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В Послании Президента Н.А.Назарбаева «Казахстанстанский путь-2050»: Единая цель, единые
интересы, единое будущее» уделено внимание проблемам образования и культур и их интеграции в
современном мире. Лидер наций призывает каждого гражданина принять самое активное участие в
построении нашего общего дома, именуемого «Мəңгілік Ел», максимально раскрывая интеллектуальный
потенциал нашего народа в целях повышения конкурентоспосбности нации в условиях интегрированного
глобального мира. Это заставляет каждого из нас думать, созидать, вносить свой вклад в общее дело.
В Послании нашего Елбасы подчеркивается, что безусловным приоритетом Стратегии «Казахстан2050» должно стать развитие конкурентоспосбной образования и культуры. Как известно, сегодня образование и культура стоятв центре внимания всего мирового сообщества. Они выступают в качестве
ведущих факторовобщественного прогресса и развития цивилизации.Особенно этот процесс стал
актуальным в эпоху глобализации.
Глобализация дала импульс глубоким трансформациям в жизни общества, которые затрагивают всех и
каждого. Растущая взаимозависимость не только в экономических, но и в политических и социальных
отношениях на международном уровне стала характерной чертой современного мира. Этот фактор, а
также возрастающие контакты между людьми углубили осознание всеобщей причастности к глобальному сообществу. Она предоставляет широкую платформу для контактов и обмена идеями между людьми и
обществами по самым актуальным проблемам современности. В этом контексте, в эпоху глобализации
неизмеримо возрастает роль интеграцииобразования и культур, диалога во всех сферах человеческой
деятельности – диалога между цивилизациями, диалога между культурами, диалога между различными
обществами и объединениями и т.д.
В связи с этим по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2012 года провозгласила Международное десятилетие сближения культур (МДСК)
на 2013-2022 годы.
В августе 2013 года в Астане проходил Международный форум по случаю инаугурации этого проекта,
в котором приняли участие представители более 30 стран. Выступая на форуме постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО Олжас Сулейменов отметил, что «Культура – это не только песни и пляски,
культура – это искусство жизни человека в обществе, общества в союзе с другими обществами. И вот
сближение культур народов – это главное направление деятельности ЮНЕСКО на ближайшие 10 лет, а
может, на всю перспективу».
Межкультурный диалог – неисчерпаемый источник обогащенной духовной и интеллектуальной
составляющей современного общества и каждой его единицы, процесс, вовлекающий представителей
всех культур, народностей и вероисповеданий.
Казахстан заинтересован в расширении и углублении диалога цивилизаций, всегда поддерживал и сам
выражал готовность выступить смеждународными инициативами, направленными на сближение
понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства.
С древних времен и до наших дней казахская земля выполняет функцию своеобразного связующего
звена между Азией и Европой, она и сейчас является родным домом для представителей многих народов
и вероисповеданий. Об этом очень хорошо сказал в своей статьеПрезидент Казахстана Н.А. Назарбаев
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«Воплощение в мечты Абылая». И это подтверждают регулярно проводимые по инициативе Главы
государства, Лидера нации съезды мировых и традиционных религии в Казахстане, участниками которых
являются религиозные и политические деятели со всего мира.
Съезды лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане (состоялось четыре съезда) стали
существенным вкладом в глобальном процессе межцивилизационного и межкультурного диалога.
Межконфессиональное общение рассматривается как один из важнейших инструментов поддержания
мира и согласия между народами и нациями, поддерживая усилия международного сообщества по
продвижению диалога между цивилизациями. Оно открывает новые горизонты для использования огромного потенциала мировых и традиционных религий для укрепления мира и согласия между народами,
основанного на толерантности, взаимном уважении культур.
Большая роль в интеграции-сближении и взаимообогащении культур принадлежит образованию, ибо
оно является одним из основопологающих факторов, играющих все большую роль в современном мире и
определяющих основы экономического и социального прогресса как человечества в целом, так и отдельных государств и народов. Благополучие государства, результаты его развития практически во всех
сферах и направлениях деятельности зависят от уровня образованности его граждан, так как образование
это – процесс духовного и интеллектуального формирования человека.
Под влиянием происходящих в мире крупных политико-экономических переменах, эволюции ценностных систем многих стран, а также перед лицом глобальных вызовов человечеству современное образование приобретает все более глобальный, общемировой характер.
Основной целью современного образования выступает подготовка высококвалифицированного специалиста, способного и готового к мирному сосуществованию в обществе культурногои национального
плюрализма, основанном на гуманистических демократических ценностях, общению и сотрудничеству с
людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий и культур.
Глава государства в своем Послании подчеркивает, что «развитая страна в ХХІ веке – это активные,
образованные и здоровые граждане... Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования».
Образование – это процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей.
Содержание образования черпается и пополняетсяиз следствия культуры и науки, а также из жизни и
практики человека. То есть образование является социокультурным феноменом и выполняет социокультурные функции. Поэтому образование становится необходимым и важным фактором развития как
отдельных сфер (экономики, политики, культуры), так и всего общества.
Что касается социокультурных функции, то можно сказать, что образование – это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры. Содержание образования
черпается и непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и народов, из разных
отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и практики человека. Мир сегодня объединяет усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданского мира и всей планеты. Интенсивно
развивается мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом сообществевысказываются
требования формирования глобальнойстратегииобразования человека (независимо от места и страны
проживания, типа и уровня получения образования).
Интеграция является одной из ведущих тенденций современного образования, она позволяет сформировать целостное представление о профессиональной деятельности и способствует подготовке высококвалифицированных специалистов путем получения системы взаимосвязанных знаний и умений.
Интеграция в образовании – часть сложного и всеобъемлющего процесса сближения, взаимодействия
и взаимопроникновение национальных структур. В процессе интеграции образования происходит формирование новой международной образовательной среды, где в наиболее эффективных формах могли бы
реализоваться национальные интересы действующих в ней участников и осуществляется совместный
поиск решения проблем, имеющих жизненно важное значение для человеческой цивилизации.
Интеграция в образовании – не мода, не очередная кампания. Она является отражениемтех тенденций,
которые характеризуют сегодня все сферычеловеческой деятельности. Интеграция не просто механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение. Интеграционное обучение
развивает творческое мышление учащихся, способствует интенсификации, систематизации учебно-познавательной деятельности, а также овладению грамотой культуры. Задача интегрирования не только
показать области соприкосновениянескольких учебных дисциплин,а через их органическую реальную
связь дать ученикампредставлениео единстве окружающего нас мира. Иначе интеграция может превратиться в поверхностную констатацию – пародию на международные связи.
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Как считают ученые, интеграция ускоряет формирование убеждений и мировоззренияучащихся, дает
большой выигрыш во времени.
Жизнь человека – это звено в цепи поколений, то есть человек живет в пространстве социокультурнойтрадиции, котораяоказывает существенное влияние на формирование его характера,стиля
поведения, устремлений, ценностей и интересов. В связи с этим общение между традицией и новациями в сфере образованияи воспитания человека воплощают взаимосвязь между образованием и культурой народов в целом.
Велика миссия образования в развитии у молодого поколенияответственного отношения к культуре
родного языка и языков международного общения. Образовательная среда, сформированная в школе или
вузе, влияет на выбор правил общенияи способов поведения человека в социальной группе. Данный
выбор определяет манеру общения и стиль поведения, которые в дальнейшем проявится в межличностных и деловых контактах взрослого человека.
Одновременно образование представляет собой процесс трансляции культурно-оформленных образцов поведения и деятельности, а также устоявшихсяформ общественной жизни. В связи с этим все отчетливее видна зависимость развитых отдельных стран от уровня и качестваобразования, культуры и квалификации граждан.
Высшая ценность образования и его цели заключается в духовном развитии творческой самореализации личности в культуре, в становлении личностисубъектом культуры, а такжеобеспечении ее вхождения в мир современной мировой и отечественной культуры.
Современные ученые считают, что интеграционные процессы приводят к расширению социокультурной базыквалификации специалиста и рассматривают интеграционные связи в качестве основы формирования профессиональных умений студентов.
Поэтому образование в современном обществе осознается как важнейшая составная часть культуры.
Культура является для него в качестве модели – образа, в соответствии с которым оно самоорганизуется.
Верно и обратное: образование выступает в качестве модели культуры. Культура и образование это
симметричные макро и микро- миры, зеркально отражающие друг друга. В каждом из них интегрируются
процессы, получающие развитие в мире.
В первую очередь образование соотносится с национальной культурой. Это происходит уже тогда,
когда ребенок вслед за матерью выговаривает первые слова и входит, таким образом, в пространство
родной культуры.Именно через систему образования в решающей степени осуществляется трансляция
культуры в новые поколения, их приобщения к культуре. Культура выступает предпосылкой и результатом образования. Образование является тем социальным институтом, через который передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели развития общества. Из этого вытекает, что основная
функция системы образования находится в воспроизводстве культуры и следует определить образование
не только как социальный институт, но и как институт культуры. Именно культура предполагает пробуждение исторической памяти в духовном мире, эмоциональное сближение этнических достижений разных
народов, объединение людей на основеприродосообразного, культуросообразного, этически и эстетически значимого воспитания.
Духовное в человеке самопроявляется благодаряего «врастанию» в культуру. Носителями культуры
выступает семья, и первая осваивается в процессе обучения и самообразования, воспитания и самовоспитания, профессиональной деятельности и общения с окружающими людьми.
В образовании должна воспроизводиться, моделироваться национальная культура в ее органичной
исторической целостности истоков до наших дней. В принципе,совершенно безразлично, какая культура
будет моделироваться в образовании–это вопроснациональных предпочтений. Естественно, в казахской
школедолжна воссоздаваться казахская культура.
Однако именно в процессе обучения, воспитания человек обретает социокультурные нормы, имеющие
историческое значение для развития цивилизации, общества и человека.
В процессе образования человек осваивает культурные ценности. Поскольку достижения познавательного характера представляют собой совокупность материального и духовного достояния человечества,
поскольку освоение исходных положений также является обретением культурных ценностей. В итоге
было сформулировано дидактическое понятие культуры – обучение и воспитание молодого поколения
средствами культуры.
Обращение к культуре как основа образования открыло перспективу возможностипринципиально
иного философского, культурно-исторического, научно-педагогического обоснования учебно-воспитательной деятельности общества и государства, возможность вывести массовую школу на уровень вопло5

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(46), 2014 г.

щениягуманных принципов и ценностей жизни, провозглашенных великими мыслителями и педагогами
прошлого.
Усиление культурных функции образования становится главным условием его продуктивного развития, основой социального и личностного роста каждого человека.
Когда мы говорим о взаимосвязи образования и культуры, то она обусловлена действием ряда объективных факторов, основными среди которых являются расширение связеймежду государствами, усиление процессов глобализации, интернационализации, глубокое осмысление феномена культуры как
явления, пронизывающие все сферы социального бытия, становление, усиление интеграционных процессов в науке.
В настоящее время происходит интернационализация образования, основанная на универсальном
характере знаний, на мобилизации коллективных усилий международного научного сообщества.
Интернационализация образования приобретает черты качественно нового этапа - интеграции, которая
представляет собой всемерное сближение национальных образовательных систем, их взаимодополняемость, превращение высшего образования в мировую социальную систему.
Проблема интеграции образования и культурыакцентирует важность кульутурологической подготовки будущих педагогов. При этом процесс образования рассматривается не только как путь
овладенияличностью определенной профессией, но и как способ приобщенияее к современной культуре.
Интеграционные процессы связаны с возрастанием ценности образования и политическими реалиями современного мира. Результатом тенденции к интеграции в области образования стало подписание Болонской декларации 19 июня 1999 года. Смысл данной декларации сводится к тому, что
Европа (а в принципе, и весь мир) рассматривается как единое образовательное пространство, предоставляющее равные образовательные возможности гражданам без различия национальных, языковых, религиозных отличий.
Можно прямо сказать, без интернационализации невозможно сближение культур различных народов.
Это сближение немыслимо и без гуманитаризации образования. Целью процесса гуманитаризации образования является подготовка не только хорошего специалиста - профессионала, но и всесторонне образованного человека, культурного и эрудированного, способного занять активную жизненную позицию.
Учащийся получает образование для того, чтобыстать соучастникомкультурного процесса, вести диалог с
культурой, быть не только потребителем, но и ее носителем, и творцом. Поэтому процесс
образованиянеобходимо рассмотреть не только как путь овладенияличностью определенной профессией,
но и как способ приобщения ее к современной культуре. Поэтому в своем Послании Президент
Н.А.Назарбаев рекомендует дать новые импульсы развитию всеказахстанской культуры и разработать
долгосрочную Концепцию культурной политики, где следует обозначить меры, направленные на
формирование конку-рентоспособной культурной ментальности казахстанцев.
Вызовы и угрозы современного мира выдвигают особые требования к проблеме гуманитаризации
образования. Гуманитарная парадигма образования ориентированана становлениечеловека в культуре, на
раскрытие истинного и глубинного в нем. Сегодня очевидно, что без понимания общечеловеческих
принципов существования не могут быть построены крепкие добрососедские отношения и невозможно
дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Сказанное полностью относится казахстанскому
образованию.
Сегодня Казахстан открыт всему миру. Теперь нам нужно сделать открытой всему новому, лучшему
школу. И самым открытым в ней человеком должен быть учитель. Без учителя, человека творческого,
обладающего временем для пополнений знаний, не обремененного чрезмернымколичеством отчетов,
качественное, инновационное обучение, даже основанноена современных технологиях, невозможно.
И мы должны дать ответ на простой вопрос – как сделать образование по-настоящему открытым, как
добитьсясопряжения политики образования с достижениеммаксимальных социальных эффектов и каким
образом сделать образование, наряду с культурой, ресурсом развития.
Исключительный вклад в создание современного образованного, экономически процветающего казахстанского общества принадлежит выдающемуся государственному и политическому деятелю, первому
Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, обосновавшему в своих фундаментальных трудах, докладах и выступлениях, имеющих концептуальный и программный характер,
основные направления и приоритеты развития отечественного образования: реформирование его системы, широкое внедрение инновации и инфорамционных технологии и на этой основе значительного
повышения качества подготовки специалистов, параметры научной и воспитательной работы, необходимость интеграции в мировое образовательное пространство.
6

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(46) 2014 ж.

Дальнейшее всестороннее развитие эти приоритеты получили в Послании Президента РК – Лидера
нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства»» и «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
При этом он подчеркнул: «Чтобы стать развитым конкурентноспособным государством, мы должны
стать высокообразованной нацией».
В своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент дал 7 поручений Правительству РК и Национальному банку на 2014 год, озвучил 10 масштабных
проектов, которые предстоит реализовать в государстве, назвал 4 принципа достижения главной
целиСтратегии-2050 и 7 главных ценностей «Мəңгілік Ел», сделал 10 заявлений, вселяющих оптимизм.
Среди главных составляющих, которые позволят Казахстану претендовать на место в группе стран,
входящую в верхнюю часть таблицы мирового рейтинга, Елбасы в числе других, отметил и следующее:
необходимо раскрыть потенциал казахстанских граждан. Для этого предстоит большая работа по
улучшению качества всех звеньев национального образования и здравоохранения. Следует дать новые
импульсы развитию всеказахстанской культуры.Следует принять все меры для расширения сферы
применения казахского языка как государственного, который должен играть консолидирующую роль,
выступать языком дружбы и решающим фактором укрепления нашей независимости.
Следует сказать, что указанные Президентом Н.А.Назарбаевым приоритеты развития казахстанского
образования находят практическое воплощение во всех учебных заведениях республики, прежде всего в
уникальном казахстанском вузе «Назарбаев Университет», в Национальных университетах, к числу
которых относится Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая.
Наш вуз ныне является крупнейшим центром инноваций в областипедагогических, естественных и
гуманитарных наук, разрабатывающимновые перспективные направления с учетом новых технологий и
требований современного рынка труда и образовательных траекторий, способных осуществить всемерное
развитие интеллектуального потенциала и взаимное обогащение культур народов мира.
Логическим продолжением является, созданный по инициативе Президента РК государственный
проект «Интеллектуальная нация-2020», на его основании в университете разрабатывается программа,
основной задачей которой является формирование истинных патриотов со сложившимся самосознанием,
способных внести свою лепту в поддержку интересов нации, соединить воедино национальные и общечеловеческие интересы. С этой целью у нас открыта кафедра «Национальное воспитание».
Аналогичная дисциплина преподается студентам всех специальностей. У нас разработана концепция
«Национальное воспитание студенческой молодежи», в которой много внимания уделяется возрождению
и развитию национального самосознания в русле нравственно-духовного воспитания. Вместе с тем
учитывая, что в республике проживают 140 нации, народностей, национальных и этнических групп, при
преподавании дисциплины «Национальное воспитание» немалое место занимают вопросы духовной и
материальной культуры этих национальностей. Мы обладаем бесценным богатством, внося тем самым
существенный вклад в развитие мировой культуры.
Неотьемлемой частью процесса формирования интеллектуальной нации Президент Н.А.Назарбаев
обозначил подготовку и воспитание педагога новой формации, наметил значительные меры по повышению его социального статуса, совершенствования всего педагогического образования в стране. В соответствии с этим, КазНПУ имени Абая принимает всесторонние меры для улучшения качества образования и
повышения квалификации самих преподавателей. С этой целью в КазНПУ осуществляются инновационные научные проекты, учебный процесс обеспечивается автоматизированными технологиями. Широко
внедряется информационные методы, содержащие новейшие сведения о современных достижениях
экономической и культурной жизни человеческого общества.
Важно и то, что в настоящее время в КазНПУ имени Абая работает свыше 50 авторских коллективов
по разработке учебников нового поколения, рассчитанных на 12-летнее обучение с мультимедийным,
электронным сопровождением, с тренинговым и компьютерными программами, в которых заметное
место занимают вопросы интеграции культур и диалога цивилизаций в материальном и духовном плане.
Все учебники, написанные учеными КазНПУ имени Абая, успешнопрошли апробацию, экспертизу и с
одобрением были приняты обществом и вошли не только в образовательное пространство, но и в
культурно-исторический контекст современного независимого Казахстана.
Возросшие масштабы деятельности и превращения нашего вуза в исследовательский университет,
моделью которого является «Назарбаев Университет» вызвали необходимость и других инновационных
преобразований. В университете с нового учебного года открыты 6 учебнометодических институтов с
современными функциями по подготовке высококвалифицированными специалистов, обладающих не
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только профессиональными знаниями, но и воспитанных на традициях отечественной и мировой культуры в духе нового казахстанского патриотизма.
Как известно, язык является способом познания окружающего мира и средством коммуникации.
Одновременно он выступает в качествехранителяи выразителя духовной культуры , которая передается
как от поколения к поколению, так и в условиях образовательных учреждений. Не случайно уровень
культурыотдельного человекаопределяется отношением к языку как отдельной представляющей целостной культуры. Поэтому миссия образования состоит в том, чтобы сформировать у молодого
поколенияответственное отношение к родному и иностранному языку, к сохранению исторических,
научных и культурных ценностей.
Именно на воспитание высококультурного слоя интеллигенции, несущей духовность в жизнь, направлена деятельность нашего университета, который стал мощным центром подготовки ученых-филологов и
востоковедов.
В целях оптимизации учебного процесса и эффективного использования научного потенциала преподавательского состава впервые в Казахстане в 1999 году на базе кафедры восточной филологии и
кафедры западных языков (английский, немецкий, французский) был создан общеуниверситетский Центр
мировых языков. В настоящее время ЦМЯ осуществляет обучение более чем на 10 языкахнародов мира.
Профессиональная подготовка студентов-историков, специалистов-международников, правоведов
включает наряду со специальными предметами изучение восточных и западных языков.
Независимо от специальности студенты ряда факультетов изучаютв одинаковом объеме один или два
восточных языка иодин из западноевропейских языков. Знание нескольких языков позволяет выпускникам нашего университета работать в государственных учреждениях,общественных организациях,
средствах массовой информации, издательствах, в научно-исследовательских институтах Академии наук,
в системе образования. Заинтересованность в привлечении на работу выпускников университета проявляют различные экономические структуры , в том числе зарубежные.
Для овладения навыками разговорной речи при изучении иностранных языков широко используются
лингафонные. Компьютерные кабинеты, аудиовизуальные средства и средства интерактивного обучения,
а также кабинеты для занятий различными видами перевода, в том числе синхронного.
Для реализации исследовательских проектови подготовки высококвалифицированных кадров Центр
мировых языков развивает связи с ведущими зарубежными университетами и научными центрами. В
рамках этих проектов созданы и успешно действуют Казахстано-Корейский научный центр КазНПУ
имени Абая, центр арабистики и исламоведения, центр иранистики и т.д. Для публикации учебников,
методических разработок и результатов научных исследований с 2000 года выходит «Вестник КазНПУ
имени Абая. Серия «Языки народов мира».
В обеспечении условии сближения, интеграции различных культур важная роль принадлежит
полиязычному обучению.
В Стратегии «Казахстан-2050» отмечена большая значимость полиязычного обучения. В соответствии
с этим в 32 казахстанских вузах открыты отделения полиязычного образования с количеством студентов
около 6 тысячи человек. КазНПУ им. Абая стал лидером в этом направлении.
У нас создана Концепция, целостная программа развития полиязычия, в соответствии с которой в
университете впервые в республике организован Институт полиязычного образования, директором
которого назначена д.ф.н., профессор Аяпова Т.Т. известный специалист в этой области.
Программа полиязычного образования конкретизирует содержание образования и рекомендует последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса, межпредметных и
внутрипредметных связей, пререквизитов и постреквизитов. В целях реализации Программы разрабатываются вузовские типовые программы, создаются учебники для обучающихся, электронные учебники,
учебные пособия и УМКД. Интенсивно ведется разработка нормативно-правовых и теоретических вопросов полиязычного обучения, его научного, методологического и учебно-организационного обеспечения с
учетом программных документов. Наряду с практической целью программы – развитию коммуникативных навыков обучающихся, полиязычное обучение в КазНПУ имени Абая ставит и воспитательные цели.
Достижение образовательных целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня общей
культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала языкового обучения проявляется в готовности студентов, как будущих специалистов, содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свой вуз, страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и
народов. С этой целью в университете проводится ряд мероприятий, направленных как на развитие и
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совершенствование языковой подготовки, так и воспитание компетентнокоммуникабельного и толерантного специалиста. Они будут способствовать выполнению Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы с целью продвижения казахстанской науки и культуры в мировое образовательное пространство.
Рассматривая проблему интеграции образования и культур нельзя обойти вниманием вопрос, касающийся педагогической культуры будущего учителя, так как от уровня культуры специалистов зависит
успешность его деятельности.
Будущий учитель – не просто носитель знаний, владеющий методикой обучения и воспитательной
работы, а партнер, соучастник, организатор в этом огромном, развивающемся глобальном информационном пространстве. Учитель должен нести общечеловеческие ценности, жить этими ценностями,
говорить о них и практиковать их, вместе с учащимися открывать новое, быть индикаторами и ориентиром в мире знаний.
Педагогическую культуру можно определить как динамичной системы педагогическихценностей
специальной компетентности и способов творческой самоорганизации личности учителя в педагогической деятельностии общении. При этом особо следуетвыделить ценностный деятельностныйи личностно-творческий компоненты педагогической культуры учителя. При этом педагог призван стать человеком, облегчающим учение, способствующим становлению в каждом ученике чувства собственного достоинства, самоуважения, стремящимся обеспечить максимальный психологический комфорт для полноценного развития каждого ученика. Само преподавание в этом случае станет не просто средством передачи
информации, а процессом радостного осмысления учения.
Процесс обучения педагога с представителями разных наций и народностей, обучающимися в многонациональном Казахстане, выступает как опыт межкультурного общения и межнациональной коммуникации. В нашем университете реализуется принцип диалога культур (казахский, русский, европейский,
американский, западный и восточный). Данный принцип осуществляется в рамках новых учебных
курсов: «Мировая художественная культура», «Этика и эстетика», «История образования и науки».
Непосредственную работу в области интеграции культур через образование проводит кафедра педагогики ЮНЕСКО КазНПУ им. Абая (заведующий, профессор Селютин Г.Я.). Кафедра регулярно организует и участвует в конференциях, дебатах, в круглых столах по проблемам поощрения и укрепления
межкультурного диалога и взаимопонимания на международном, региональном и национальном уровнях,
вопросы мультикультурализма в современных обществах и главных вызовах глобализации, роли межконфессионального согласия в процессе сближения культур и народов, образования этнической безопасности, развития интеграции в педагогике, устойчивое развитие в условиях глобализации реализация Стратегии ЮНЕСКО на вторую половину десятилетия, состояние образования в интересах устойчивого развития ООН, нематериального культурного наследия народа Казахстана и др.
Кафедра педагогики ЮНЕСКО Казахского Национального Педагогического Университета имени
Абая активно сотрудничает с гуманитарным Международным проектом Ага-хана «Человековедение»
(ПАХЧ) по Центральной Азии, в котором в данное время участвуют 25 ведущих университетов и колледжей США, Канады, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Венгрии,
Индии, Великобритании.
Большая роль в сближении культур этносов и народов принадлежит Ассамблее народа Казахстана,
ставшей важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов,
обеспечившим неукоснительное соблюдение прав и свобод всех граждан независимо от их национальной
принадлежности.
В соответствии со Стратегией «Казахстан-2050» Ассамблея народа Казахстана ставит перед собой
ответственные цели и задачи: укрепление возрожденной государственности, защиту прав и свобод
человека, интересов народа и государства, переход на качественно новый уровень развития, отвечающий
требованиям цивилизованного мирового сообщества. Выступая на XX юбилейной сессии АНК Президент РК Н.А. Назарбаев отметил: «В условиях, когда мы приступаем к реализации стратегии до 2050 года,
ассамблея должна стать по-настоящему общегражданским, надполитическим и общенародным институтом. Я подчеркиваю: миссия ассамблеи в XXI веке не сужается, а расширяется»!
В КазНПУ имени Абая регулярно проводятся университетские фестивали народов Казахстана, языковые олимпиады, смотры, конкурсы студентов различных этносов на знание государственного и родных
языков, международные и республиканские научно-практические конференций и семинары по вопросам
языковой политики, круглые столы, посвященных актуальным проблемам этнокультурного, этнообразовательного развития. Это спосбствует воспитанию нового казахстанского патриотизма молодого поколе9
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ния, гармонично сочетающего уважение к национальной истории, традициям, культурным наследием
всего человечества.
Свидетельством высокого имиджа Казахского Национального Педагогического Университета имени
Абая является и то, что Глава государства, Лидер нации Н.А. Назарбаев назначил заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана профессора нашего университета, заведующего кафедрой Восточных
языков, ученого-востоковеда К.И. Мирзоева. КазНПУ имени Абая сохраняет свое лидирующее положение в казахстанской высшей школе и является признанным крупным международным центром образования, науки и культуры. Высокое качество образования подготовка, квалифицированных специалистов
обладающих современными знаниями, воспитанными в духе лучших традиции отечественной и мировой
культуры нашли свое отражение в достойном месте среди 10 лучших университетов республики и 1
месте в рейтинге педагогических университетов страны.
Достигнутые успехи позволяют нам уверенно оставаться одним из ведущих педагогических вузов
страны. КазНПУ имени Абая проводит большую работу в этом направлении и сегодня стал учебнометодическим координирующим центром педагогических дисциплин. Мы видим свой вуз современным,
мобильным университетом, в котором классическое образование сочетается с развитием научных исследований, тесными связями с работодателями и широким кругом зарубежных партеров.
Таким образом, можно сделать вывод, что в КазНПУ имени Абая накоплен определенный опыт по
организации учебного процесса по интеграции образования и культур, успешно отрабатываются новые
эффективные технологии и методики. И что важно отметить, что действенность программ определяется
их использованием в практической деятельности.
В заключении следует подчеркнуть, что интеграция образования и культур является важнейшим
фактором прогресса общества, показателем зрелости содружества народов. Сейчас важно, чтобы решение
проблем образования и культурв целом способствовало объединению всех народов и стран в дружную
семью и развитию демократического, справедливого общества, которому принадлежит будущее.
Многотысячный коллектив КазНПУ им. Абая приложит все усилия для выполнения новых задач,
поставленных Президентом Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее»,внесет свой весомый вклад в осуществление этих
грандиозных задач.
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САЯСИ ҒЫЛЫМДАР ПРОБЛЕМАЛАРЫ
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
УДК 32.001:005.44

ЖАҺАНДАНУ ҰҒЫМЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ: САЯСИ ТАЛДАУ
Р.Б.Əбсаттаров –ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі,филос.ғ.д., профессор, Абай
ат. ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялықпəндер кафедасының меңгерушісі
Мақаладағылыми əдебиетте əлі де жете зерттелмеген жаһанданудың саясаттанулық аспектілері қарастырылады.
Мақалада жаһанданудың ұғымы мен анықтамасы саясаттанулық зерттеудің пəні ретінде тереңірек қарастырылады.
Біртіндеп жаһандану экономика, қаржы, ақпараттың кеңтүрде халықаралық əрекет етуін сипаттайтын терминнен
əлеуметтік-саяси теорияғаайналуда. Жаһандану – нəтижесінде ұлттық-мемлекеттік шекаралар ашығырақ болатын
жалпы ғаламшарлық үдеріс. Сонымен қатар, мақалада пікірталас тудыратын мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: жаһандану,глобалистика, технология, саясат, мемлекет, құндылықтар, үлгі, ынтымақтастық,
əлемдік үдеріс, антиглобалистика
В статье рассматриваются политологические аспекты глобализации, которые в научной литературе еще недостаточно изучены. В статье более подробно рассматриваются понятие и определение глобализации как предмет политологического исследования. Глобализация постепенно превращается из термина, отражающего широкое международное функционирование экономики, финансов, информации в социально-политическуютеорию. Глобализация – это
общепланетарный процесс, в результате которого национально-государственныеграницы становится более прозрачными. Вместе с тем в статье уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: глобализация, глобалистика, технология, политика, государство, ценности, модель, сотрудничество, мировой процесс, антиглобалистика
In article politological aspects of globalization which in scientific literature are still insufficiently studied are considered. In
article the concept and globalization definition as a subject of politological research are in more detail considered.
Globalization gradually turns from the term reflecting broad international functioning of economy, finance, information into
the socio-political theory. Globalization is an all-planetary process as a result of which national frontiers becomes more
transparent. At the same time in article the attention and to debatable questions is paid.
Keywords: globalization, global studies, technology, policy, state, values, model, cooperation, world process, antiglobal studies

