точеловечествосохранитвсеобщиймир,мироваяполитикаибизнесстанетнравственней,уйдети
зпрактикиобщественныхотношенийненависть,эксплуатация,бедность.Безусловно,начатаядушевноблагоро
дными,поистинечеловечнымиикомпетентнымилюдьминаукаглобальногогармоничногомиранайдетсвоепр
одолжения.Поэтомукнига«НАУКАГЛОБАЛЬ-
НОГОМИРАИЛИМИРОЛЮБОЛОГИЯ:первоеобщееблагоиправочеловека,революциясоциальныхнаук,со
зданиемираизгармонииипобедамиранадвойнойвХХIвеке.-Санкт-Петербург:Политехниче-
скийуниверситет,2015.»представляетсобойучебный,социальновоспитывающийматериалиобразовательно-
культурноедостояниедлягражданвсегомира. 
Дляполномасштабнойреализацииотмеченныхвкнигеонаукеглобальногомиразадач,какутвержда-

ютееавторы,необходимнаучныйпрорывиреволюциявсоциальномсознанииэлитыинарода.Какнампредставл
яетсяпоявлениерассматриваемоготруда,сучастием88авторовиз30стран,втомчислеказахстанскогоученогоУ
разаБаймуратова,академикаНАНРК,экономиста,вице-президентаГлобально-
гоСоюзаГармонии,ужеговоритоначалекоренногомасштабногоиреволюционногоизменениясоциальногом
ышления.Самучебникориентированименнонакачественноеизменениесоциальногомышлениямиллионов,м
иллиардовлюдейназемле,молодежиипоэтомузаслуживаетширокогораспространения,пропагандыосновны
хидей,целейизадач. 

 
Р.Б.Абсаттаров,член-корреспондентНАНРК, 

докторфилософскихнаук,профессор. 
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