Екінші жəне үшінші мыңжылдықтар аралығында қоғамдық ғылымдар- саясаттану, əлеметтану, мəдениеттану, экономикалық ілімдер, философия көңіл аударған мəселелер арасындажаһандану, саяси глобалистика адамзат қоғамының даму уақытына байланысты негізгі, бастымəселелердің біріне айналуда.
Жаһандану көптеген ғаламдық мəселелердің себебі де, салдары да болып отыр. Бір жағынан біз
көтеріп отырған мəселенің пайда болуының негізін қаласа, екінші жағынан сол танымдардан туындайды.
Ғаламдық мəселелер-бүкіл өркениеттің, қоғамның əрбір тұрғыныныңтүбегейлі мүдделерін қамтитын
жалпы адамзаттық мəселелер. Олардың дұрыс шешім табуы адамзат қоғамының одан əрі қарай ілгері дамуын айқындайды. Сондықтан,бұл мəселелер барлық елдер мен халықтардың мүдделеріне қатысты жəне
ұлттық мемлекеттер мен əлемдік қоғамдастықтың ұжымдық, біріккен стратегиялық əрекетін талап етеді.
Ғаламдық мəселелердің көпшілігінің тереңде жатқан тарихи тамырлары бар: соғыс пен бейбітшілік,
ашаршылық пен жұқпалы аурулар, жаһандық дүниедегі жеке елдер мен аймақтардың даму деңгейіндегі
айырмашылықтар əлі күнге дейін көкейтесті мəселе болып отыр. Ғасырлар бойы адамзат пентабиғат
арасындағы қайшылықтар үдей түсуде, олардың ауқымы мен маңызы жылдан жылға еселенуде. Екінші
дүниежүзілік соғыстан кейін өнеркəсіптің өркендеу қарқынышырқау шегіне жеткенде ең қолайсыз сəт
туындады. Мұның өзі қоғамның пəрменді дамуыүшін оң салдарымен қатар, екі жағымсыз, күрделіүрдістерді – жаппай қыру қаруын жасау жəне жетілдіруді, табиғи ортаның тез,жылдам бұзылуын одан ары
ушықтырды. Дəл осы үрдістер 1950-1970 жылдар аралығында əлемдік сипатқа ие болды.
Қазіргі кездегі ғаламдық мəселелер – шешімі адамзат өркениетінің тағдырына əсер ететін саяси, экономикалық, əлеуметтік, экологиялық мəселелер кешені екенін баса көрсете отырып, бұл мəселелердің мəнін
анықтау үшін ең алдымен жаһандану ұғымы меноның анықтамасын қарастыру қажет.
Əлем соңғы онжылдықта əлі де территориялық-мемлекеттік белгілері бойыншабөлінудіңсақталуына
қарамастан, одан ары өзарабайланыста,бір-біріне тəуелді болуда. Осындайайқын көріністерді білдіретін
үдерістер жаһандану деп аталды.
11
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Жаһандану дегеніміз жаңа бүкіл əлемдік қоғамның дамуының сипаттамаларын бірдей бір жүйеге,
тұтастық құрылуына айналуын айқындайтын тарихи үрдіс. Бұл ұғымды ғылыми айналымға алғаш рет
1983 ж. америкалық экономист Т.Левита енгізген.
Жаһандану – қоғамдық қатынастар арасындағы экономикалық, қаржылық, саяси, əскери, мəдени,
ақпараттық, идеологиялық байланыстар мен тəуелділіктердің тереңдеу үрдісі. Ол барлық аймақтарының
бірдейленуіне жəне ұлт ауқымынантысқары жатқанəлеуметтік байланыстардың пайда болуына əкеледі.
Жаһандану –экономикалық, саяси-əлеуметтік жəне мəдени өзара қарым-қатынас арқылы байланыстағы
барлық адамзат қоғамдастығын қамтитын үрдіс.
Жаһандануға бүгінгі таңдағы ақпараттық технологиялық өзгерістер мен экономикалық үрдістер негіз
болады. Ақпараттық технологиялардың дамуы, көлік жəне байланыс құралдарының заманауи түрлерінің
пайда болуы əлемдік кеңістіктің «сығымдалуына» əкелді. Қашықтыққа қарамастан қаржылық операцияларды бір сəтте орындау, бірнеше елдерде орналасқан кəсіпорындардағы өндірістің бірқалыпты, нақты
қарқынын қамтамасыз ету мүмкін болды. Осындай жағдайлар трансұлттық корпорациялардың(ТҰК)
орнының нығаюына, олардың шетелдік бөлімшелері бар жай ғана компания емес, бірқатар мемлекеттердің экономикасына маңызды əсер ететін əлемдік нарықтың ықпалды мүшелеріне айналуына əсер етті.
Осындай ілгерінді дамудың нəтижесінде əлемнің көптеген мемлекеттерінің бюджетінен артық капиталдары бар банктар пайда болды, ал əлемдік қаржы нарығындағы ақша айналымы қазіргі кезде ұлттық
шекараларды мойындамайды. Қазіргі заманғы қарым-қатынас, коммуникация жүйесі жəне ТҰК саясаты
бүкіл əлемде өз батыс құндылықтары, мінез-құлық, тəлім-тəртіп үлгісі бар тұтынудың, бұқаралық
мəдениеттің батыстық үлгіні алға қойып, таратады. Сонымен, жаһандану жағдайында əлем бірте-бірте
капиталдар, тауарлар, қызметтер еш шектеусіз орын ауыстыратын, ойлар мен оларды тасымалдаушылар
еркін таралатын, ұлттық-мемлекеттік шекаралары ашық, транспарентті болатын бірыңғай аймаққа айналады. Демек, жаһандану-нəтижесінде ұлттық-мемлекеттік шекаралар бірте-біртеашық болатын үрдіс.
Жаһандану – қайшылықтарға толыүрдіс[1]. Ол халықтардың, мемлекеттердіңынтымақтастығы
үшінтекқана жаңа мүмкіндіктерді туғызып қоймайды, сонымен қатар, əлемнің дамуына, халықаралық
қатынастардың тұрақтылығына кері əсер ететінбірқатар мəселелерді қалыптастырады немесе одан əрі
тереңдете түседі.
Бүгінгі таңдағы əлемғаламшардағы барлық құбылыстартүстердің тек екі түрімен «боялатын» əлемдік
құрылымның биполярлы үлгісі кезіндей емес, анағұрлым күрделіжəне қайшылықты үрдістермен сипатталады. Осы заманғыəлем алуан түрлітүстері мен реңдері бар көп түсті өрнекке айналды. Бір басты
ұстанымды бағыт жоқ, бірақ көпшілікжағдайда жаһандануды сондай бағыт деп санайды. Мысалы, 19992000 жылғы Бүкілəлемдік банктың есебінде жаһандану «басым əлемдік үрдіс» деп нақты айтылған.
Алайда, нақтылы айтсақ,жалпы əлемдік көлемде екі қарама-қарсы үдерісті қамтитын екі жақты бір
үрдіс жүзеге асуда. Бір жағынан, ғаламшардағы халықтар мен адамдардыбіріктіретін- бір орталыққа
ұмтылатын(интеграциялық), екінші жағынан-бір орталықтан шығуға тырысатын (дезинтеграциялық)
үрдістер жүзеге асуда. Адамзат əлемі бір уақытта бірігуде жəне бөлінуде. Мысалы, сауда-саттық пен
коммуникация (қарым-қатынас)құралдары Homosapiensтерді одан ары жақындастыруда. Сонымен бірге,
өркениеттік-мəдени сəйкессіздіктертереңдей түсуде, ішкі интеграция нығайуда(батыс, ислам, конфуциалық-буддистік, латын америкалық геоөркениеттердің халықтары мен елдері ішінде), өздерінің мəдени,
экономикалық, технологиялық құндылықтарын қорғауға жəне таратуға бағытталған өркениеттер арасындағы бəсекелестік күшейуде. Бұл жағдайда өркениет ішкілік жаһандану туралы айтқан дұрыс болмақ.
Олай болса,ғаламдық жаһандану тек жүзеге асқанқұбылыс қана емес, ол XXI ғасыр басындағы ең
маңызды үрдіс. Олай болса осы құбылысқаназар аудару, оның адамзат қоғамының дамуындағы зерттеу
нысанына толықтай айналуыдəлел болады. Осы ұстанымға теориялар ментұжырымдамалар жасалуда,
көлемді ғылыми зерттеулер мен еңбектер жарық көруде, ұлттық жəне халықаралық конференциялар мен
симпозиумдар өткізілуде, мемлекеттердің көшбасшылары өз бағаларын беруде, жаһандану тақырыбы
əлемдік жəне аймақтық саяси жəне экономикалық институттарда талқылануда. Сонымен қатар, əлемдік
деңгейде белсенді əрекет ететін жəне бір уақытта жүздеген мың адамдар қатысатын қарсылық акцияларын өткізетінжаһандануға қарсы қозғалыс құрылып, өз жұмысын жүргізуде.
Осыған орай, қазіргі кездегі қоғамның жаһандану үрдісі дегеніміз не? деген сұрақтың туындайтыны анық.
Жаһандану – адамзат іс-əрекетінің əртүрлі салаларында бірыңғай əлемдік кеңістік құру үрдісі. Жаһанданудың бірнеше негізгі бағыттары бар: экономикалық, қаржылық, саяси, территориялық, мəдени,
ақпараттық-коммуникативтік қарым-қатынас. Бүгінгі біздің əріптестеріміз бен зерттеушілер, əлеуметтанушылар мен саясаттанушылар жаһанданудың оң жəне теріс жақтарын бөліп қарастыруға тырысады.
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Олардың пікірінше,оң жақтары біршама аз. Бұл жағдайдыхалықаралық қаржы мекемелерінің бірден-бір
иесі, аса үлкен əскери күш-қуаттың иегері Америка Құрама Штаттарының өзінің саяси жəне технологиялық күшіне сүйене отырып, дүниежүзілік тарихта болмаған есепсіз байлық пен күш-қуатты жинақтап,
бүкіл əлемге өз еркін мойындатуға ұмтылуыментүсіндіріледі.
Осы кезде бүкіл Жер шары бойынша жаһандануға тура жол ашқан, өзінің салдары жағынан адамзатəлі
куəболып көрмегеноқиға – Кеңестер Одағының ыдырауы жүзеге асты. Əлем көпполюсты болудан қалды.
Ол əріптестердің біреуініңəлемнің басқа қалған бөліктеріненартықшылығы басым болатын бірпо-лярлы
əлемге айналды.
Жаһандану, бұл əлеуметтік институттардың, қауымдастықтар мен жеке адамдардың дүниетанымын,
олардың өзара əрекет ету тетігін өзгерте отырып, ақпараттық ағындар, идея, құндылықтар жəне олардың
тасымалдаушылар, капиталдар, тауарлар мен қызметтер, мінез-құлық пен сəн үлгісі еш кедергісіз орын
ауыстыратын əртекті əлемдік əлеуметтік кеңістікті бірте-бірте бірыңғай жаһандық жүйеге айналдыру.
Жаңа ілім-глобалистиканың пайда болуы қазіргі кездегі қоғамдағы жаһанданудың маңызды мəселе
екенін баса пəрменді көрсетеді. Бұл тұжырым осыған дейін жаһандық үрдістер болған емес жəне олармен
ешкім айналыспаған деген идеяны білдірмейді. Шындығына келгенде оларды бірқатарғылымдар –саясаттану жəне экономика, геосаясат жəне демография, экология жəне мəдениеттану,т.б. ғылым
мамандарызерттеген. Өйткені глобалистика-көптеген ғылымдардың іргелі білімдеріне негізделген
кешенді ілім. Ал глобалистиканыңбілім саласынан дербес ілімге айналу себебтері жаһандану үрдістерінің
жылдам үдей түсуі, саяси, экономикалық, қаржы, технологиялық жəне ақпараттық бірігу көлемінің
ұлғайуы жəне адамның биологиялық түр ретінде өмір сүруіне қауіп төндіретін экологиялық мəселелердің
ушығуы[2].
Глобалистиканы əдеттегідей ғылыми білімнің жіктелуі нəтижесінде немесе ғылыми пəндердің тоғысуындакөптеп пайда болатын дербеснемесе арнайы ғылыми пəнретінде қабылдау қажет емес. Ол қазіргі
таңдағы ғылымға тəн қарама-қарсы интеграциялық үрдістерден туындаған жəне əртүрлі ғылыми
пəндертығыз түрде бірлесе отырып, өз пəні мен əдіснамалық зерттеу əдісі негізінде жаһанданудың
барлық жақтарын зерттейтін, ғаламдық мəселелерді жеке-дара жəнебіртұтас жүйе ретінде қарастыра
отырып, олардың шешімін ұсынатын зерттеулер мен таным аясы болып табылады.
Сонымен қатар, кезінде В.Соловьев – «Соғыс, өрлеу мен дүниежүзі тарихының ақыры туралы үш
əңгіме» еңбегінде (1990)табиғи, гуманитарлық жаһандануды қарастырған жəне деқазіргі кездегі өз
пайдасын көздеген саяси, экономикалық, қаржы субъектілері-əлемнің мықтылары басқаратын
жаһандануүрдісінажырата білу қажет, деп жазды.
В.Соловьев болашақ уақыттағы адамдардың бүкіл əлемдік-экономикалық-материалдық, саяси-құқықтық жəне рухани-мəдени бірігуі туралы сөз қозғаған, албұл үдемелі үрдістің нəтижесі Жер
ғаламшарында«Ақиқат пен мəңгі бейбітшілік патшалығының ақыры туралы үш əңгіме» орнауы. Бұл
үрдісті мəдениеттің материалдық жағын, міндетті түрде, руханижағында қамтитын гуманитарлық жəне
мəдени жаһандану деп айтуға болады. Аталған үрдіс тарих жолымен одан ары қарай алға өрбу үстінде
деп үміттенеміз.
Əңгіменің арқауы болып отырған қазіргі кездегі жаһандану көбінесе əлемнің батыстануын жəне
дамыған елдер мен трансұлттық компаниялардың (ТҰК) жаһандану үрдістеріне қатысушы басқаларға
қарағанда, тіпті ашық түрде, көп есе артық пайда табуын білдіреді.
Зерттеушілердің көбіəртүрлі түсіндіретін, бəріне танымал «жаһандану» ұғымы нені білдіреді,
бұлұғымының артында не тұр? Сондықтанжаһандану үрдісін теориялық тұрғыда түсіндірудің көптеген
түрлері кездеседі. Мысалы, зерттеуші Э.Гидденстың пікірінше, жаһандану жаңғыртумен байланысты
жəне оның екі жағы бар: экономикалық (мемлекет аралық байланыстарды экономикалық жүйелеу үрдістері) жəне мəдени (сананың ғаламдық мəдениетін қалыптастыру).
М.А.Чешков атап өткендей, жаһандану əлемдік қоғамдастықтыңалуан түрлі элементерінің өзара
бірігуіне байланысты ғаламдық үрдістердің жиынтығына қатысты ұғым. Венгр ғалымы
М.Шимаидыңойынша, мемлекеттердің өзара тəуелділігініңөсуімен қатар нарықтардың кеңістіктегі жəне
иституционал-ды бірігуіосы үрдістің басты салдары болып табылады. Интернационалдандыру
экономикалық өрлеуді ары қарай ынталандыру болып табылады. Ол материалдық жəне зияткерлік
құндылықтарды
халықаралық
айырбастауғажəне
жалпы
əлеуметтікқатынастардыңұлғайуына
жасағанықпалына байланысты оң құбылыс деп танылады. Бірақ, М.Шимаи жаһанданудың көптеген
нəтижелері тек елдердің нақты топтары үшін қолайлы болды деп есептейді. Өйткен ол елдің өндірісінің,
тұтынуының, экспортының, импорты-ның жəне пайдасының үлесі халықаралық орталықтардың
шешіміне байланысты анықталатын трансна-ционализациялау үрдісіне қатысты. Ондағы жетекші күштер
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– бір уақытта интернационалдандырудыңбасты қатысушылары да жəне нəтижесі де болатын трансұлттық
компаниялар (ТҰК).
Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Ресейлік мемлекеттік қызмет академиясының глобалистика Орталығының басшысы В.Михайлов, менің пікірімше, осы ерекше күрделі құбылысқа,оның
көптеген құрамдас бөліктерін сипаттайтын, ең дəл жəне кешенді анықтама береді: Жаһандану дегеніміз
жалпы ғаламшарлық көлемдегі нарықта бүкіл əлемдік қаржы-экономикалық кеңістіктің қалыптасуы; елдердіңдамуының постиндустриалдық кезеңі жəне жаңа компьютерлік жəне медиатехнологиялар негізінде бүкіл əлемдік ақпараттық кеңістіктің пайда болуы; əлемнің гомогенденуі жəне универсалдануы; неолибералдық бағыттағы құндылықтардың бірыңғай жүйесінбарлық жерде таратуға тырысу; саяси талапқа
негізделген бірполярлы əлемнің қалыптасу тұжырымдамасы жəне жаңа əлемдік тəртіптің пайда болуы.
Жаһанданудың идеологтары бұл ұғымға бірігудің экономикалық, қаржы, ақпараттық жəне басқа
түрлеріменқоса,халықаралық қаржы-экономикалық институттардың (ХВФ,БСҰ жəне т.б.), трансұлттық
корпорациялардың, беделді ұйымдардың (мысалы, Үшжақты комиссия-Солтүстік Америка, Шығыс Азия
жəне Еуропаның үкіметтік емес ұйымдарының таңдаулы тобының ( элиталарының) жиналысы) ықпалының өсуін, қаржылық жəне миграциялық ағындарға «тосқауыл қоятын» мемлекеттік шекаралардың
жойылуымен қоса,ұлттық-мемлекеттік дамудың мүмкіндіктерін шектеуді, «жалпыға ортақ, ұлттықтан
жоғарытұратын мінез-құлық пен тəлім-тəртіп ережелерін» қалыптастырудыжəне қабылдауды кіргізеді.
Мысалы, К.Зегберс жаһандану деп ерекше тұрғыдан даму мүмкіндігінің азаюын( немесе тіптен
жойылуын), бұрыннан келе жатқан жолменжүруден бас тартуды, яғни үкіметтің немесе қоғамның қандай
да бір өз жолын саналы түрде таңдау мүмкіндігінің қысқаруын түсінеді. Жаһандануды жақтаушылар
елдергеөз даму жолының орнына интернационалдандыруды, дəлірек айтсақ, батыстануды ұсынады. Олар
оны (батыстану жəне нарықтық реттеу жолы) «тек қорғаныста қалғаннағыз, қайтпас фундамента-листер
ғана қарсылық білдіретін» ең дұрыс жəне озық деп санайды.
Жаһандану бірте-бірте экономиканың, қаржының, ақпараттыңкең ауқымда халықаралық деңгейде
жұмыс істеуінбілдіретін ұғымнан əлеуметтік-саяси теорияға айналуда. Оның мəні «капитал мен ақпараттық еркіндіктің ұлттық мүддені жеңуінде, трансұлттық жүйелердің құрыуында».
Геосаясат тұрғысынан жаһандану[3] Батыстың Шығыспен «қырғи-қабақ» соғыстағы жеңісін нығайту
жəне одан материалдық-қаржылық жəне геосаяси пайда табу деп айтуға болады.
Тұжырымдап айтқанда, терминалогиялық талдауды зерделей келе, жаһандану күшті мемлекеттер мен
мемлекеттен тысқары құрылымдардың (экономика, қаржы, технология, ақпарат салаларындағы) орнын
нығайтуға бағытталған əлеуметтік-саяси теория, идеология жəне тəжірибе деп айтуғаболады.
Сондықтан,жаһандануға тек оң ғана емес, кері реакцияның болуы бекер емес: көптеген елдердегі
мыңдаған адамдар, тіпті кейбір елдердің басшылары,өздерін жаһандануға қарсымыз –антиглобалистпіз
деп есептейді.
ХХ-ХХI ғасырлар аралығындағы ғаламдық саяси өмірдің басты ерекшелігі- жаһандануға қарсы,
дəлірек айтсақ, оның теріссалдарына қарсы, сонымен бірге іс жүзіндетрансұлттық корпорацияларды
(ТҰК) қолдау жолына түскен үкіметтердің саясатына қарсы жаппай қозғалыстың пайда болуы. Жаһандануға қарсы наразылық қозғалысы Сиэтл, Генуя, Прага жəне тағы басқа қалаларда жаппай манифестациялар өткізу арқылы өздері туралы мəлімдеді. Бұл орайда, оған журналистердің берген атауына сай, бұл
қозғалыс антиглобалистік деген атқа ие болды, бірақ наразылық акциясына қатысушылардың өздерінің
айтуынша, олардың көпшілігі объективті түрде дамитын үрдіс ретіндегі жаһандануға қарсы емес, қазіргі
кездегіəлемдегі əлеуметтік мəселелердің ушығуына əкелетін саясатқа қарсы. Сондықтан осы акцияларға
қатысушыларды баламалы жаһандану үшін қозғалыс деп атаған дұрысырақ болмақ (АЖҚ).
Атап айтсақ, бұл қозғалыс тіпті бірыңғай емес. Оған өздерін жаһандануға қарсыкүресушілер жəне
капитализм мен қанаудың барлық түрлерін жоюға, еркін жəне тең құқықты адамдардың қоғамын құруға
тырысушылар деп жариялаған «Анархистер федерациясы», «Астыртын іс-əрекет интернационалы»,
«Солға бұрылыс» радикалды ұйымдары кіреді. Дəл осы ұйымдарполициямен қақтығыс,
өздерініңойынша,
жаһанданудың
теріс
салдарын
білдіретін«Макдональдс»мейрамханаларындайнысандарды қирату секілдіжұртшылықтыдүрліктіретін
наразылық əдістерін қолданады.
Бірақ, АЖҚ негізгі бөлігін реформаторлық бағыттағы ұйымдар құрайды. Олардың талаптары қазіргі
заманның маңызды жаһандық мəселелерді –дамушы елдердегі жоқшылық пен аштық, қоршаған ортаға
қауіп төндіретіншектен тыс қарулану т.б. мəселелердішешуге бағытталғандығыжəне сындарлығымен
ерекшеленеді. Олардың ұсыныстары сындарлы. Мысалы, бірқатар ұйымдар Нобель сыйлығының иегері,
американ экономисі Дж.Тобинмен бірге, ең кедей жəне бай елдердің даму деңгейін теңестіру мақсатында,
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əлемдік байлықты қайта бөлудіталап ету барысында, əлемдік дамудан шет қалғанелдердің пайдасына əр
халықаралық қаржы келісімінің 0,1% беруді ұсынады.АТТАКхалықаралық ассоциациясы осы ұсынысты
өз ұйымының бағдарламалық талабына айналдырды. Осындай тағы бір ұсыныс қазіргі кезде əлемдеқаружарақ сатып алуға кететін қаржыны қысқарту жəне оны кедей аймақтарға мақсатты түрде бағыттау
болып табылады.
Халықаралық үкіметтік емес ұйымдар көбінесе желілік ұстаным бойынша құрылады жəне олардың
ұлттық бөлімдермен қарым-қатынасыҒаламтор (интернет)мен ұялы байланыс құралдары арқылы жүзеге
асады. Бұлолар өткізетін жаппай акцияларға қатысушыларды тез арадаұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Орталықтандырылған қатаң құрылымның болмауы, ұлттық бөлімшелердің тəуелсіз болуы өткізілетін
акциялардың əрбір мүшесініңөз даралығын сақтауынамүмкіндік береді, əлеуметтік шығармашылыққа
жол ашады, əртүрлі топтар үшін осындай ұйымдарды тартымды етеді. Бірақ желілік ұстанымның кемшіліктері де бар, яғни ұйымдар маңызды идеологиялық келіспеушіліктер орын алғанаморфты құрылымға
айналады.
Альтернативті жаһандану қозғалысына қатысушылар өздерінің жаппай қарсылық білдіруін «Үлкен
сегіздік», ХВФ, ХСҰбасшыларының кездесуі секілді үкіметаралық ұйымдардың (ҮАҰ) саммитері мен
форумдары өтетін кезбен орайластыруға тырысады. Осы арқылы олар қазіргі жағдайда адамзат алдында
тұрған мəселелердің баламалы шешімдеріне жұртшылықтың көңілін аударуға ұмтылады.
Оларəлемніңэкономикалық жəне саяси таңдаулы тобының, элиталарыныңбасын қосатын Давосс
форумына қарама-қарсы əлеуметтік форумдар өткізеді. Онда ТҰК іс-əрекетінің теріс салдарлары жəне іс
жүзінде корпоро-тивті капиталдыңғаламдық үстемдікке ұмтылуын қолдайтын мемлекеттердің саясатын
талқылайды.
АЖҚ қызметінің маңызды бағыты – қазіргі заманның өзекті мəселелері туралы қоғамдық пікір қалыптастыру. Осы ұйымдардың арқасында үкіметаралық ұйымдар жұртшылықтыңалаңдатушылығын туғызғандамушы елдердегі жоқшылық пен аштық, қоршаған ортаны қорғау, АИТВ-н емдеу,борышкерлік
ауыртпалығын жеңілдету, кейбір жерлерді миналануын жəне т.б. мəселелерді қарастыра бастады. Өздерінің веб-сайттары жəне ұйымның басқа да арналары арқылы АЖҚ осы мəселелерді шешіудің нұсқалары
туралыазаматтарға ақпарат береді.
Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігінің артуы бірқатар ғалымдардың мемлекеттік
жəне мемлекетаралық ұйымдардың белсенділігінің өзіндік баламасы ретінде, азаматтық белсенділіктің
ауқымды ашық саласы түрінде ғаламдық азаматтық қоғамның қалыптасуы туралы пікір білдіруіне негіз
болды. Оның қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны ұлттық үкіметтердің жəне
ТҰК,ҮАҰ-дың қызметіне көбірек əлеуметтік жауапкершілік, демократиялық сипат беру мақсатында
ықпал жасауына байланысты. Бүгінгі таңдаүкіметтік емес ұйымдар, іс жүзінде, əлемдік саясаттың
маңызды факторына айнала отырып, тəуелсіз əрекеттер бастамақ жəне оларға жетекшілік рөл атқарушы
міндетін алуға жігерленуде.
Енді ҮАҰ үкіметтік емес ұйымдарды назардан тыс қалдыра алмайды. Əлемдік тəжірибеде үкіметтік
жəне үкіметтік емес ұйымдар қатысқан бірлескен саммиттер, яғни форумдар өткізу жүзегеасуда. Осындай
құбылыстардың ең маңыздысыныңбірі – 1992 жəне 2002 жылдарда БҰҰ бастамасымен қорша-ған орта
жəне даму мəселелері бойынша («Жер саммиттері»)өткізілген конференциялар. БҰҮ шеңберін-де осы
үкіметаралық ұйымның азаматтық қоғаммен өзара əрекет ету механизмін қалыптастыру үшін нақ-ты
ұсыныстар дайындаумен айналысатын арнайы топ құрылды. Бірақ халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі ҮАҰ-мен ынтымақтастықты қажет деп есептемейді жəне өздерінің басты мақсаты –
өздеріне ешқандай міндеттеме алмай, тек сырттай қысым көрсету деп біледі.
Бүгінгі таңда кез-келген мемлекет, қаншалықты көлемді, бай болса да, басқа елдерден бөлек жағдайда,
жеке-дара өздері ойдағыдай, табысты дами алмайды[4]. Бұл Қазақ елінеде қатысты.
Қазақ елі біршама қиын жағдайда жаһандану үрдісіне тап болды. Жаһанданумықты, экономикасы
қуатты мемлекет ретінде, «бір нəрсемен» кіріудіқажет ететін əлеуметтік-саяси құбылыс.
Осыған орай, Қазақстанда жаһандануға деген көзқарас бірдей емес екендігін айта кеткен жөн.
Сонымен бірге, бұл құбылысты ешқандай нұсқаумен болдырмауға, оны теориялық та, тəжірибелік те
деңгейдеескермеуге болмайтындығын мойындау қажет[5].
Қазіргі заманның жаһандану үрдістерінде өзіне сенімді болу үшін Қазақстанға жаһанданушы əлемде
өзорнынтүбегейлінығайту керек. Ол үшін:
-Қазақстанға тəн бəсекелестікке негіз болатын басымдылықтарды пайдалану: айрықша еуразиялық
геосаяси жағдай, өте бай табиғи ресурстар, білім беру мен ғылымның жоғары деңгейі, Қазақстанның
рухани-мəдени дəстүрлері жəне т.б.;
15

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(46), 2014 г.

-отандық экономиканың инновациялық негізін дамыту, технологиялық жаңғырту;
-полиэтникалы жəне көпконфессионалды қазақстандық қауымдастықты нығайтуға жəне оны ұлттық
өркендеумақсатында нарықтар мен ресурстар үшін ғаламдық күреске қатысуға жұмылдыруға бағытталғанқазақстан қоғамын тарихи жəне мəдени-өркениеттік негізде өзіндік үйлестіру;
-жаңа қазақстандық идеологияны, ұлттық мүдделер жүйесін,басты жалпыұлттық құндылықтарды
қалыптастыру;
-геосаяси жəне геостратегиялық жағдайды ескере отырып, ұлттық қауіпсіздікті нығайту;
-елдің интеллектуалдық əлеуетін арттыру;
-демографиялық мəселені шешу;
-аймақтардың ерекшеліктерін ескеретін, қазіргіболмысқа бейімдендірілген, мемлекеттік экономикалық саясаттың бағыт-бағдарлары мен басымдылықтары анықталған, Қазақстанның геоэкономикалық
дамуының тиімді үлгісін қалыптастыру;
-мемлекеттік реттеу ұлттық-экономикалық дамудың қажетті шарты ретінде;
-бүкілəлемдік экономикалық, технологиялық жəне ақпараттық үрдістерге қатысумен қатар,
Қазақстанның орасан зор игерілмеген аумағын ішкі жəне аймақтық интеграциялау.
Қорыта келе, жаһанданудың əлі аяқталмағанын,ол өз дамуының бастапқы сатысында тұрғанын айта
кеткен жөн. Жаһандану құбылысы ұзақ жəне қайшылықты үрдіс болып табылады. Өйткені қазіргі əлемде,
қарсы əрекет етуші, бірігуге қарсы үдерістер мен тежеуші факторлар (саяси, əлеуметтік, экономикалық
жəне т.б.) əлі де сақталуда. Сонымен қатар, жаһандану (əсіресе ғаламшарлық, гуманитарлық) тарих
жүзеге асыратын, адамзат тек бүкілəлемдік мүдделерге сəйкес қажетті арнаға бағыттайтын үдемелі объективті үрдіс екенін мойындау керек.
1 Большая актуальная политическая энциклопедия.-М.: ЭКСМО, 2009.-С.58-59.
2 Андреев С.М. Современный мир и его проблемы.-Казань, 2013.-С.115-116.
3 Гаджиев К.С. Геополитика.-М.:Юрайт, 2012.
4 Соціологічна енциклопедія.-Київ: Академвидав, 2008.-С. 84.
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ƏЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАƏЛЕУМЕТТІК ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ РОЛІ
Г.Ə. Базарбаева – с.ғ.д, профессор м.а., АТУ, Алматы
Əлеуметтік индикаторлар толығымен қоғамның, сонымен қатар оның жекеқабаттарының, аумақтары-ның,
топтарының деңгейінде нақты əлеуметтік жағдайының біріктірілген көрсеткіштері ретінде айқындалады жəне
мемлекеттік əлеуметтік саясатының нақты өлшеуіштері ретінде қарастырылады. Олар түрлі əрекеттерде: саясаттану
тəжірибеде, экономикалық зерттеулерде, педагогикалық мониторингте, əлеумет-тік барлауда, əлеуметтік-психологиялық өлшеуде жəне т.б. өлшемдік нормалар ретінде қабылданды. Əлеуметтік индикаторлардың ерекшеліктері
олардың тіркеуші жəне түсіндіру əлеуетінде жиналған, ол сандық жəне сапалық өлшемдердіңмүмкіншіліктерімен
байланысты.
Əлеуметтік индикаторлар адами əлеуетті дамытуға бағытталған жəне өзінің мəні бойынша заманауи мемлекеттердің динамикасының жалпы өркениетті векторымен сəйкес келетін əлеуметтік саясатты жүзеге асыру бойынша
кезекті түрде əрекетті жоспарлауға əсер етеді. Экономикалық, əлеуметтік дамудың бір қалыпты еместігі, қатынастарды реттеудің құқықтық нормаларынан шегіну, əлеуметтік шиеленісу пайда болуына ықпалын тигізеді, оларды тұрақты емес жағдайлардың диагностикасы арқылы жəне əлеуметтік жəне саяси тəуекелдігін анықтау арқылы алдын алу
өте маңызды. Қоғам салтын жетілдіруде ізгілендіру қағидатының мағынасын арттыру жағдайларында «тəуекелдік
қоғамы» деп аталатын заманауи қоғамды əлеуметтік жəне саяси зерттеулерін жүргізу қажеттілігі белсенді болып
отыр. Əлеуметтік қоғам, заманауи қоғамдық салтының моделі ретінде тұрақсыздыққа ұмтылумен сипатталады, жəне
тең салмақты жағдай тепе-теңдігінің ұстау басқару саясатының тиімділігіне, оның ғылыми негізіне байланысты.
Сондықтан жанжақты мониторинг жүйесін құру жəне жұмыс жасауы тиімді басқару саясатының міндетті шарты
болып табылады.
Кілт сөздер: мемлекет, əлеуметтік индикаторлар,əлеуметтік қоғам, инфрақұрылым, əлеуметтік қорғаныс
Социальные индикаторы рассматривают общество вцелом, а также его отдельные части, слой, территории,
уровень состояния и развития социальных групп объединенных показателями, вместе с тем являются измерителем
реального состояния государственной социальной политики. Они исследуют политический опыт, экономические
исследования, педагогический мониторинг, социальные исследования, социально-психологические изменения и т.д.
принимают определенные оценочные нормы. Особенностью социальных индикаторов является регистрация и
обработка данных полученныхв качественном и количественном измерениях.
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Социальныеиндикаторы направлены на развитие человеческого капитала, современные государства
являютсядинамикой общецивилизованного вектора в социальной политике, которые выполняются согласно
ежегодному планированию. Неравномерное социально-экономическое развитие, невыполнение правовых норм,
приводит к социальным конфликтам, дестабилизирует обстановку в обществе, в связи с
этимнеобходимапредварительная диаг-ностика социально-политических рисков. Нужно развивать и
совершенствовать традиций общества, чтобы не приво-дить к «обществу риска» в современном социальном
обществе, необходимо проводить политические исследования. Социальное общество, общественная модель
традиционного обществанепостоянно нужно удерживать стабильность в обществе, что приводит к эффективной
политике управления, что научно обоснованно. Одним из выгодных условий развитияполитики управления является
необходимость создания системы всестороннегомониторинга.
Ключевые слова: государство, социальные индикаторы, социальное общество, инфраструктура, социальная защита
Social indicators consider society as a whole and its individual parts, layer, territory, state level and the development of
social groups combined performance at the same time is a measure of the real state of the state social policy. They explore the
political experience and economic research, pedagogical monitoring, social studies, social and psychological changes, etc.
adopt certain valuation rules. Feature of social indicators is the recording and processing of data obtained in the qualitative and
quantitative measurements.
Social indicators are aimed at developing human capital, modern states are general civilized vector dynamics in social
policy that are performed according to the annual planning. Uneven socio-economic development, failure of legal norms,
leads to social conflict, destabilizing the situation in the society, in this connection to pre-diagnosis of socio-political risks.
Need to develop and improve the traditions of society, so as not to lead to a "risk society" in modern social society, it is
necessary to conduct policy research. Social society, social model of traditional society should hold impermanent stability in
society, which leads to an effective management policy that scientifically. One of the favorable conditions for the
development of management policies is the need to establish a comprehensive monitoring system.
Key words:government, social indicators, social society, infrastructure and social protection

Əлеуметтік индикаторлар толығымен қоғамның, сонымен қатар оның жекеқабаттарының, аумақтарының, топтарының деңгейінде нақты əлеуметтік жағдайының біріктірілген көрсеткіштері ретінде айқындалады жəне мемлекеттік əлеуметтік саясатының нақты өлшеуіштері ретінде қарастырылады. Олар түрлі
əрекеттерде: саясаттану тəжірибеде, экономикалық зерттеулерде, педагогикалық мониторингте, əлеуметтік барлауда, əлеуметтік-психологиялық өлшеуде жəне т.б. өлшемдік нормалар ретінде қабылданды.
Əлеуметтік индикаторлардың ерекшеліктері олардың тіркеуші жəне түсіндіру əлеуетінде жиналған, ол
сандық жəне сапалық өлшемдердіңмүмкіншіліктерімен байланысты.
Өлшемдердің əдістемелік мүмкіншіліктері əлеуметтік индикаторларды əзірлеу мен қолдануға қатысты
пəн аралық тəсілдерде байқалады, өйткені білімнің математикалық, əлеуметтік, экономикалық, медициналық, экологиялық, құқықтық, психологиялық жəне т.б. түрлерінің қақтығысында өмір кеңістігінің түсінудің жаңа əлеуметтік-философиялық парадигмалары пайда болады жəне əлеуметтік-саяси үрдістерге əсер
ету жəне басқарудың саясаттанулық тəсілдері қалыптастырылады. Саясат адамзат қызметінің айрықша
саласы болып табылатындықтан, қоғам дамуын адам үшін қолайлы келісілген жағдай жасауға қол жеткізуге болатындай мақсатқа жұмылдыра алады [1]. Қазіргі уақытта заманауи қоғамды түсіну мен түсіндірудің мульти пəн аралық парадигмалары қалыптастырылады, əлеуметтік мемлекет феноменін олардың бір
түрі ретінде қоса отырып. Əлеуметтік өлшеулер барысында жұртшылық өмірінің түрлі салаларымен
байланысты сипаттамалар пайда болады: саяси, əлеуметтік-экономикалық, мəдени, рухани, тұрмыстық
[2]. Өлшеулер саласына мақсаттар мен қажеттіліктер, ниеттер мен себептер, қанағаттылық пен пайдалылық, қауіпсіздік пен тиімділік түседі. Тіршілік əрекетінің көптеген салаларын зерттеу үшін түрлі тəсілдер
бар, көп өлшемді белгілер дайындалған: қарапайымдардан –күрделі жəне біріктірілгендерге дейін. Елдер
кескінінде əлеуметтік өлшеулер дəстүрлері қалыптасты, индикаторлар еуропалық жүйесінің тұжырымдамасы бар; индикативтік өлшеулердің американдық тəжірибесінің өзіндік арнайы ерекшеліктері бар; кеңес
одағында өмір сапасының түрлі индикаторларын көрсететін жеткілікті дамыған мемлекеттік статистика
жұмыс жасаған.
Əлеуметтік өлшеулердің жалпы, əмбебап мөлшерлерінің арасында келесілерді тіркеумен байланысты
əлеуметтік статистиканың негізгі көрсеткіштері орын алады:
а) демографиялық жағдайды (жұртшылық құрылымдық, функционалдық, аумақтық, гендерлік жəне
т.б. кескіндерде); бала туу жəне өлім (себептері бойынша саралаумен): өмір ұзақтылығы(ауыру түрлері
мен ерекшеліктері);
б) экономикалық өндірісті, алмасуды, бөлісу мен тұтынуды ІЖӨ көлемдері мен құрылымы; жұмыспен
қамтылу түрлері, əрекет субъектілері жəне аймақтары бойынша сипаты; үй шаруашылықтарының
құрылымы; өмір деңгейі (тұтынушылық себепттің индекстері, бағалар деңгейі, кедейлік деңгейі); жұмыс17
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пен қамтылу, еңбек жəне сыйақыландыру;
в) əлеуметтік инфрақұрылымның даму параметрлерін (тұрғын үй, көлік, медициналық қызмет көрсету;
коммуникация жəне ақпарат құралдары);
г) адами əлеуетінің динамикасын (білімге қол жетімділік, жағдай – индекстер менкоэффициенттер –
денсаулықтың жəне оны қолдау шарттары); əлеуметтік қорғаныс жəне оның тиімділігінің өлшемдері: бос
уақыт құрылымы; мəдени қажеттіліктер жүйесі жəне түрлі топтарда оларды қанағаттандыру мүмкіншілігі; жұмыспен қамтылу уақыты жəне бос уақыт; əлеуметтік құрылым толығымен;
д) тұратын ортаның жағдайы (табиғи көздерінің жеткіліктігі – таза судың, ауаның, қабылданған нормаларға сəйкес аумақтың); табиғи жəне жасанды тұратын ортаның өзара сəйкестігі; қоршаған ортаның
денсаулыққа деген əсер етуі;
е) əлеуетті қауіптер мен тəуекелдіктерді (қоғамдық тұтас, жеке отбасылық жəне жеке тұлға деңгейінде) қауіпсіздік тұжырымдамалары нысанында;
ж) институттарға əсер етуге қол жеткізуге жəне қоғам өміріне қатысты қабылданған шешімдерге əсер
ету (адам мен азаматтың құқықтары мен еркіндіктері жүйесі).
Əлеуметтік индикаторлар адами əлеуетті дамытуға бағытталған жəне өзінің мəні бойынша заманауи
мемлекеттердің динамикасының жалпы өркениетті векторымен сəйкес келетін əлеуметтік саясатты
жүзеге асыру бойынша кезекті түрде əрекетті жоспарлауға əсер етеді. Экономикалық, əлеуметтік
дамудың бір қалыпты еместігі, қатынастарды реттеудің құқықтық нормаларынан шегіну, əлеуметтік
шиеленісу пайда болуына ықпалын тигізеді, оларды тұрақты емес жағдайлардың диагностикасы арқылы
жəне əлеуметтік жəне саяси тəуекелдігін анықтау арқылы алдын алу өте маңызды. Қоғам салтын жетілдіруде ізгілендіру қағидатының мағынасын арттыру жағдайларында «тəуекелдік қоғамы» деп аталатын
заманауи қоғамды əлеуметтік жəне саяси зерттеулерін жүргізу қажеттілігі белсенді болып отыр. Əлеуметтік қоғам, заманауи қоғамдық салтының моделі ретінде тұрақсыздыққа ұмтылумен сипатталады, жəне тең
салмақты жағдай тепе-теңдігінің ұстау басқару саясатының тиімділігіне, оның ғылыми негізіне байланысты. Сондықтан жанжақты мониторинг жүйесін құру жəне жұмыс жасауы тиімді басқару саясатының
міндетті шарты болып табылады. Соңғы онжылдықтар ішінде əлеуметтік бақылау жəне азаматтар өмірі
сапасын жанжақты бағалау жүйесін қалыптастыру жалпы қабылданған жағдай болып отыр. Қазақстан
Республикасында БҰҰ басшылығымен 1999 жылдан бастап адами даму индексін (АДИ) өлшеу бойынша
пилоттық зерттеулер бастылған, ол көбінесе əлеуметтік қайғылары индексі ретінде танымал жəне
əлеуметтік өзгерістерді басынан кешкен қоғамдарды зерттеу үшін қолданылады. Қазақстанда БҰҰ
бағдарламаларын жүзеге асыру барысында оқу бағдарламалары, оқулықтар енгізілді, жоғары жəне
арнайы орта оқу орындарының оқытушылары үшін əдістемелік семинарлар өткізіледі. Соңғы уақытта
үкіметтік емес ұйымдар Қазақстан үшін əлеуметтік стандарттар мəселесін зерттеу саласында көптеген
жетістіктерге жетті. Осы тəсілдердің маңыздылығы орындалған жобалардың бастамашылдары мен
қатысушылары мониторингтік зерттеулер мен мамандарды оқытудың институционализациялау қажеттілігін көрсеткенімен сипатталады, алайда біздің пікіріміз бойынша, қол жеткізілген тиімділік əлі дамыған
елдердегі адами дамуының мониторингі жағдайымен салыстыруға əлі жетпейді.
Қазақстандық қоғамның жүйелі пəн аралық зерттеулерін ұйымдастыру жəне жүргізу үшін арнайы
мемлекеттік мекемелер жүйесін құру қажеттілігі бар. Əлеуметтік зерттеулер мониторингі жүйесі болмағандықтан, Қазақстанда қолданбалы да, функционалды ғылыми бағыттарын дамыту қажет, олар əлеуметтік-саяси өлшемдерді жүргізумен,сонымен қатар модельдерді құрумен, зерттеулер жағдайларының
əдістемелік шарттарын жетілдірумен жəне елдік индикаторлар жүйесін құру үшін əдіснамалық негіздерді
құрумен байланысты, олар өткінші үрдістер динамикасын толық көрсетеді, жəне сол уақытта əлемде
қалыптасқан өлшемдер мен тəсілдер жүйелерімен бір қатарда тұрады.
Мемлекеттің мониторингті ұйымдастырудағы бірінші кезекті қажеттілігіне қарамастан, əлеуметтіксаяси үрдістің талдауына деген қызығушылық білдіретін басқа да нысандар бар: халықаралық ұйымдар,
саяси күштер (партиялар, жеке саяси субъектілер), бизнес-қауымдастықтың өкілдері, зерттеу жүргізумен
айналысатын коммерциялық емес ұйымдар, сонымен қатар жеке ұйымдар мен мүдделі тұлғалар. Біздің
ойымызша, мемлекет қазақстандық қоғамның зерттеулерінің негізгі тапсырыс берушісі болу керек, ал
оны мемлекеттік ғылыми-зерттеушілік мекемелерге жəне осындай жобаларды жүзеге асыруға ғылыми
əлеуеті жеткілікті коммерциялық емес ұйымдарға да тапсыруға болады.Əлеуметтік индикаторлар,
«уақыттық рухын білдіретін жəне қоғамдағы, сонымен қатар қоғам туралы ұғымдардың өзгерістерінің куəгері болатын кейбір феномендер» ретінде оларды саяси талдау аспаптары ретінде пайдалануға мүмкіндік
беретін белгілі жалпы ғылыми қағидаттарға сəйкес келу керек. Осындай қағидаттардың арасында ерекше
атап өту керек: толықтық жəне барынша азайту, шындық, салыстырмалық, сенімділік, байланыстық,
18
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кеңістік-уақыттық проекциялық, түрлі деңгейлік (қарапайым, күрделі, композиттік немесе біріктірілген).
Əлеуметтік индикаторлардың қарапайымдылығы туралы ұғым жеткілікті түрде шартты болып есептеледі. Осылай, еңбек нарығының қарапайым индикаторлары санына Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) 20
басты көрсеткіштерді қосады, олардың арасында: жұмыс күшінің (əлеуетті) индексі, жұмыспен қамтылуы
жəне қамтылу мəртебесе, қамтылуды экономика жəне қызметтер секторлары бойынша тарату, жартылай
қамтылу, жұмыс уақыты, формалдық экономикада қамтылуы, толығымен алғанда жұмыссыздық, жастар
арасындағы жұмыссыздық, ұзақ уақыт жұмыссыздық, жұмыссыздарды білім деңгейі бойынша бөлу,
мəжбүрлі жартылай қамтылу, бейактивтілік деңгейі, білім жəне сауаттылық деңгейі, өңдеу өнеркəсібі
саласындағы жалақы, кəсіби топтардағы жалақы, өтеу шығындарының сағаттық ставкалары, өндірушілік
жəне еңбек шығындары, еңбек нарығындағы жылдамдық, кедейлік жəне табыстарды бөлісу.
Сарапшылардың жоғары бағасына ие ГФР индикаторлар жүйесі (Интернетте жарияланған, 1977
жылдан бастап тұрақты модификациялармен жұмыс жасайды) 13домендер арқылы ұсынылды: жұртшылық, əлеуметтік экномикалық мəртебе жəне өзін-өзі сəйкестендіру, еңбек нарығы мен еңбек өмірі, табыстар, тұтыну (тауарлар мен қызметтер), көлік, тұрғын үй, азаматтық қоғамды қатыптастыру, қоршаған
орта, қоғамдық қауіпсіздік жəне қылмыстық жағдай, БАҚ қолдану, жəне бос уақытта мыңдаған көрсеткіштерде көрсетілген.
Швецияда – əлеуметтік мемлекеттің жоғары танылған əлеуеті бар елде 40 жыл бойы экономика жəне
жұртшылық саласында дəстүрлі статистикалық өлшемдер, сонымен қатар тұрақты əлеуметтік зерттеулердің үш жүйесі жұмыс жасайды.
-жұмыс күші (сұхбаткерлер саны 17 мыңға дейін жетеді, үлкен іріктеу жобасында туған елу, азаматтығы, жасы, отбасы жағдайы, білімі, үзіліссіз білімі, еңбек мəртебесі, жұмыспен қамтылу мəртебесі;
жұмыс уақыты, мамандығы, өнеркəсіп саласы, əлеуметтік экономикалық классификациядағы ұстанымы,
табысы, денсаулығы бойынша мəртебесі, меншікті иелену бойынша мəртебесі, жəне басқа өлшемдер);
- үй қожалықтарының табыстары (деректер трансферттер мен салықтарға жауапты əкімшілік органдары арқылы жинастырылады; телефон арқылы сауалнамалар жүргізіледі; отбасы мəртебесінің, табыстың,
жұмыспен қамтылу жəне тұрғын үй мəселелерінің лонгитюдтік зерттеулері кең таратылған. Өзінің
жиынтығында қорытындылар өмір жағдайларын өлшеу тенденцияларын зерттеу кезінде біріктеме талдау
көрсеткіштерін құруға мүмкіндік береді);
- өмір жағдайлары (базада 70 домендер бойынша 700 көрсеткіштер жиналған жəне сұхбаттар
қорытындыларын, тұрақты статистика, үлкен жəне таңдаулы зерттеулерді қамтиды).
Күрделі əлеуметтік индикаторлардың санына қалыпты түрде тікемес өлшемдер жатады, олар белгілі
есептеулерді қажет етеді жəне талдаумен байланысты, объективті сипаттамалардың, сонымен қатар
субъективті бағалардың, сондай-ақ оларды салыстырумен байланысты. Күрделі индикаторлардың мысалдары белгілі контекстінде əлеуметтік жақсылықты зерттеумен байланысты:
І-өмір сапасына бағыттылған денсаулық индикаторлары;
ІІ - экономикалық жақсылық индикаторы (өткен ғасырдың соңында қолданды, объективті-субъективті
сипаттамалардың жиынтығын білдіреді жəне тұтынудың орта деңгейі, өнімнің жиналған қорлары, жеке
табыстарды бөлудегі теңсіздік, болашақ табыстарға деген сенімсіздіктің жоқтығы сияқты деректерді
ұсыну күрделілігімен ерекшеленеді);
ІІІ - шынайы үдеріс индикаторы (АҚШ 1995 жылдан бастап қолданылады жəне экономикалық өмірді
өлшеудің 20 аспектілерін қосады, арасында табиғи жəне əлеуметтік сала да қосылған, олардың арасында
ІЖӨ есептеу кезінде біріктірілетін, немесе ерікті түрде бағаланатында қосылады. Бағалау сандық форматта жүргізіледі, долларға сəйкес. Ескерілетін көрсеткіштер арасында, үй қожалығын жүргізуге уақыт
шығынын есептеуді бағалау, балалар күтімі, волонтерлік жұмыс, тұрмыстық техниканы, автожолдарды,
жəне көшелерді қолдау үшін қызметтер, қылмыстардан, əуе апаттарынан, қоршаған орта ластануы,
əлеуметтік шығындар, мысалы, ажырасу жəне т.б. кіреді);
IV - американдық демографиялық жақсылық индексі (келесі компоненттер үшін есептелген 11 индикаторлардың мысалында сызықты функциялар түрінде өмір жағдайларының экономикалық құрылымын
көрсетеді: тұтынушылық орнатулар, мүмкін болған табыстар мен қамтылу деңгейі, əлеуметтік жəне
табиғи ортаның жағдайы; бос уақытты бағалау, өндірушілік жəне технологиялар);
V - Веенховеннің бағыт межелігі – аралас субъективтік-объективтік индикатор (1996 жылы ұсынылды
жəне жылдарда көрсетілген күтілетін өмір ұзақтылығын таңдау арқылы сұралған бақыт индексіне көбейтуді білдіреді, ол он сатылы «бақыт баспалдағы» арқылы өзіндің бағалауды білдіреді) жəне т.б.
Біріктірілген (композиттік) индикаторлар, əдеттегідей, бағаларды түрлі домендерден жинастырады.
Əлеуметтік үдерістің аралас субъективтік-объективтік индикаторы (1984 жылы əзірленді) жəне 46
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əлеуметтік индикаторлардан тұрады, олар келесі топтарға бірігеді: білім беру, денсаулық, əйелдер мəртебесі, қорғаныс, экономика, демография, аумақтың географиялық орналасуы, саяси қатысуы, мəдени
ерекшелік, жақсылықты қолдау бойынша үкімет жетістіктері. Барлық индикаторлар сенімді, көбі тұрақты
статистика көрсеткіштерімен берілген, ал жартысы –əлеуметтік зерттеулерден алынады. Біріктірілген
индикатор екі сатылы факторлық талдауды қолдану негізінде пайда болады, жəне авторларлың пікірі
бойынша, əлеуметтік жақсылық жағдайы мен тенденцияларын ІЖӨ анық көрсетеді. Елдер аралық
зерттеулер үшін 1995 жылы Динердің басты (объективті ауыспалылардың зерттеуінде негізделген жəне
А.Маслоудың басты қажеттіліктер туралы идеяларын көрсетеді) жəнежетілдірілген (онда өзіндік тəртіп
құндылықтарына, əлеуметтік əділеттік, өмірге, жетістікке рақаттануға, қоршаған ортаны қорғауға деген
қатынасты ескеретін субъективті ауыспалылар қолданылады) индикаторлары ұсынылды. Динердің жетілдірілген индикаторы дамыған елдерді салыстыру үшін қолданылады. Кумминстің өмір сапасының
əмбебап межелігі 1995 жылы əзірленді жəне жеті домендерге бағытталған, олардың арасында: материалдық жақсылық, денсаулық, өндірушілік, жеке өмір; қауіпсіздік; қоғамның жақсылығы; эмоционалдық
жақсылық. Кейбір əлеуметтік индикаторлардың ұсынуынан белгілі болғандай, əлеуметтік өлшемдердің
əлемдік тəжірибесінде дамыған ұғым жəне қауымның түрлі тараптарын зерттеу үшін жəне əлеуметтіксаяси үрдістерді басқару саласындатиімді шешімдерді əзірлеу жəне қабылдау үшін сынақтан өткен
ғылыми аспаптар бар. Қазақстанда қоғамды ғылыми негізделген зерттеу механизмдерін тəжірибелік
қолдану бойынша, əлеуметтік-саяси дамудың меншік моделін əзірлеу бойынша жүйелі жəне көп жоспарлы əрекетін жүзеге асыру керек.
Индикативтік өлшемдердің тиімді жүйесін əзірлеу үшін маңызды жағдайлар болуы мүмкін: əлеуметтік
статистиканың жағдайы; қауым өмірінің түрлі тараптарында жүйелі өлшемдерді жүргізу үшін ғылымиəдістемелік аспаптардың болуы; ғылымның білікті субъектілерінің болуы (негізгі əрекеттері өмір тіршілігінің мониторингі) жəне болып жатқан үрдістердің нысанын білуде негізделген құзырлы мемлекеттік
басқарудың қажеттілігі.
1 Cейсенова Н.Б., Сейсенова А.Б. Саяси ғылымдағы «салық саясаты» категориясының аспектілері. – Алматы:
Абай атындағы КазҰПУ.Хабаршы. №1(37). 2012. - с. 15-24.
2 Есетова Г.К. Некоторые особенности социальной политики в Республике Казахстан. – Алматы: Абай
атындағы КазҰПУ.Хабаршы. №1(37). 2012. - с. 94-9.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИИ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Л.Х.Матакбаева – д.полит.н.,профессоркафедрыполитологии и социально-философских дисциплин
КазНПУ имени Абая
В статье раскрываются теоретические и методологические проблемы интеграционного процесса. Анализируются
объективные причины роста взаимозависимости мира, усилившие многостороннее сотрудничество и интеграцию.
Показано, что интеграция представляет собой процесс движения и развития определенной системы, в котором число
и интенсивность взаимодействий её элементовусиливается, уменьшая относительную самостоятельность.Одновременно проявляются новые формы взаимодействия, которых не было в прежней истории этой системы.
Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, дифференциация, евразийство, взаимодействие, реинтеграция,
консенсус, институционализация, субрегионализм, детерминанта
Мақалада интеграциялық үдерістің теориялық жəне методологиялық мəселелері қарастырылады. Көпжақты
ынтымақтастық пен интеграция үрдістерінің күшейуіне ықпал ететін əлемнің өзара тəуелділігінің артуының объективті себептері талданады. Сонымен қатар, интеграция нақты жүйенің қозғалысы мен даму үдерісі екені, оның
элементтерінің саны мен олардың өзара əрекеттің күшейуі, дербістігінің төмендеуі айқындалады. Мақалада осы
жүйенің тарихында бұрын кездеспеген өзара əрекет етудің жаңа формаларының пайда болуына да көңіл бөлінеді.
Түйін сөздер: интеграция, дезинтеграция,саралау,еуразиялық,өзара əрекет ету, реинтеграциялану , институттану,
субрегионалдық, детерминанттық
The article describes the theoretical and methodological problems of the integration process. Analyzes are objective
reasons for the growing interdependence of the world, that coused strength multilateral cooperation and integration.It is shown
that integration is a process of movement and development of a particular system in which the number and intensity of
interactions of its elements is amplified by reducing relative independance.Simultaneously embrace new forms of interaction,
which was not in the past history of the system.
Keywords: integration, disintegration, differentiation, Eurasianism, interaction, reintegration, consensus,
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Как известно из истории, первая империя Саргона Древнего в Северной Месопотамии, как античная
форма интеграции, возникла более 4 тысячелетий назад, в 2371 г. до н.э. С того времени процесс формационной эволюции и интеграции пронизывает всю ткань человеческой истории. Однако по земному
шару, по регионам и странам этот процесс развивается неравномерно (в смысле географического распределения эпицентров различных общественных формаций и отдельных фаз каждой из них). В результате
те или иные регионы мирапо-разному втягиваются в общемировой процесс исторического развития.
Первоначально эпицентры формационной эволюции человечества и его интеграции располагались на
Востоке, затем они сместились в ареал Древней Греции и Рима и перемещались далее по Европе. Только
с развитием капитализма возникают такие производительные силы и средства, которые позволили ему
выступить в качестве первой универсальной формы общественного развития.
Если посмотреть в историю, то нетрудно заметить, что необходимость создания более широкой
политической организации, чем город-государство. диктовалась потребностями хозяйственного развития
античного мира: ростом товарного производства и экономических связей между отдельными районами.
Конкретно-историческим выражением этого процесса явилось возникновение эллинистических государств в Восточном Средиземноморье, завоевание Римом Италии, образование Сиракузской державы.
В "Немецкой идеологии" К.Маркс и Ф.Энгельс отмечали, что крупная промышленность сделала
конкуренцию универсальной, создавая средства сообщения и современный мировой рынок. "Она впервые
создала всемирную историю, поскольку поставила удовлетворение потребностей каждой цивилизованной
страны и каждого индивида в ней в зависимости от всего мира и поскольку уничтожила прежнюю,
естественно сложившуюся обособленность отдельных стран" [1]. В масштабах мира разные страны и
народы (или даже части народов) постоянно сосуществовали друг с другом, "внутренне" живя в неодинаковых исторических, временных измерениях.
Весь ход общечеловеческой истории свидетельствуето том, что процессы интеграции и дезинтеграции
сопровождались значительным прогрессом в экономике, науке, культуре. Это и понятно, так как диалектическая суть прогресса, умирание формации заключается, прежде всего, в зарождении материальных,
политических и духовных предпосылок будущего общества в недрах старого, что влечет за собой
прогрессивные сдвиги в сфере экономики, науки и культуры. Например, кризис и упадок феодализма как
формации является вместе с тем эпохой Возрождения, роста новых производительных сил в городе и
даже деревне. И наоборот, фаза становления новой формации обычно сопровождается существенным
понижением в "слабом звене" и без того не самого высокого уровня экономики и культуры. Так происходит потому, что процесс утверждения нового общественного строя неизбежно связан с определенным
нарушением производительных сил и нигилизмом по отношению к культурному наследию, олицетворяемому в сознании новых общественных сил со старыми господствующими классами. Этот цивилизованный регресс, разрушение значительной части материальных и духовных ценностей, созданных во время
предшествующего развития, сдерживают в течение переходной фазы рост экономики, науки, политической культуры. В дальнейшем, однако, по мере утверждения новой формации происходит "возрождение"
старых ценностей, но теперь уже на иной, принципиально обновленной и расширенной основе. Неравномерность социального, экономического и политического развития порождала у одних народов сознание
превосходства (реального или воображаемого) своей системы над прочими и вызывала стремление
навязать другим свой образ жизни, а еще чаще – утвердить свое господство. Крупнейшие в истории
империи, например, Персидская держава Ахеменидов, монархия Александра Македонского, Циньская и
Ханьская империи в Китае, империя Моголов в Индии, средиземноморская держава Рима, Османская,
австро-венгерская, британская империи и другие, создавались в результате ограбления более слабых,
менее развитых народов – как в форме "мирной" торговли (неэквивалентного обмена), так и при помощи
прямого, открытого насилия.
Изучая историю, мы изучаем историю возникновения, развития и упадка империй. Иными словами,
это процесс дифференциации, интеграции и дезинтеграции, но дезинтеграция не означает остановку или
"смерть", наоборотвсе повторяется по новому кругу, опять дифференциация, интеграция и дезинтеграция, каждый раз все происходит на более высоком уровне, по спирали, а каждая отдельно взятая "спираль" закручивается в одну большую "спираль", называемую всемирной историей. Что толкало людей на
разрушительные войны, какая идея двигала их на соединения совершенно разных народов под одной
крышей? Ответить на этот вопрос можно однозначно. Людьми двигал экономический интерес, жажда наживы, причем за счет других. И неудивительно, что побеждал в этом более сильный. Всемирная история
– это смена эпох, возвышение и упадок наций и государств, создаваемых этими народами. Неуклонно
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растущее взаимодействие между народами, развитие обмена продуктами, промышленного и сельскохозяйственного производства постоянно сопровождалось военными столкновениями. С 1496 г. до н.э. по
1861г. люди воевали 3130 лет и только 227 лет жили в мире. С экономической точки зрения, империя –
это специфический инструмент перераспределения избыточного продукта между народами в пользу более сильного государства, что позволило ему развиваться ускоренными темпами. Вспомним, каких высот
достигли в свое время Древний Египет, Греция, Рим, ведь известно, что античная цивилизация возводилась за счёт жестокой эксплуатации других народов. А разве в основе сегодняшнего благосостояния крупнейших европейских государств не лежит использованный в свое время принцип "разделяй и властвуй"?
Однако войны, унося каждый раз все больше жизней, причиняя все больший экономический ущерб,
наградив людей оружием разрушительной силы, не решили всех проблем. Наоборот, они привели в тупик
сохранение прежней модели. Кроме того, отношение метрополия-колония показали неэффективность
колониального труда.
Процессы развития представляют собой смену различных форм дифференциации и интеграции. Развитие человечества происходило, с одной стороны, в направлении все большей дифференциации форм
материальной и духовной культуры, с другой – в направлении усложнения форм взаимосвязей между
ними и установлении все более сложных интегративных образований.
Интеграционные процессы, захватывая фактически весь современный мир в целом, имеют ряд общих
(для разных общественных систем, стран, регионов) черт и закономерностей. По сути, любой объект
действительности можно рассматривать, с одной стороны, как определенную форму её дифференциации,
а с другой – как выражение некоторой целостности, единства, интеграции составляющих его элементов.
Известно, что государство появилось также как особый тип социальной интеграции. По мере развития
государства, с увеличением его экономическоймощи возрастала интенсивность взаимодействия между
различными государствами. Попытки объединить различные пароды на основе завоеваний, которые
осуществлялись на протяжении всей истории, в целом не могли быть успешными. И хотя создаваемые
таким путем огромные государства могли существовать довольно длительное время, хозяйственная и
культурная разобщенность различных народов, рост их национального самосознания рано или поздно
приводили к распаду этих искусственных образований. В этом отношении чрезвычайно показательны
судьбы Римской, Византийской, Оттоманской, Австро-Венгерской, Британской, Российской, а затем
Советской империй. Именно развитие экономических связей создало прочный базис для взаимодействия
между народами во всех других сферах.Особенно быстро эти процессы стали протекать в условиях
капиталистического правительства, основы которого начали формироваться с XVI в. В результате
промышленной революции XVIII-XIX вв. в Англии, Нидерландах, Франции сформировались национальные товарные рынки и вместе с тем начался интенсивный процесс развития мирового хозяйства. Развитие
капитализма привело к созданию во II-ой половине XIX в. международной системы разделения труда и
установлению в пределах единого мирового хозяйства теснейшей взаимосвязи между странами. Наступил новый этап всемирной истории.
Интеграция представляет собой процесс движения и развития определенной системы, в котором число
и интенсивность взаимодействий её элементов растет – усиливается их взаимная связь и уменьшается их
относительная самостоятельность друг по отношению к другу. При этом могут проявляться новые формы
взаимодействия, т.е. формы, которых не было в прежней истории этой системы. В основе взаимодействия
лежит существенная необходимая связь, которую называют законом.
Под дезинтеграцией соответственно происходит противоположный интеграции процесс, а именно:
уменьшение числа и интенсивности взаимодействий элементов – процесс разложения, распада, разрушения отделения, изоляции, т.е. какие-то законы прекращают своё существование. Но не всегда дезинтеграция – это разрушение. Интеграционный процесс предполагает процесс дезинтеграционный. Например,
ряд двух и многосторонних договоров и соглашений между государствами и созданные на основе
таковых учреждения, имеющие сами по себе интегрирующий характер, оказываются тормозом для более
широких, носящих всемирный характер интеграционных процессов. Скорость, направление и форма
интеграционного процесса зависят не только от силы причин, действующих в направлении интеграции,
но и от силы противодействующих дезинтегрирующих причин.
Таким образом, если интеграция – это ведущая сила, то она всегда связана с различными дезинтеграционными процессами, являющимися либо её предпосылкой, либо следствием, либо сопутствующими ей.
Например, процессы разложения отживших свой век форм правительства, форм собственности, форм
властвования существовали целые исторические эпохи, что вело, с одной стороны, к интеграции тех сил,
которые стремились к сохранению устаревшего, а с другой стороны – к интеграции сил, стремящихся к
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созданию новых форм правительства, отношений.
Лукреций (98-55 гг. до н.э.) в поэме "О природе вещей", пропагандируя материалистическое учение
Эпикура, пытался дать естественнонаучное объяснение происхождению человека и общества, развивавшегося, по его мнению, без вмешательства богов. После образования Земли, как считал Лукреций, из
скорости и теплоты возникли растения, затем животные, многие из которых были несовершенны и
вымерли, и, наконец, человек. Вначале люди были дики, как звери, но постепенно благодаря опыту и
наблюдению они научились добывать огонь, строить жилища, возделывать землю. Люди стали объединяться в семьи, а семьи стали объединяться для взаимной поддержки в общества. Это дало возможность
развития языков, наук, искусств, ремесел, идей права и справедливости. Но появились цари, наиболее
сильные стали захватывать и делить землю; возникли собственность и жажда богатства, ведущие к
войнам и преступлениям.
Как явствует из исторических источников, со второй половины 1 тысячелетия до н.э. племена и
народы Центральной Азии в условиях кочевого быта формировали крупные племенные объединения,
превращавшиеся иногда в огромные "державы" кочевников, гунны, например, объединялись в союз из 24
племен, подразделявшиеся на две части: восточную и западную. Стабильностьтаких союзов обеспечивалась наличием родовых и племенных связей. В 1 в. до н.э. усуньский племенной союз представлял собой
крупную политическую силу. Его правитель женился на китайской царевне и объявил ее младшей женой,
тогда как старшей продолжала оставаться дочь гуннского предводителя. Однако и такие методы и
средства были недолговечными. Вместо родоплеменных связей более приоритетными становятся экономические и политические интересы [2]. Империи, лишенные общей экономической основы и представляющие собой насильственные объединения различных по уровню своего развития стран и областей, не
могли быть прочными и устойчивыми. Так пала в конце VII века до н.э. держава, включавшая в своем
составе большую часть Передней Азии и Египет. Она пала под ударами Вавилонии и Мидии [3]. При
столкновении с возникшим в VI веке более сильным в военном отношении Персидским государством не
cмогла устоять и Вавилонская держава.
Попытки создания наднациональных органов в истории различных империй, безусловно, были.
Например, в XVI в. укрепление императорской власти было для Карла V не только целью, но и средством
к достижению заветной мечты о создании вселенской монархии-наследницы Древнего Рима или империи
Карла Великого. Карл V сознательно пытался придать своей империи "наднациональный" характер, не
подчеркивать ее испанскую основу и связь своих планов создания универсальной монархии с кастильской традицией крестовых походов против мавров. В то же время развитие национального сознания еще
не продвинулось настолько, чтобы повсеместно цементировать сопротивление планам образования путем
войн и династических комбинаций "наднациональных" государств, более или менее приближающихся к
положению господствующей державы в этой части континента. Создание империи имело определенные
объективные условия, совпавшие с началом широкого применения трех важнейших изобретений. Компаса, с помощью которого стали возможными открытие и освоение новых торговых путей, и утверждение
европейцев на необъятных территориях Нового Света. Книгопечатания, сыгравшего столь важную роль в
качестве орудия идеологической войны, пропаганды векового конфликта, расширения средств духовного
принуждения в руках вдохновителей и организаторов этого конфликта. Качественные изменения в
военном деле, оказались чрезвычайно благоприятными для крупных держав и наиболее сильной из них –
империи Карла V. Отход от средневековой военной тактики произошел очень быстро [4]. Империя Карла
V объективно была попыткой феодального общества найти удобную форму политической надстройки,
которая вместе с тем отвечала бы новым экономическим условиям, точнее говоря, словами Маркса,
"торговым потребностям нового мирового рынка, созданного великими открытиями конца XV в." [5].
Над мировым рынком была бы надстроена мировая империя Габсбургов. Однако эта попытка противоречила реальным тенденциям развития, поскольку возникновение мирового рынка создавало острейшее
соперничество между европейскими странами за господствующие позиции в мировой торговле. Это
является ярким примером интеграционных процессов в мировой истории.
Проявлением подобных интеграционных процессов является также Евразийский проект, "который мог
бы стать практическим транслятором языков различных культур, способный гасить зарождающиеся
межцивилизационные конфликты" [6].
Существует немало теоретических обоснований российского евразийства. Были попытки выявить
природу евразийства России в сочетаниях леса и степи, обусловливающих необходимость постоянного
взаимодействия, симбиоза образов жизни. Евразийство рассматривалось и как необходимость сочетания
различных этносов, позволяющего получать интегральную выгоду от совместного использования
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уникальных ресурсов и разделения труда. Россия как великая евразийская держава исторически стала
ключевым фактором цивилизационного равновесия. Стабильность огромного региона около и вокруг
России определяется ее ролью "щита" близких ей народов и государств. Внутренние разломы, цивилизационные трансформации превращали Россию в источник стабильностидля соседних регионов, многие из
которых становились полигоном противоборства различных сил.Следует иметь в виду, что безопасность
народов на евразийском пространстве, неделима, что, обострение цивилизационныхконфликтов
непосредственно вытекает из нарушения фундаментальных принципов евразийства.
Современное евразийство как принцип политики может дать реальный позитивный результат при
взаимной адаптации западноевропейской и евразийской цивилизационных парадигм. Но это в отдаленном будущем.
В 1920-1930-х годах евразийская теория, сформировавшаяся среди той части русской эмиграции,
которая отстаивала идею единства бывшей Российской империи, утверждала суперэтническое единство
всех народов, населявших Россию, включая и оседлых мусульман Средней Азии. Такова была точка
зрения основателей "евразийства".
Россия вследствие прихода большевиков к власти выпала из состава Европы, куда она была искусственно и насильственно включена Петром I, и где она удерживалась последующими монархами.
Большевистская революция свершила суд над тем периодом русской истории, который начался петровскими реформами, включая перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Следствием октябрьского
переворота явилась отмена либерализма, демократии, парламентаризма и прочих западных явлений и
установление жесточайших форм деспотизма. К концу 30-х годов евразийство как движение фактически
прекратило свое существование.
Сегодня,когда Казахстан и Кыргызстан наиболее активно проявляют инициативу по реинтеграции
территории бывшего СССР, тогда как Узбекистан и Туркмения относятся к ней индифферентно, а то и
отрицательно, следует помнить, что за несовпадением позиций государств региона скрываются не только
расхождения между их краткосрочными экономическими и политическими интересами, но и глубоко
укорененное различие, обусловленное принадлежностью титульных наций двух первых государств к
евразийскому суперэтносу, а двух других – к мусульманскому. Оно может не вполне осознаваться, но на
политический выбор, безусловно, влияет.Поэтому следует согласиться с выводом Л.Н.Гумилева о том,
что длительная и ожесточенная борьба Тохтамыша с Тимуром была не простой войной двух соперничающих правителей, а непримиримым противоборством двух различных суперэтносов – евразийского и
мусульманского [7]. Поверхностно исламизированная Степь боролась с действительно мусульманской
империей Тимура не на жизнь, а на смерть.
Очевидно, что сегодня необходим новый взгляд на евразийство, в связи с происходящими глобальными цивилизационными сдвигами. Евразийство становится явлением, глобальным по своему характеру и
смыслу. Западная Европа стремится в Азию, Азия уже присутствует в Европе. Синтез культур Запада и
Востока становится и необходимым и, в какой-то мере, при позитивном характере мирового развития,
неизбежным. На таких принципах основывается проект Евразийского Союза Н.А.Назарбаева [8].
В конце 80-х-начале 90-х годов прошлого столетия обозначились новые тенденции в развитии
европейской интеграции в сфере экономики и финансов, торговли, культуры, образования, внешней
политики и политики безопасности. На фоне дезинтеграционных процессов, на востоке Европы и на всем
пространстве бывшего СССР, на фоне кризиса, который переживает российское общество, исследование
интегрирующих факторов, способных превратить Европу из континента войн в пространство долгосрочного мира и стабильности, в модель экономического сотрудничества и процветания, в регион, где
отношения строятся на философии уважения прав человека, имеет особое значение.
В последнее время к данной схеме интеграции стали относиться более осторожно, имея в виду, что
этот процесс, во-первых, далеко не обязательно идет в поступательном направлении — он может быть
«заторможен» на том или ином этапе; во-вторых, экономическая интеграция не всегда приводит к
политической, как многие полагали ранее, выделяя пятую ступень. Именно политическая сфера оказывается наиболее сложной и болезненной в процессе интеграции, что видно на примере Европейского Союза,
где
вопрос
об
Общей
внешней
политике
и
политике
безопасности
(англ.:
CommonForeignandSecurityPolicy, CFSP) был зафиксирован в документах Маастрихтского договора,
подписанного в 1992 г. До сих пор эта область в ЕС остается менее разработанной, чем другие, хотя в
последние годы здесь намечаются значительные сдвиги.
Еще одной причиной, побуждающей к интеграционным процессам, является заинтересованность
«средних» и «малых» государств в увеличении своего международного влияния. Для этих стран объеди24
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ненными усилиями воздействовать на международные процессы значительно легче, чем в одиночку. На
примереЕвропейского союзаможно проследить, что если первоначально членами европейского сообщества были 3 «малых» и 3 «больших» государства, с 1973 г. – 5 «малых» и 4 «больших», в 1980-е годы –
соответственно, 8 и 4, а с 1995 г. – 11 «малых» и 4 «больших», то среди признанных в качестве кандидатов в ЕС еще 11 стран все являются «малыми», за исключением Польши, которая рассматривается как
среднее. Государство, вступая в международную организацию, формально теряет ряд функций, но
одновременно приобретает дополнительно рад других, что оказывается особенно важным для «малых»
государств. Эту тенденциюотметил Президент РК Н.А.Назарбаев, заявивший об усилении ролисреднеразмерных государств. Роствзаимозависимости мира, возникновение и обострение глобальных проблем
вызвал необходимость добиваться принятия глобальных стратегических решений на консенсусной
основе, где должензвучат голос и среднихстран [9].
Термин "Евразия" употребляется по-разному: географически, геополитически и экономически. Он
также применяется как социокультурное, культурно-историческое, этнографическое и этнологическое
единство.Здесь закономерным является вопрос: представляет ли понятие "Евразия" и Европу, и Азию, т.е.
синтез двух начал, или не означает ни Европу, ни Азию, а некий срединный третий мир со своим
неповторимым и своеобразным лицом? Евразия, прежде всего, понятие географическое и геополитическое. Термин "Европа" в его нынешнем употреблении устарел, ибо Европа географически делится на две
несоизмеримые части – океаническую, Западную Европу и Континентальную, Восточную. Название
Европы заслуживает только Западная. Восточная же, вместе с территорией Азии, отличной от "собственно Азии" – Индии, Китая и т.д. – образует особую географическую целостность, Евразию. Евразия есть
также экономическое понятие, поскольку особый её географический статус способствовал развитию
внутренних экономических связей. И, наконец, Евразия – особый социокультурный мир, культурно-историческое, этнографическое и этнологическое единство. В этом последнем определении таится двусмысленность: представляет ли Евразия и Европу, и Азию, т.е. синтез двух начал, или "Евразия" не означает –
ни Европа, ни Азия, а некий срединный третий мир со своим неповторимым и своеобразным лицом? [10].
На территории Евразии давно произошло этническое смешение, славяне слились с "туранскими
народами". Славяне вообще испокон века ближе к Востоку, чем к Западу, и русская культура имеет
восточные корни. На формирование русской культуры, отмечают евразийцы, оказали влияние Юг,
Восток и Запад. Н.С.Трубецкой отмечал, что в результате сложных этнических процессов на территории
Евразии сформировался "туранский психологический тип" индивида [11].
Идея ЕАС вызвала неоднозначную реакцию в странах СНГи получила разноречивые оценки глав
государств Содружества и лидеров различных общественно-политических движений, партий, учёных, а
также представителей средств массовой информации.
Евразийство как явление объединяет в себе множество компонентов: географическую общность
народов, населяющих континент от Карпат до Тибета; общий менталитет, культуру, историческую судьбу
народов, а также единое экономическое пространство, специфическое разделение труда по регионам.
Интеграционные группировки стали во второй половине XX в. возникать в различных частях планеты.
К настоящему времени на всем земном шаре можно насчитать около 30 интеграционных объединений.
Наибольший успех среди них имеют такие известные объединения, как Европейский Союз с более чем
50-летним опытом интеграционного развития. Несколько лет назад и в Западном полушарии создано
новое интеграционное объединение – НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле),
членами которого являются США, Канада и Мексика. В Латинской Америке, может быть, кстати, более
близкой к региону Центральной Азии, это Меркосур в составе Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая.
В Юго-Восточной Азии успешно развивается блок АСЕАН.
Интеграционные объединения создавались не только в регионах с высоко- и среднеразвитым индустриальным хозяйством (каковыми являлись Североамериканская ассоциация свободной торговли
(НАФТА), Азиатско-Тихоокеанская экономическая кооперация (АТЭК), Ассоциация стран Юго-восточной Азии (АСЕАН), Латиноамериканская интеграционная ассоциация (ЛАИА), Центральноамериканский
общий рынок (ЦАОР), но в самых отсталых регионах мира (Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Южноафриканская конференция развития и координации (ЮАКРК),
Восточноафриканское экономическое сообщество (ВАЭС), Карибский общий рынок (КОР) и множество
других). Последние объединения, по нашему мнению, преимущественно, детерминируются политическими факторами, опирающимися в интеграционных устремлениях не на наличие сильного экономического
притяжения (наоборот, в экономическом плане многие из них являются конкурентами из-за однородной
специализации), а на поиск геополитических, геоэкономических основ. Как выразился К.Якобайт, "...в
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начале 60-х гг., в порядке подражания основанию ЕЭС, в развивающихся странах имела место первая
волна создания региональных союзов [12]. Действительно, в период с 1948 по 1990 гг. в общей сложности
в ГАТТ поступило более 70-ти соглашений о региональной интеграции.
Несмотря на ряд существующих преград, складывающаяся интеграционная группа в Западной Европе,
продемонстрировала в целом эффективность в осуществлении некоторых крупных проектов. Глубоко
фрагментированный третий мир, исходя из этого опыта, также попытался найти панацею в решении
своих экономических и политических проблем на путях межгосударственной интеграции. Опора преимущественно на политическую волю стран, участвующих в интеграционных проектах, привела к очень
быстрой декларативной институционализации интеграционных структур. Несмотря на то, что институциональные аспекты являются очень важными условиями интеграционных процессов, тем не менее, без
действенной опоры на геоэкономические и геополитические детерминанты, большинство созданных
объединений показали вскоре свою низкую эффективность.
Анализ существовавших в странах третьего мира региональных интеграционных структур показал,
что большинство из них имели неудачный опыт функционирования, тогда как в Западной Европе, несмотря на спады, наблюдается некоторый успех. Исключение могут составить страны АСЕАН, где попытки
интеграции первоначально имели ярко выраженный политический характер и были направлены на создание региональных структур безопасности.
Один из примеров позитивного влияния интеграции в политической сфере мы можем наблюдать в
Юго-Восточной Азии. Создание Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходило на фоне
крупномасштабного конфликта в Индокитае, что стало одной из главных детерминант в стремлении
создать субрегиональную группировку. Эта международная организация была создана в 1967 г. –
Сингапуром. Малайзией, Индонезией, Филиппинами, Таиландом. Что интересно, первоначальная инициатива исходила от города-государства Сингапура. Изначально цели организации связаны были с созданием условий для безопасного развития. В дальнейшем, по оценкам большинства специалистов, АСЕАН
сумела стимулировать социально-экономическое развитие членов ассоциации и обеспечить безопасность
во внешнеполитическом аспекте. Миротворческая деятельность оказала значительное влияние на прекращение ряда острых конфликтов в ЮВА. АСЕАН добилась значительных успехов во внешнеполитической
сфере, в создании базы региональной безопасности, а также позитивно повлияла на расширение зон
стабильности в АТР и в регионе Индийского океана. В настоящее время – после присоединения к АСЕАН
Брунея и Вьетнама – эта группа объединяет 9 стран. Но за 30-летний период своего функционирования
интеграция в экономической сфере оказалась не столь значительной. Существенную часть внешней
торговли приходится на страны вне АСЕАН, прежде всего Японию, США, государства ЕС. За этот
период не были сняты внутри региональные торговые тарифы. В 1992 г. в Сингапуре, на 4-й встрече на
высшем уровне, страны ассоциации решили создатьзону свободной торговли.
Наиболее крупным и демонстрирующим относительную эффективность, интеграционным объединением в Латинской Америке является Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) созданный в
1991 г. Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем. В настоящее время интеграционная группировка
МЕРКОСУР объединяет более 200 млн. чел (45% населения континента), здесь сосредоточена половина
совокупного ВВП 40% иностранных инвестиций Латинской Америки. В сравнении с другими группами
пороговых стран, за короткий промежуток времени между членами объединения (с 1991 по 1995 гг.)
товарооборот увеличился в три раза. Кроме того, элиты этих стран продемонстрировали способность
регулировать процессы, ограничивая часть национального суверенитета. Так, в конце 1994 г. были созданы Совет общего рынка в составе министров иностранных дел и Группа общего рынка – постоянно
действующий исполнительный орган, имеющий исполнительный секретариат и 10 технических комиссий. В отличие от Европейского Союза, североамериканская зона свободной торговли не имеет наднациональных институтов, обладающих широкомасштабными полномочиями. В политическом плане среди
участников североамериканского режима свободной торговли нет таких глубоких противоречий, которые
были свойственны для участников европейской интеграции. В экономическом плане, НАФТА по ряду
показателей догоняет ЕС. К примеру, доля США во внешнеторговом обороте Канады составляет 70%, а
доля Канады во внешнеторговом обороте США – 20%. Это очень высокий показатель интегрированности, хотя, тем не менее, Канада не спешила в свое время снимать торговые пошлины с США. Для сравнения, в самой интегрированной группировке, в рамках ЕС, доля Германии во внешнеторговом обороте
Франции составляет менее 20%, а доля Франции соответственно – выше 10%. Эти показатели в какой-то
степени оставляют в перспективе возможность того, что НАФТА сможет составить конкуренцию другим
торговым блокам и прежде всего ЕС. Конкурентоспособность объединения США, Канады и Мексики, как
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уже говорилось, увеличиваем вероятность доминирования Вашингтона в Латинской Америке в перспективе. Способность НАФТА эффективно функционировать может сделать еще более привлекательным
выбор американской модели развитие для пороговых стран Южной Америки.
В 1980-е гг. наблюдалась вторая волна интеграционных устремлений в государствах третьего мира.
Как отмечают исследователи, это был с обусловлено реакцией развивающихся стран на укрепление
торговых блоков Северной Америке и Западной Европе. Особенно крупные региональные интеграционные группировки наблюдались в Юго-Восточной Азии и вЛатинской Америке. Успехи их ряд европейских ученых попытались применить к остальным странам Юга. Но, как и в первую волну региональной
интеграции, в трансформационных странах и государствах субсахарского региона осуществление
интеграционных инициатив сталкивалось с достаточно сложными препятствиями и оставалось трудновыполнимым. По сути, главные причины ограничивающими интеграцию оказались прежними – неустойчивость экономических систем, политическая нестабильность и тенденция обострения межгосударственных
отношений на почве территориальных и этнических конфликтов.
Таким образом, в современных интеграционных тенденциях в мире можно выделить два основных
направления формирования региональных групп.
Во-первых, эти процессы активизируются в результате интенсивных торгово-экономических отношений между определенными странами, при этом динамика этих процессов значительно опережает взаимодействия с другими странами. Эта тенденция, по нашему мнению, объективно способствует расширению
каналов политических коммуникаций между субъектами объединения и подталкивает к интеграционным
инициативам в политической сфере.
Во-вторых, региональные объединения возникают в результате политических усилий, которые могут
не всегда опираться и учитывать географические или исторические особенности.
Мировое сообщество столкнулось с острейшими глобальными проблемами, затрагивающими самые
основы его существования. Быстрые качественные преобразования претерпевает социальная структура
современных обществ, кардинально меняется весь образ жизни людей, их сознание, психология. Впервые
в истории человечества общечеловеческие ценности приобретают приоритет над социально-классовыми
и национально-государственными. Происходят фундаментальная и часто мучительная переоценка ценностей, переосмысление сущности и критериев общественного прогресса и интеграции.
Весь мир сегодня стремится к интеграции. Телефон, телевизор, компьютер, холодильник, стиральная
машина, джинсы, мыло, тысячи и тысячи других предметов ежедневного обихода уже наднациональны.
Сегодня можно обычным самолётом за сутки облететь Землю. Все одинаково играют в футбол, теннис,
занимаются боксом, каратэ. Становится единой сама цивилизация. Человечество движется в этом направлении, несмотря на войны и революции, фашизм, большевизм, ретроградный фундаментализм и все другие отклонения, от некой высшей цели, ради которой и существует этот мир. Европейский союз, Лига
арабских государств, объединения южноамериканских государств, стран Азиатско-тихоокеанского региона и др. углубляют взаимоотношения, ищут и находят взаимоприемлемые решения политических и экономических проблем. От этого их государственные интересы только выигрывают. Закон развития неумолимо привел к распаду Британскую, Французскую и другие империи. История человечествазаполнена
идеями и полыхает пожарами. Движение Маздака, охватившее в 5-6 вв. н.э. всю Переднюю и Среднюю
Азию, восстание Муканны, государство карматов в Аравии, альбигойская ересь в Южной Франции, утопический социализм, да и Парижская коммуна вовсе не случайное явление в истории. При этом бывало,
рушились государства и империи. Исключением долгое время оставался последний – советский. Его распад является индикатором необходимости новой интеграции. Такова диалектика интеграции и дезинтеграции. Интеграция, в конечном счете, без дезинтеграции не бывает, и наоборот. Утверждение о том, что
интеграция – глобальный процесс, абсолютно не исключает процесса дезинтеграции. Вопрос в том, какой
из них будет преобладать во взаимоотношениях государств. При любой интеграции возникает проблема
минимизации дезинтеграционного процесса. Это связано с интересами различных социальных и национальных групп, государств и регионов. Так, в 1991 г., когда произошел распад СССР, на месте которого
образовались 15 новых государств, распались и некоторые международные организации, где Советский
Союз играл ключевую роль (в частности, Совет Экономической Взаимопомощи, Организация Варшавского Договора). В 1990-е годы произошел распад таких государств, как Югославия и Чехословакия. В
первом случае дезинтеграция прошла болезненно, с целым рядом вооруженнных конфликтов; во втором
– мягко, получив название «бархатного развода». В ряде вновь образованных стран наблюдаются
сильные сепаратистские тенденции, например, в Молдавии (проблема Приднестровья), Грузии (Абхазия),
России (Чечня) и т.п.
Все вышесказанное говорит о том, что интеграционные процессы проходят далеко не просто. Нацио27
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нальные интересы одних государств, сталкиваются с интересами других стран, объединений, регионов. К
этому следует добавить, что участники интеграции обычно находятся на разных стадиях экономического
и социального развития. Поэтому, несмотря на взаимную выгоду от интеграции, вклад одних в той или
иной сфере оказывается большим, чем других. Имеет значение и неоднородность интересов различных
групп внутри интегрирующихся стран. Кто-то выигрывает от интеграции в большей степени, поэтому
заинтересован в ней, в то время,как другие слои населения или группы оказываются в проигрыше, что
вынуждает последних выступать против интеграционных процессов, оказывая давление на правительственные структуры.
В то же время, очевидно, что наряду с поступательным движением по пути все большей интеграции,
когда эти процессы в одной области стимулируют ее и в других, возможны и противоположные процессы, когда схема региональной интеграции терпит провал, как это произошло в случае с попытками
интеграции в Восточной Африке. Региональная интеграционная структура может также стагнировать, как
это имеет местов центральноазиатскомрегионе. В этих условиях интеграция в одних сферах начинает
противоречить процессам, происходящим в других областях.
Отношения между интеграционными и дезинтеграционными процессами следует, скорее, рассматривать аналогично существующим между глобализацией и регионализацией. Мир после окончания холодной войны характеризуется перестройкой многих внутригосударственных и межгосударственных
отношений. Эта перестройка идет, прежде всего, по пути интеграционных процессов, что особенно четко
видно на примере развития Европейского союза, но при этом не исключает распад прежних связей и
образований.
Политическая интеграция предполагает оформление политического сообщества, лишенного территориальной привязки. Это называется коммуникативнойинтеграцией, концептуальныеоснования
которой разрабатывались К.Дойчем. Участники подобного политического сообщества объединеныв
первую очередь общейкультурой, формальными и неформальными нормами, обычаями, нравами и
ценностями. Это означает, что действующие лица интеграции непосредственно встраиваются в
институциональный процесс обучения интеграционному поведению, такой способ соответствует процессу «вовлеченного участия».
В аналитическом плане интеграция подразделяется на негативную и позитивную. Негативнаяинтеграция предполагает устранение национальных барьеров для оформления рынков больших масштабов. Роль
наднациональных институтов состоитв данном случаев том, чтобы не позволять государствамвмешиваться в функционированиерегионального рынка ради поддержания равных длявсех экономических
акторов конкурентных условий. Государства при этом выступают как участники политической интеграции, новыстраивания общей многоуровневой региональной политической системы не происходит.
Вусловиях позитивной интеграции государства-участники должны приводить внутренние механизмы
в соответствие с моделью, которая обозначена в наднациональных политических решениях. Позитивная
интеграцияв большей степени социальноориентирована. Она представляет собой системы регулирующих импульсов, устанавливающих стандарты в отношении товаров, производства, условийтруда и
охраны окружающейсреды.
Необходимоотметить, что все обозначенные процессы, касаютсяпрежде всего, наиболее развитой
исложной
по
формам
региональнойинтеграции
ЕвропейскогоСоюза.
Проблемы,
с
которымисегоднясталкиваются
европейские
государства
приопределении
своей
интеграционнойстратегиилежат вне пределов традиционной внешней политики. Требуются иные
концепции, которые объясняли бы происхо-дящую трансформацию. Европейский опыт интеграции
интенсивно изучается с целью возможного его применения в других регионах. Однако исследования и
практика показывают, что, несмотря на наличие общих закономерностей, интеграционные процессы в
каждом отдельном случае имеют свою специфику[13]. Будут ли интеграционные процессы в мире
развиваться по тем же принципам, как это проходило в рамках ЕС, покажет будущее.
Резюмируя исследование по интеграции и дезинтеграции, следует отметить, что эти проблемы – не
вдруг, не сейчас появившиеся явления. История народов, государств в мире в течение тысячелетий сопровождалась противоречивыми тенденциями, интеграции и распада. Притом, не тенденция распада, а
тенденция интеграции всегда была преобладающей, что доказывает ее необходимую закономерность во
всем мире. Под разными предлогами увлечение самоизоляцией, приводящей к распаду, оказалось в
истории непродуктивным. Поэтому стремление Республики Казахстан, как и других государств, к
интеграции является исторически закономерным явлением. Этап суверенизации республики закономерно
должен уступить более перспективной и новой закономерности объединения.
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Г.И. Досмагамбетова –Академии государственного управления при Президенте РК,
доценткафедры «Политическая стратегия государства, к.полит.н., Казахстан, Астана
Мақаладақоғамды демократиялық басқару жүйесіндегі жергілікті өзін-өзі басқару институтының алатын орны
мен оныңөзіндік, екі жақты сипаты негізделген. Демократиялық құқықтық əлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы мен
дамуындағы, сондай-ақ азаматтық қоғам институтының қалыптасуындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың мəні ашып
көрсетілген.
Кілт сөздер: Жергілікті қоғамдастық, жергіліктіөзін-өзі басқару, көпшілік билік, азаматтық қоғам, құқықтық
мемлекет
В статье обосновано место института местного самоуправления в демократической системе управления
обществом и его специфический, двойственный характер. Раскрыто значение местного самоуправления в становлении и развитии демократического правового социального государства, а также в формировании институтов гражданского общества.
Ключевые слова: местные сообщества, местное самоуправление, публичная власть, гражданское общество,
правовое государство
In the articlejustified the local government institutionindemocratic systemof social controlandtheir
specificdualcharacter.The significanceof local governmentin the development ofsocialdemocratic legalstate, as well as in the
formation ofcivil society institutions.
Keywords:Local communities, local government, public authority, civil society, constitutional state

Сложившееся состояние демократических преобразований обусловливает необходимость поиска
перспектив и путей развития казахстанской государственности. Одним из его важнейших направлений
остается оптимизация деятельности населения. Широкое вовлечение граждан в решение проблем
местной жизни, результативное удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных положений при сохранении баланса государственных и местных интересов, т.е.
коллективных интересов членов местных сообществ, способны заложить прочный фундамент для
гражданского согласия.
Эта цель в Казахстане может быть достигнута путем формирования системы местного самоуправления. Так, в соответствии с законом РК местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества), проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное самоуправление, формируются и функционируют его органы [1].
Как известно, власть, которая выступает от имени всего народа, является публичной властью. По
этимологии и содержанию слово «публичная власть» означает власть, созданную и реализуемую в
обществе, с участием общества и во имя общества, его потребностей и интересов.Публичная власть
прошла вместе с обществом сложный путь развития, принимая различные формы. В период своего
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зарождения была анонимной, распыленной среди членов рода и проявлялась в совокупности верований и
обычаев, которые регламентировали поведение человека. Позже она приняла форму персонифицированной власти вождей, старейшин, царей, императоров, и, наконец, – институциализированной, с опорой на
институт власти.
Публичная власть как типовое понятие включает в себя муниципальную власть, т.е. власть, созданную
местным сообществом и осуществляемую как непосредственное волеизъявление народа, либо через
избираемые им органы самоуправления для решения вопросов местного значения, организации жизнедеятельности местного сообщества. Исходя из этого, можно утверждать, что муниципальная власть выступает как ветвь публичной власти, особенностью которой является привязка к территории.
В Казахстане, как в любом государстве с президентской формой правления, формируется трехуровневая публичная власть. Такая модель отражает единую систему публичной власти, в которой в качестве
звеньев по вертикали различаются: центральный уровень, региональный уровень (местная государственная власть) и муниципальный (местное самоуправление). Центральный и региональный уровень власти
образуют в системном функционировании государственную власть. Нижнее звено в системе публичной
власти имеет отличия в понятиях (и общественных явлениях, которые они отражают) государственной
власти и муниципальной власти (МСУ)1.
Общепризнанна роль местного самоуправления в становлении и развитии демократического правового социального государства, а также в формировании институтов гражданского общества сегодня.
Необходимость его дальнейшего развития обозначена вПослании Президента Республики Казахстан
народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», в
котором отмечается что «важно развивать местное самоуправление, расширить участие граждан в
решении всех вопросов местного развития» [2].
Современное местное самоуправление как форма самоорганизации населения несет в себе как признаки государственных, так и общественных институтов, то есть имеет двойственную природу и по сути
своей является общественно-государственным институтом. Представляется важным, чтобы этот институт
не был противопоставлен государству, а тесно взаимодействовал с ним.
Но, к сожалению, в отношении формирующихся органов местного самоуправления в Казахстане
необходимо преодолеть существующий стереотип восприятия их как способа сугубо хозяйственно-экономической организации, в отличие от государственных органов, прочно связанных в общественном сознании граждан с политической деятельностью. Фактически, местный уровень власти в общественном
мнении зачастую еще не представляется той силой, с помощью которой можно эффективно решать
актуальные вопросы местного сообщества.
Вероятно, в недооценке политической природы местного самоуправления сказались два обстоятельства. С одной стороны, еще не накоплен достаточный эмпирический материал для широких политологических обобщений. С другой стороны, вопрос о том, можно ли считать деятельность органов местного
самоуправления политической, вообще зависит от различных подходов к определению понятия «политика». Это обстоятельство требует рассмотрение проблемы становления местного самоуправления через
призму его «политической составляющей».
Необходимо признать, что на первый взгляд, функции местного самоуправления действительно выглядят чисто хозяйственными, связанными, к примеру, с обеспечение работы коммунальных служб, муниципальных предприятий и т.д. Однако на самом деле все эти задачи являются лишь вторичным проявлением
основной функции органов местного самоуправления-распределительной. Очевидно, что местное
самоуправление не является коммерческим предприятием или производственной организацией, так как в
его задачу не входит получение прибыли как основной цели хозяйственной деятельности. Муниципальные органы власти избираются населением, которые доверяют им управление общими делами, выделяя
для этого ресурсы из собственных средств. Поэтому главная функция органов местного самоуправления умелое распоряжение этими средствами, что и составляет функцию органов власти. Но именно там, где
есть возможность получить право распоряжаться ресурсами, где происходит конфликт интересов и
начинается политика и политическая борьба. По этой причине избрание в органы власти, в том числе на
местном уровне, выступает источником конфликтов интересов и предметом борьбы социально и полити1

Термин «муниципальный», который является синонимом слова «местный» имеет латинское происхождение. В римской империи термин «municipium» обозначал название города, имеющего преимущества самоуправления. (т.е. жители сами избирали должностных лиц), а не управляющегося императорскими чиновниками. В
свою очередь, слово «municipium» происходит от двух слов: «munis» (ноша, бремя) и «capio». recepio» (принимаю на себя, беру). Жители брали на себя некоторую «ношу» по управлению собственными делами.
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чески структурированных групп. Степень развития института местного самоуправления в Казахстане
пока не позволяет обосновать подобные факты, в связи с этим заметим, что зарубежные авторы обращают
внимание на эту сторону местного самоуправления: «По своей сущности муниципальная политика ориентируется на отдельные программы, на решение конкретных проблем. Однако муниципальная политика
является политикой в том смысле, что и здесь следует делать выбор между альтернативными решениями
в пользу той или иной программ или защиты определенных интересов» [3].
Бесспорно и то, что главной сущностной чертой местного самоуправления является его двойственная
природа, так как «представляет собой ту специфическую ветвь власти, которая на местном уровне, с
одной стороны, участвует в осуществлении воли государства, с другой – наиболее полно учитывает
интересы населения» [4].
Это объясняется существованием двух, имеющих богатую интеллектуальную и практическую
историю, теорий местного самоуправления. Так, в рамках государственной теории местное самоуправление рассматривается «как разновидность и одна из возможных форм местного управления, инкорпорированного в систему государственного управления страной в целом» [5]. Вторая точка зрения усматривает в
местном самоуправлении одну из форм проявления общественной инициативы и сводится к необходимости минимизации роли государства в решении местных проблем. Несомненно, что подобное положение
вещей является следствием длительной традиции рассмотрения государства и гражданского общества как
двух антагонистических форм жизнедеятельности людей. Вследствие этого при реализации первого
подхода наблюдается занижение роли инициатив снизу, ущемление демократических принципов участия
граждан в решении своих частных проблем, ставится под сомнение возможность общества к самоорганизации и самоуправлению. В случае возобладания на практике попыток осуществления так называемой
общественной теории самоуправления, особенно в государствах постсоветского пространства с сильными
традициями централизованного бюрократического управления страной, местное самоуправление
предстает скорее в форме благих, но пустых деклараций, нежели реально существующим социальным
феноменом.
Разрешая противоречия между «общественным» и «государственными» подходами к местному
самоуправлению, было бы правильнее, с нашей точки зрения, исходить из концепции многоуровневых
территориально-политических систем. Главным таким уровнем является государство, обладающее
суверенитетом. Если понимать государство как организацию властных отношений, то логично поставить
вопрос о повышении эффективности этих отношений, учете множественных групповых интересов,
недопущении монополии на власть. Отсюда проистекает теория разделения властей. Поскольку государство представляет собой территориально-политическую систему, сдержки и противовесы нужны по
вертикали, в отношениях между государственной властью и местными сообществами.
Что касается общественной природы местного самоуправления, то она проявляется, прежде всего, в
его самоуправленческих принципах. Большая советская энциклопедия в качестве основного признака
самоуправления называет «принадлежность публичной власти населению или избирателям соответствующей территории, членам общественной организации, коллектива» [6]. Вышесказанное свидетельствует
о том, что понятия «местное самоуправление» и «публичная власть» не просто близкие, но и взаимосвязанные и – более того – «местное самоуправление» неотъемлемо от «политической власти».
С этой точки зрения, местное самоуправление может выполнять следующие роли политики:
- выяснять смысл существования данной общности и определять систему ее приоритетов;
- согласовывает и балансирует интересы всех ее членов, определяет общие коллективные устремления и цели;
- вырабатывает приемлемые для всех членов сообщества правила поведения и жизнедеятельности;
- распределяет функции и роли между всеми субъектами данной общности или, по меньшей мере,
вырабатывает те правила, по которым происходит это распределение.
Итак, самоуправление – это выборная субнациональная власть, обладающая автономией от общегосударственной власти и определенной компетенцией. Исходя из этого определения, самоуправление
возможно на любом субнациональном уровне. Местное самоуправление более тяготеет к компактным
сообществам, к отдельным поселениям.
Местное самоуправлениевыполняет стратегическую роль, поскольку является особой формой «реализации народом принадлежащей ему власти, которая, как показывает история Европы, начиная с периода
позднего средневековья, имеет решающее значение для развития гражданских свобод, демократии,
цивилизованной эффективности общества и государства» [7]. Подлинная демократия и зрелое гражданское общество не могут быть успешными без наличия достаточно развитого местного самоуправления.
Более того, при соблюдении этого условия, т.е. при наличии действенного местного самоуправления,
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общественная жизнь, гражданские права и свободы «распределяются» по всему государству более равномерно, не «стягиваются» искусственно к центру, оставляя периферию бессильной и неразвитой. Иначе
говоря, следует отыскать ту «золотую середину», то требуемое соотношение государственного контроля
и местного самоуправления, которое позволило бы Казахстану достичь желаемого, и при этом, наибольшего эффекта. По-видимому, решение эффективного сочетания двух, часто противоречивых принципов
организации общественной жизни – государственности и самоуправления, необходимо решать как путем
практического опыта, основанного на здравом смысле и четко осознанных потребностях общества.
Второй путь – это концептуальное осмысления и обобщение теоретических наработок в данной области с
тем, чтобы на основе полученных выводов определить повестку дня научных исследований и политических действий, что является для Казахстана особо актуальным.
Крайне важно, с нашей точки зрения, выделить и те общие принципы, которые служат основой
организации и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. В
Казахстане к ним можно отнести: народовластие; законность; гласность; выборность представительных
органов, их самостоятельность и независимость друг от друга и от общественных объединений; разграничение компетенции и полномочий различных уровней власти; учет общественного мнения.
Конституция Казахстана предусматривает осуществление власти в государстве через институты
государственной власти и властную составляющую местного самоуправления. В связи с этим крайне
актуальным становится вопрос о соотношении государственного и общественного элемента в современном государстве, т.е. о соотношении государственной власти и местного самоуправления как институтов
публичной власти.
С этой целью, представляется, необходимым концептуально осмыслить и четко определить объединяющие черты государства и местного самоуправления. Первое – это то обстоятельство, что и государственная и местная власть, организованы по территориальному признаку. Во-вторых, и государство, и
местное самоуправление реализуют свое сущностное назначение через деятельность специальных,
действующих на постоянной основе органов, обладающих правом на отправление властных полномочий.
В силу этого, в-третьих, государство и местное самоуправление могут устанавливать налоги и сборы для
обеспечения своего функционирования. В-четвертых, только эти рассматриваемые нами виды общественной власти наделены правом принимать нормативно-правовые акты, обязательные для всех субъектов,
находящиеся в границах их компетенции. И, в-пятых, лишь государственная и местная власти могут
применять принудительные санкции на всей территории. В данном контексте, местное самоуправление,
как и государство, является институтом публичной власти, формой организации общественных отношений легитимными средствами.
Определяя различия органов государственной власти от местного самоуправления, необходимо
пояснить, что главное их различие состоит не по территориальному, так как государство шире в данном
смысле, чем местная власть и не по предметному – государство решает задачи общенационального
масштаба, признакам. И не по объему полномочий и порядку образования государственного аппарата и
органов местного самоуправления. Различие состоит в характере осуществления властных функций, т.к.
государство реализует власть посредством государственного аппарата, то местная власть реализуется
самим населением.
И в данном случае современные исследователи отмечают, что местное самоуправление и его органы
имеют «принципиально иную природу и значение, чем институты государственной власти и более
тяготеют к гражданскому обществу. Они не являются субъектами государственной власти и относятся к
субъектам общественной власти» [8]. Последнее означает, местное самоуправление берет на себя те
функции управления, с которыми общество способно справиться без государства, самостоятельно.
Таким образом, местное самоуправление представляет собой качественно новое сочетание форм
публичной власти и управления, основанное на самоорганизации, саморегулировании, самодеятельности.
В этом плане местное самоуправление является значительным фактором и качественной характеристикой
гражданского общества, гражданского самосознания и уровня национального сознания и единства в
данном государстве. Кроме того, данная организация призвана учитывать многообразие местных условий
этнического, национального, религиозного, культурного, социально-экономического свойства, что дает
все основания видеть в местном самоуправлении гибкую и маневренную систему самоорганизации
общества, призванную обеспечить согласованное и оптимальное его развитие. Местная власть представляет собой не только некое качественное состояние «зрелой» в институциональном и правовом смысле
государственной власти, но и что более важно – специфический институт общественной власти, который
является связующим звеном между государством и населением.
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Анализ существующих обстоятельств и накопившейся информации о самоуправлении в Казахстане
дает возможность лишь сформулировать возможные направления развития местного самоуправления.
Местное самоуправление основывается на праве властвовать в местных делах, непосредственно не затрагивающих интересы других сообществ. Предполагается, что это право может быть реализовано при
условии, если отдельные индивиды, вступив в договор друг с другом, по взаимному соглашению могут
уступать, передавать, делегировать часть своих властныхполномочий какому-либо одному человеку,
группе граждан либо существующему или специально созданному органу. Сообщество должно не только
понимать, что такое ответственность, но и быть готовым и способным принимать на себя в случае
незаконного использованиявластных полномочий теми, кому они доверены. Естественные права граждан,
в том числе и на местах, должны быть реализованы в рамках закона.
1 Закон Республики Казахстан от 23.01.2001 N148-II"О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан.
2 Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» // www.akorda.kz/.
3 Велинг Х.Г. Муниципальная политика // Региональное управление: зарубежный опыт. - М., 1994. - С. 52.
4 Местное самоуправление//Игнатов В.Г., Рудой В.В. – Ростов н/Д, 2001.- С. 12.
5 Соловьев Э.Г. Местное самоуправление // Федерализм: Энциклопедия. - М., 2000. - С.298.
6 Большая советская энциклопедия. – М, 1975. - Т.22.- С. 549.
7Быченко С.И. Местное самоуправление на рубеже веков: история и современность. – Ростов н/Д, 2000. –
С. 41-42.
8 Черняк Э.В. Местное самоуправление и государственное управление// Гражданское общество государственная власть и местное самоуправление: Мат. межрегион. науч.-практ. конф. - Казань, 2001. - С.297-298.
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САЛЫҚ САЯСАТЫ: ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ
Н.Б. Сейсен – саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедрасының с.ғ.к., доцент
Салық саясаты қазіргі мемлекеттің неғұрлым өткір проблемаларының бірі. Тиімді салық жүгі оның алғашқы
проблемасы. Салық жеңілдігінен кім ұтады?
Салық саясаты – мемлекеттің салық саласындағы шаралар жүйесін білдіреді, ол қаржы саясатының құрамдас
бөлігі болып табылады. Салықтың ықпал ету мүмкіндігі ішкі жəне сыртқы факторлармен алдын-ала айқындалған.
Сыртқы факторлар – бұл нақты саяси, əлеуметтік-экономикалық жағдай, ел дамуының тарихи ерекшеліктері болып
саналады. Салықтың экономика жағдайы, ұлттық байлықтың ауқымы, басқару үлгісі мен тұрақтылық, қоғамның
жалпы мəдени деңгейі, адамгершілік құндылықтар жағдайы əсер етеді. Ішкі факторлар салықтың жəне салықтық
реттеудің өз табиғатында жинақталған.
Салық саясаты – бұл мемлекеттің азаматтарға қатысты жəне бюджет саясатымен өзара іс-қимылда болатын,
бүгінгі əлеуметтік процестердің табиғатын ескеретін салық механизмі арқылы азаматтардың ішкі мүдделерін ескере
отырып, жүзеге асыратын ниеттері мен іс шараларының жүйесі болып табылады.
Салық саясаты сондай-ақ, елдің əлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін де ескеруі қажет. Сондықтан,
бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында жүргізіліп отырған салық реформасының үлкен маңызы бар.
Мемлекет бюджетіне қажетті қаржы ресурстарын түсіру, тұтастай алғанда, ел шаруашылығын реттеу үшін
қажетті жағдай жасау, нарық қатынастарының барысында пайда болатын халық табысы теңсіздігі-нің зардабын
жеңілдету – салық саясатының міндеті болып табылады.
Кілт сөздер:Ұлттық экономика, салық саясаты, əлеуметтік саясат, мемлекеттің салық ,мемлекет бюджет, жеңілдет, сыртқы фактор, ішкі фактор
Налоговая политика одна из актуальных проблем современного государства. Особое место в государственной
налоговой политике занимает вопросы налогообложения перевозки грузов. В связи с этим возникает вопрос: «Кому
выгодны льготы в сфере налогообложения?»
Налоговая политика– это система мер, осуществляемое государством в сфере налогообложения. Она является
составной частью финансовой политики государства. Возможности влияния налогов определяются внутренними и
внешними факторами. Внешние факторы – это конкретные, социально-экономическоые условия, которые являются
историческими особенностями развития страны.Экономическая составляющая налогообложения, объем национального богатства, модель управления и стабильность общества, уровень общей культуры общества влияют на
нравственные ценности. Внутренние факторы заключены в самой природе налогов и налогового регулирования.
Налоговая политика – это система намерении и действии государства, касающееся граждан и взаимодействующая с бюджетной политикой,учитывающие через механизмы налогообложения, основанные на современных
социальных процессах, личные интересы граждан.
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В то же время налоговая политика должна учитывать социально-экономические потребности страны. Поэтому на
сегодняшний деньважность налоговой реформы проводимый Республикой Казахстан возрастает многократно.
В целом задачи налоговой политики – это обеспечение поступлении финансовых ресурсов в государственный
бюджет, создание необходимых условии регулирования народного хозяйства, облегчение последствии неравенства
прибыли различных групп населения в результате развития рыночных отношении.
Ключевые слова: Национальная экономика, налоговая политика, социальная политика, гос.бютжет, гос. налоги,
внешний фактор, внутренний фактор
Tax policy is one of the pressing problems of the modern state. A special place in the state tax policy is the taxation of
cargo transportation. This raises the question: "Who benefits benefits in taxation?"
Tax policy is a system of measures implemented by the state in the sphere of taxation. It is an integral part of the financial
policy of the state. Influence of taxes are determined by internal and external factors. External factors are specific, socioekonomicheskoye conditions, which are historical peculiarities of the country development. The economic component of
taxation, the volume of national wealth management model and the stability of society, the level of General culture of a
society influence on moral values. Internal factors are enclosed in the nature of taxes and tax regulations.
Tax policy is a system of intention and effect of state, involving citizens and interacting with fiscal policy, taking into
account through taxation mechanisms based on modern social processes personal interests of citizens.
At the same time, the tax policy should take into account socio-economic needs of the country. Therefore, today is the
importance of tax reform undertaken by the Republic of Kazakhstan is growing.
In General objectives of the fiscal policy are to provide the flow of financial resources into the state budget, creation of
necessary condition for the regulation of the national economy, facilitating the consequence of inequality profit various
population groups in the development of market relationship.
Keywords: National economy, tax policy, social policy, state. taxes, external factor, internal factor

Қазіргі тəуелсіз Қазақстан Республикасының салық саясаты бұрынғыдай стихиялық түрде емес,
жүйелі түрде іске асуда. Алғашқыда салық саясатының кейбір жекелеген шаралары жүргізілген экономикалық жəне əлеуметтік саясатпен қайшы келген жағдайлар кездескен болатын. Біздіңше, əртүрлі мемлекеттік реттеу құралдарын зерттеп, бізге қажеттерін тиімді пайдалану арқылы өндірісті дамытуды
ынталандыру жəне экономиканың əртүрлі салаларына ықпал ету – Қазақстанның салық саясатының
мақсаты болып саналады. Бұл үшін өндірістік кəсіпорындарға олардың негізгі жəне айналым капиталдарына амортизациялық аударымдардың жеңілдетілген ставкасы үлгісінде, қосымша құн салығын азайту
немесе жою түрінде кепілдіктер беру қажет. Салық саясаты сондай-ақ, елдің əлеуметтік-экономикалық
қажеттіліктерін де ескеруі қажет. Сондықтан, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында жүргізіліп
отырған салық реформасының үлкен маңызы бар. Ол өндірістің құлдырау, бюджет тапшылығы, кəсіпорындардың төлем дағдарысы жағдайында жүргізіліп отыр. Мемлекет пен шаруашылық субъектілерінің
мүдделері, олардың қаржылық өзара қатынасы арасында мəмілеге келу мақсатымен салық кодексі мына
мəселелерді шешуі қажет:
1. Барлық субъектілер үшін салықтандырудың тең жағдайын жасау;
2. Жекелеген салық төлемгерлерінің категориясына берілген салықжеңілдіктерін бір мезгілде жоя
отырып, салық жүгін төмендету;
3. Салық заңдылығының көптеген ережелері мен нормаларын бір заңшеңберіне біріктіру.
Салық төлемгерлері салықтың мемлекеттік бюджет кірісін қалыптастырудың негізгі көзі екенін ұмытпауы керек. Салық саясаты əртүрлі деңгейдегі бюджетке салық түсімінің бюджет жоспарлаған мөлшерден кем түспеуін қамтамасыз етуге тиіс. Бұл мемлекеттің азаматтар алдындағы, оның ішінде əлеуметтік
қорғау мақсатындағы міндеттемелерін орындауға байланысты туындайды. Ол үшін бюджетте жеткілікті
мөлшерде қаржы болуы керек. Кейбір салық түрлері бойынша төлемгерлерінің категориясынжекелеген
салық одан толық немесе ішінара босатуға бюджет тапшылығына байланысты жол беруге болмайды.
Сондай-ақ экономиканың əртүрлі секторын ынталандыруға жүгінудің қажеті жоқ. Мұндай жағдайда
салық жеңілдігіне сүйеніп қана қоймай мемлекеттік реттеудің басқа құралдарын, оның ішінде инвестициялық жəне несие саясатының тетіктерін пайдалану керек. Қолайлы салық ахуалы жағдайында салық
төлеуден жалтарып, түскен табыстың нақты көлемін жасыратын кəсіпорындар да кездеседі. Қазақстан
Республикасында ұзақ уақыт бойы салық жинау деңгейі төмен болды. Осының салдарынан салық жүгі,
барлық ауыртпалық, əдетте, міндеттеріне адал салық төлемгерлерінің мойнына түседі де, мұндай кəсіпорындардың дамуы тежеледі.
Бір жағынан мемлекет бюджеттің тиісті табысын қамтамасыз етіп, екінші жағынан шаруашылық
субъектілерінің өз қызметін дамытуға мүмкіндік беруді қамтамасыз ететін салық жүйесін құру салық
саясатының негізгі мақсаты болып табылады. Осылайша жоғары дамыған нарық қатынастары жағдайында мемлекет салық саясатын өндіріс құрылымын өзгерту, аумақтың экономикалық даму, халықтың табыс
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деңгейін қамтамасыз ету, əлеуметтік жіктелудің жаңа түрін қалыптастыру мақсатындағы ұлттық табысты
қайта бөлу үшін пайдаланады. Мемлекет бюджетіне қажетті қаржы ресурстарын түсіру, тұтастай алғанда,
ел шаруашылығын реттеу үшін қажетті жағдай жасау, нарық қатынастарының барысында пайда болатын
халық табысы теңсіздігінің зардабын жеңілдету – салық саясатының міндеті болып табылады. Салық
саясатының міндеттер жиынтығын үш негізгі топқа бөледі:
1. Фискалдық – бұл мемлекеттің өз функциясын орындауға қажетті қаржының барлық деңгейдегі
бюджетке шоғырлануын қамтамасыз ету;
2. Экономикалық немесе реттеуші - бұл мемлекеттің экономикалық даму деңгейін көтеруге, елдегі
іскерлік жəне кəсіпкерлік белсенділікті, халықаралық экономикалық байланыстарды жандандыруға,
əлеуметтік проблемаларды шешуге ықпал етуге бағытталады;
3. Бақылаушы – бұл экономика субъектілерінің қызметіне бақылау орнатуды көздейді.
Экономика субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметінің белсенділігін арттыру үшін қолайлы
жағдай жасау жəне жеке, қоғамдық мүдделерді үйлестіре отырып, экономикалық өсімді ынталандыру –
мемлекеттік салық саясатының бүгін таңдағы басты міндеттерінің бірі болып саналады. Салық саясатының түрлері:
Бірінші түрі – салықтандырудың жоғары деңгейі, яғни, салық ауыртпалығын барынша ұлғайтуды
сипаттайтын саясат. Мұндай кезде салықтандыру деңгейін өсіру бюджет түсімінің өсуімен үйлеспейтін
жағдай туындауы мүмкін.
Екінші түрі – салық ауыртпалығын төмендету, мемлекет өзінің фискальдық мүддесін барынша ескеріп
қоймайды, сондай-ақ салық төлемгерінің мүддесін де ескереді. Мұндай саясат мемлекет экономикасының, əсіресе оның нақты секторының дамуына ықпал жасайды, себебі ол қолайлы салық жəне инвестициялық ахуалды қамтамасыз етеді.
Үшінші түрі – корпорациялар мен жеке тұлғаларды жеткілікті деңгейде салықтандыру, ол ел азаматтары үшін жоғары деңгейдегі əлеуметтік қорғаумен, көптеген мемлекеттік əлеуметтік кепілдіктермен жəне
бағдарламалармен өтеледі.
Салық саясаты салықтандырудың ұйымдық-құқықтық үлгісі мен əдістерінің жиынтығын құрайтын
салық механизмі арқылы жүзеге асырылады. Мемлекет өзінің салық мехенизміне салық заңдылығы
арқылы заңды үлгісін беріп, оны реттеп отырады. Мемлекеттің салық саясатының жоғары тиімділігін
қолдау үшін нақты елдің, яғни Қазақстанның ерекшелігін ескере отырып, тікелей жəне жанама салықтар
арасындағы белгілі бір үйлесімділікті қамтамасыз ету қажет болады. Салық механизмі үкіметтің мүддесін
білдіретін салық тұжырымдамасы арқылы айқындалады. Егер жалпы салық тұжырымдамасы салықтың
жалпы ұлттық табыстағы үлесін арттыруға бағытталса, үкімет салық ставкасын өсіріп, салықтандыру
базасын кеңейтеді, салықтың жаңа қосымша түрлерін енгізеді. Салық механизмін өмірлік практика
тұрғысынан қарастырсақ, ол кеңістік пен уақыт өлшемімен алғанда əртүрлі сипатта болады. Мысалы,
билік пен басқарудың əртүрлі деңгейінде салық қимылы бірыңғай түрде көрініс бермейді, сондай-ақ ол
уақытқа қатысты алсақ та едəуір өзгешілікпен көрінеді. Салық механизмі іс жүзіндегі салық іс-қимылының жинағы ретінде салық заңдылығының ережелерін практикада толық жүзеге асыратын шарттар мен
ережелердің жиынтығы болып табылады.
Салық саясаты қуатты ресурстық фактор, яғни ол мемлекет қолындағы экономикаға тікелей ықпал
жасайтын құрал, сонымен бірге ол мемлекеттің шаруашылық субъектілерімен (жеке, заңды тұлғалар,
территориялар т.б.) кері байланысының механизмі болып табылады. Экономиканың даму жағдайына,
мемлекеттік биліктің тұрақтылығына байланысты салық саясаты оның экономикалық жəне əлеуметтік
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, керісінше ол үшін жоғары тəуекелшіл жағдай немесе қауіп-қатер туғызатын құрал ретінде көрінеді. Мемлекеттің дағдарыс жағдайынан шығуына ықпал жасайтын салық саясатының негізгі бағыттары мыналар:
1) салық заңдылықтары мен салық есептерін стандартизациялау жөніндегі кезек күттірмейтін
шараларды қабылдау;
2) кіші кəсіпорындарға, қызмет көрсету жəне сауда салаларына салықтандырудың жеңілдік режимдерін енгізу;
3) инвестициялық мақсатта ұзақ мерзімді өсуде пайдаланатын несиелік мекемелер мен кəсіпорындарға пайыздық ставкаларды реттеу бойынша артықшылықтар беру жөнінде несие-банк жүйесімен өзара
тиімді іс-қимылды жүзеге асыру;
4) қолдау деңгейіне, шығындардың өнімнің өзіндік құнына жатқызылуының дұрыстығына немесе
салық төлемгерлерінің қызметіне тигізетін ықпалына бақылау орнату;
5) жанама салықтарды біртіндеп шектеу.
Салық саясатының бұл бағыттарын жүзеге асыру мемлекеттің қаржы ағымындағы реттеуші жəне
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бақылаушылық ролінің артуын яғни, оның экономикалық қауіпсіздігін, инвестицияны реттеуді қамтамасыз етеді, мысалы, инвестиция мақсатына бағытталатын пайданың бір бөлігі салықтан жəне жеңілдетілген амортизациялық аударымдардан босатылады. Салық саясатының экономикалық жəне əлеуметтік
дамуға белсенді ықпал ету мүмкіндіктері терең ғылыми зерттеуді талап етеді. Саясатты айқындайтын
ғылыми көзқарас жəне барлық факторларды білу мен зерттеу оның салыстырмалы дербестігінің объективті экономикалық қатынастардың тəуелсіздігіне айналып кетпеуінің кепілі болып табылады. Шаруашылық жүргізу тəжірибелерінің дəлелдегеніндей, салық саясатының экономикадан қол үзуі елеулі экономикалық жəне əлеуметтік қиындықтарға əкеп соқтырады, экономикаға сіңісті болған мүмкіндіктерді жүзеге
асыруғакедергі келтіреді. Салық саясатын жүргізген кезде нарық экономикасында салықтарды біртектес
пайдалануды қамтамасыз ететін тұжырымдамалық ережелерге негіз арту маңызды. Бұл тұжырымдама
салық саясатының ұзақ мерзімдік бағдарын көздейді, себебі салықтандыру мəселелерінің жиі өзгеріске
ұшырауы салық төлемгерлерінің экономикалық мүдделеріне теріс ықпал етеді. Қоғамның əлеуметтікэкономикалық дамуындағы өзгерістер салық реформасын алдын-ала жүргізуді айқындайды. Сондықтан
мемлекет салық саясатында елдің экономикасы мен əлеуметтік саласындағы өзгерістерді үнемі есепке
алып отырады.
Тұрақты салық жүйесін құру кез-келген салық реформасының негізгі принципі болып табылады.
Бірақ салық реформасының əрбір кезеңінде оның бағыты қол жеткенді ескере отырып, нақты шешілетін міндеттерге сəйкес өзгеріске ұшырап отырады. Қазіргі салық реформасының негізгі бағыттарына
мыналар жатады:
- салықтандыру жүйесінің қаржылық жыл ішіндегі біртұтастығын, қарама-қайшылығын, өзгермеуін
болдырмауды қамтамасыз ету;
- өнім өндірушілердің салық ауыртпалығын жеңілдету, салықтандырубазасын айқын белгілей отырып,
бірмезгілде салық жинау деңгейінкөтеретін тетіктерді енгізу жолымен екі қайтара салықтанды-руға
жолбермеу;
-экологиялық салықтар мен айыппұлдардың т.б. ролін арттыру.
Ал салық саясатының мазмұны негізінен төмендегідей анықтамаларды көздейді:
-салық саласының тұжырымдамасын жасау;
-салық реформасының негізгі бағыттарын белгілеу;
-салықтың фискальды жəне реттеуші қызметінің маңызын пайдалану жөніндегі практикалық ісқимылды жүзеге асыру.
Мемлекеттің салық саясатында салық қатынастарын пайдалануы салық механизмін құрайтын əртүрлі
құралдар мен əдістерді кеңінен қолдану көрініс табады. Салық тетігі салықтандыруды басқарудың
ұйымдық-құқықтық нормалары мен əдістерінің жиынтығын құрайды. Сонымен салық экономикалық
процестерді мемлекеттік басқарудың орталықтандырылған бір тетігі болып, салық жүйесі басым бағыттағы əлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге бағытталады. Ғылыми еңбектерде “салық механизміне”
сан түрлі қырынан түсінік беріледі. Əдетте ол нақты кеңістік пен уақытқа салық өндірісін жүзеге асыру
ұғымымен байланыстырылады. Салықтық іс-қимылдың субьектілендіру мүмкіндігін нақтылайтын
болғандықтан, бұл көзқарас жеткілікті түрде терең емес. Біздіңше, салық “механизмі” ең алдымен,
методологиялық, онан кейін ғана методикалық сипаттағы түсінік болып табылады. Демек, салық
механизмін жалпы теориялық жəне практикалық ұстанымдар тұрғысынан қарастырған тиімді.
Біріншіден, салық механизмі оны ұйымдық-экономикалық категория немесе қайта бөлу қатынастарын
басқарудың обьективті-қажеттілігі тұрғысынан түсіндіретін салық теориясының саласы болып табылады.
Құрылған ұлттық байлықтың бір бөлігінің қоғам игілігіне өту процесіндегі қатынастар саласын үш шағын
жүйемен шектеуге болады, олар-салықтың жоспарлау, салықтың реттеу жəне салықтық бақылау шағын
жүйелерін құрайды. Бұл шағын жүйелердің ерекшеліктерінің теориялық анықтамасы экономикалық
теорияның іргелі ережелеріне бағынады, себебі олар ұдайы өндірістік қатынастар қосындысының бірлігі
болып табылады.
Екіншіден, практика көрсеткеніндей, салықтық жоспарлау, реттеу жəне бақылау саласын айқындайтын тұжырымдамасына өзінің түзетулерін енгізеді. Сондықтан салық механизмін тар мағынасында нақты
салық қызметінің жиынтығы ретінде қарастыру қажет.
Салық теориясының принципті талаптарын бұзбас үшін əрбір практикалық іс-қимыл кезінде заңдылықты сақтап отыру өте маңызды. Салықтандырудың обьективті жəне субьективті басталу процесі толық
тұтастығын сақтауы қажет. Салық механизмі салықтандыруды басқарудың салықтық-құқықтық негізіне
сүйене отырып, салық қатынастарын тəртіпке келтіруге мүмкіндік береді. Қайсыбір салық түрін қалыптастыру кезінде қолданылатын салық режимі салық заңдарының ережелеріне ғана емес, қосымша заң
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актілері мен нұсқаулықтарға да байланысты болады. Салық техникасы салық механизмінің функционалды мазмұнын айқындап, қоғамдық өмірдің барлық тынысына тікелей ықпал жасайды. Оңтайлы салық
механизмі түсінігі арқылы қонымды əрі тиімді салық түрін таңдаумен бірге оларды бюджетке дұрыс
есептеп түсірудің нормалары мен ережелерін қамтамасыз етуді білдіреді. Бұл жерде салық жеңілдіктерінің жəне санкциялар құрамының маңызы ерекше. Олар салықтық реттеудің негізі, сондай-ақ салықтық
бақылаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Салық механизмі субъективтік көзқарастан еркін болып,
ведомоствалық мүдделерге бағынышты болмауы қажет. Салық механизмі “салық” категориясының ішкі
əлеуметін жүзеге асырудың экономикалық-құқықтық əдісі ретінде қалыптасып, мемлекеттік-корпоративтік жəне жеке экономикалық мүдделердің арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізуге ықпал жасайды. Салық
механизмінің элементтер қимылын екі шағын жүйелер-фискальдық жəне реттеуші арқылы шектеуге
болады. Осы екі шағын жүйелер арасындағы үйлесімділік сақталған жағдайда ғана оңтайлы салық
механизмі қалыптасады. Кез-келген елдегі саяси, əлеуметтік жəне экономикалық жағдайдың бір-біріне
ұқсамайтындығынан бұл міндетті орындау қиындық тудырады, осыған қарамастан салық практикасын
қалыптастыру жəне салықтандыру стратегиясын таңдау кезінде салық механизміне қойылатын бұл басты
талапты ең болмағанда обьективті жағдай мүмкіндік беретіндей деңгейде сақтау керек болады.
Салық механизмінің элементтері шартты түрде шектелген, іс жүзінде олар бір-бірімен ұштасып
жатады, ал салықтық реттеу мен бақылау салықтың реттеуші функциясының көрінісін білдіретін болғандықтан бірыңғай тұтас күйіндежиі көрінеді. Сонымен бірге салық механизмінің элементтері салық ісқимылының салыстырмалы сипатымен алғанда дербес компоненттері болып, олардың əрқайсысы өзінің
ұйымдастыру, бағалау жəне қорыту ережелеріне бағынады. Салық механизмінің əрбір шағын жүйелерінің
шеңберінде өзіне ғана тəн əдістерді немесе салық іс-қимылының техникасын қолданады. Салықтық
жоспарлау, реттеу жəне бақылау əдістерінің əртүрлі болуы бұл салаларды өзіндік дербес тұрғыда зерттеп,
оларға тəн заңдылықтарды айқындауға тура келеді. Осының негізінде салық механизмін жүйе ретінде
жетілдіру бағыты анықталады. Салық механизмінің осы үш белгісінің мəні салық ғылымы жəне практикасымен ғана емес, сондай-ақ күрделі зерттеулер арқылы алдын ала айқындалады.
Салық механизмін тиімді пайдалану мемлекеттің салықтың ішкі мəнін, заңдарды, олардың қозғалысын, қарама-қайшылығын қаншалықты ескерілуіне байланысты болады. Мемлекет салық саясатын
өзгеруде, салық механизмін икемді бейімдей отырып, белгілі бір шегінде экономикалық дамуды ынталандыруға немесе оны тұрақтандыруға мəн береді. Салық шаралары базистік қатынастарға ықпал етудің
неғұрлым əмбебап құралы болғандықтан салықтық реттеу елдің шаруашылық өмірін, өндіріс құрылымын, капиталдың қорлануын, жеке тұтынуды қамтиды. Кəсіпорындар мен кəсіпкерлердің ішкі жəне
сыртқы қызметі үшін жалпы салық ахуалын қалыптастыру, қаржы ресурстары қозғалысының салалық
жəне аймақтық басым бағыттарын ынталандыру үшін салық жағдайын қамтамасыз ету, осы реттеудің
мақсаты болып табылады. Теориялық тұрғыдан алсақ, салықтық реттеудің ауқымы кең болуы мүмкін,
алайда өндіріс барысы салық механизмі мəжбүрлейтін бағытпен əрдайым дами бермейді.
Салық қатынастарын реттеу үшін мемлекет салық құқығын айқындайды. Салықтық құқық - бұл сол
мемлекеттегі салық түрлерін белгілейтін заңдылық нормалардың, салық қатынастарының туындауына,
функциясына, өзгеруіне жəне тоқтатылуына байланысты,олардан салық алу тəртібінің жиынтығы болып
табылады. Салық үлгілерін зерттеу біздің назарымызды мемлекет пен құқық теорияларына аударады.
Салық қоғамның жиынтық табысының бір бөлігін мемлекет қазынасына мəжбүрлеп алудың нақты үлгісі
ретінде нақты экономикалық кеңістіктің жəне мемлекеттік құрылым мен басқарудың нақты жүйесінің
барлық жетістіктері мен кемшіліктерінің көрінісін білдіреді. Салықтық құқықтық-қатынастардың жағдайына қарап, мемлекеттің ілгерілеуі немесекері кетушілігіне баға беріледі. Салық құқығы өзінің туындауы
мен өмір сүруінен бастап ең алдымен салық төлеуге міндетті адамдар жəне арасындағы мүліктік қатынастарды реттеу міндетін шешуі қажет. Сондықтан салық құқығы əлеуметтік əділеттілік принципін жүзеге
асырушы үлгі, құқықтық мемлекеттің өмір сүруінің белгісі ретінде барлық топтардың мүдделері мен
меншік құқықтарына жоғары əлеуметтік əділеттілік өлшемі негізінде мемлекеттің қол сұғуына жол
бермеуді мақсат тұтуы қажет. Егер салықты осы көзқарас тұрғысынан алғанда, салық төлемгерлерінен
мемлекет пайдасына қаржыны көзсіз алатын қару ретінде түсінетін болсақ, салық құқығын басқа міндеттермен бірге салық төлемгерлеріне мемлекеттің тарапынан салыққа қатысты орынсыз кінəрат қоюынан
қорғайтын қару ретінде қарастыруымыз керек. Салық құқығын ол бойынша салық алу жүзеге асырылатын мемлекет белгілеген ережелердің жəй ғана жиынтығы ретінде қарастырмауымыз керек. Мұндай
жағдайда ол өз мақсаты жөнінен салықтан еш айырмасы болмаған болар еді. Ол мемлекет қолындағы
“соқыр” құрал ретінде қызмет атқарған болар еді. Салық құқығын мемлекеттің жоғары өкілдік органыпарламентте халық өкілдерінің өзінің сайлаушылары атынан еркін, саналы түрде білдіретін еркінің ғасыр37
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лар бойы қалыптасқан принциптерін іске асыру нəтижесі деп қарастыруымыз керек. Көпшіліктің мүдделеріне қол жеткізілгенде жеке мүдделердің құқы аяқасты етілмеуі керек. Салық қатынастары құқықтық
қатынастар үлгісіндегі тиісті заңдылықтар немесе басқа нормативтік актілердің болған жағдайында ғана
іске асырылады. Салық төлеушінің мемлекет бюджетіне белгілі бір қаржы мөлшерін енгізу жөніндегі
біржақты міндеттемесі салық құқығының негізгі мазмұны болып табылады. Салық құқығы салық субьектісінің əрбір салығы бойынша белгіленетін салық туралы элементтердің немесе салық үлгісінің, салықтандыру обьектісінің, салық ставкасының, оны есептеу мен алудың, төлеу мерзімінің, салық жеңілдігінің,
төлемгерлер жауапкершілігінің, салықты есептеу жəне алуға байланысты өндіріп алу органдарының
əрекеттеріне шағым білдірудің арнайы нормаларын қамтиды.
Егеменді Қазақстанның бүгінгі дамуы нарық қатынастарының макро жəне микроэкономикалық деңгейімен сипатталады. Бұл қатынастар ұйымдастыру, құқықтық методологиялық жəне практикалық тұрғыдан алғанда қиындықтарға кезігуде. Осы қиындықтарға қарамастан олар материалдық өндіріспен қатар
өндірістік емес салаларға, экономиканың əртүрлі саларына, əртүрлі үлгідегі кəсіпорындар қызметіне
біртіндеп енуде. Салықтандыру біздің еліміздегі нарық экономикасының күрделі жүйесінің басты буыны
болып саналады.
Қазір Қазақстандағы көптеген кəсіпорындардың диверсифакциялану, яғни əртараптандыру сипаты
басым, оларды бір мезгілде өңдеуші өнеркəсіпке, саудаға, қызмет көрсету саласына немесе ауылшаруашылығына жатқызуға болады. Бұл субьектінің қызмет, төлем түріне, салықтандыру обьектісіне қарай
əртүрлі ұйымдар үшін салық төлеудің ерекшеліктерін білу қажеттігін көздейді. Салықтандыру бойынша
тиісті салалық нормативтік құжаттардың болмауы бұл мəселенің актуалдығын айқындай түседі. Себебі
əрбір саланың қызметіне сəйкес өзіндік ерекшеліктері бар.
Салық жүйесіне жүктелетін негізгі талаптар мыналар:
- салық құрамы дəл анықталуы қажет. Ол үшін салық заңдылығында елде алынуы мүмкін барлық
салықтардың тізімі көрсетілуі қажет;
- салық төлемгерлері үшін салықтандырудан жалтару тиімсіз болатындай жүйені қалыптастыру керек;
- салық жүйесінің қарапайымдылығы. Бұл салықтың дұрыс төленуіне бақылауды жүзеге асыру кезінде
айрықша маңызды;
- салық жүйесі салық төлемгерлерінің қаржыны өндіріске салу ықыласын тудыруға тиіс.
Қазақстандағы салық жүйесі мына қағидаларға негізделеді:
1. Əртүрлі деңгейдегі билік органдарының арасында салықты белгілеу жəне алу жөніндегі құқықтарды қатаң шектеу;
2. Бір дүркін салықтандыру, ол салықтандырудың бір обьектісінің заңдылық белгілеген салықтандыру кезеңінде салықтың бір түрі бойынша бір дүркін салықтандырылуын көздейді.
3. Салықтандыру саласына жатпайтын заңдылық актілеріндегі салық мəселелері бойынша ережелерден жоғары тұратын салық заңдылықтарында белгіленген басым бағыттардың жоғары тұруы;
4. Республика заңдылықтарында салық төлемгерлері мен салық органдарының құқықтары мен
міндеттерінің тізімін белгілеу;
5. Салық заңдылығында Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 24 сəуірдегі кейінгі
өзгертулері мен қосымшалары енгізілген “Салықтар жəне бюджетке басқа міндетті төлемдер туралы” Заң
күші бар Жарлығы шешуші орын алады. Заңда барлық төлемгерлердің салық органдарында міндетті
түрде есепке тұруы қарастырылған. Кəсіпорындар меншік үлгісіне қарамастан банкте есеп айырысу
немесе басқа есеп түрі ашылмастан бұрын салық органдарында тіркелуге міндетті. Есепке тұру немесе
қайта тұру кезінде салық төлемгерлеріне тіркеу нөмірі (РНН) беріледі. Ол Қазақстан Республикасы
аумағының салық жүйесіндегі бірыңғай есеп нөмірі болып саналады. Бұл номер салық органдарына
ұсынылатын есеп құжаттарында көрсетіледі. Əрбір салық төлеуші Заңға сəйкес салықты уақытында жəне
толық көлемде төлеуге, бухгалтерлік есеп жүргізіп, есеп беруге, салық органдарына салықты есептеу мен
төлеуге қажетті құжаттар мен мəліметтерді уақытылы беруге міндетті. Егер кəсіпорын салық заңдылығын
бұзса, онда салық органдарының оған айыппұл салуға құқы бар. Салық төлемгерлерінің бюджет алдындағы міндеттемесін орындамауы жəне тиісті дəрежеде орындамауынан көрініс беретін құқық бұзушылық
əрекеті немесе əрекетсіздігі салық заңдылығының бұзушылығы деп түсіндіріледі. Негізгі құқық бұзушылықтар мыналар:
- табысты (пайданы) немесе салықтандырудың басқа обьектісін жасыру немесе азайтып көрсету;
- салықтандыру обьектісінің есебінің болмауы;
- салықтандыру есебін, қаржы-шаруашылық қызметінің есебін белгіленген тəртіпті бұзу арқылы
жүргізу;
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-салықты уақытында немесе толық көлемде төлемеу;
-табыстың төлем көздерінен үсталатын салықтың дұрыс ұсталмауы;
- салық органдарына салықты есептеу жəне төлеу жөніндегі құжаттарды ұсынбау немесе уақытында ұсынбау.
Мұндай құқық бұзушылық үшін салық органдарының кəсіпорындарға өсімпұл жəне басқа да айыппұл
түріндегі санкциялар салуға құқы бар.
Өсімпұл – бұл қаржылық міндеттемелерді уақытында орындамағаны үшін қолданылатын қаржы
санкциясы. Ол міндеттеменің əрбір өтіп кеткен күні үшін орындалмаған көлеміне пайыз өсімі ретінде
белгіленеді. Салық жүйесінің тіке жəне жанама түріне бағдарлану проблемасы төңірегінде екі көзқарас
қалыптасқан. Оның біріншісіне жоғары табысы бар заңды жəне жеке тұлғалардың табысы жоғары емес,
қымбат тұратын меншігі (төлем қабілетінің принципі) жақтарға қарағанда жоғары салықты төлеуі қажет
деген ереже негіз болады. Екінші көзқарас жоғары салықты қоғам ұсынатын қызметтен үлкен тиімділік
табатындар төлеуі тиіс деген ұстанымға негізделген, қоғамның бюджет қаржысы есебінен ұсынатын
қызметін халықтың нақ осы категориясы өтейтін болғандықтан, мұны əділеттілік принципін жүзеге асыру
көрінісі ретінде қарастыру қажет. Салық саясатын қалыптастыру кезінде салық қатынастарының барлық
жақтарының пікірін ескеру қажет. Бір жағынан, экономика субьектілерінен салықты барынша азайтуға,
екінші жағынан, өз қызметін толық жүзеге асыру қажеттілігінен туған мемлекет мүддесінің мақсаттарын
тиімді ұштастыра білу маңызды. Барынша оңтайлы ойластырылған салық саясаты үшін салық ауыртпалығының тиімді көлемін белгілеу оның маңызды шартының бірі. Ол үшін мемлекет пен салық төлемгерлері арасындағы мəмілеге қол жеткізу мақсатында салық қатынастарын табанды талдау жұмыстарын
жүргізу қажеттігі туындайды. Демек, салық саясатының қоғамның саяси жүйесіндегі ролінің маңызы
айрықша. Себебі салық жүйесі демократиялық саяси жүйедегі нарық экономикасының басты элементтерінің біріне саналады. Ол мемлекеттің шаруашылықты дамытуға, əлеуметтік-экономикалық дамудың
басым бағыттарын айқындауға ықпал жасайтын басты құралы. Сондықтан, Қазақстан Республикасының
салық саясаты жаңа қоғамдық қатынастарға, сондай-ақ əлемдік тəжірибеге сəйкес құрылуы қажет. Қайта
құруларды табанды жүргізу кезінде уақыттың тапшылығынан салық саясатын “теориядан практикаға”
қарай тəсілімен құру мəжбүрлік шара болып табылады. Бірақ, елімізде күні ертең нарық қатынастарының
түпкілікті орнайтынын естен шығармауымыз керек. Сол себептен қаржы жəне салықтандыру саласындағы ғылыми-зерттеу институттары мен мамандарының нарық экономикасы дамыған елдердің тəжірибесін
қазақстандық даму жағдайларымен ұштастыра отырып, салық саясатының негізгі стратегиялық аспектілерін қалыптастырылуы маңызды болып саналады. Салық саясатының əлеуметтік-экономикалық дамуға
ықпалының тиімділігін арттыруға бағытталған мақсатты салық жеңілдіктерінің көптеген түрлерін енгізу,
салық саясатын нарық жүйелерінде мемлекеттік реттеудің қолайлы экономикалық жанама əдістерін
тиімді пайдалана отырып, сонымен бірге салықтың мемлекеттік бюджет кірісінің уақытылы жоспарлы
орындалуын толық қамтамасыз ететін болады.
1 Назарбаев Н.А. Послание Президента народу Казахстана \\ Казахстанская правда. 19.03.2004.
2Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платяжах в бюджет (Налоговой кодекс):
Учебно-практическое пособие. – Алматы: Издательство Норма-К, 2002. – 312 с.
3Териова Л.В. «Налоговая ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности» \\
Финансы. – 1998.
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АДАМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ– ҚҰҚЫҚ
МƏДЕНИЕТІНІҢ КӨРІНІСІ
Ғ.Р.Əбсаттаров –Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тарих факультетінің деканының орынбасары, с.ғ.к.
Мақалада Қазақстан материалдары негізінде саяси ғылымдарда əлі де жеткілікті зерттелмеген құқық мəдениетінің көрсеткіші ретінде адамның құқықтары мен бостандықтары мəселелері қарастырылады. Сонымен қатар, пікірталас тудыратын мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: құқық саясаты, құқық, бостандық, құқықтық мемлекет, құқық мəдениеті, конституция, адамның
құқықтары мен бостандықтарын қорғау
В статье на материалах Казахстана рассматриваются вопросы права и свободы человека как выражение правовой
культуры, которые в политической науке еще недостаточно изучены. Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным вопросам.
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защита права и свободы человека
In article on materials of Kazakhstan matters of law and freedoms of the person as expression of a maturity of legal culture
which in political science are still insufficiently studied are considered. At the same time the attention and to debatable
questions is paid.
Keywords: legal policy, rights, freedom, constitutional state, legal culture, constitution, protection of the right and
freedom of the person

Президент Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
Жолдауында адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау – құқық мəдениетінің көрінісі екені
айқын мақсат етіп қойғандығы қөрсетілген[1]. Қазақстан Республикасы Президентінің үндеуі қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, құқық мəдениетінің конституциялық негіздерін
одан əрі зерттеу үшін оның өзегі бола алатын бағдарламалық құжат болып табылатындығы шүбəсіз.
Біздің еліміздің Конституциясының жоғарылығы жасыратыны жоқ, шешілмеген мəселелерді бүркемелеуі тиіс, себебі олар қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарының тиімділігіне жақсы əсер ете
қоймайды. Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаев Халыққа жолдауында Конституциядағы азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарының жəне құқық мəдениетінің одан əрі нығаюының қажеттігін атап
көрсетті.
«Ең жақсысы қай конституция?» деп ежелгі гректің ұлы заң шығарушысы Солоннан сұраған кезде, ол:
«Қандай халыққа жəне қай дəуір үшін, ең алдымен соны айтыңыз» – деп жауап беріпті. Ежелгі грек
данышпанының бұл сөзінің Қазакстан Республикасы мен ТМД-ның басқа да елдерінің демократиялық
жəне өркениетті қоғамдар əлеміне аяқ басқан қазіргідей кезеңінде де маңызы зор жəне көкейтесті.
Қазақстанның Конституциясы – бұл елдің негізгі саяси-құқықтық құжаты жəне жоғары юридикалық
күші бар, сондай-ақ, біздің республикамыздың барлық аумағында тікелей ықпалға ие негізгі заң. Конституция – құндылықтар, институттар, конституциялық құрылыстың нормалары, сапалы қоғамдық байланыстар мен мемлекеттік билік қатынастарын мемлекеттік-құқықтық реттеудің негіздері ресми бекитін ең
жоғарғы құқықтық форма.
Айта кету керек, Негізгі Заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, құқық мəдениетінің саяси-құқықтық негізі ретінде алға шығады.
Сондықтан да, қазақстандықтардың құқықтарымен бостандықтарынқорғаудың құқық мəдениетінің
негізі болып Конституция саналып, құқықтықгуманистік түжырымдама, адам абыройы жəне қоғамның
даму деңгейіне сəйкес келетін əділетті заң болып табылады. Осыған байланысты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құқықтық қорғау – бұл Негізгі заң – Конституцияның негізінде əрекет ететін
құқықтың жоғарылығы. Негізгі заңның сапасы қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын
құқықтық қорғаудың жай-күйі мен деңгейін алдын-ала анықтайды. Ол Конституцияның демократиялылығы мен оны жетілдіруге байланысты. Осы екі ең негізгі идея азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құқықтық қорғаудың негізін анықтайды. Азамат пен адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары, құқық мəдениеті Қазақстан Республикасының Конституциясында маңызды орын алады. Əлемдегі
ешбір Конститутция азаматпен адамның құқықтары мен бостандықарын жəне құқық мəдениеттерінбіздің
еліміздегідей соншалықты кең түрде жəне толық бекіте алмайды десек артық айтқандық болмайды. Адам
құқыктарының жалпыға бірдей Декларациясындағы жəне басқа да халықаралық құқықтық факты-лар мен
хартиялардағы адам құқықтары толық көлемде жазылғандыктан да, Конституция аса маңызды. Бұдан
біздің мемлекетіміздің халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормаларына деген құрметін ғана емес,
сондай-ақ, олардың міндетті түрде сақталуы мен жүзеге асуына деген жоғары жауапкершілігін де көруге
болады. «Біздің Конституциямыздың», – деді Н.Ə.Назарбаев – əлемде демократиялық қоғамның негізгі
міндеттеріне сəйкес келетіні танылып отыр. Егер атына сын айтылып жүрсе, оның ережелерінің
орындалуына ғана қатысты болып жүр. Бүкіл əлемде демократия мен заңды сақтау ажырағысыз болып
танылады»[2].
Қазақстан азаматтарының конституциялық құқықтары мен бостандықтарының жүзеге асу проблемасы – конституциялық құқықтың, сондай-ақ, жалпы алгандағы құқықтың да жүзеге асуының неғұрлым
ортақ проблемасының бір бөлігі. Қазақстан қоғамында азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттері қалай жүзеге асырылса, олардың жалпы құқықтық мəдениетінің қалыптасуы да
елеулі дəрежеде соған байланысты болады. Соған сəйкес конституциялық құқықтар мен міндеттердің
тиімді жүзеге асуы – қазақстандық қоғамдағы заңдылық пен құқықтық тəртіптің, оның құқықтық мəдениет деңгейінің көрсеткіші.
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Айта кеткен жөн, конституциялық құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асырылуы азаматтардың
тек нақты субъективті құқықтарды орнықтыруына əкеп саймайды, сондай-ақ, осы құқықтың мазмұнын
құрайтын игіліктерді шынайы алуды да білдіреді. Сондықтан да неғұрлым жалпы түрінде Қазақстан
азаматтарының конституциялык құқықтарының жүзеге асырылуы деп, құқық нормалары бағындырылған
жəне əрбір азаматты оған тиісті субъективті құқықтардың негізінде жатқан материалдық жəне рухани
игіліктермен қамтамасыз ететін, сонымен қатар, осы құқықтарға қол сұғудан қорғайтын, іске асырылуының мазмұны мен формасы бойынша демократиялық процесс түсініледі. Демек, Қазақстан азаматтарының конституциялық құқықтарының жүзеге асу механизмінің барысы олардың құқықтары мен міндеттерінде, нақты мінез-кұлқында, шынайы қоғамдық қатынастарда бекітілген қазақстандықтардың əлеуметтік
игіліктері мен мүмкіндіктерін негіздеуден көрінеді. Конституңиялық құқықтар мен бостандықтың жүзеге
асу кепілінің əрекеттілік жағдайының алғы шарты қызметін мемлекеттік органдар мен қоғамдық
ұйымдардың, қазақстандық қоғамның тіршілік əрекетінің барлық салаларындағы еңбек ұжымдарының
ұйымдық қызметі, соның ішінде тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын іске асыруды қамтамасыз
ететін олардың əрекеттілігі атқарады.
Қазақстан Республикасының Конституциясы қазақстандықтардың құқықтық мəртебесін күрайтын
құқықтар мен міндеттердің көлемі мен сипатын анықтайды. Соған сəйкес, Қазақстан мемлекетінің азаматтардан конституциялық құқықтар мен міндеттерде бекітілген өлшемге сəйкес заңды мінез-құлықты талап
етуге құқығы бар. Қазақстан қоғамындағы заңды мінез-құлық – бұл конституциялық құқықтар мен
бостандықтарды жүзеге асырудың, азаматтардың міндеттерінің орындалуының негізгі тəсілдерінің бірі.
Мемлекеттік құқықтық саясат мəдениетінің қалыптасуы мен дамуы көпшіліктің заңды мінез-құлқын,
яғни, Негізгі Заңның талаптарына қарай конституциялық құқықтардың, бостандықтар мен міндеттердің
жүзеге асуын қамтамасыз етудің қажетті шарты болып саналады.
Конституциялық құқықтар мен міндеттердің іске асырылуы ба- рысында Қазақстанның құқықтық
нормасы құқықтар мен міндеттердің орындалуы бойынша əрекеттің өзіне құқық нормалары жазылып
қойылуына сəйкес іс-қимыл жасаудың қажеттілігін ұғыну немесе белгілі бір қылықтардан тартыну
арқылы құқықтық нормалар диспозициясындағы жасалған сыртқы талаптардан жол табады. Заңды мінезқұлықтағы құқықтық ұйғарымдардың негізделуі, конституциялық құқықтар мен міндеттердің жүзеге
асуы қазақстандықтардың санасының құқық нормасымен өзара əрекеті процесінде іске асырылады.
Шынайы жүріс-тұрыстағы, заңды мінез-құлықтағы конституциялық құқықтар мен міндеттер жүзеге
асуындағы құқықтық үйғарымдарды негіздеу барысында айырықша маңыздылық мемлекеттің құқықтық
саясаты мен азаматтардың құқықтық мəдениетіне тиісті – өйткені олар құқықтық саладағы мінез-құлықты
реттейді, мінез-құлықты заңдылыққа бағыттайды, конституциялық құқықтар мен міндеттердің жүзеге
асуын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Конституциясында азаматтардың мемлекет пен қоғамды басқару істеріне
қатысу, жалпы мемлекеттік жəне жергілікті мəндегі шешімдер мен заңдарды талқылауға жəне қабылдауға
қатысу құқығы берілген. Одан басқа, Қазақстан Республикасының Конституциясы, қазақстандық заңдар
барлық азаматтарға мемлекеттік жəне қоғамдық істерді басқаруға қатысуға бірдей құқық береді.
Қазақстандық заңдарды жасау мен талқылаудағы, мемлекеттік өмірдің басқа да мəселелеріндегі
халықтың белсенділігі қазақстандық демократияның дəстүріне, сипатты белгісіне айналды. Тек қана
соңғы он жылдың өзінде қазақстандықтар азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін
реттейтін, көптеген маңызды заң актілерін талқылауға белсене қатысты. Əлеуметтік-құқықтық белсенділіктің, азаматтардың құқықтық мəдениетінің қалыптасуының жарқын мысалы 1995 жылғы Қазақстан
Республикасының Конституциясын бүкілхалықтық талқылау мен кабылдау, сондай-ақ, 2012 жылғы
Парламентке депутаттар жəне 2011 жылғы Президент сайлауы болды.
Заңды жасаудағы қазақстандықтардың құқықтық белсенділігі айтарлықтай деңгейде мемлекеттің
құқықтық саясатының жəне халықтың құқықтық мəдениетінің[3] деңгейімен анықталатынын атап көрсету керек. Қазақстандықтардың құқықтық шығармашылыққа қатысуының сипаты, құқықтық ақиқатты
тану мен бағалаудың ерекшеліктерін, заң саласындағы өзгерістердің, қоғамдық қатынастарды реттеудің
қажеттілігін ұғынуы мемлекеттің құқықтық саясаты мен халықтың құқықтық мəдениетінің деңгейіне
тəуелді болады. Соған орай, мемлекеттің құқықтық саясаты мен халықтың құқықтық мəдениеті азаматтардың Қазақстан мемлекетінің құқық қолдану жəне құқықты қорғау қызметіне белсене қатысуының
қажетті шарты болып табылады. Сонымен бірге, ең алдымен, əрекет етіп түрған Конституцияның мүмкіндігін барынша пайдалану қажет.
Осыған байланысты айта кеткен жөн, Қазақстан мемлекеті заңда объективті қалыптасқан қоғамдық
қатынастарды білдіруге, онда бұйыру мен тыйым салудың əр түрін білдіретін “саяси немесе заңдық
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зорлық-зомбылыққа” жол бермеуге шақырады.
Қазақстандықтардың құқықтық белсенділігі – бұл əлеуметтік белсенділіктің формасы, оған осы
құбылыстың өзіне тəн барлық белгілері тиісті. Əлеуметтік-белсенді тұлға ұғымында оның дүниеге
шығармашылық, инициативалық əрекетшіл қатынасы, қоғамдық мүдделерді жүзеге асыруы, осы қызметтің тəжірибелік нəтижелерде жүзеге асуы бойынша əлеуметтік-пайдалы əрекеттерге деген ішкі бағыттылығы атап көрсетіледі.
Қазақстандықтардың əлеуметтік-құқықтық белсенділігінің дербестігі, конституциялық ұйғарымдардың жүзеге асуы бойынша іштей уəждалған қызмет болып саналатынын атап көрсеткен жөн. Осыған
байланысты–оның жағымды сипаты, қоғамдық пайдалылықпен, шығармашылық өзгешелікпен, үдемелі
қарқындылықпен сипатталатын оның сапалы жағы қазақстандықтардың құқықтық белсенділігінің маңызды қасиеті деп ойлаймын. Құқықтық тəртіпті нығайту, конституциялық құқықтар, бостандықтар мен
міндеттерді жүзеге асырудың əлеуметтік-құқықтық механизмін жетілдіру, тұлғаның құқықтық мəртебесін
өсіру қазақстандықтардың əлеуметтік-құқықтық белсенділігінің объективті алғышарттары болып саналатынын есте үстау керек.
Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстанның азаматтары əлеуметтік-экономикалық,
саяси жəне жеке құқықтар мен бостандықтардың барлығын толық иеленетіндігі көрсетілген. Елдің
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени даму деңгейіне сəйкес өмір сүріп тұрған конституциялық құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асу кепілдігін күшейту жəне мазмұнын кеңейту, көлемін артыру мүмкін
бола түсуде. Қазақстанда демократиялық қоғам, құқықтық мемлекет, құқықтық мəдениет кұру жəне
қоғамның материалдық-техникалық базасын нығайту Қазақстан Республикасының Конституциясында:
баспанамен қамтамасыз етілу құқығы; мəдениет жетістіктерін пайдалану; кəсіпкерлік қызмет құқығы;
мемлекеттік жəне коғамдық ұйымдарға олардың кызметін жақсарту жөнінде ұсыныс енгізу құқығы;
лауазымды адамдардың, мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдардың əрекетіне шағымдану сияқты
азаматтардың жаңарған, жаңа құқықтарын жариялауды мүмкін етіп берді. Еркін еңбекке, демалысқа,
денсаулық сақтауға, білімге жəне т.б. деген құқықтың мазмұны мен кепілдігі айтарлықтай кеңейді.
Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың демократиялық заңдылықты нығайту
міндетін жариялады. Əркім Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтауға, басқалардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеуге міндетті»[4], – делінген
Конституцияның 34-бабында. Қазақстандықтар осы Конституциялық міңдеттерді əр түрлі формада
орындайды.
Қазақстан қоғамындағы мемлекеттік саясат пен тұлғаның мəдениеті елдің қоғамдық-саяси жəне
құқықтық өміріне азаматтардың нəтижелі қатысуын қамтамасыз етуге қабілетті екендігін айта кеткен
жөн. Құқықтар мен міндеттерді мемлекеттің құқықтық саясатының басты элементі ретінде терең түсіну
қазақстандық үшін өзінің демократиялық қоғамдағы əлеуметтік-құқықтық ұстанымдарын (позицияларын)
жете түсінуге, ондағы болып жатқан процестерге қатынасын айқындауға, конституциялық құқықтардың
жүзеге асуының неғұрлым тиімді формаларын анықтауға, заңдылықты, мемлекеттік жəне қоғамдық
өмірдің құқықтық негіздерін нығайтуға қатысуға мүмкіндік береді.
Осыған байланысты конституциялық заңдылықтың нығаюы, оның демократиялық қоғамдағы рөлінің
өсуі мемлекеттік саясаттың дамуы мен құқыққа, заңға деген, құқық талаптарының əр адамның ішкі
сеніміне айналуына деген құрметке негізделген қазақстандықтардың жоғары кұкықтық мəдениетінің
қалыптасуынан ажырағысыз екендігін айтқан жөн.
Қазақстан қоғамындағы конституциялық заңдылық азаматтардың жүріс-тұрысын, мемлекеттік
органдардың, қоғамдық ұйымдар мен лауазымды адамдардың қызметін реттеуші принцип ретінде де
алға шығады.
Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қызметіндегі конституциялық мемлекеттің құқықтық саясатының жəне қоғамның тұрақтылық деңгейінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Олар
Қазақстан Республикасы Конституциясының міндетті түрде сақталуының өлшемі болуы тиіс, оны сақтауда, қорғауда, қамқорлық жасауда тиімді шаралар қабылдап, қазақстандықтарды еліміздің Негізгі Заңын
қадірлеуге, оған сенуге жəне оны мақтан тұтуға тəрбиелеуі тиіс. Сонымен қатар, конституциялылық тек
қана мемлекет органдары мен ондағы лауазымды қызмет иелерінің қызметі процесінде ғана емес, сондайақ, олардың қалыптасуы процесінде де сақталуы тиіс.
Лауазымды қызмет иелері мен депутаттардың компетентсіздігі қазіргі уақытта конституциялықтың,
құқықтық саясаттың, құқықтық мəдениет пен құқықтық мемлекеттің жауы екендігіне шүбəланатындар аз.
Бізде тіпті “компетенттілік” ұғымы егер жалпы жəне арнайы əзірліктен шығатын болса профессионализммен теңдестіріледі. Ешбір электрик немесе шаштараз арнайы əзірліксіз өздерінің міндеттерін орындауға
кірісе алмайды, ал, Парламентке сайлану, елді басқару жəне сапалы заңдар қабылдау ондай əзірліксіз іске
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асырылады. Оғаш пікір! (Парадокс!)
Сонымен бірге, кейбір саяси жетекшілердің Қазақстан респуб- ликасының егемендігі мен тəуелсіздігінің конституциялық проблемаларын жете түсінбеуі жəне жете бағаламауы да байқалады, ол мемлекеттік
саясаттың дамуына, халықтың құқықтық мəдениеті мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуына, сондай-ақ
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына теріс əсерін тигізеді.
Компетентсіздіктің таралуының қуатты католизаторына айналған жауапкерсіздік конституциялылықпен, құқықтық саясатпен, құқықтық мəдениетпен жəне құқықтық мемлекетпен сəйкес келмейді деп
ойлаймын. Сонымен қатар, бізде ешбір билік жəне ешбір лауазымды қызмет иесі өзінің қызметі үшін
жəне азаматтардың құқығы бұзылғаны үшін жауап бергілері келмейді, жəне жауап бермейді де. Осыған
байланысты елде азаматтардың конституциялық құқықтары, жалпы Конституция ережелері ешқашан
бұзылмаған деп ойлауға бола ма?
Құқық қолданушылық тəжірибенің жай-күйін талдаудың өзі қазақстандықтардың конституциялық
құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына мемлекеттік биліктің əр түрлі деңгейлерінде жол берілгендігін, немқұрайлылық, асыра сілтеу жəне т.б. фактілердің болғандығын көрсетіп отыр. Тек кана соңғы үш
жылдың ішінде жергілікті атқарушы жəне бақылаушы органдардың əрекетіне, ал, олардың басым бөлігі өздерінің құқықтарын бұзып, қысым жасағаны үшін құқық қорғау органдарының іс-əрекетіне шағым
айтып прокуратура органдарына жүздеген мың азаматтар өтініш жасаған.
Заңға бағынатын азаматтарды, олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау
құқық қорғау органдарының басымдық міндеті екендігін Президент Н.Ə.Назарбаев талай рет атап
көрсетті. Құқықтық реформаларды одан əрі тереңдетудің міндеттері, барлық құқық қорғау жəне сот
органдарының жұмысын жақсарту талқыланған құқық қорғау органдары жетекшілерінің əр түрлі бас
қосуларында біздің еліміздің Президенті азаматтардың заңды құқығына қысым жасау, қызмет жағдайын
теріс пайдалану, коррупциямен байланысты фактілердің əлі де болса кеңінен таралған құбылыс болып
отырғандығын атап көрсетті.
Қазақстандықтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары қатарының бұзылуы, заңдағы
ақтаңдақтар, мемлекеттік органдар қызметінің профессионализмінің болмауы, тəуелсіз сот билігінің
жоқтығы, азаматтық коғамның əлсіздігі, саяси жəне құқықтық мəдениеттің төмендігі соңғы он жылдағы
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының жүзеге асуы саласындағы маңызды проблемалар екенін
айту керек. Осы кезеңде тиісті жағдайлардың, ең алдымен, Конституцияда ресми мəлімделген құқықтық
нормаларының іске асуына кепілдік беретін экономикалық, саяси, құқықтық жағдайлардың жоқтығы –
елдегі адам құқығы проблемасы шешілмеуінің негізгі себептерінің біріне айналған еді.
Мысалы, 2004 ж. Қазақстанның құқыққорғаушылық институт –оббусмені құқық бұзушылыққа байланысты қазақстандықтардың 2171 шағымын қарады, соның ішіндегі 274 жағдайда адам құқығы бойынша
өкілдердің араласуымен адамдардың құқығы қайта қалпына келтірілді.
Бүгінгі таңда маңызды азаматтық жəне саяси құқықтар мен бостандықтарды, соның ішінде сөз, бірлесу
бостандығын, мемлекет басқаруға шынайы қатысуды қамтамасыз ету қажеттілігі əбден пісіп-жетілді.
Сондықтан, жаңартушылык жəне демократиялық процестерді шапшаңдату, Қазақстанда саяси құқықтар
мен бостандықтарды кеңейту, орта тапты қалыптастыру процесімен қатар жүру негізінде ғана мүмкін
болады. Жарияланған конституциялық құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыру үшін қалада да,
сондай-ақ ауылда да меншік иелерінің кең қатары болуы керек, соның негізінде орта тап қалыптасады.
Адамның конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету жəне қорғау жұмыстары қоғамның əрбір мүшесінің барынша еркіндік алуы бағытында, бірақ, еркіндік мемлекеттің нақты жағдайына барабар бағытта,
тұрақты əлеуметтік-экономикалық жағдайларда жүруі тиіс.
Демек, конституциялықты, азаматтардың құқығы мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттің құқыктық
саясатын дамыту, құқықтық мəдениет пен құқықтық мемлекеттің қалыптасуы жолындағы кедергілерді
қалай жеңу керек деген сұрақ туындайды? Бұл үшін менің көзқарасым бойынша, біріншіден, Заңның
жоғарылығын қамтамасыз ету қажет, онсыз не конституциялықтың, не құқықтың, не бостандықтың,
құқықтық мемлекет пен жоғары деңгейлі құқықтық мəдениеттің болуы мүмкін емес; екіншіден, құқықты
Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкестендіру керек, орындау, ол ақтаңдақтар мен қиғаштықтарды алып тастап, жетілдірілуімен ерекшеленуі тиіс; үшіншіден, Қазақстан Республикасының
Конституциясында жарияланған адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының тізімі барабар
мазмұнға толы болуы тиіс; төртіншіден, билікті бөлу принципі ұрандардан міндетті түрде шынайылыққа
өтуі тиіс; бесіншіден, Қазақстан Республикасы Конституциясын бұзудың əрбір фактысына, соның ішінде
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қоса алғанда, əділ құқықтық баға берілуі тиіс; алтыншыдан, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын жəне жалпы Қазақстан Республика43
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сының Конституциясын бұзғаны үшін, лауазымына қарамай, шынайы жауапкершіліктің нақты түрлерін
белгілеу керек.
Айта кеткен жөн, алғаш рет біздін конституциялық тəжірибемізде Қазақстан халқының толық биліктілігі ықшам формада беріліп, халық билікті, еліміздің Негізгі Заңында көрсетілгеніндей, тікелей республикалық референдум жəне еркін сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ, өзінің билігін жүзеге асыру
үшін мемлекеттік органдарға уəкіл жібереді.
Қазіргі Конституцияда біздің мемлекетіміз əлеуметтік деп жарияланған, онда мемлекет тұлғаның
барлық əлеуметтік маңызды салалардағы қажеттіліктерінің жан-жақты қанағаттандырылуы үшін қажетті
жағдайлар жасау міндеткерлігін өз мойнына алады. Сонымен бір мезгілде, бұл пункт, менің көзқарасым
бойынша, жетілдіруді жəне тереңдетуді қажетсінеді, өйткені онда қазақстандықтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғаудың негізгі идеяларының бірі ретінде алға шығатын, əлеуметтік-саяси жəне
моральдық-құқықтық əділеттіліктің əлеуметтік мемлекеттің негізі болып табылатындығы жөнінде ашық
та, айқын, нақты айтылуы тиіс.
Осыған байланысты құқықтық əділеттілік субъектінің іс-əрекеті мен оған осы іс-əрекет үшін басқа
субъекті тарапынан берілген бағалау арасындағы, құқықтар мен бостандықтар арасындағы, құқық
бұзушылық пен жауапкершіліктің жəне т.б. арасындағы шамаластық сəйкестігі талаптарын білдіретінін
атап көрсеткен жөн. Сондықтан, іс-əрекет пен баға берудің арасындағы шамаластық деңгейі қайсыбір
индивидтің, топтың жəне т.б. қазақстандық мүдделер позициясымен бағаланатын кезде бұл əділеттілік
өзінің негізі бойынша субъективті түсінік болып көрінеді. Мүндай баға беру қазақстандық қоғамның
дамуының аталмыш кезеңі үшін материалдық байланысқан сəйкестік деңгейінде, табиғи-тарихи ықтималға негізделген баға берумен сəйкес келетін болса, онда Қазақстандағы құқықтық əділеттілік объективті,
тарихи қажетті сипатта болады. Құқықтық əділеттілік жөніндегі осы тəрізді түсініктердің алып жүрушілері əдеттегідей, прогрессивті күштер, олардың партиялары, Қазақстанның жекелеген индивидтері болып
есептеледі. Олардың көзқарасы тұрғысынан, ең жалпы алғандағы жоспарда құқықтық саясат қазақстандық қоғамның материалдық өндіру жəне басқа да өндірудің өмір сүріп тұрған тəсіліне барабарды, ісəрекет пен баға берудің арасындағы, құқықтар мен міндеттердің арасындағы, құқық бұзушылық пен
жауапкершіліктің арасындағы, тарихи мүмкін мен қажетті əлеуметтік-құқықтық талаптанудың жəне олардың шынайы қанағаттандырылуының жəне т.б. арасындағы шамаластықтың деңгейін өзінде көрсете алатын болса жəне білдіретін болса, онда мұндай құқықтық саясат əділетті болады. Бұл мағынада Қазақстан
мемлекетінің құқықтық саясаты тұтас алғанда əділетті болып таныла алады[5], себебі, ол қазіргі кезде
тарихи дəлелденген жəне прогрессивті құбылыс болып табылатын, адамдардың құқықтығы мен əлеуметтік əріптестігіне бағытталған қоғамдық қатынастардың құрылымын білдіреді жəне реттейді. Қазақстан
Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтық саясатты жүзеге асыру байыпты, көп жоспарлы жəне ұзаққа созылатын жұмысты қажет етеді, қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғаудың сəйкес саясатының жүйелі түрде жүргізілуі, заңды бір жүйеге келтіру, шоғырландыру жəне
кодификациялау, сондай-ақ, құқықтық ақпарат іздеудің автоматтандырылған ыңғайлы жүйесін құру,
халықтың заңдық тұрғыда жалпыға міндетті оқуының бірыңғай жалпы мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру, сондай-ақ, ең алдымен Негізгі Заңның рөлін елеулі деңгейде көтерудегі қызметті де өзіне косып
алады. Осыған байланысты Павлодар облысында, Қазақстан Республикасының Конституциясының
негізінде, халықты құқықтық тұрғыдан жалпыға міндетті оқытудың Бағдарламасы жасалынғандығын
қуанышпен атап көрсету керек. Аталмыш бағдарлама ішкі істер Басқармасының ардагерлерінің, прокуратураның, соттар мен юстицияның мектептерінде құқықтық білім алуды, барлық департаменттерде,
комитеттер мен басқармаларда халықтың консультация алуы үшін телефондар орнатуды, бұқаралық
ақпарат құралдарына əрекет етіп тұрған Конституцияның, заңның ережелерін түсіндіретін арнайы бөлімдер енгізуді жəне тағы да басқа шараларды қамтиды. Біздің көзқарасымыз бойынша, бұл тəжірибені бүкіл
республикаға тарату кажет. Бұл халықтың құқықтық мəдениетін, қазіргі нарық жағдайында біздің еліміздің азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғауды арттырады, Қазақстанда құқықтық тəртіп
пен заңдылықты нығайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ, жалпы Негізгі Заңның рөлін көтереді.
Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сəйкес біздің елімізде қоғамды одан əрі
жаңарту бағыты жүйелі түрде іске асырылуда. Ол коғамды түбірлі экономикалық, əлеуметтік жəне саяси
жаңартуды, демократияландыруды, Заң мен Құқықтың салтанат құруын құқықтық қамтамасыз етуді
талап етеді. Құқық қорғау органдарындағы ескі құқықтық жүйе, құрылым жөне өзара қатынас принциптері бізді əлі де болса кейінге тартады. Нақ сондықтан да құқықтық реформаның жүргізілуінде, құқық қорғау органдар жүйесі мен қазақстандықтардың құқықтық тəрбиесін қайта ұйымдастыруда, құқықтық мемлекет құруда, яғни, құқықтық мəдениет проблемасының шешіліп, оның жаңа сапалы жағдайға өтуінде
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катаң бірізділік қажет. Бұл үшін құқықтық қызмет саласында реформа қажет жəне халық пен лауазымды
қызмет иелерінің құқықтық ойлауы ауқымында, құқықтық мəтіндер саласын да қайта құру қажет, тұтас
алғанда Қазақстан Республикасының Конституциясы ауқымында құқықтар мен бостандықтардың қорғалуының, құқықтық мəдениеттің субъектісінің өзін толығымен “кайта жасау” керек. Барлық қазақстандық
құқықтық жүйені қайта жасау қажет жəне де барлық қайта құрулардың негізі етіп адамды, оның арнамысын, мүдделері мен қажеттіліктерін қоя отырып, белгісіз, дəстүрлі емес, қалыпты емес тəсілдерден
қорықпай, бұны жаңаша жасаған дұрыс.
Нарықтық қатынастардың дамуы дербес жəне əділетті құқықтық жүйе қалыптаспай экономикалық
жəне саяси реформалардың мүмкін еместігінің ақиқат екендігін барған сайын дəлелдей түсуде. Тек
əділетті құқықтық жүйе ғана қазакстандықтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз етуге қабілетті. «Егер құқықтардың қорғалуын камтамасыз ету жоқ болса, – деді президент
Н.Ə.Назарбаев Қазақстан Республикасы судьяларының (қазыларының) IV съезінде, – онда бостандық пен демократия да жоқ»[6].
Осыған байланысты, қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саясатының тиімді
болуы тиіс екендігін айтқан жөн. Бұл саясаттың тиімділігін анықтау үшін оның ықпал ету механизмдерін
айқын түсіне білу керек. Құқық адамдардың санасына, сезіміне, эмоциясына тікелей ықпал етеді жəне
санасыныц белгілі бір тұстарының қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Бұл саясаттың нəтижелері, мысалы, нақты іс-қимылдарда жəне тіршілік əрекеттің өндірістік жəне қоғамдық салаларындағы қазақстандықтардың əрекетінде байқалады. Қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саясатының тиімділігі – бұл тұлғаға ықпал етудің тиімділігі жəне тұлғаның қоршаған ортаға ықпал етуінін тиімділігі. Сондықтан да қазақстандықтар Конституцияда көрсетілгеи құқықтарды анық қолдануы қажет. Өйткені, бұл заңдардың бүзылмай, айқын сақталуы үшін қажет. Сонымен корытындылай келе, Негізгі заң –
Қазақстан Республикасының Конституциясы қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауды, құқық мəдениетін қалыптастыру мен дамытудың негізі болып табылады деген түжырым
жасауға болады, сондықтан да елде қатаң конституциялық бақылау жүргізуді мақсатқа сəйкес енгізу
керек деп ойлаймын. Конституциялық бақылау қоғамдық тəжірибеге үлкен ықпал жасайтындығы
шүбəсіз, сөйтіп, қоғамның тұрақты жəне шынайы дамуды қамтамасыз етудің, казақстандықтардың
құқықтарымен бостандықтарын қорғау жəне құқық мəдениетін дамыту механизмін жетілдірудіңұтымды
тетігіне айналады.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМЫНЫҢ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
ЭТНИКААРАЛЫҚ ЖƏНЕ КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ
М.Ж. Кожамжарова –филос.ғ.к., Тарих жəне Құқық факультеті, С.Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті, Павлодар, Қазақстан,
А.С. Тыртыкаева–саясаттану ғылымының магистрі, оқытушы, Тарих жəне Құқық факультеті,
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар, Қазақстан
Бұл мақалада ұлтаралық жəне дінаралық қатынастар жəне қазақстандық қоғамда болып жатқан жаңару үрдістері
қарастырылған.
Кілт сөздер: этникарарлық қатынас, ұлтаралық қатынастар, межэтнические отношения, конфессияаралық
қатынастар, этносаясат, ұлттық саясат, діндераралық қатынастар
В данной статье через призму казахстанской модели межэтнической и межконфессиональной
толерантностипроанализированы модернизационные процессы происходящие в казахстанском обществе.
Ключевые слова: межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, межнациональные отношения,
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Қазақстан халқы құрамы жағынан көпэтникалы болып келетін мемлекеттер қатарына жатады. Тəуелсіздікке қол жеткізу мен егеменді ел қалыптастыру мемлекетіміздің қоғамдық-саяси өмірінің ауқымды
өзгерістеріне болысты.Тəуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында экономика, əлеумет, саясат аясындағы
қиыншылықтарымен қатар этноконфессионалдық аясындағы: əсіресе этномəдени жəне азаматтық
идентификация, мəдени жəне конфессионалдытолеранттылық сияқты сұрақтар ерекше өткір мəселелерге
айналды.
«Қазақстан 2030» бағдарламалық құжатта Президентіміз Н.Ə.Назарбаев келесі мəселені ерекше белгілеген:«Бүгiн «Бiздер – қазақстандықтар кiмдермiз?» деген сырттай қарағанда қарапайым сауалға кез
келген адам бiрден жауап бере алмайды. Өзiн-өзi бiрегейлендiру проблемасын шешу үшiн уақыт пен
белгiлi бiр тарихи даму кезеңi қажет болады»[1]. Тəуелсіздіктің жиырма жылы ішінде Қазақстан этникааралық жəне конфессияаралық қатынастарының өзіндік дербес үлгісін қалыптастырды. Еліміз адамаралық, əлеуметтік жəне діни қатынастардың қауіпті кеңістікке түсуінің алдын алуын қамтамасыз ететін
этникааралық келісімнің ерекше мəдениетін қалыптастыра алды. Тəуелсіздікті, аумақтық біртұтастықты
сақтап қалу, этникалық жəне діни мəселелердегі қарулы қақтығыстарды болдырмау, этникааралық жəне
конфессияаралық бейбітшілікті сақтау, экономикалық жəне саяси тұрақтылыққа, мемлекеттің тұрақты
əлеуметтік-экономикалық дамуына қол жеткізу Қазақстанның қолынан келді.
Еліміздің Конституциясында, құқықтық жағынан қарағанда, ұлтаралық қатынастар мəселелері нақты
анықталған. Біздің мемлекетіміздің заңдарында этникалық тегіне байланысты адамның құқықтарына
қысым жасау не шек қоюға рұқсат беретін ешқандай заң жоқ. Республикамызда қабылданған заңдарға
сəйкес тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне,
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясының 14-ші
бабының 2-ші пунктінде анық көрсетілген.Ал Ата заңымыздың 74 бабына сəйкес «адамның жəне азаматтың Конституциямен бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар
мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің күші жойылады жəне қолданылуға жатпайды[2].
Діни ұстанымына, этникалық жəне əлеуметтіктегіне қарамастан, қазақ жерінде өмір сүретін барлық
азаматтардың теңдігі туралы қағида Конституциялық тəртіптің негізін құрайды.
Мемлекет этностар дамуы мен ұлттың қалыптасуына бағытталған белгілі бір саясат жүргізеді.
Ұлттық саясат мемлекет мүдделерінайқындайды. Саны аз ұлттарға қатысты жүргізілетін мемлекеттегі ішкі саясат – этникалық мүдделерді мерзімді бақылау, келісу жəне іске асыру, этникааралық қатынастар аясындағы келіспеушіліктерді шешуге арналған заңдар шығаруды қамтитынəлеуметтік-экономикалық жəне саяси жүйе болып табылады[3].
Мемлекеттіліктің тиімді қызмет етуі үшін, этносаясат өз алдына саясатты адам қоғамында пайда
болатын шиеленістерді шешу құралдары мен жолдарын табу мен айқындау стратегиясы ретінде анықтауға көмек көрсету мақсатын қояды[4]. Қазіргі таңда көптеген мемлекеттер конфессияаралық жəне
этноаралық татулықтың өзіндік үлгісін іздестіруде. Бұл аядағы Қазақстанның тəжірибесі замандастарымыз үшін өте үлкен мəнге ие.
Еліміздің көпэтникалық құрамы ұлттық саясаттың Қазақстандық үлгісін қалыптастыру барысындағы
негізгі сүйенетін факторы болып табылады. 2009 жылғы халық санағы бойынша Қазақстан халқының
63,1% қазақтар, ал 23,7% орыстар, 13%астамы басқа ұлт өкілдері[5]. Əлемдік тəжірибеге сəйкес 5% өзге
этникалық тұрғындары бар мемлекет көпэтникалық мемлекет деп саналады. Қазақстан Ұлттық бірлігі
доктринасында көріністапқан өзінің этносаясатының бірегей бағдарламасын даярлады. Бұл бағдарламаның негізіне Доктринадағы«бірлік пен əралуандылық жолында» деген қағидат салынған. Бұл бейбіт қатар
өмір сүрудің ерекше формуласы деп те атауға болады.
Ұлтаралық татулықты сақтау, мүмкін жəне нақты этношиеленістердің алдын алу мен реттеу, этникалық алуандылық қағидаты шеңберіндегі этномəдени саясатты жүзеге асыру, азаматтық барабарлықты
нығайтуға атсалысу, қазақстандық патриотизмді қалыптастыру елімізде өткізіліп отырған этносаясаттың
негізгі мақсаты болып табылады. Бұндай саясат қорының негізгі құрамдас элементіне қазақ мəдени өзегін
нысаналы дамыту жəне сонымен қатар басқа этностар үшін қолайлы жағдай жасап, ұлтаралық татулас46
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тықты қамтамасыз етіп, этникааралық шиеленістер мен жанжалдардың алдын алу мен бейбіт шешу.
Көпэтникалы Қазақстан үшін этносаясат – мемлекеттік тұтастылық пен еліміздің унитарлық формасы
сақталуының бастапқы факторы.
ҚР Президенті жаныныдағы ҚСЗИ өткізген этникааралық жəне конфессияаралық қатынастар мəселелерінің мониторингі, түрлі зерттеу орталықтары өткізетін конфликтологиялы мінездемеге ие əлеуметтанулық, əлеуметтік-психологиялық зерттеулер, тікелей бақылаулар нəтижелері бұл аяда
мəселелердіңболуына қарамастан, оларреспубликада өмір сүретін ірі этникалық топтар арасындағы
жаһанды тойта-рылмас шиеленістердің пайда болуына себептер жоқ екенін көрсетеді.
Қазақстандықтардың едəуір бөлігі (сұхбаттанушылардың 93,8%) ұлтаралық татуластықты қамтамасыз
етуге бағытталған мемлекеттің саясатын жағымды жəне дұрыс деп бағалайды [6]. Респонденттердің 78%
елімізде ұлттық белгілер бойынша кемсітушілік саясатының жоқ екенін атайды. 84,5%тілдік белгі
бойынша құқықтарына шек қойылмайды деп есептейді. Төл ұлтты емес респонденттердің 80% өздерін
Қазақстанда жайлы жəне мемлекеттің толыққанды азаматтары ретінде сезінетінін айтқан.
Қазақстандықтардың этносаяси қауымдастығын қалыптастыруда мемлекеттің рөліне баға жетпес.
Солардың біріне іс-əрекеті этникааралық жəне конфессияаралық татулықты нығайтуға бағытталған жəне
көпэтникалық қоғамның қазақстандық үлгісінің қалыптасуы мен бекітілуіне болысатын Қазақстан халқы
Ассамблеясын құру жатады. Қазақстан халқы Ассамблеясының конституциялық мəртебесі
дебірегейболып табылады. Елбасы өз сөзінде «халқымыздың ең басты игілігі – халықтар достығын
қазақстандық-тардың бірнеше ұрпағы қалыптастырған, қазақстандықтар бұл байлықты орынсызжоюға,
жақсы салттар-дыұмытуға құқығы жоқ. Бұл байлық соңғы онжылдықта қалыптасқан жоқ жəне
коммунистік директива-ларсызқалыптасты. Сондықтан əр ұлттың дауысын үнемі есту қажет, форумды
тұрақты түрде өткізіліп, жаңа қоғамдық институтқалыптастыру қажет[7]. Ассамблея өз өкілдерін
Парламент Мəжілісіне сайлау арқылы еліміздегі барлық 140 этностың мүдделерін қамтамасыз етеді.
Əлемнің басқа бір де бір елінде мұндай тəжірибе жоқ. Қазақстан халқы Ассамблеясы мəдениеттер
диалогының бірегей еуразиялық үлгісі-не айналды, сонымен қатарəлемдік тəжірибедегі жаңашыл болып
табылатын этникааралық қатынастар-дың даму мəселелерін ең жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік
беретін мəдениетаралық диалогтың жаңа кезеңіне бастама салып берді.
Егер этникааралық татулықтың тəжірибелік кеңістігіне өтетін болсақ, мемлекетте 22 республикалық
жəне аймақтық ұлттық-мəдени орталықтың жұмыс істейтіні туралы айту керек. Бұл орталықтар 470 облыстық, қалалық жəне аудандық ұйымдарды біріктіреді. Елімізде жүзден аса ұлттық жəне 170 жексен-білік мектеп жұмыс істейді. Оларды қаражаттандыруға мемлекет əр жыл сайын 12 млн. теңге бөліп отырады. Қазақстанда 4 республикалық жəне 15 аймақтық ұлттық, газетшығарылып, қазақ, орыс, неміс, ұйғыр,
кəріс жəне өзбек ұлттық театр жұмыс істейді[8]. «Бір ел – бір тағдыр» қағидаты жүзеге асырылып отыр.
Зерттеушілердің көбі келесі тұжырыммен келіседі: бүгінгі таңда «қазақстандық мемлекеттілік пен
азаматтық қоғамның қалыптасуы бұрынғысынан сапалы ерекшеленетін өзіндік дамуының жаңа кезеңінің
басында тұр. Бұл кезең бір жағынан: тəуелсіздігіміздің алғашқы жиырма жылындаҚазақстанда адамаралық, экономикалық жəне т.б. шиеленісулердің қауіпті кеңістікке өтуінің алдын алатын, этникааралық
қарым-қатынастың ерекше мəдениеті сəтті қалыптастырылды. Бұның бəрі біз үшін этникааралық жəне
конфессияаралық толеранттылықтың «қазақстандық үлгісі» туралы айтуға мүмкіндік береді; осы жағдайдың арқасында мемлекеттің тəуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы, мықты этникааралық жəне конфессияаралық бейбітшілік, экономикалық жəне саяси тұрақтылық сияқты маңызды стратегиялы сұрақтар
шешілген болатын; ал басқа жағынан қарасақ, бүгін қазақстандық қоғам мен сарапшылар қауымы этникааралық жəне конфессияаралық бейбітшілік пен татуластық қоғамның сəтті консолидациясына əкелетін
жолдың тек бастамасы екендігін айтады. Бұл ел дамуының жаңа кезеңінің стратегиялық маңызынұғыну
ҚР Президенті мен Парламент мақұлдап бекіткен Қазақстанның ұлттық бірлігі доктринасының соңғы
нұсқасында байқалады»[8].
Жоғарыда айтылғандардың бəрі басқарушылар мен сарапшылар қауымдастығын жетістіктерде тоқтап
қалмай, заманның туғызғанжаңа қауіп-қатерлерін, мəселелерді шешудің жаңа жолдарын
іздестіругебағыттайды.
Заманауи əлем үшін діни жəне этникалық тиістілікті қоғамдық өмірдің салмақты факторына айналдыру тəн. Демек, конфессияаралық қатынастар ең басты міндеттердің біреуіне айналып отыр. Конфессиялар
арасындағы қатынастардың мазмұны мен мəнін көпэтникалы жəне көпконфессияналды қоғамдардың
тұрақтылығы анықтайды.Біздің қоғамымыз дəл сондай қоғамдар қатарына жатады. Сол себептен, еліміз
үшін конфессияаралық татуластық өте маңызды, мемлекет алдында бар конфессияаралық келісімді
нығайту мен сақтап қалу мақсаты тұр.
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Қазір Қазақстан тұрақтылығына тікелей қауіп төніп тұрған жоқ. Бірақ,мұндай жағдайлар келешекте
пайда болуы мүмкін екенін елемеуге болмайды, сондықтан барлық қауіп-қатерлергеуақытында адекватты назар аудару керек. Қазақстанның сыртқы жəне ішкі саясатының маңызды факторларының біріне
діндердің өзара бейбіт өмір сүруі мен экстремизмнің таралуын болдырмау жəне оған қарсы тұру жатады.
Тəуелсіздік жылдарында Қазақстан мемлекеттік-конфессионалды қатынастардың өзіндік үлгісін
қалыптастырып, ар-ождан мен діни сенімдердің еркіндігі аясындағы саясат қағидаттарын қалыптастырған
болатын. Бұл қағидаттар: «мемлекеттің жəне оның институттарының зайырлы, конфессионалды бейтараптығы, діни ұйымдардың мемлекеттен бөлінуі, ар-ожданмен діни сенімдер еркіндігі қағидаттары, адам
мен азаматтың дінге деген қатынасына, діни не зайырлы ұйымдарға қатынасына тəуелсіз, құқықтары мен
еріктерінің теңдігі, діни ұйымдардың діни не діни емес əрекеттерін іске асырудағы құқықтық теңдігі (діни
ұйымдардың құқық алдында теңдігі), халықтың түрлі қоғамдық топтарының мəдени-ұлттық дəстүрлері
мен ділдерін құрметтеу, ұлттық дəстүрлер қатынасын ескеру, діни салт-дəстүрлерін есепке алу, ұлттық
мəдени ерекшеліктерін ескеру,діни ұйымдардың ішкі істеріне мемлекеттің араласпауы; конституциялық
тұрғыданадам мен азаматтың денсаулығы, өнегелігін, құқықтары мен құқылы мүдделерін қорғау үшін,
мемлекеттің қауіпсіздігі мен қорғанысын қамтамасыз ету үшін ғана діни ұстанымдық еркіндігі аясында
шектеулер қойылу мүмкін; діни ұйымдардың қазақстандық заңдарды сақтауын мемлекет тарапынан
қадағалау; ар-ождан мен діни ұстанымдар еркіндігі аясындағы мемлекеттік билік пен басқарудың барлық
деңгейлеріндегі саясаттың іске асырылуындағы айқындық пен ашықтық; мемлекеттің діни ұйымдармен
ынтымақтастығы»[9, 11-12 б.]. Конфессионалдық аясындағы мемлекет саясатының құрамдас бөлігіне
заңшығару қордың болуы жəне бұл саясатты іске асыратын əдістер мен тəсілдердің, арнайы мемлекеттік
бөлімшелердің бар болуы жатады. Қазіргі уақытта Қазақстанда осының барлығы өз орнына ие.
Жалпы, мемлекеттік-конфессионалдық аясындағы қазақстандық үлгі діни сенімдері бар адамдардың құқықтары мен еріктерін құрметтеу демократиялық қағидасына негізделген: бейтараптылық
(мемлекетдін істеріне қатыспайды), толеранттылық (діни толеранттылық, барлық діндердің теңдігі),
паритет, серіктестік (мемлекет пен ірі діни конфессиялар арасындағы қатынас серіктестік мінездемеге ие) принциптеріне де сүйенеді. Сөйтіп, дін аясындағы мемлекеттің саясаты діниаралық татуластық
пен диалогқа бағытталған.
Қазіргі уақыттағы дін аясындағы жағдайға тоқталатын болсақ, бүгін Қазақстанның конфессионалды кеңістігі, дінге деген көзқарас өзгерген. Этникалық сана сезім мен өзіндік идентификация қайта
өрлеуде, бұл діндарлықтың өсуіне əкеледі.Дін қоғамдық сананы қалыптастыруда едəуір рөлге ие,
оның қоғамдық өмірдегі орны кеңейді, дəстүрлі діндер мен діни құндылықтардың абыройы өсіп, діни
көзқарастардың жандануы байқалады, діни сана деңгейінің өсуі де осының салдарына жатады. 2012
жылдың 1 қаңтардағы қайта тіркелу нəтижелеріне сəйкес мемлекеттегі діни ұйымдардың саны –
3975, олардың ішінде ислам – 2375, православие – 289, католиктер – 86, протестанттар – 1029, иудей
– 26, дəстүрлі емес – 46, буддизм – 4.
Тəуелсіздіктің алғашқыжылдарында ұлттық мəдениетті дамытуға, халықтың руханилығын дамытуға,
қоғамдық тұрақтылық пен конфессияаралық татулықты сақтауға бағытталған мемлекеттік саясат пен заң
шығару, дін аясының дамуына жаңа импульс беріп, келесі міндеттерді шешу арқасында іске асырылды:
«діни əрекетті қалпына жəне нормаға келтіру; еркін діни ұстанымды қамтамасыз ететін азаматтық құқықтардың кепілдерінің бар болуы; барлық діни конфессиялардың теңдігін қамтамасыз ету; діни патриоттыққа бағытталған ұйымдарды кеңейту мен ңығайтудағы кепілдіктер»[10, б. 76].
Қойылған мақсаттарда келесі мəселелер ескерілген: «мешіттер мен ғибадатханалар құрылысында жəне
қалпына келтірілуіне көмек көрсету; діни ұйымдар мен дін басылар тобы арасындағы ынтымақтастық пен
серіктестікті жақсарту жəне нығайту; дінтану аясындағы зерттеулер жүргізу, жалпы адами құндылықтарды насихаттайтын діни əдебиетті басып шығару жəне тарату; рухани оқу орындарын ашу»[10, б. 76].
Тəуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап дін аясында Қазақстан саясаты діннің саясатқа араласпау
қағидасына бағытталған болатын. Осыған сəйкес «Діни сенім бостандығы жəне діни бірлестіктер туралы»
заң (1992 ж.) жəне «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заң (1996 ж.) бойынша діни негіздемедегі партияларды құруға жəне олардың жұмыстарына тыйым салынды, діни сенім бостандығы діни бірлестіктердің
жұмыс қағидасы болып анықталды. Осыған қоса 1992 ж. Заң нормалары діни бірлестіктердің мемлекеттік
билік органдарына сайлану құқықтары жоқ екендігін бекітті.
Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында саяси оқиғалар қарбаласында рухани мəселелер, адамның рухани
өмір мəселелері əркімнің жеке басының мəселелріне айналғаны құпия емес. Пайда болған идеологиялық
вакуум жағдайында дін тұрақтандырушы бастамаға айналды.Дін тек біздің елімізде ғана емес, посткеңестік кеңістіктің бəрінде де руханилықтың ресми пішініне айналды. Солайша, исламды тек дін ретінде ғана
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емес, қазақтардың этникалық консолидация факторы ретінде де, ұлттық бірліктің қалыптасу көзі ретінде
де, бабаларымыздың рухани-тарихи дəстүрлерін, мəдени мұрасын қайта жандандырушы, рухани арылту
жəне ұлттық рухты қалпына келтіретін құрал ретінде де тани бастады. Зерттеушілердің бақылауынша,
мемлекет азаматтарының саналарында дінді жандандыру «ұлттық жандандыру» үрдісінің табиғи құрамдас бөлігі деп түсіну əдеті орнығып қалған. Бұл исламның этникалық барабарлық идеясына мəдени жəне
саяси құрамдастарымен қатар енуіне мүмкіндік берді[11].
Алайда, осыған қоса, кең таралған миссионерлердің əрекеті еліміз үшін дəстүрлі емес діни ағымдар
мен табынушылықты ұсынады, дəстүрлі құндылықтардың орнына тыстан енгізілген идеялар мен бөтен
құндылықтар насихатталып отыр. Қазақстан аумағында оның дəстүріне жат көптеген діни ағымдар пайда
болады. Бұндай ағымдар өзінің «жаңашылдығына» қатысты жəне халық арасындағы рухани дағдарыс,
діни сенім мəселелерінде тəжірибелерінің болмауы, мемлекет тарапынан əлеуметтік кепілдіктердің
болмауы себебінен халықтың көбі үшін тартымды, əрі қызықты болған. Ұлттық мəдениетте терең тамырлары бар дəстүрлі діндер именушілік тудырмаса, жаңа діни ағымдар мен қозғалыстар өзінің үлкен
жанжал тудыру мүмкіндігіне байланысты қоғам тарапынан қорқыныш пен сенімсіздік туғызады.
Бұл фактілер мемлекет саясатын қайта қарастырып, діни бірлестіктердің жұмыстарына бақылауды
күшейту қажеттілігінің айғағы, жəне де ҚР заң жүйесінде орын алатын мемлекет пен діни бірлестіктер
арасындағы қарым-қатынас аясындағы жетіспеушіліктерді жою. Себебі заңда Қазақстан үшін дəстүрлі
емес діни бірлестіктердің айқын регламентациясының жоқтығы. Діни қызмет жəне миссионерлік əрекетпен айналысуға құқылы заңды тұлғалар үшін бір мағыналы талаптар көрсетілмеген. Мультиэтникалық
жəне көпконфессионалық жағдайында, қазақстандық қоғамының бірлігі мен саяси тұрақтылығын сақтау
мен реттеу үшін, жəне де заңсыз діни-экстремистік əрекеттерді болдырмау мақсатымен, діни өмірдің
мəселелерін жалпы мемлекеттік кеңістікке енгізу керек еді. Бұл фактілердің бəрі дін аясындағы жаңа
Заңның қажеттілігіне көз жеткізеді.
Соңғы жылдардағы ҚР Дін істері агенттігін құру (2011 ж., мамыр) жəне жаңа «Діни қызмет жəне діни
бірлестіктер» туралы заң қабылдау дін аясындағы маңызды оқиғаларға жатады. Осы кезден дін аясын
дамыту саясатының жаңа кезеңі басталады.
Мемлекеттік қызметтер елдегі діни жағдайды əрқашан қадағалауда, қоғамдық діни ұйымдармен
белсенді жұмыс жүргізуде.Сонымен, қазіргі кезде,діни бірлестіктердің Қазақстандағы əрекетін тікелей
реттейтін заңды актісі 2011 жылдың 11 қазан айында ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев қол қойған «Діни
қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» Заң болып табылады. Бұл заңды қабылдау заман
талаптарынажауап болды.
Жаңа Заң мемлекет пен дін арасындағы қатынастарын айқын белгілейді жəне анықтайды. Заң діни
рəсімдерді, жиналыстарды, салтанаттарды өткізу жəне құдайға табыну жерлерін анықтап берді. Бұл
рəсімдердің бəрі заңмен белгіленген жерде ғана өткізілуі тиіс. Едəуір жетістіктер қатарына дінтанушылық
сараптамасын өткізуді жатқызуға болады. Бұл сараптама діни бірлестіктің дінге жататындығын анықтауға
жəне əдебиетінде діни экстремизм белгілерінің бар-жоқтығын анықтауға мүмкіндік береді. Құрылтай
құжаттарын, білім беру бағдарламаларын, діни əдебиеті мен діни мазмұнынды ақпараттық мəліметтерді
сараптау қоғамды мүмкін деструктивті (бейəлеуметтік) көріністерден сақтауға жəрдемдеседі.
Бүгін жаңа Заң мемлекетіміздегі діни жағдайға жағымды əсер етті деп айтуға құқылымыз, Қазақстанның діни кеңістігінің шынайы суретін көруге мүмкіндік берді. Жалпы, жаңа Заң мемлекет пен дін арасындағы қатынастарды нақ анықтап берді. Қазақстан – зайырлы мемлекет, елімізде мемлекеттік немесе
міндетті дін жоқ, барлық діни бірлестіктер заң алдында тең болып келеді.
1 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев //
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ƏЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ
ƏӨЖ 316-053 (374)

БІЛІМ ƏЛЕУМЕТАНУЫНЫҢƏДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Т.Ж. Қалдыбаева– с.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ, магистратура жəне PhD докторантура
институты, саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедрасының профессоры
Мақалада білім социологиясының əдіснамалық негіздері қарастырылып, оның əрқайсысына ғылыми түсініктеме
мен мазмұндық сипаттама берілген. Автор білім əлеуметтануыны негіздеген Француз ғалымы Эмиль Дюркгейм
ілімінен бастау алған білім əлеуметтануының əдіснамалық мəндегі негізгі қағидаларын ашып көрсете отырып, оны
бір жүйеге келтіруге тырысқан.
Кілт сөздер: Білім əлеуметтануы, білім əлеуметтануының əдіснамалық негіздері, əлеуметтік антропология, білімнің зайырлылығы, этно-демографиялық, аймақтық-территориялық, институционалдық,ғылымаралық байланыс,
дамытушы əлеуметтік орта, оқушының өзінің білімденуі, оқу еңбегі, праксеология
В статье рассматриваются основные методологические научные подходы социологии образования, раскрываются содержательные характеристики и значимость каждого из них. Автор попытался систематизировать и показать
ихв системной структуре. освещен процесс развития методологии социологии образования начиная со времени
Э.Дюркгема по настоящее время.
Ключевые слова: Социология образования, методологические основы социологии образования, социальная
антропология, светскость образования, этно-демографическое, регионально-территориальное, институциональное,
междисциплинарные связи, развивающая социальная среда, образовательная деятельность обучающегося, учебная
деятельность», «праксеология»
This article discussesthe main methodologicalapproachesscientificsociology of education, revealedsubstantial
characteristicsand
significanceof
each.The
author
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triedto
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anddisplaythem
in
a
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Keywords:The Sociology of Education, "methodological foundations of Sociology of Education, Social Anthropology,
secular education, ethno-demographic, regional-territorial, institution, interdisciplinary communication, developing social
environment,educational activitieslearning training activities, praxeology

1.1 Э.Дюркгейм білім əлеуметтануының негіздеушісі
Білім (тəрбие, оқу жəне даму) – адамзат өркениетінің сақталуының жəне дамуының ең басты алғышарты жəне қоғамдар мəдениетінің ең басты құрылымдаушы элементі. Білім дегеніміз адамзат өзінің дамуы
барысында жинақтаған əлеуметтік тəжірибе. Оны меңгеруге ешбір адамның өмірі жетпейді жəне адамзат
тəжірибесінің барлығын меңгеру əр адам үшін міндетті де емес. Ал қандай өмірлік əлеуметтік тəжірибелерді қазіргі қоғамда өмір сүруші ұрпақ меңгеруге тиіс? Адамзат дамуы барысында бұл мəселе реттеліп
қойылған. Оны іске асыруға бағдарланға екі басты əлеуметтік институт бар. Бірі –отбасы. Жас ұрпақты
тек өмірге əкеліп қана қоймай əрі оны заман сұранысына сай тəрбиелеп, елінің азаматы етіп қоғамдық
қатынастарға енгізу отбасыларының, яғни, əке мен ананың əлеуметік функцияналдық міндеті табылады.
Дегенмен отбасылары мүшелерінің өздерінің білімі, мəдениеті, тəжірибесі жəне моральдық ықпал ету
мүмкіндіктері əркелкі. Сол себепті дені сау болып туған балалартабиғаты жағынан бірдей болып туғанымен тəрбиелік жағынан əркелкі болып өсе бастайды. Бірі алғыр, ізденімпаз, екіншісі жалқау, айналасын50
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дағы құбылыстарға немқұрайды т.б. Сол себепті адамзат дамуы барысында барлық балалардың білімденуіне, жан-жақты дамуына бірдей жағдай туғызып, заманының, қоғамының дұрыс дамып қалыптасқан
азаматы болып шығуына толыққанды жағдай жасайтын ерекше жүйе жасалған. Оның атын білім институттары, ұлттық білім жүйесі дейді. Бұл жүйеге балабақша, мектеп, орта кəсіби,жоғары кəсіби білім,
жоғарыдан кейінгі білім жəне білімін жетілдіру институттары енеді. Дегенмен бүкіл білім
жүйесініңнегізін құрап тұрған екі буын бар. Олар – балабақша мен мектеп. Осы екеуінің білімі мен
əлеуметтік тəрбиесі, олардың өзара сабақтастығы бүкіл қоғамдық білім жүйесінің іргетастық біліми,
мəдени жəне ғылыми негізін қалайды.
Білім жүйесінің əрбір буынының өзіндік оқу-тəрбие бағдарламасы бар. Оны тиісті ғылыми институттар, кəсіби білікті ғалымдар даярлайды. Ал білім бағдарламасы дегеніміз не? Адамзат жинақтаған
телегей-теңіз мол білімнің ішінен балалардың жасына лайықтап, мектеп сыныптарына, кəсіби білімнің
бағдарына қарай берілуге тиісті білімнің керектісінің іріктеліп алынуы, өлшемдеп, нормалануы. Іріктелген білім бағдарламалары жасалынып, оның негізінде оқулықтар, оқу құралдары даярланады. Сол себепті
білім бағдарламаларын даярлау – ерекше маңызды қоғамдық тапсырыс, өскелең жастарды өмірге, қоғамдық, əлемдік əлеуметтік қатынасқа даярлаудың барынша жауапты ісі. Бұған ең озық ойлы ғылыми орта
жұмылдырылуға тиіс.
Неге білім «жүйесі» туралы сөз болып отыр? Себебі бір жүйеге келтірілген білім орынсыз қайталануға, бытыраңқылыққа, ретсіздікке жол бермейді. Айталық, жалпыға бірдей білім беретін орта мектеп
балалардың балабақшада алған білімін қайталамайды, тек оны логикалық тұрғыда жалғастырады,
дамытады, тереңдетеді. Сол сияқты кəсіби білім институттары оқушылардың мектепте алған білімін
қайталамай, оны жаңа кəсіби деңгейде жалғастырады, тереңдетеді. Осының бəрін білім бағдарламалары
реттейді, жүйелейді. Бұл дегеніміз бағдарламаларды жасаушы ғалымдардың өздерінің бір-бірінің ісі
туралы жан-жақты хабардар болуын, бүкіл жүйе шеңберіндегі сабақтастықты қадағалап отыруын талап
етеді. Пəнаралық байланыстардың да қадағалануы өмірлік қажеттілік. Білім жүйесінің ішкі логикалық
байланысын, бағдарламалар мен білім мазмұндарының заман, қоғам, экономика талабына сай болуын
қадағалау, үйлестіру, бақылау ісі барлық елдерде Білім министрліктерінің құзырына берілген.
Білім бағдарламаларының, мазмұндарының іріктелуіне, жазылып даярлануына, іске асырылуына
əлеуметтану ғылымының көзқарасы қандай?
Бұл сұрақтың жауабын іздеу бізді ең алдымен, білім əлеуметтануының негізін салушы жəне дамытушы Эмиль Дюргеймнің методологиялық тұрғыда əлі мəнін жоғалтпаған ілімдеріне алып келеді.
Э.Дюркгеймнің тұжырымдауынша, əрбір қоғам өзінің сұранысына, болашағына сай келетін Тұлғаның
идеалын, айқындағыш қасиеттері нақтыланған, өлшемделген идеалын жасап алуға тиіс. Ол идеал интеллектуалдық, адамгершілік жəне физиобиологиялық қаситеттерді біріктіреді. Дəл осы іштей физиобиологиялық, интеллектуалдық, адамгершілік біртұтастығы болып табылатын Тұлға идеалы тəрбиенің басты
мақсаты болмақ[1].Олай болса, айталық, Қазақстан қоғамы болашағын жасайтын қандай тұлғалар?
Қазақстандық тұлғаның идеалдық эталонын, оның басты айқындағыштарын əлеуметтік болжап, жобалаушылар, əлеуметтік үлгілеушілер кімдер? Соған бағдарланған білім мен тəрбие қандай болмақ жəне оның
бағдарламаларын жасаушылар кімдер? Жасалған білім бағдарламалырын сараптамадан өткізушілердің
өздері кімдер? Міне жаңа заманғы қазақстандық қоғамның, басқа да қоғамдар сұраныстары тудырып
отырған сұрақтар осындай.
Э.Дюркгейм «оқу» ұғымына қарағанда «тəрбие» ұғымына, оның мазмұнына ерекше мəн берген.
Дұрыс тəрбие дұрыс білім алудың, оны өзінің ісіне айналдырудың қажетті алғышарты. Расында ой еңбегіне, жалпы шығармашылық еңбек етуге жасына бағдаранып тəрбиеленген балалармен жастар оқу ісіне өзі
ынталы, оқу үрдісі барысында өзін өзі ұйымдастырып, өз қызметін өзі қадағалай алады. Ал ой еңбегі
мəдениеті, шығарамашылық арбайланыс тəртібі, өзін өзі қадғалауға дағдыланбаған балалар мен жастар
тек педагогтардың ғана жүйкесін жұқартып қоймайды. Ең бастысы кесір, ондай оқушының өзіне өзінің
бөгет, зиян жасайтынын ұғана бермейтіні.
Білім əлеуметтануын негіздеушінің пікірінше білім институтының оқу-тəрбие қызметі қалыптасушы
тұлғаның мүддесіне қайшы келмейді. Керісінше білім алушының өзі оған ұжымдық ықпалдық жасалуын,
еңбекке ұйымдастыруын қажетсінеді. Сөйте отырып ол қоғамдық ортада өмір сүріп тіршілік етуге
үйренеді.
Бірде бір адам қоғамнан тыс тіршілік етпейді ғой. Сол себепті əр тұлғанің бойынан іштей өзара байланысты екі қасиетті көруге болады. Бірі – оның өзіндік «Мені» (индивид етіп тұратын қасиеттері), екіншісі –оны белгілі бір қоғамның, əлеуметтік орта мен топтың құрамды бөлігі етіп тұратын қасиеттері –
көзқарастар жүйесі, сезінуі, мəдени дағдысы, т.б. Осы екі қасиет абстракциялық біртұтас болғанымен бірбірінен ерекшеліктері де болмай қоймайды[2].
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Маңыздылығы барған сайын артып отырған Э.Дюркгеймнің əдіснамалық ілімінің бірі – əлуметтану,
психология жəне педагогика ғылымдырының тығыз арабайланыста болуға тиіс екендігі. Неге соңғы екеуі
əлеуметтануды білуі жəне оның білімімен ақылдасып отыруы қажеттілік болып қалуда?
Педагогикалық идеал ең алдымен тəрбиенің əлеуметтік сұраныстарын ескреді, адамның жəне қоғамның əлеуметтік қажеттілігіне бағытталады. Тəрбие əлеуметтік арабайланыстар үрдісінде көрініс табады.
Ал адам мен қоғамның əлеуметтік қажеттілігі қандай деген сұраққа жауап табу үшін педагогикаға қоғамды, оның заңдылықтарын білу керек болады. Яғни, əлеуметтану ғылымы педагогтың сұрақтарының
жауабын береді.
Адамның қызметін белгілі бір бағытқа бағдарлап жұмылдыру үшін онықозғалысқа келтіретін күшті,
оның табиғатын білу керек. Бұл жерде педагогқа писхология көмекке келеді. Алайда психологтың өзіне
əлеуметтік қатынастар мен өзарабайланыстар заңдылықтарын білуге тура келеді, яғни, əлеуметтану
көмегі қажет болады[3].
Шынында, біздің ұзақ жылдар бойы жоғары оқу орнының оқытушысы бола жүріп, бақылай жүріп көз
жеткізген ақиқаттың бірі – осы үш ғылымның арабайланысының тиісті түсінігін тауып, оқу-тəрбие ісін
ұйымдастыруда, оны ғылыми негіздеуде қолданыс таба бермейтіні. Тіпті əртүрлі себептермен ауытқуға
шалдыққан мінез-құлықты түзету, бағдарлау барысында аталған ғылымдар арабайланысының тиімділігі
ескеріле бермейтіні. Айталық, психолог алдына психологиялық дағдарысқашалдыққан жас адам келді
дейік. Психолог оны дағдарыс жағдайынан шығарып, тыныштандырып, ақыл кеңесін беріп шығарып
салды дейік. Бірақта сондай дағдарыстық жағдайды туғызып, күйінішкеалып келіп тұрған не жағдай жəне
ол əлі өзгерген жоқ қой. Сол түпкі себеп өзгермесе психологиялық дағдарыстың қайталауы əбден
ықтимал. Яғни психолог назары түпкі себепке де бағытталуға тиіс. Сіз: «Психолог ол түпкі себепті өзгертуге дəрменсіз болса ше? – деп сұрақ қоя аласыз. Менің жауабым: «Психологтың кəсіби көмегі тек алдындағы адамды қазіргі көңіл-күй дағдарысынан алып шығу ғана емес, оны тудырып тұрған өмір шындығы
жағдайында бұдан былай өзін қалай ұстап, қандай қадамдар жасауға, соның нəтижесінде қалайша өзінің
əлеуметтік-психологиялық денсаулығын сақтап қалуға болатынын үйрету» деп жауап бере едім. Яғни
маман-психологқа «клиент» төңірегіндегі қалыптасқан əлеуметтік қатынастар, қоғамдық жағдайлар, оның
ерекшеліктерін қоса зерттеуге, түсініп білуге тура келеді. Оны түсіндіре аладын ғылым – əлеуметтану.
Педагогқа да дəл осы сияқты қадамдар жасауға тура келеді. Егер, айталық, алдындағы 5-сынып оқушысының сабақты түсінуі нашар, «дұрыстап оқы» деп талап қою еш нəтиже берер емес. Яғни, «Оқушыны
осындай жағдайға алып келген не себеп?» деген сұрақ туады. Кезінде «Орта мектеп – əлеуметтік қатынастар жүйесі»[4]. тақырыбында қала мектебінің бірінде əлеуметтік эксперименттік тəжірибе жұмысын
жүргізу барысында дəл осындай жағдайдағы 5 сынып оқышысымен əңгімелескен едім. Ол маған: «Мен
алыс ауылдағы шағын мектепте бастауыш сыныпты оқып кеген едім, ондағы білімім сонша болмады.
Қазіргі математика сабағынан өтіп жатқан материалды мен сабақ барысында түсіне алмай қаламын, ал
мұғалімнен қайталап сұрайын десем ұяламын» деген еді. Мен: «Неге сабақтан кейінгі қосымша сабаққа
қалмайсың», – деймін. Ол: «Мен мектепке қаланың шеткі аймағынан келемін, тұратын үйіме ертерек
жетуім керек, əрі мектепте қалып, асханада тамақтануға жағдайым келе бермейді» деп жауап берді.
Осыдан кейін осындай жағдайдағы балаларды неге нашар оқисың деп кінəлай беруге құқым жоқ екенін
сезінесің. Басты себеп қоғамдық қатынастарда, сол əлеуметтік-тарихи кезеңдегі елдің əлеуметтік-экономикалық жəне əлеуметтік-территориялық жағдайындағы білім ісін ұйымдастыру мəселесінде, қала мен
ауыл арасындағы əлеуметтік қатынастармен байланысып жатқан жоқпа?! Бұл оқушыға ендігі жағдайда
тек бұл оқушының жан-дүниесі мен жағдайын, мүддесін өз мəнінде түсінетін жəне осы негізде ғылымипрактикалық, əлеуметтік-психологиялық, əлеуметтік-педагогикалық тиімді шараларды іске қоса алатын
шынайы ұстаз ғана көмектесе алады.
1.2 Білім əлеуметтануының əдіснамалық (методологиялық) негіздері
Əдіснама (методология) қай ғылымның болмасын негізгі зерттеу құбылыстарына (зерттеу пəніне)
қандай ғылыми тұрғыдан келу қажеттігін негіздейді. Методология - зерттеу барысында зерттеушінің
басшылыққа алатын ғылыми-танымдық негізі, ғылыми тұрғылары (подходы), ғылыми көзқарастары
негіздері. Зерттеудің пəнін(негізгі қарастыратын əлеуметтік құбылысын) танып-білу жұмысы барысында
оны бағдарлық басшылыққа алу зерттеуді мақсатты, ретті, жүйелі жəне ғылыми нəтижелі етеді.
Біздің төменде баяндапкөрсететін əдіснамалық негіздер барлық білім беру жүйесіне (отбасы институтын қоса алғанда) қатынасты. Сонымен қатар ұйымдастырылған білім мен əлеуметтік тəрбиенің ең басты
институттары ретінде балабақша мен орта мектептер қызметі үшін барынша маңызды. Аталған əдіснамалық тұрғылардың қатаң сақталуы бұл мекемелер қызметінің əлеуметтік мəнін, мемлекеттің, отбасыларының əлеуметтік тапсырысын орындаудың тиімділігін зерттеудің нəтиелігін арттыра түседі.
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Зерттеу құбылысына (пəніне) əлеуметтік антропологиялықтұрғыдан келу. Бұл əдіснамалық тұрғының қадағалап қарастыратыны, біріншіден – балалардың жас ерекшелігін негізге алу болса, екіншіден
берілетін тəрбие мен білімнің адамгершіліктілігін, адамгершіліктітұлғаны қалыптастыруға бағдарлануы.
Антропологиялық тұрғының əлеуметтік-антропологиялық тұрғылық сипат алуының өзіндік себебі
бар. Бұл көзқарастық əдіснамалық тұрғыға қазіргі Батыс əлемі ғалымдары, соның ішінде əлеуметтанушылары, ерекше мəн беріп, назарға алуда. Басты себеп – экономиканың жоғары дамуын қамтамасыз ете
алған елдердегі адамгершіліктің кедейленуі фактісінің жиілеуі. Оны неден көруге болады? Тамырын
тереңге тартып үлгерген жекебастық экономикалық эгоизмнен, тағылық сипат алған «сексуалдық
революция» көріністерінен, бұқаралық (тобырлық) мəдениеттің кең таралуынан, ғылыми-техникалық
жетістікті пайдаланудың қоршаған табиғи ортаға əкелген орны толмас салдарларынан, адамдар арасындағы жатсыну құбылысының кең етек жаюынан т.б. Осындай адами адамгершілікпен үйлеспейтін құбылыстардың кең көрініс беруі бірқатар батыс ғалымдары арасында адамзаттың өзін-өзі құртуы, өркениеттің
өрісінің тарылуы туралы ой тудырды. Жағайды өзгертудің жолын іздеткізді. Басты тоқтам мынаған келіп
тірелді: тек адамгершілік тəрбиесі, адамгершілікті арттыру жолы ғана өркениеттілікті сақтай алады. Олай
болса адамды тек антропологиялық құбылыс ретінде (жасы, нəсілі, жынысы, шығу тегі, бет-пішіні, биологиянық негізі т.б.) қарастыру жеткіліксіз, алдымен оған əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік қатынастардың,
адамгершілікті адами арабайланыстардың алыпбарушылары ретінде қарау қажеттілік. Осыдан келіп
«əлеуметтік-антропология» қазіргі заман адамын зерттеудің, тəрбиелеудің басты бір əдіснамалық негізіне
айналып отыр. Қазіргі жаһандану заманында мемелекеттер шекарасы көп жағдайда шарттық сипат алуда.
Халықаралық ақпарат жүйесі, трансұлттық экономикалық, мəдени байланыстар шекараларды асып,
айқасып жатыр. Тек жақсылықтар мен жасампаздықтары ғана емес əрі керітартпа кесірлі құбылыстары да
жаһанданушы сипат алуда. Жаңа ғаламдық жағдайға қазақстандық қоғам да бейімделіп, трансформациялық үрдісті бастан кешуде. Қазірдің өзінде ел ортасы əлемдік əлеуметтік қатынастардың тек жақсы жағы
емес, кесірлі, адамгершілікке қайшы құбылыстарының да«дəмін» татып үлгерді. Олай болса адамгершілікті басты бағыты еткен əлеуметтік-антропологиялық ғылыми-таным, оған негізделген білім мен тəрбие
Қазақстан Республикасы білім жүйесі үшін де барынша əлеуметтік мəнді жəне маңызды.
Əлеуметтік-тарихи əдіснамалық тұрғы. Социология ғылымына тəн ерекшеліктің бірі – зерттелуші
құбылыстың себеп-салдарын біртұтастықта қарап танып-білетіндігі. Бүгінгісін жан-жақты білу –қажеттілікдейік. Бірақ, бүгінгі кешегінің нəтижесі емес пе? Бұл екеуін жеттік білмей ертеңгіні бағдарлау мүмкін
болмайды. Осыдан келіп ауыспалы факторларды (переменные) танып білу мен соның негізінде ой толғау
(рассуждение) заңдылығы туындайды. Онсыз жаңа теория туындамайды. Осылайша зерттелуші əлеуметтік құбылысты танымдық біртұтастықта қарастыруды қадағалайтын əдіснамалық негіз – əлеуметтіктарихи тұрғы. Кешегісі, оны бүгінгі еткен құбылыстар, бүгінгіден ертеңгі келешекке апаратын қандай
құбылыстар? Бұл тұрғы əлеуметтік болжадау мен үлгілеу ісіне де негіз бола алады. Əлеуметтікбасқарудың да қажетті ережесі осындай.Үрдістің(процестің) əлеуметтік-тарихи тұрғыда талдануы позитивтіктілікпен негативтікті салыстыра отырып талдау мен тұжырымдауға жəне соңғының алдын алу шараларын
ғылыми-практикалық негіздеуге көмектеседі.Білімнің мазмұнын, əлеуметтік тəрбиенің мақсат-міндеттерін осы тұрғыда қарастыру жəне айқындау ғылыми тұжырымдар мен ұсыныстарға барынша шынайылық
сипат береді.
Институционалдықтұрғы. Бұл əдіснаманың талабын бойынша білім беруші мекеме «əлеуметтік
институт» ретінде қарастырылады. Балабақша, мектеп, кəсіптік даярлау мекемесі, жоғары оқу орындары,
жоғарыдан кейінгі кəсіби даярлық, бəріде тарихи қалыптасқан, адамзат өркениеті тудырған əлеуметтік
институттар.Əлеуметтік институттар болған соң олардыңқоғам, адам алдында атқаратын əлеуметтік
функциялары, нормаланған, реттелген жауапты қызметі бар. Тиісті базасы, идеясына сай құжаттық негіздері бар, идеясы мен мақсатты міндетін іске асыратын білікті кадрлары бар. Сөйтіп, идеялар мен міндеттер мемлекеттің, қоғамның, заманның талабына сай іске асырылады. Əлеуметтікпрогресс қажетілігіне
орайреформаланады, реттеледі, бақыланады. Қоғамның əр саласын дамыту оның əртүрлі саласындағы
əлеуметтік институттары жауаптылығында. Осылайша қоғам дегеніміз əлеуметтік институттардың біртұтас жүйесіне айналды.Əлеуметтік институттар қызметі арқылы қоғамның əлеуметі іштей өзара əлуметтік,
экономикалық, мəдени, саяси байланыста болып отырады. Айталық, ата-ана баласын мектепке, кəсіби
даярлау орнына оқуға берді, өздері өндірісте халыққа қажетті өнім өндіреді, қызмет көрсету саласын
дамытады, басқару ісімен шұғылданады, ал мұғалімдер бұл салалар институтарының қызметін тұтынушылар болып табылады.Осыдан келіп «əлеуметтік арабайланыстар», «əлеуметтік қатынастар» ұғымы
туындайды. Əр институттың өзі іштей тұтып тұрған əлеуметтік арабайланыстар мен қатынастар жүйесін
құрайды. Айталық «мектеп»деп аталатын əлеуметтік институттың функционалдық қызметінің атқары53
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луы оқушы мен оқытушының шығармашылық арақатынасына,оқушылардың оқу еңбегінің ұйымдастырылуына, басқарушы құрылым субъектілерінің осы институтың басқа субъектілерімен мəнді арабайланысына тікелей байланысты. Неғұрлым ішкі əлеуметтік қатынастары мəнді, мазмұнды, ретті болған сайын
əлеуметтік институт қызметі нəтижелі, ретті, əлеуметтік мəнді бола түседі. Ал қоғамның тағы бір іргетастық əлеуметтік институты – отбасының өзінің əлеуметтік функцияларын дұрыс орындауы білім институттарының функционалдық қызметінің тиімділігін арттыра түсетін фактор.
Зерттеу құбылысына(пəніне) əлеуметтік-мəдени тұрғыдан келу білім беру институттарының
қызметін (ең алдымен мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балалар тəрбиесіне) əлеуметтік пен
мəдениеттіліктің үйлесімі тұрғысынан қарап танып білуді міндеттейді. Іштей тығыз байланысып жатқан
екіаспектінің үйлесімділігі. Білім мен тəрбиенің əлеуметтік-мəдени сипатының қамтамасыз етілуі.
Мəдениет пен əлеуметтіктің іштей тұтасып жатуы. Айталық, əртүрлі таптық қабаттар, əртүрлі ұлттар мен
ұлыстар, əркелкі нəсілділер балаларының бір сыныпта, топта бірдей жағдайда, бəріне бірдей қарайтын
ұстаздан оқуы, бірі-бірін жатсынуға себеп тудырмайтын əлеуметтік ортада тəрбиеленуі, білім алуы
олардың бəрін бірдей білімді жəне мəдениетті азамат етіп шығарады. Əділдігі мен адалдығымен білім
институттары ерекшелеленеді. Оның басты алғышарты – жастармен шығармашылық арабайланысқа
түсетін педагогтардың өзінің ішкі адами жəне кəсібижоғары мəдениеті.
Бірқатар беделді ғалымдардың тұжырымдауынша мəдениетті басқа жақтан іздеудің қажеттілігі жоқ,
себебі – мəдениет күнделікті өміртіршіліктегі адамдардың мінез-қылығы мен іс-əректінде көрініп тұрады.
Олай болса қоғамның мəдениетін де осы қоғам мүшелерінің бір-бірімен əлеуметтік арабайланысынан,
ойы мен мінезінен, көзқарасы мен ісінен көріп, түсінуге болады. Мектеп, тағы басқа білім институттары
субъектілерінің оқу-тəрбие барысындағы бірлескен шығармашылық арабайланыстары – əлеуметтікмəдени құбылыс. Сол себепті білім жүйесі субъектілерінің (бала мен тəрбиеші, оқушы мен оқытушы,
кəсіпке үйренуші мен шебердің, студент пен ұстаздың) арақатынасының мəдени-əлеуметтік сипатта
болуыбүкіл оқыту процесінің тағдырын шешетін фактор. Мəдениетпен үйлескен өзараталап болмаған
жерден шығармашылық ойлауды күтуге де болмайды.
Білім мазмұнын жасауға, білім бағдарламаларын, стандартын жасау барысына қойылатын түпілікті
əдіснамалық негіздің бірі де осы əлеуметтік-мəдени тұрғы.
Білім жүйесі қызметіне этно-демографиялық əдіснамалық тұрғыдан келу қазіргіəлемдік білім
мəселесін, жекелегенмемлекеттердегі білім-тəрбие мəселесін, өңірлік білім мен тəрбие ісін зерттеу
барысында ондағыэтностық, демографиялық жағдайды қатаң есепке алуды, əрбір баланың жас шамасына
сай тұлғалық дамуын қамтамасыз етуді шынайылық негізде зерттеугебағдарлайды.
Бұл тұрғыда қазіргі əлем елдері білім жүйелері алдында тұрған проблемалық мəселелер баршылық,
Айталық, 2000 жылдарыдың ортасындағы статистика бойынша жыл сайын өмірге келген балалардың 80
пайызы экономикалық дамуы жеткіліксіз елдерде туатын еді. Ал экономикалық дамыған батыс елдері
болса, қартаю жағдайында. Бұл дегеніміз қазіргі əлемнің миллиондаған жас балалары, мектеп жасындағылар өз уақытында қажетті білім менмəдени тəрбиені ала алмай келеді деген сөз. Бұл жағдай кəсіби
дарлыққа да тікелей қатынасты. Соның салдарынын «арзан жұмыс күші» аталатын əлеуметтік қабат өлшемі азаяр емес, дəл осы қабаттың əлемдік миграциядағы алатын үлесі де ауқымды болып қалып келеді.
Жаһандануға енген қазіргі əлем үшін бұл жеке мемлекеттердің немесе аймақтардың ғана мəселесі емес,
ортақ адамзаттық проблема.Дамыған елдер бұрынғысынша жеке дара əлемдік кедейшілік пен білімнің
жеткіліксіздігі шындығынан тыс қала алмайды. Қазіргі заманнның көші-қон үрдісін ұлғайтып отырғаны,
оның қарқынының азая қоймайтыны да белгілі болып отыр. Басты себеб – мемлекеттердің, əлем аймақтарының əлеуметтік-экономикалық дамуындағы теңсіздіктер. Неғұрлым экономикалық ауқатты елдерге
бағытталған миграция, еңбек миграциясы қарқынының артуына ықпал етуші елеулі фактор да осы.
Материалдық кедейшілік пен рухани, білімдік кедейшілік арасы жақын жатқандықтан оны əртүрлі
саяси бағыттағы күштер епті пайдаланып, діни, ұлттық жəне саяси экстремистік ниеттерді өрістетуде.
Қорыта айтқанда, заманауи өркениетті сақтап қала отырып, дамытудың басты жолы – балалар қайда
болса, сапалы білім мен əлеуметтік тəрби де сонда болуға тиіс. Болашағын ойлаған мемелекет саясаты
осылай болмақ.
Қазақстанға келетін болсақ, бұл елдің де орталық қалалары мен өңірлеріндегі де этнодемографиялық
жағдай əркелкі. Солтүстік жəне Шығыс өңірлерде басым орналасқан славян тектес этностардың елеулі
қартаюы мен нуклеарлық отбасылық жағдайға біражола көшу үрдісі байқалса, түркітілдес этностардың
арасында кеңейтілген отасылық дəстүр негізінен сақталуда. Өмірге бала əкелу дəстүрі жағынан қазақстандық өзбектер, ұйғырлар, əзербайжандар отбасылары алда келеді. Қазақ отбасыларының да ел экономикасының түзелуімен байланысты өмірге бала əкелуге ұмтылысы артуда. Мемлекет халқы құрамындағы
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қазақ ұлтының үлес салмағы 1926 жылдардағы көрсеткішіне жақындап, соңғы (2009) мемлекеттік санақ
нəтижесінде бұл көрсеткіш 63 пайызға жетті. Сонымен қатар репродуктивті жастағы қазақстандықтардың
денсаулығындағы ақаулардың артуы менжас азаматтардың табысты еңбекке орналасуға сұранысының
отбасылық құндылықтардан жоғары қойылуы елдегі табиғи өсімнің арта түсуіне елеулі бөгет бола
бастады. Əлеуметтік жетім балалар мен жасөспірімдер, мүмкіндігі шектелген балалар мен жастардың
санының артуынанэтникалық жəне демографиялық сипаттағы шындықтың бір көрінісін байқаймыз.
Олардың ұлттық құрамы, өмір сүріп жатқан территориялық-географиялық аймағы, жас шамасы қоғамдық
білім мен тəрбие тұрғысынан қарағанда елеулі ғылыми-практикалық танымдық мəселе. Бəрі де осы бір
елдің балалары, азаматтары ретінде дер кезінде сапалы білім мен тəрбие алуға құқылы. Қалпына келтіру
шаралары мен білім, кəсіби даярлықты үйлестіре отырып,физиологиялық денсаулығында ақауы бар
жандардың елінің толыққанды мүшесі ретінде тіршілік жасауына мүмкіндік тудыру ерекше əлеуметтік–
мəдени қоғамдық құбылыс. Жаратылысынан немесе өмірге келгеннен кейін əртүрлі себептермен мүмкіндігі шектелгенөсклелең жастар азаматтық қоғамдық қолдауға сұранысы жоғары əлеуметтік топ. Сонымен
қатар, адами мүмкіндіктің шектелуіне алып келетін құбылыстардың алдын алу, репродуктивтік жастағы
ерлер мен əйелдердің физиобиологиялық, психологиялық, əлеуметтік денсаулығын қадағалау, дер кезінде
проблемалық жағдайды түзетумəселесі отандық білім, мəдениет, əлеуметтік тəрбиенің аса өзекті саласына айналды. Дəл осы тұста жастар мен қатар ересек азаматтар арасындағы əлеуметтік тəрбие мен ағарту
жұмыстарының мəні артуда. Білім институттары мен қатар бұл салада əркелкі азаматтық қоғам институттары, интеллектуалдық қызмет көрсетуші үкіметтік емес ұйымдар зор үлес қоса алады. Бұл «майданда»,
яғни, репродуктивті жастағы əлеумет денсаулығын қадағалап, реттеп, дамыту ісінде мемлекет пен азаматтық ұйымдардың əлеуметтік əріптестігі қоғам өмірінің өзекті мəселесіне айналуда.
Жалпы алғанда, ел тəуелсіздігін берік бекітудің бір басты алғышарты - елдің демографиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ол үшін тек табиғи өсімнің артуы жеткіліксіз. Басты күтілетін нəтиже – əрбір қазақстандық азаматтың жоғары деңгейде дамыған интеллектуалдық, азаматтық, əлеуметтік-мəдени əлеуеті.
Əлеуметтік-аймақтық əдіснамалық тұрғы əлемнің түрлі аймақтары мен орталықтардан шалғай
жатқан өңірлер тұрғындарының, олардың балаларының қоныстанудың территориялық–географиялық
ерекшеліктеріне қарамастан балабақша, мектеп, кəсіби білімге қолжетімділігін зерттеуді міндеттейді.
Айталық, Қазақстан Республикасының өңірлерінде əлеуметтік-экономикалық, біліми-мəдени дамуы
бірдей жағдайда емес. Мысалға елдің екі ғана өңірін (Атырау мен Қостанайды) алып салыстырып қарап
көрейік.Қостанай облысы көпсалалы дамыған экономикасы бар, халықтың территорияға орналасуы
дерлік біркелкі, ауыр өнеркəсіп индустриясы мен аграралық индустриясы қатар дамыған, сол негізде
қалалары мен инфрақұрылымы да дамыған, халқы көпэтносты өңір. Соған сай білім жүйесі де озық
дамып келеді. Барлық балалар балабақшамен, сапалы білім бере алын мектептермен қамтылған. Дағдарысты 90-шы жылдарға дейін балалардың шығармашылық ұйымдары, музыка мектептерін дамытуда
қала мен ауыл арасындағы алшақтық дерлік жойылған болатын. Экономикалық дағдарыс салдарынан да
бұл өңір есін ерте жиып, білім мен тəрбие жүйесін бірқатар басқа өңірлерге қарағанда тезірек орнына
қойып үлгерді. Ал Атырау облысына келсек, біз өңірдегі қалалардың, жоғары оқу орындары мен кəсіби
даярлық мекемелерінің аздығын, балабақшалар мен жаңа тұрпатты мектептерменбалаларды қамтамасыз
етудің əлі жеткілікіздігін байқайсыз. Оның басты бір себебі облыстың территориялық-географиялық
ерекшеліктерінде. Территориялық кеңістігінің басымы көпсалалы шаруашылық үшін қолайсыз. Жалғыз
қаласы бар, негізінен мал өсірумен шұғылданушы тұрғындардың қоныстануы өте шашыраңқы. Негізінен
құрғақ, құмдақ географиялық-территориялық кеңістік ата жұртын мекен еткен жергілікті халықтан басқалар үшін тартымды болмаған. Əлі де болса ата қоныстан ажырамауды дəстүр еткен жергілікті халық
ылғалдығы жеткіліксіз территориялық кеңістікте бытыраңқы орналасу дағдысынан əлі ұзап кете алмаған.
Дəл осындай қоныстану жағдайлары материалдық базасы мен оқытушылардың кəсіби құрамы талапқа
сай бола бермейтін шағын ұйымдасқан мектептердің санын арттырды. Егер өңір халқы неғұрлым тіршілікке, еңбекті озық ұйымдық-технологиялық үлгіде ұйымдастыруға қолайлы территориялық кеңістіктерге
шоғырлана қоныстанса, əлеуметтік-мəдени қызмет көрсету жүйесін дамытуға қолайлы жағдай жасалар
еді. Ал мемлекет болашағы үшін керегі– ата-анасының экономикалық жағдайына, қоныстануы ерекшелігіне, этностыққұрамына байланыссыз, əрбір өселең азаматтың дер кезінде сапалы білім мен мəдениетке
қол жеткізуі, ой өрісінің дамуы, заманауи тəрбиеленуге құқығының толыққанды іске асырылуы. Отандық
білім жүйесі өңірлік-территориялық ерекшелерді ескере отырып, барлық балалардың дер кезінде сапалы
білім алуына, кəсіби жетілуінебарынша бейімделуге тиіс. Əйтпегенде «арзан еңбек ресурсы» мен
əлеуметтік ауытқуға бейім адами ресурсты мемлекет өз қойнауында өзі дамытқан болып шығады. Əсіресе
халықтың орналасуы тығыздығы мен табиғи өсімі жағынан алдыңғы қатарда тұрған өңірлер үшін бұл
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мəселе барынша өзекті болып қала беруде. Ондай өңірлер қатарында елдің оңтүстігін ала орналасқан
өңірлерінде жатқызуға болады.
Білім мен тəрбиенің зайырлылығы тұрғысы.Діннің негізінде адамдардар топтарының табиғаттан
тыс жəне одан жоғары тұрған бір құдіретті күш бар деп сеніп, сол сеніміне сай рəсімдерді, жора-жорғыларды іске асыруы арқылы қатынасын білдіруі жатыр. Ғасырлар бойы тереңдей түскен діни сенімдер
қоғамдар мəдениетіне еніп, сенімшілер өмір салтының елеулі саласына айналған.Көрінбейтін күшке
сиынады, табынады, тылсым сезімімен бөлісіп, жан-дүниесіне, тіршілігіне қолдау болуын өтінеді.
Алайда діни сенімге бетбұрыс кемеліне келген азаматтың өзінің ерікті таңдауы болуға тиіс. Ерте
жастан балалар мен жасөспірімдерге ересектердің діни сенімді тықпалап таңуы əлуметтік-психологиялық
ауытқушылыққа, тұлғалық біржақтылыққа алып келуі, өзінің жасампаздық өміртіршілігін өз қолымен
жасауға ықлассыздығына алып келуі ықтимал. Өзі кемел жасына келіп, ерікті түрде сенім жолын таңдауға
даяр болмай тұрып, жасынан оның санасына діни сенімді тықпалау мемлекеттің діни сенім еркіндігі
туралы заңына жəне зайырлы қоғам нормаларына қайшы келеді. Əсіресе өскелең жасқа діннің шынайы
құбылысы мен мазмұн-мағнасы туралы білім беймəлім жағдайда. Ал басқалардың түсінігі мен бағытбағдарын қабылдай салу айналадағы өмірлік құбылыстарға шынайылық көзқарас тұрғысында өзін ақтай
бермейді.
Білім мен діннің батыс елдеріндегі капиталистік қоғамның ғылым мен білімді дамытуға сұранысының
артуымен байланысты бір-бірінен заң негізінде бөлінуі кездейсоқтық емес. Қоғамға өзінің тұлғалық
қабілетіне, əлеуметтік мобильділіген сенетін жəне сол əлеуметтік мобильділікке білім мен ғылым негізінде өзін даярлай алатын азаматтар керек. ƏсіресеҚазақстан сияқты ғылымға негізделген экономика,
интеллектуалдық ұлтты қалыптастыру арқылы жоғары дамыған елдер қатардағы енуге ұмтылыс жасаған
мемлекет үшін мұндай үрдіс барынша маңызды. Қазіргі еуропа елдері де заман талабына сай білім
жүйелері қызметін жетілдіру жолында. Дəл осы жағдайдабілім жүйесін дамытушыларды мектеп оқушыларының теологиялық ойлау дағдысы қатты алаңдатуда. Теологиялық ойлауға бой алдырған жасазаматтар еуропалық өркениеттің болашағын қамтамасыз ете ала ма?-деген сұрақ қойылуда. Мектеп білімі мен
тəрбиесін зайырлылық бағытына өзгерту өзекті міндетке айналуда. Ал қазақстандық қоғам болса, белгілі
əлеуметтік-саяси, идеологиялық-саяси жəне экономикалық жағдайларға байланыста еуропалық елдердің
кешегі, ескіре бастаған тəжірибесін қайталау жағдайын бастан кешіруде.
Жаһанданушы əлем, ХХІ ғасырдағы саяси, экономикалық бəсеке, ірі əлемдік алпауыттардың ықпал
ету аймағы үшін өзара күресі діни сенімге байланысты өзекті мəселенің тағы бір бетін ашып көрсетіп
отыр. Ол-түпкілікті саяси мақсаттарды іске асыру барысында қатерлі ғылыми-технологиялық жойқын
қару-жарақтарды пайдаланудан гөрі психологиялық қару-жарақтың алғашқы орынға қойылуы. Сананы
жаулап алу арқылы ықпалды іс-əрекетін шындыққа айналдыру. Оның екі басты жолы таңдалуда. Бірі
ақпараттық технологиялар күшімен санаға ену, екіншісі-діни сенім жолымен сана кеңістігін жаулап алу.
Мəселе тірек негізіне тек дəстүрлі діндердің ғана қойылып отырылмағанында. Іштен іріткі салу үшін діни
сенімнің күмəнді, ауытқыған түрлері пайдаланылуда. Өлшеусіз қаржы құйылған əртекті миссионерлік
қозғалыстар жыланша жорғалап еніп, иланғыш, аңқау қауымдастықтардың іш-бауырына еніп, санасын
жаулап, тамырланып алу əрекетін іске асыруда. Қазірдің өзінде діни сенімді жамылғы еткен ондай үйлестірушілер, бейімдегіш ықпалдар тек бір елдің əлеуметтік топтарын ғана емес, тіпті бір отбасы мүшелерін
бір-біріне қарсы қойып, əлеуметтік қарым-қатынастарға кері əсерін тигізуде. Ондай сенімдерге иланған
жандар үшін «ұлт тұтастығы», «мемлекет қауіпсіздігі», «қоғам алдындағы жауаптылық» сияқты азаматтық мəнді сенімдер күшін жояды.
Сенімшілер дегеніміз – осы қоғамның мүшелері, мемлекеттің азаматтары. Бір жағында мемлекет,
оның білім жүйесі, екінші жақта – діни сенімшілер мен діни сенім тіректері болып табылатын діни
мекемелер.Екеуінің арабайланысын зайырлылық мəдениеті талаптарына сай келтіру –қай елге болмасын
өзекті қоғамдық мəселе [5].
Ата-аналардың, қоршаған əлеуметтік ортаның діни сенімге балалар мен жасөспірімдерді олардың өз
таңдауынсыз (таңдау жасау жасына олар əл келе қойған жоқ) тартуы, «құдыретті күшке» иландыруы
мемлекеттің зайырлылығымен үйлеспейді. Діни сенім бұзақылықтан, есірткіге бой ұрудан, қылмыстан,
компьютерманиядан қорғаудың сенімді құралы деп түсіну осы түсінікте тұрғандардың өзінің адами
əлсіздігін, дəрменсіздігін дəлелдейді. Білім институттары қызметкерлерінің өз арасынан діни сенімді
насихаттаушылардың көбеюі – мемлекеттің, қоғамның зайырлылығына үлкен соққы əкеледі. Бұл ұстаздық шеберліктің белгісі емес. Ұстаздар мен тəрбиешілерді жұмысқа қабылдау барысындажеке бастық
діни сенім мен көзқарастың бейтараптығы тексерілуге тиіс, білім ордасына жекебастық діни иланым мен
көзқарас алып келінбеуі қағалануға тиіс деп тұжырымдаймыз. Бұл елдің рухани, идеологиялық қауіпсізді56
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гі мəселесінің, түптеп келгенде мемлекеттің тəуелсіздігі мəселесінің бірі. Білім мен əлеуметтік тəрбиенің
зайырлылығының, жастардың өмірлік құбылыстарға қатынасы мен көзқарасының ғылыми негізділігінің
қажетті алғышарты.
Білім (тəрбие, оқу, даму) үрдісіне оқушының өзінің білімдену үрдісі тұрғысынан келу.. Əрине,
ұстаздардыңоқу-тəрбие қызметін ұйымдастырудағы, бағыттау, бағдарлау, қажетті ғылыми-практикалық
ақпаратты оқушы адамға жеткізіп бере отырып оны түсінікті ету, игерту, өмірлік дағдыға, тəжірибесіне
айналдыруындағы орны ерекше. Дегенмен бірілген білімдік ақпаратты қабылдай алу, оны ой елегінен
өткізу, түсіну, санасына қажеттісін қондырып алу, өз ісінде оны тəжірибелеу, түсініп қабылдағанды өзінің
өмір-тіршілігінің негізіне айналдыра алу, өзінікі етіп алған білімді ары қарай қозғалысқа келтіру ісі
оқушының өзінің нақты іс-əрекеті. Дəл осылай болғанда ғана ол білімденді. Өзінің еңбегі арқылы,
«инемен құдық қазғандай» деп сипатталатын еңбегі арқылы білімденді. Осы іс-əрекетті ұйымдастыра білген ұстазды, оның еңбегін ондай оқушы, сөзсіз, жоғары бағалайды. «Ұстазым, менің ҰСТАЗЫМ!» дегізген ризашылық, мақтаныш сезімдерін тудыратын да нақ осындай, өзінің шынайы тұлғалығымен көрінген
ұстаздар. Осылайша, білімдендіруші мен білімденушінің шығармашылық еңбегінің үйлесімінде адамзат
жинақтаған əлеуметтік тəжірибенің озық үлгілері бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жеткізіліп беріле отырып,
адамзаттық өркениеттің сақталуына жəне жаңғырып отыруына, одан ары қарай дамуына жол табады.
Бұғанға дейінгі тəжірибені санасымен қабылдап, оны өз біліміне, интеллектуалдық ресурсына айналдырған тұлға ғана оны ары қарай, уақыт, қоғам, өндіріс сұранысына сай дамыта алады. Ондай білім жаттанды,
жасанды, тек баға алу үшін ғана ойына сақтауға тырысқан білім емес, оқушы жастың өзінің саналы
еңбегінің, өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі бақылаушы бола отырып, ішкі интеллектуалдық мүмкіндігін
жұмылдыруы қызметінің нəтижесі. Білімдену үрдісін білім алушының саналық, жоғары санаға, əлеуметтік санаға негізделген қатынасынан тысқары қарау негізсіз болар еді. Осындай əдіснамалық тұрғы туралы
сөз болғанда білім алушының өзіндік санлы оқу қызметі туралы ілім қалдырған философ Э.В.Ильенковтың[6], психолог Л.Выготскийдің[7], əлеуметтанушы В.Я.Нечаевтің[8],философ əрі əлеуметтанушы
Ж.Т.Тощенконың[9] аттарын атап айту орынды.
Дамушы əлеуметтік орта жасау тұрғысы.Тұлғаның қалыптасуыөмірге биологиялық құбылыс
болып келген жас баладан тəбиелеу арқылы əлеуметтік тұлға өсіре алатын əлеуетті жəне талапкерадами
ортаның болуымен тікелей байланысты. Негізінен табиғатында бірдей болып туған балалардың өсе келе
даму деңгейінің өте əркелкі болуының басты себебі осында. Бірі бала жанын аялай отырып, алдында
тосып тұрған өмірлік қатынастарға білгірлікпен, байыппен даялай алды, екіншісі, керісінше, баланың
бойына табиғат берген адами қасиеттерді тұншықтырды, қорлады, өзінің қисық тəжірибесіне үйретті,
ақыры қиқар, əдепсіз, білімді жаны жақтырмайтын адамды қалыптастырды. Оның үстіне отбасыларының
қалағанынша балаға білім мен тəрбие беруге материалдық жəне мəдени мүмкіндіктері де бірдей емес. Сол
себепті мемелекеттің сенім артатыны – білім институттары – балабақша, мектеп, кəсіби білім ордалары.
Дəл осы білім мекемелерінің өзекті міндеті – əрбір білім институтының есігін ашып кірген бала, жасөспірім, жастар үшін «Дамытушы əлеуметтік орта»[10]жасау. Неге «əлеуметтік орта»? Себебі – бұл адамдардың əлеуметтік арабайланыс ортасы. Бірі ізденуші, екіншісі ізденушіге біліми көмекке келіп, бағыттаушы, бағдарлаушы, ұстаз, тəрбиеші, сенім артар мəдени, адамгершілік тірегі. Арабайланыстар əлеуметтік
сипатта: əрқайсысының іс-əрекетінің өзіндік əлеуметтік мəні бар. Бірі үйренгісі, дамығысы келеді, екіншісінің дамытқысы, үйреткісі келеді.
Ал сынып пен мектеп оқушылары, топ ұжымдары – қоғам əлеуметтінің өзіндік шағын қауымдастығы.
Егер осы шағын əлеуметтік ортада өзін сол ортаның жауапты бір мүшесі ретінде танып, ортақ іске жауаптылықпен қарап үйренген жас азаматтың ертең ержеткенде өз қоғамы, халқы, əлеуметтік ортасы арасындаəлуметтік жауаптылығын сезініп, сондай көзқарастық тұрғыда еңбек ете алатыны анық.Мұндай
əлеуметтік-мəдени психология жапондық тəжірибеде бала бақшадан басталады. Ондай адами дағды
экономикасы жоғары дамыған батыс елдері жол беріп, тамырландырып алған жеке бастық экономикалық
эгоизмнің алдын алуға мүмкіндік берген болар еді. Ұжымдық еңбек мəдениеті жекебастық немесе жеке
оқушы мен ұстаз арасындағы еңбек шығармашылығын жоққа шығармайды, керісінше ұжымдық шығармашылық еңбекке берік негіз бере түседі. Таланттылар еңбегінің, оқу еңбегінде өнімді нəтиже көрсетушілер айналасындағы құрбыластары, сыныптастары мен оқушылар ұжымы үшінтəрбиелік жəне тəжірибелік мəні зор.Ізгілікті жəне бір-біріне əділ де қатаң талап қоя білетін əлеуметтік ортадан шынайы тұлғалардың өсіп шықпауы мүмкін емес.Сол себепті «Дамушы əлеуметтік орта» білім əлеуметтануының зерттеу
құбылысы жəне білім жүйесі үшін əдіснамалық негіздің бірі. Отбасы мен білім институттарының өскелең
ұрпақ үшін дамытушы əлеуметтік орта жасай алуы мен елінің білімді жəне тəрбиелі азаматын өсіру ісі
тікелей байланысты. Осы екеуінен тыс жатқан адами ортаға, бүкіл қоғамға да қойылатын талап да
осындай. «Адамына қарап ортасын таны» деп бекер айтылмаған.
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Білім беру ісіне ғылымаралық байланыс тұрғысынан келу тəрбиеленуге тиісті тұлғаның өзін ғылыми
жобалап, үгілеп алу үшін,ғылыми, əлеуметтік негізделген білім бағдарламаларын даярлау үшін барынша
өзекті. Адамды ғылыми танып-білу, биологиялық жəне əлеуметтік біртұтас тұлғаны тəрбиелеу мүддесі
ғылымдардың өзарабайланысын арттыруды талап етуде. Оның үстіне оқытылатын пəндердің қатарын
азайтып, керісінше бір-біріне жақын ғылымдардың өзара кірігуі, бірін-бірі байытуы негізінде берілетін
білімнің мазмұндылығын, білімдік-тəрбиелік тиімділігін арттыру қазіргі білім жүйесінің барынша өзекті
даму бағыты. Ғылымдарды өскелең ұрпақты əлеуметтендіру мүдделері біріктіреді. Бəрінің ортасында
тұрған бір құбылыс. Ол –адам. Əр ғылымның оның тек жекелеген жақтарын ғана зерттеп, содан
тұжырымдар жасаумен шектелуінің тиімсіздігі əбден дəлелденді. Ғылымдар арасындағы бытыраңқылық
санадағы, əлеуметтік іс-əрекеттегі, интеллектуалдық дамудағы, адамгершіліті тəрбиедегі, жасампаздық
еңбек етудегі бытыраңқылыққа жол беріп келеді. Сондықтан да болар қазіргі жағдайда батыстық жəне
шығыстық ғылыми ортада ғылымаралық арабайланыстар туралы жиі айтыла бастады.
Сонымен, аталған əдіснамалық тұрғылар кез келген қоғамның өркениетті болашағын жасай алатын
ұрпағын өсірудің, ұлттық білім мазмұнының осы ғылыми ережелерге негізделіп жасалуының, іске асырылуының қажетті ғылыми-практикалық заңдылықтары, қажетті алғышарттары.
1.3 Отандық білім əлеуметтануы əдіснамасының эволюциялық қырлары
«Отандық білім əлеуметтануы» тарихын өткен ХХ мыңжылдықтың 80 жылдарынан бастау алған.
Оның эволюциялық қозғалысы осы жылдардағы Кеңес одағындағында «əлеуметтану»ғылымын қайта
жандандырып, жаңғырту жұмысымен байланысып жатты. Бұл ғылым 20-шы жылдардың аяғынан бастап
70-ші жылдардың аяғына дейін, жарты ғасыр бойы ғылыми аренадан аластатылған еді. Басты кінə – бұл
ғылымның шыншылдығында, əлеуметтік қатынастар шындығына негізделетінінде еді. В.И.Ленин қайтыс
болғаннан кейінгі жылдары «Сталиндік қызыл террордың» басталып, қарқын ала бастаған уақытында
режим жақтастарына шынайылық ғылымының қажеті болмады. Қоғамтану ғылымын бейне-леуші тек
маркстік-лениндік философияға ғана жол ашылды. Тек тарихта «хрущевтік жылылық» деп аталған
кезеңде ғана əлеуметтану ғылымы біртіндеп қоғамдық өмір ортасына қайта орала басады. Оның сол
уақыттағы аты «Ғылыми коммунизм»болатын. Атына сай, «капитализ мен социализмнің» тайталас-қан
бəсекелестігі жағдайында оның əлі əлемдік ғылыммен байланысы болмады, тек дəстүрлі маркстіклениндік ілім шеңберінде қала берді.1988 жылғы Кеңес үкіметінің елде əлеуметтану ғылымын дамыту
туралы арнайы шешімі елдегі ғылымның бұл саласына жаңа қарқын беріп жанжандырды, бірқатар алдыңғы қатарлы ел университеттері жанында «əлеуметтану» мамандықтары мен факультеттері кафедралар
ашылды,Орталық қалаларда бірнеше ірі əлеуметтанулық зерттеу институттары мен орталықтары, ірі
өндірістер жанында əлеуметтанулық зертқаналар ашылды. Қазақстанда Қазақ ұлттық университеті осындай игілікті істі бастау мүмкіндігіне ие болды, «əлеуметтану» мамандығы бойынша білікті кадрлар даярлау қолға алынды. Бұл үрдістің басы-қасында қазақстандық əлеуметтану ғылымының негізделуі мен дамуына интеллектуалдық тірек болған ғалымдар – философия ғылымдары докторы, профессор, Қазақстан
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер М.С.Аженов пен философия ғылымдары докторы, профессор, Ресей
Федерациясы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Н.А.Аитов тұрды.(айта кетерлік жай, елде əлеуметтану ғылымы бойынша ғылыми еңбектерді қорғататын кеңестердің 90-жылдарға дейін болмауына байланысты əлеуметтанушы ғалымдар дисертациялық жқмысын философиялық кеңестерде қорғауға
мəжбүр болған еді – Автор).
Білім əлеуметтану орталығы алғашқы болып Кеңес Одағы педагогикалық ғылымдар академиясының
(Мəскеу) ішінде құрылды, 1980 жылы Орталық жетекшісі Р.Ф.Филипповтың «Социология образования»
монографиясы[11] жарық көрді. Бұл еңбекте баяндалған басты əдіснамалық тұрғы қандай еді? Мемлекеттің білім институттарына жасаған тапсырысы мен оның орындалуы үрдісі. Зерттеудің негізгі пəні – қоғам
мен білім мекемелерінің арабайланысыболып табылды. Зерттеу проблематикасы осы арабайланысына
шығарылды. Дегенмен тəжірибелі зерттеуші, философия ғылымдарының докторы, профессор1991 жылғы
жарық көрген жаңа монографиясында «Егер біз үзіліссіз білім жүйесін қарастыратын болсақ, неге оның
мазмұнына назар аудармауымыз керек?» деген ойын білдірді. Бірақ одан əрі бара қоймады.
1992 жылы Мəскеу мемелекеттік университетінің ғалымы (кейін əлеуметтану ғылымдары докторы,
профессор) В.Я.Нечаевтің білім əлеуметтануы методологиясына арналған «Социология
образования»[12]деп аталған монографиясы жарық көрді. Автор елеулі жаңа қадам жасады. Білім
институты субъекті-лері болып табылатын оқушылардың «оқу қызметі – білім əлеуметтануының пəні
болып табылады» деп жазды. Яғни, білім əлеуметтануы білім беріліп жатқан мекеменің ішкі қызметіне
бет алды. Ал 1991 жылыСемей педагогикалық институтының доцентінің (Т.Ж.Қалдыбаеваның)
«Дошкольное образование: теория, методология и методика»[13]деген шағын еңбегі жарық көрген еді.
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Кейін келе бұл шағын еңбек-тің бірнеше ерекшелігімен байқалғаны белгілі болды. Біріншісі – мектеп
жасына дейінгі балалар білімін білім əлеуметтануының өзекті танымдық құбылысы ретінде қарастыруы,
екіншісі осы мақсатты іске асыру барысында əлеуметтану ғылымын психология жəне педагогика
ғылымдарымен тікелей танымдық байланысқа шығаруы, үшіншіден, «балабақша» деп аталатын білім
институтының ішкі білімдік-мəдени тіршілігін əлеуметтану ғылымының пəні етіп қарастыруы. Осы
əдістемелік тұрғыда,білім-тəрбие беру үрдісін қамтамасыз ететін басты құбылыстарды –білімнің
мазмұнының, білікті кадрдың даярлануының əлеуметтік аспектісін білім əлеуметтануының танымдық
құбылыстары ретінде зерттеуді негіздеуі. Автор мектепке дейінгі білім мен мектеп арасындағы
сабақтастықты заңдылық ретінде бағалай отырып, оның проблемалық қырларын əлеуметтанулық
зерттеудің қажеттілігіне бағдарлады. Аталған ғылыми қойылымдар автордың 1994 жылы жарық көрген
алғашқы «Детский сад и жизнь: социальные проблемы развития детских дошкольных учреждений в
Казахстане»[14] деп аталған монографиясында жан-жақты негізделіп, кеңейтіліп берілді.
Аталған зерттеулер нəтижелерінен сол тарихи кезеңдегі отандық білім əлеуметтануының əдіснамалық
негіздерінің даму жолын көруге болады. Кейін келе Достастық елдеріндегі білім əлеуметтануының
дамуына елеулі үлес қосқан ғылыми орталықтар мен ғалымдар қатары артты. Соның ішінде Ресейдің
Саратов қаласындағы философия ғылымдары докторы, академик Валентина Ярская бастаған ірі əлеуметтанулық ғылыми орталықты, Ресей ғылым академиясының қойнауында «Əлеуметтік болжамдау жəне
жобалау» орталығының жетекшісі И.В.Бестужев-Ладаның басшылығымен жасалған зерттеулерді атауға
болады[15].
90-жылдардың ортасына таман социалистік елдер жүйесінің ыдырауынан кейін Тəуелсіз мемелекеттер Достатығы ғалымдарының алыс шет ел ғалымдарының, ғылымының нəтижелерімен танысу
мүмкіндігі кеңейді. Бірқатар ғылым еңбектер бұл кеңістік үшін түсінікті тіл – орыс тіліне аударылды.
Осылайша біз тек ендігі жерде бастыс ғылымымен, білім əлеуметтануының отаны – француз білім
əлеуметтануымен, оның негіздеушісі Эмиль Дюркгейм еңбектерімен, Дюркгеймнің ғылыми мектебін
жалғастырушы ғалымдар еңбектерімен жақын танысу мүмкіндігіне ие болдық. Сөйтіп, білім əлеуметтануының іргелі ілімдеріне қол жеткіздік, Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық
шындығында, қоғамдық сұранысында туындаған ғылыми ізденістердің, оның ғылыми, ғылыми-практикалық нəтижелерінің куəсі бола алдық.
1.4 Праксеологиялық əлеуметтану – теория мен əлеуметтік тəжірибенің біртұтастығы.
Праксеологиялық əлеуметтану негізінен бір-бірімен іштей өзара байланысып жатқан зерттеудің үш
құрылымдаушысының (теория, методология жəне эмпирикалық) логикалық жалғасы. Олəлеуметтік
зерттеу жəне əлеуметтік жобалаудың төртінші қорытынды бөлімін құрайды. Праксеологиялықтың іске
қосылуы нəтижесінде əлеуметтік теория мен оның нəтижесінен күтілген əлеуметтік тəжірибе арасындағы
орын алып келген алшақтық жойылады. Нəтижесінде мақсатты зерттеу күтілген əлеуметтік нəтижеге қол
жеткізіледі. Праксеологиялық кезеңнің басты бір ерекшелігі -ортақ мүддені көздеуші ғылымдардың өзара
байланысқа шығатыны, бірлесе отырып əлеуметтік мəнді идеяны шынайы əлеуметтік тəжірибеге айландыра алатыны. Ойымыз түсінікті болуы үшін мектепке дейінгі білім жəне жалпыға бірдей білім беретін
орта мектеп саласында жүргізілген əлеуметтік тəжірибелерімізтарихынан нақты мысалдар келтіруді жөн
көрдік. Біздің əлеуметтік тəжірибелерімізді өмірдің өткір сұранысының өзі тудырған еді.
Өткен мыңжылдықтың 90-жылдары, аса ауыр экономикалық дағдарыс жылдары жас Қазақстан елінде
бұрынғы болған балабақшалар саны тез арада қысқарып, жаңасын салуға экономикалық мүмкіндік
болмай, елдегі мектеп жасына дейінгі балалардың балалар бақшасына зəрулігі артты. Əсіресе ауыл
балаларының педагогикалық мамандар көмегімен мəдени-педагогикалық ұйымдастырылғанбалалар
бақшаларына сұранысы жоғары болып қала берді. Нəтижесінде мектепке «білім аламын» деп келіп
жатқандарының басым көпшілігінің əлеуметтік, интеллектуалдық жетілмегендігі оның алдағы өміріне
тигізтін жағымсыз салдарлары бізді осы мəселені мүдделілікпен зерттеу ісіне біражола бет бұрғызған еді.
1989 жылы Кеңес елі жағдайында балабақшаларын дамыту ісі өте əркелкі еді, бір республикада балалардың 70 пайызының балабақшаға бару мүмкіндігі болса, екіншісінде бұл көрсеткі 16 пайыз болды. Бірақ
көптеген қала балабақшалары өте жоғары тығыздықта жұмыс істеді, кейбір ауылдық «балабақшаның»
аты болғанымен заты мəніне сəйкес емес еді. Ең проблемалы балалар ортасы кең байтақ қазақ даласына
бытырай орналасып, ауыл шарушылығы салаларымен шұғылданған еңбеккер отбасылары балалары еді.
Егер 1991 жылы Қазақстанда 8881 бала бақша жұмыс істеп тұрса, 1998 жылы оның саны 1558 ге дейін
қысқарды. 1989 жылғының тек 17,5 пайызы ғана сақталды[16].Ел экономикасының əлі аяғынан тұрып
болмаған уақытында балалар мекемесінің қажеттілігін айта бергеннен келер пайда жоқ. Қоғамның жағдайы түзеліп болғанша мына мыңдаған қазақстандық балалар мектепке еш даярлықсыз бара бермек пе?
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Осындай ойлар маза бермеді, ақыры бір идеяға алып келді. Ол – келесі жылы мектепке баруға тиісті 5-6
жастағы балалар үшін бір оқу жылдық білім беру ісін ұйымдастыру қажеттілігі жəне оны біздің, яғни
ғылымның жан-жақты негіздеп беруі. Тағы да сұрақ: Мен əлеумттанушы ретінде оны дəлелдермін – ау,
бірақ ол əлі теория ғана ғой. Теорияны практикаға айландыру үшін маған маман педагогтар мен психологтармен күш біріктірмесе болмас! Осы ой мектепке дейінгі педагогика жəне психология кафедрасына
жол тартқызды. Əріптестеріме идея ұнады. Нəтижесінде уақытша шығармашылық топ құрылып, «Бұрын
балабақшаға бармаған 5-6 жастағы балаларға білім берудің əлеуметтанулық жəне педагогикалық-психологиялық бағдарламасы» туындады. Ақылдаса отырып, шартты 33 сағаттық жүктемеге есептелген 7-8
шартты пəндер мазмұны жасалды, құрылымдылды, өлшемделді, мазмұндық жəне ұйымдық жағынан
рəсімделді.Алайда біз əлі теорияның ішінде жүрміз. Ендігі міндет – алынған ғылыми нəтиженің іске
жарайтынын, өмір сұранысымен сəйестілігін, ұйымдастыру мүмкіндігін тəжірибеден өткізу болды.
Əлеуметтік жəне əлеуметтік-педагогикалық тəжірибелеу алаңын табу міндеті тұрды.Бұл да өз кезегінде
күрделі мəселе болып шықты. Көптеген шарушылық жəне əкімшілік басшылары маған бір қиялшыл,
шындықпен үйлесімі жоқ нəрсемен шұғылданып жүрген адам ретінде қарайтын. Талай іс сапарлар, кездесулер, түсіндіру жұмыстары жүргізілді.90-жылдардың бастапқы жылдарында, əлі кеңестік қоғам кезіндегі кеншарлар мен ұжымшарлар таратылып болмаған жылдарында, «Іздеген табады» дегендей,екі іріленген ауыл орталықтарының шаруашылық басшылығының түсінігіне ие болу бақыты қолға тиді. Биліктің
сол кеншарлар басшылығының қолында болуы біздің ғылыми тəжірибеміз үшін бір ортадан қаржы
салуға, бір ортадан ұйымдастыру мəселесін шешуге мүмкіндік берді. Осылайша Семей педагогикалық
институты басшылығының, облыстық білім басқармасының қолдауымен біздер –əлуметтанушы, педагог,
психолог үшеуіміз эксперименттік базаларда ғылыми-практикалық істерімізді бастадық. Жиі-жиі келіп
тəжірибе барысын қадағалап, педагогтарға, ата-аналарға, балаларға көмегімізді көрсетіп, тиісі түзету
жұмыстарын атқарып тұрдық. Екі оқу жылы бойы жасалаған тəжірибелеу жұмысы оң нəтижесін берді.
Əлеуметтік жəне психологиялық-педагогикалық тəжірибеленуден өтті?
Ең алдымен, балалар төңірегіндегі əлеуметтік қатынастар: əке мен анасының бала біліміне сұраныс
деңгейі, сұранысын орындауға қатынасуға психологиялық бағдарлануы, олардың баласы білімін
ұйымдастыру əдістеріне, оның мəн-мағнасына қатынасы, ұйымдастырушылар мен отбасы мүшелерінің
əлеуметтік арақатынасының əркелкі қырлары, тəрбиешілер мен ата-ана қатынасы мен өзара талаптарының қырлары, қаржыландырушы басшылардың қоғамдық түсінігі мен əлеуметтік санасы, əлеуметтік
жауаптылығы, мектеп басшыларының тəжірибеленуші іске көзқарасы мен қатынасы, шаруашылық,
инфрақұрылым мəселелерін қамтамасыз етушілердің игілікті іске көзқарасы мен қатынасы т.б. Ең бастысы – балалардың өзінің түсінігі, көңіл-күйі, басқа балалар ортасындағы мінез-қылығы өзгерістері, танымдық қабілеті, жаңа жағдайға психологиялық бейімделуі мүмкіндігі. Адамдық арабайланысқа, оның
өзгерістері мен мəн-мағнасына бағдарланғандығымен де бұл тəжірибелеу ең алдымен əлеуметтік,
əлеуметтік-психологиялы тəжірибе сипатында еді. Сонымен қатар, педагогикалық идеялардың, бағдарламалық міндеттердің де іске қойылыуы мен іске асырылуы адами арабайланыспен, оның қыр-сырымен
үйлесіп жатты. Сол себепті біздің тəжірибе əрі əлеуметтік-педагогикалық сипаттағы тəжірибе, оның екі
қырын бір-бірінен бөліп алып қарау негізсіз болар еді жəне күтілген нəтижеге де жеткізбеген болар еді.
Тəжірибелеу орталығына келген 5-6 жастағы балалардың бір тобыауылдың бұрын балалар бақшасына
бармаған балалары болса, екінші тобында орталық ауылдан шамаман7-10-12 км қашықтықта орналасқан
шағын қоныстардан келген балалар болды. Жағдай ұйымдастыру жəне психология мəселесіне екі түрлі
қатынасты талап етті. Бала бақша ішінен тəулік бойы жұмыс істейтін шағын топ ашылды. Бұл сынақ
жұмысына тереңірек мəн мен мазмұн бере түсті. Балаларды тасымалдау мəселесі де, ата-аналардың
əлеуметтік-психологиялық қатынасы да тəжірибелеу бағдарламасына енді.
Бізге зор əсер еткен жағдай – ата-аналарының баласыныңбағдарламаға сай білім мен мəдениет алуына
деген зор ынтасы, жоғары сұранысы. Ол үшін олар кейбір ұйымдық жұмыстардың кейбір қиындықтарын
да бізбен бірге жеңуге даяр екендігін көрсетті. Ал шеткері ауылдыңбалалары болса, көңіліндегі күдікті тез
жеңе алатынын, балалар арасындағы ұйымдасқан тіршілік тынысына барынша тез бейімделетінін,
ұялшақтығы мен тұйықтығынан да тез арыла алатынын, білімге құштарлығын байқатты. Басқа балалар
арасында өзін еркін ұстауға əсіресе өнер, музыка, би, құрастырусабақтарының зор ықпал ететінін көрдік.
Тағы бір көрініс, жергілікті балалардың сыртқы ауылдан келген балаларды жатсынбауы, керісінше оларға
қол ұшын беріп, бауыр тартып, мейіріммен қарап, сабақта, ойында, ырғақты билеуде өз қатарларына
қосылып кетуінеқолайлылық тудырғаны.
Айтылуы керек құбылыстың бірі мал бағу кəсібімен шұғылданатын отбасылар балалары арасында
өзінше «аристократ» балалардың кездескені. Жасы алтыдан асқан бір баланың, екі қолын қалтасына
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салып алып, бізге жоғарыдан қарап, ұзақ уақыт бір жерде табжылмай тұрып, біздің өзімізді өзіндік
зерттеуінен өткізген қалпы есімде қалды. Кейін балабақшаға келген соң мен де ол баланы ерекше назарға
алдым. Оған ырғақты би жəне музыка сабағы өте қатты ұнады. Бірақ билеуге əлі үйренбеген. Көңілі кетіп
тұрғанымен аяқ жүрмейді...Бір жұма өткен соң ол қатарға қосылып кетті. Көңілімде, «мына бала бір
байсалды жəне талантты азамат болатын шығар» деген ой қалды. Енді бір алты жастағы бала орталықтан
5-6 км жердегі қоныстағы үлкен əкесі мен əжесінің үйінде жиі болатын. Атасы біздің əңгімемізден соң
бірден: «балам ешқайда бармайды, əлі кішкентай» деп қайрып жауап қайтарды. Біз ешкімге зорлық жоқ,
мəселені ата-ананың өздері шешетінін айттық та, хош айтысып шығып кеттік. Ал ертеңіне атасы немересін өзі ат арбамен балабақшаға алып келіп, баласының білім алуын өзі қадағалайтынын, оның білімді
жақсы азамат болғанын қалайтыны бізге түсіндірумен болды. Тəжірибені ұйымдастыру жəне оның нақты
іске қойылуы барысында адами арақатынастар мен мінездердің əркелкі қырларымен жүздесуге тура
келген еді.
Сонымен, екі оқу жылы бойы іске қосылған əлеуметтік-педагогикалық бағдарламаны қыруар тəжірибе
əкелді. Ол жинақталды, талданды, алған нəтиже оқу-əдістемелік құрал ретінде рəсімделді. Бұл тұста негізгі салмақ педагогтарға түсті. Қорытындылай, ақылдаса келе бұрын балабақша тəрбиесінде болмаған 5-6
жастағы балалардың арнайы бағдарлама бойынша алған білімі мен тəрбиесін «Мектепалды» деп атауға
келістік.
Келесі міндет-атқарған ісімізді еліміздің Білім министрлігі алдында баяндау болды. Баяндалды. Бірақ
бірден емес, əлденеше жасалған талпыныстардан кейін ғана білім жүйесінің ең жоғары басшылығының
назарына Мектепалды тəжірибесі ілікті. Нəтижесінде Семей педагогикалық институты(дəл сол кезде
«Семей мемлекеттік универсиеті) базасында білім министрлігібір жыл мерзіміне есептелген Уақытша
ғылыми шығармашылық топ құрылып, оған бір жыл ішінде Мектепалдының ғылыми Концепциясын
жəне екі (қазақ, орыс) тіліндегі бағдарлама мен оқу-əдістемелік құралын жасау тапсырылды. Бұрынғы
əлеуметтанушы, педагогтар мен психолгтен тұратын топ іске құлшына кірісіп кетті. Тапсырыс орындалды. Əрине, оп-оңай емес. Ара тұра бірқатар мəселелер бойынша өзара қызу айтысып та алатын едік.
Соның бастысы – балалар біліміне біржақты, яғни, тек педагогикалық тұрғыдан ғана қарамау, оқу-тəрбие
мəселесінің əлеуметтікқырын назардан шығарып алмау болатын.
Шығармашылық топ жұмысын қабылдаушы білім министрлігі оны құптап, жоғары атқарушы билік
назарына ұсынды. Басты нəтиже – 1999 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен
«Мектепалдының» мемлекеттік бюджет есебінен өмірге жол тартуы. 2001 жылғы ЮНИСЕФтің Ферғана
қаласында өткен бір апталық ғылыми-практикалық семинарында Мектепалды қазақстандық тиімді
тəжірибе ретінде бағаланды, əлемнің бірқатар елдері үшінде пайдалы екендігі атап өтілді. Қазіргі уақытта
ТМД елдерінде бұл тəжірибе кең пайдалуда.
Міне, өмір шындығынан туған идея, оның теориясының жасалып, əлеуметтік жобаға айналып,
тəжірибеленуі арқылы шынайы əлеуметтік практикаға айналуының шағын бір тəжірибесі осындай.
Неге көптеген ғылыми идеялар мен теориялар кітапхана территориясынан сыртқа шыға алмай қалады,
себебі оны авторлары зерттеудің праксеологиялық бөлігінің алдына келіп тоқтап қалды. Өз идеясын іске
асырудың жолын іздемейді, басқа ғылымдармен арабайланысқа шығып, олармен ақылдаспайды. Идеяны
құр насихаттау ісі мен оны тікелей іске асырудың ғылыми-практикалық технологиясын жасап
берудіңарасында үлкен алшақ жатыр. Ал праксеология зерттеушіні теориядан тұп-тура өмірлік
əлеуметтік тəжірибеге апарарғылыми-практикалық сенімді жол. Қазақстандық тəжірибе кейін келе жақын
жəне алыс шет елде де жария етілді[17].
Бүгінгі таңда бірқатар əлемдік ғылыми орта ғылымаралық байланысқа зор мəн беріп отыр. Оның өзі
шынайы өмірдің сұранысынан туындаған. Біз өз тəжірибемізде оған көз жеткізген едік.
Білім əлеуметтануы əдіснамасының эволюциялық дамуы зерттеушілерді білім институттарының
əлеуметтік функционалдық қызметінің ішкі мазмұнына, білім процесі субъектілерінің арабайланысын
əлеуметтік қатынастар жүйесі ретінде танып білуге жақындата түсті.
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ҚАЗАҚ ДƏСТҮРІНДЕГІ ƏЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР ЕРЕЖЕЛЕРІ
Б.Ж. Абдрашева –əлеуметтік жұмыс жəне əлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі, ə.ғ.к.
Мақалада қазіргі қазақстандық қоғамның əлеуметтік қатынастарында ізгілікті халықтық дəстүрдің атқарып
отырған, атқаруға тиісті ролі туралы жəне қазақ ұлты дəстүріндегі əлеуметтік қорғау, əлеуметтік ынтымақ құбылыстары қарастырылып, əлеуметтанулық талданған.
Кілт сөздер: ұлттықдəстүр, салт-сана, əлеуметтік қорғау, əлеуметтік ынтымақ, ата-ананы құрметтеу, үлкенді
сыйлау, адалдық, əділдік, меймандостық
В статье рассматриваются традиции казахского народа, как устойчивые социальные, культурные, бытовые
нормы, правила, принципы общественного поведения людей, отражающие созидательный и творческий опыт
народа. Национальные традиции представлены как важный системообразующий элемент духовной культуры казахского народа.
Ключевые слова:национальная традиция, традиционное сознание, социалььная защита, социальная солидарность, почтение родителей, уважение старших, честность, справедливость,гостепримство
In article traditions of the Kazakh people, as steady social, cultural, household norms, rules, the principles of public
behavior of the people, reflecting creative and creative experience of the people are considered. National traditions are
presented as an important backbone element of spiritual culture of the Kazakh people.
Keywords: the national tradition, traditional consciousness, sotsialny protection, social solidarity, respect of parents,
respect of seniors, honesty, justice, gosteprimstvo of E.Dyurkgem to the present

Дəстүр,əдет-ғұрыппенсалт-санақоғамдағыəлеуметтікқатынастартүрлерін,қоғамныңмəденидеңгейінкөрсетуменқатар,тəлімтəрбиеталаптарыныңнегізінқұрайды,адамдардыңқоғамдасыпөмірсүруініңжəнеұйымдасуының
институционалды маңызды факторы болып табылады. Соңғы жылдардың ішінде Қазақстан ішкі жəне
сыртқы салиқалы саясаттымен, байсалды қадамдарымен, ел экономикасын өрге бастырудағы батыл
қимылдарымен, жаһандық мəселелерді шешудегі игі бастамаларымен бүкіл əлемге танылды. Тəуелсіздік
жылдары рухани өмірге бұрын соңды болмаған өзгерістер əкелді.
Əдет-ғұрып, салт-дəстүрұлт болып қалыптасқан кезден бастау алып, «Қасым ханның қасқа, Есім
ханның ескі жолымен» өрісін ұзартты. Тəуке ханның «Жеті жарғысымен» байламданды.Заманнан заман
өткен сайын қоғамдық болмысқа бейімделген, ата-баба кəсібіне, өмір қалпына, дүниетанымы мен діни
сеніміне сəйкес жетілдіріп қалыптастырылған, тұрақтандырылған əлеуметтік ұстамдардыңрухани негізі,
адамның моральдық, мəдени сұраныстарын өтеуге, тұрмыстыққажеттілікке айналған нормалар мен ережелердің бірыңғай үлгі-өнегесі пайда болды. Діл – нақтылы тарихи-мəдени ортада қалыптасқан мінез –
құлықтың,іс-əрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін, адамдардыңбелгілі бір қоғамдастығынаортақ
əлеуметтік-психологиялық құбылыс.
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Қазақтың əдет-ғұрпы өз қоғамындағы құқықтық мəдениеттің тұғыры, адамдардың өзара қарым-қатынастары ережелерін жүйелеуші, жеке тұлғаларды белгілі бір əлеуметтік жəне мəдени тағылымдарға үйретуші рухани сенім мен жұмылдырушы күш. Ол жеке адамдардың, əлеуметтік топтардың мінез-құлқын
жүйелі тəртіпке келтіріп қана қоймай, сонымен қатар қауымдастық тұтастық пен ұлттық ортақ мүдделілікті нығайтты. Қазақ тарихында əдет-ғұрып сенімдерді бірте-бірте дəстүрлі құқықтық сана-сезімге ұласып, ел билеудің арнаулы халықтық заң нормаларын қалыптастырды. Əр елдің өзіне тəн əдет-ғұрпы, салтдəстүрі бар жəне олар сол халықтардың əлеуметтік-психологиялық келбеті, тəрбиелік ережесіне айналған.
Ата-бабаларымыздың ұзақғасырлар бойыұзын-ұзынкөш-керуеніарқылыұрпақалмасқан сайын үзілмей,
жалғасып ардақталып, сақталушы қалпында ұласып отырған. Олар халық мəдениетінің аса мəндіқұрамдас бөлігі. Сол халыққа жататын адамдардың əлеуметтік мəдениетінің деңгейі, рухани байлығы. Одан
басқа ұлттар мен ұлыстардан, халықтардан айырмашылық белгілері де айқын танылып тұрады.
Салт-сана, дəстүр қатып қалған, мəңгі өзгермейтін нəрселер емес, елдің экономикасының, мəдениетінің өркендеуімен бірге, олардың озықтары одан əрі жаңғыра түседі, дамиды, тозықтарықолданыстан
түсіп, ұмытболабереді. Ұлттық дəстүр, салт нормалары, түптеп келгенде ұлттық болмысты басқалардан
айырықшалап, даралап тұратын əлеуметтік-психологиялық өмірлік құбылыс, қоғамдық сана айнасы.
Дəстүр адамның қай ұлтқа жататындығыныңбірбастыбелгісі, ұлт азаматтарының əлеуметтік-психологиялық ұстанымы.Дəстүр, əдет, салт, мəдени дағды,ғұрып ұрпақтан ұрпаққа берілген адам мінезі мен
тіршілігіне байланысты өмір салты бейнесі менсанаға сіңген мінездер мен қылықтар. Бұлар жазылып
бекітілмеген халықтық заң ретінде бір ғасырдан екінші ғасырға адами арабайланыстар арқылы жеткізіліп
келген. Тамыры тереңде жатқандықтан оның өзгеруі де тек түбірлі қоғамдық өзгерістетмен байланысты.
Яғни, ұлттық дəстүр тез өзгеріп немесе жоғалып кете қоймайтын, ұзақ дəуірлер бойына екшеліп, сұрыпталып қалыптасқанрухани, мəдени қазына. Оның озық үлгілерінің ұрпақтың əлеуметтік-мəдени тəрбиесіндегі алатын орны зор, халықтың, адамаралық байланыстардың, мінез-қылықтардың, іс-əрекеттердің
мəдени негізі. Айталық, ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, адалдық, əділдік, меймандостық сияқты
қасиеттер белгілі бір халықтың ұлттық дəстүрі ретіндеқалыптасқан. Қазақұлтыныңэтностықерекшелігіндегі дəстүрдің келесі қыры ұрпақ сабақтастығынсақтап, алысты жақындатып, аразды татуластыру
дағдысынан, ізетті келіннентаныған,татулықты абысыннантапқан, дархандықты даласынан, даналықты
бабасынан, пəктікті баласынан алғанхалықтық психологиясынан байқалады. Əрі ұлттық салт пен дəстүрлердің
қоғамдық
пікір
ретіндегі
күш-қуаты
мол.
Ұлт
өкілдерінің
қоғамдықтəртібінбірқалыпқакелтіретінматериалданған идея.Бұған қарап салт-дəстүрдің, біріншіден,
ұлттықпсихикаға байланысты тұрақтанған психологиялық-қоғамдық құбылыс екенін, екіншіден, ұлттың
мінез-құлқын,қоғамдық кейпін байқататынқұрал екенін, сол мінез-құлықтың көріну амалдарының бірі
екенін түсінеміз. Ұлттық сезім тек күнделікті тұрмыс-тіршілікте ғана емес, əрбір халықтың əдебиеті мен
өнерінде, жалпы, мəдени дағдысында өз көрінісін табады.
Халық дəстүрі томаға-тұйық, жабық құбылыс емес. Адамаралық байланыстарда ұлттық дəстүрлер
алмасуы мен өзара кірігуі үрдісі де жүріп жатады. Əдет-ғұрып алмасу процесінде адам сыртқы ортаны
игереді, басқа əлеуметтік-мəдени ортада өзін-өзі жан-жақты тани алады, танымдық кеңістігі кеңейеді.
Еңбек, тіршілік ету дағдыларымен қатар, сөйлеу, қарым-қатынастар адам санасын дамытушы, қоршаған
ортаға бейімдеуші фактор болып табылады. Өркениетті дəстүр арабайланысы, əртүрлі салтдəстүргебейімделушілік көпэтносты ортадағы əлеуметтік арақатынастарды ретті, түсінікті ете түседі. Сол
себепті де ұлттық дəстүрлер əртүрлі ғылымдар өкілдері назарын өзіне аударып, оны ғылыми-практикалық
таным
құбылысы
етіп
келеді.
Дəстүрлерді
құндылықтар
ретінде
қарастыру
талай
зерттеулердіңəдіснамалық негізін құраған. Айталық, шығыс философиясын зерттеуші
Э.Гартман қайырымдылық, береке-бірлік дəстүріне зор мəн бере отырып, оны сана, «құндылық»
ұғымына шеңберінде қарастырған [1]. Құндылықтар концепсиясының негізін əлеуметтану ғылымында
жасаған М.Вебер. Ол əлеуметтік əрекеттер мен əлеуметтік білімді норма ретіндегі құндылықтар деп
қарады. Аксиологиялық теорияларға сүйене отырып, адамдардың құндылық қатынастарының қайталанып отыратын айтты. Г.Риккерт құндылықтардымынадай алты салаға бөліп қарастырған:ғылым, дін,
өнер, мораль, жетілген өмір жəне «құдіретті сүйіспеншілік» [2].
Құндылық мəселесіежелгі заманнан беріқарастырылып келе жатқан күрделі ұғым. Құндылықтар əлемі
– сөздің кең мағынасында мəдениет əлемі,адамның рухани əрекетінің саласы, тұлғаның рухани
байлығыөлшемінбілдіретін, оның адамгершіліксанасының, басымдылықтарының саласы. Əрбір мəдениеттің өзіндік өз құндылықтар кешені бар. Құндылықтар жіктелуінің ең негізгі тарағанын əдетте адам
қызметінің түрлі сипатын айтады. Сондықтан негізіне қарай материалдық, əлеуметтік-саяси жəне рухани
құндылықтарды айырады. Материалдық құндылықтарға адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыруғаарналған материалдық игіліктерді жатқызады [3].
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Рухани құндылықтар адамзат білімі, дүниетаным принципі, философиялық тұжырым, адамгершілік
нормалары мен саяси білім, яғни əлемнің рухани жетістіктеріне байланыстылардың бəрін жатқызуға
болады. Рухани құндылықтың маңыздылығыəрбір адам (əлеуметтік субъект) өз бойында дамытуы
арқылы сезіне алады. Өйткені құндылықтар жүйесі адам дүниетанымының негізгі іргетасы, əлемге деген
көзқарасының қайнар көзі. Қоғамның барлық сферасында жан-жадаулығы кеңінен тарап, адамдардың
бір-біріне деген мейірімінің, қайырымының мүлде азая бастаған уақытында руханилық дегеніміз, оның
адамдық болмысының мəнісі неде жəне оның өміріндегі маңызы қандай деген сияқты сұрақтарды
шешуге тырысу азаматтық, адамдық парыз болуға тиіс.
Руханилықтың өзі – адам бойындағы ізгілік пен адамгершілікті, қайырымдылық пен мейірімділікті
айқындаудың мөлшері, жеке болмыстық ұғым-түсінігінің көрінісі. Басқаша айтқанда, əр адамның өзіндік
қалыптасуы, өсіп-жетілуі, дүниедегіалдына қойған мақсаты жəне өмір сүрудің тəсілі мен сара жолдары
[4]. Ұлттық дəстүрдегі құндылықтар мақсаты – барлық адамдардың мəдени-рухани қабілеттерін заман
ағымына сай қалыптастыру.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағымəдени үрдістер кейбір бағыттары өзінің табиғи болмысынан ауытқып, мимесистік (ұқсау, еліктеу) сипаттағы батыс мəдениетінің таратушысына айналып отыр.
Бұл жас ұрпақтың ұлттық талғамын əлсіретеді, ұлтты дəстүрлі төл мəдениеттен бірте-бірте ығыстыра алады. Өз тарихын, рухани мұраларын, құндылықтарын, əдет-ғұрып, салт-дəстүрін келесі ұрпаққа таныту –
ұлттың өзін-өзі сақтаудың əрекеті. Əсіресе, тарихи сананы қалыптастырудың орны ерекше. Өйткені,
өткенімізді білмей келешекке қадам басуға болмайды. Сондықтанда ұлт мүддесі мен рухани құндылықтарды сақтап қалудың жолдары: ұлттық талғам, қоғамдық мүдде ұстындарында мəдениет пен өнердегі
құндылықтар жүйесін қалыптастыру; қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардың мəдени даму процесін
жандандыруы; эстетикалық нормалардың, ұлттық этикалық жəне этникалық талғамдарын қолданылуы
мен іске асырылуы. Басқаша айтсақ, адамның адамшылық, қамқорлық, сыйласымдылық, кеңпейілділік
қасиеттеріқазақ халқының рухани дүниесініңбелгісі мен көрінісі оныңұлттық əдет-ғұрыптылығында.
Мысалы қонақ кəдесіндегі «құдайы қонақты» жақын туысындай күтіп қарсы алуы. Қыр қазағының үйіне
түскен қонаққа ас беру,соңғы малын сойса да қазан көтеріп ет асу, жоқ деп айтуды намыс санап келген
қонағына жоқшылығын, кедейлігін көрсетпеу, дастарқан жайып, оны разы қылып, шығарып салу азаматтығына, кісілігіне сын деп санаған. Кісілік, қайырымдылық, намысшылдық қыр қазағының өзіндік
моральдық кодексі, рухани құндылығы. Олар біреуге жақсылық, кісілік көрсетсе, біреудің алдында ұпай
жинау, я болмаса көлгірсіп, мақтану үшін емес, өзініңжігіттік қасиет пен азаматтық борыш деп санағандығынан жасалатын əрекет.
Өркениетті ұлттық дəстүр ұзақ дəуірлер бойына екшеленіп, сұрыпталып қалыптасқанқазына. Ол
халықтың əлеуметтік мінез-құлық мен іс-əрекетінің рухани негізі-ретінде ұрпақ тəрбиесінде маңызды рөл
атқарады. Əрі əлемдік мəдениеттер арабайланысының артуы жағдайында халқымыздың адамгершілікті
салт-дəстүрлері əлемдік рухани байлыққа енетін озық əлеуметтік-мəдениетінің елеулі құрылымдаушысы
бола алады. Өкінішке орай, біздің 2005-2006 жылдары жүргізілген сауалнама нəтижелері бұл мəселеге
тиісті мəн беріп, қоғамдық деңгейде реттеушілік істердің қажеттілігін көрсетті. Əлеуметтенуліқ зерттеуге
тартылынған 18-25 жас аралығындағы респонденттердің– 92,5%,30-40 жастағылардың87,6%рухани
құндылықтардан гөрі материалдық құндылықтарды қажетсінетіндіктерін айтса, ал 50 жастан жоғарғы
респонденттердің52%-ы жоғарыдағы айтылған рухани құндылықтардықолдайтындығын білдірді. Бұдан
біз 90-шы жылдардағы экономикалық дағдарыс пен рыноктық қатынасқа өтудің қиындықтарының
əсіресе жастар санасына, өмірлік көзқарасына, құндылық бағдарларына елеулі деңгейде кері əсерін тигізіп
өткенін байқаймыз.
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1-сурет– Мəдени құндылықтар өлшемі
Дəстүр, əдет-ғұрып пен салт-сана қоғамдағы əлеуметтік қатынастар түрлерін, қоғамныңмəдени деңгейін көрсетумен қатар, тəрбие талаптарының негізін құрайды, адамдардың қоғамдасып өмір сүруінің жəне
ұйымдасуының маңызды нысандарынкөрсетеді. Алғашқы дəуірде қоршаған ортаны игеріп, тіршілік көзін
қалыптастырудан бастап, адамзат алдымен өзін-өзі қорғау, сақтану əрекеттерін амалдастырған. Сол
тапқырлығы мен күш-қуатының арқасында тірі қалып, апаттардан, дүлей күштерден аман қалу жолдарын
қарастырған. Солардың бəрі адам санасында қауіптің алдын алу қажеттігі мен табынушылық сезімінің
қалыптасуына əкелді. Сол сияқтысалт-дəстүрлер сабақтастығын реттеуден бастау алып, өмірлік əрекеттердің барлық салаларын қамтиды.
Ата-бабаларымыз шекара тұтастығын,халық бірлігін сақтауды басты мұрат етіп, соған лайықты өмір
тəртібін де орната білген, оны ұрпағына айнымас мұра етіп қалдырған. Сонымен бірге, қазақ халқының
ұстанған ішкі даму саясатының бірі – жеке тұлғаны қастерлеп, оның бойындағы адами қасиеттерді дəріптеу, үлгі тұту, ұрпағына өнеге ету. Бұл əлеуметтік күрделі мақсат халықтық той-мерекелер мен салтдəстүрлер арқылы жүзеге асырылады. Ел ырысын сақтау үшін, оны сырт шапқыншыларға таптатып, атабаба қанын есіл етпеу үшін де батырлық, елдік, ерлік сабағынан өткізер салт-дəстүр мен жөн-жоралғылар
пайда болған. Дербестікті сақтап, өзіндік орта құру, оның өзгелер алдындағы абыройын сақтау жеке
тұлғалық қасиеттерге байланысты екенін, адам – дүниедегі ең алып та алпауыт күш екенін біліп-байқаған
бабаларымыз адам бойындағы қабілет-қасиеттерді қалыптастыруды ойластырып, əлеуметтанулық,
философиялық, психологиялық, педагогикалық ұғымдары айқын далалық ғылым негізін қалаған. Көшпелі халықтың өзгелерменқарым-қатынас жасап, тіл табысуы тек өзі үшін ғана емес, елге танылар жасқа
келген ұл-қызы үшін де абырой жолына бастама екенін таныған. Өзге халықта кездеспейтін көші-қон
салт-дəстүрлерінің тамыры осында жатыр. Дала тұрғындары өздері өмір сүрген ортаның, əлеуметтік ортаның əлеуметтік-экономикалық жағдайына, мəдениеті мен тарихына орайлас жас буынға тəлім-тəрбие,
үлгі-өнеге берудіңбасқа жұртта қайталанбайтын талап-тілектерін дүниеге əкелді. Мəселен, жас ұрпақты
тəрбиелеудің жалпыға ортақ əлеуметтік-моральдық нормасы белгіленеді. Қыр қазақтары өздеріне биік
моральдық талаптар қоя білді, солардың ең бастылары: жеті атасын білу, қыз баланы құрметтеу, біреудің
обалына қалмау, үлкендердің сөзіне құлақ асу, отбасының берекесін сақтау т.б. сияқты салттар арқылы
қоғамдық ортадағы əлеуметтік институттардың нормалары мен функцияларын қадағалап отырды.
Қоғамда əлеуметтендіру міндеті əр адамды өмір кезеңіне дайындап, мінез-құлқын реттеумен шектелмейді. Əр əлеуметтік саты мен топтардың өмір-тұрмысында өз нормалары – экономикалық, саяси,
əлеуметтік нормалары, құндылықтары орын алған. Халықтың адамзаттық тарихы мен əлеуметтік тарихының арасында өзара ұқсастық та, бір-бірінен айырма жоқ емес. Ұқсастығы екеуі де халық жүріп өткен
ұзақжолдыңшежіресі іспетті. Айырмасы сол екі түрлі шежірені түрлі міндет атқарып, екі түрлі құралмен
жасалынуында. Азаматтардың тарих халық өмірінің əрбір тұсын, бағыт-бағдарын белгілі оқиғаларын,
тұтас алғанда, жалпы қозғалысын мұқияттылығымен, бүге-шүгесіне дейін қамтуға тырысса,
əлеуметтанутарихының өзінше заңдылығы бар. Ол халық өмірін тарихтай тəтпіштемесе де, оның
əлеуметтік рөлдерін, функцияларын,əлеуметтік нормалары мен заңдылықтарын əлеуметтану ғылымының
зерттеу тəсілдері-мен, жинақтап, сұрыптаумен қатар, əлеуметтік қатынас тұрғысынанқарап
түсініктейді.Тоталитарлық кезеңдегі тың тəсілді тауып қолданудың еркіндік те, жігерлік те жетіспеді.
Ұлттық əдет-ғұрыптар да құрметтеліп сақтала бермеді. Ұлттық болмыс, əдет-ғұрыптардағы өнегелілік
пен тəлімділікті қолданудағы немқұрайлық, өзге халықтың дəстүрін қабылдаушылық пен дəріптеушілік
етек алды. Егемендікке қол жетіп, енді ес жия бастағанда, елдегі саясат өзгеріп нарықтық қатынас
кезіндегі (бəрін саудаға салу) адамгершілік пен адамшылықтың ауылы алыстай бастады. Солай бола тұра
халқымыздың ұлт тағдырын ойлайтын, намысты қолдан бермейтін үлкен жүректі, көкірегі ояу азаматтар
дабыл қақты. Соның нəтиже-сінде болар тəлімділіктің бесігі- ұлттық дəстүр екені батыл айтылып, құнды
пікірлер жазба бетінде орын ала бастады. Көпке танымал, ұлтыныңмұңы мен жоғын жоқтап жүрген ел
ағасы,ел рухын ту еткен Ш.Мұртаза, А.Айталы, Д.Кішібеков,Ж.Молдабековтің еңбектерін түптеп
келгенде, қазақтанудың жаңа кезеңі келді. Ол кең де, көлемді де мəселелерді талқылауға, ұлттық
мəдениеттің жасампаздық қуатын іріктеп ілгерілетуге көңіл аудартты. Қазақтанудың межесі –
тəуелсіздіктің тұлғасын қалыптастыру, тəуел-сіздіктің топтасқан əлеуметтік негізін құрып, кеңейту
тəуелсіздіктің ұлттық менталитеті мен үлгісін қалыптастыру [5]. Қазақтың мəдениетінің мол руханиматериалдық мұрасын əлемдік өркениет деңгейіне көтерубасты міндетіміз болмақ.
Ұлттық дəстүр алғашқы қауымдық құрылыс кезінде негізі қаланған ата-бабамыздың көне наным
сенімдерінің негізінде пайда болған. Кейіннен аналық жəне əкелік қауымдық құрылыста қалыптасқан
салттармен толықтырылып отырған. Олардың көпшілігі батырлық жырлар мен эпостарда, лиро-эпос
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жырларында жəне ертегілерде мол кездеседі. Қай кезеңде болмасынтыйым сөздер мен дінинанымдар-дың
даадамшылық, адамгершіліктің əлеуметтік нормалары ретінде қатаң сақталған. Адамгершілік, ар, ұлттық
намыс, перзенттік парыз – қазақ халқының – салт-санасы. Қазақ халқының салт-дəстүрлері, негізі-нен,
ұлттық мəдениетті дамытудың игі құралы болып қалыптасқан.Дəстүрлер мен салт-сананың өмірдегі,
тұрмыс тіршіліктегі іс-əрекеттік үрдістері, олар – жөн-жоралғы, рəсім, рəміз, ырым, тыйым, сенім, обал,
сауап, ысырап, ар-намыс. Жөн-жоралғы-ұлттық сый-сияпат белгілері, рəсім-салт дəстүрлердің игі ісəрекеттегі көрініс, рəміз-этностық белгілер мен жоралғылар. Ырым – жақсылыққа құштарлық, жақсылыққа жету ниетімен жасалатын əрекет, игі сенім. Тыйым-жаманшылыққа қарсы жасалатын əрекет, тəлімтəрбиелік заңды нұсқау, тəртіптілікке үйрету. Сенім – болашаққа, игі іс-əрекеттің келешек жемісіне сену,
көрегендікке бейімделу. Обал- əрбір заттың, тіршіліктің тағдырын білу, оның бағасын ардақтап аялау,
олай болмаса обал болатынын сезіну.Сауап- игілікті нəрсеге, кіріптарлыққа, қарт адамға, жан-жануарларға жақсылық жасауды міндет санап, ол міндетті орындау. Ар-қасиетті сезім, жеке тұлғаның қозғаушы
күші. Намыс-арлы адамның намысы ата-тектік, ұжымдық-рулық, ұлттық намыспен жалғасып, қоғамның
қозғаушы күшіне айналады. Ұлттық намыс – жеке тұлғалардың туған елінің ар-намысын қорғауы, ата
мұратын қастерлеуі, дəстүрлерді сақтауы, адамзатты сыйлауы – əлеуметтік заңдылық. Ұлттық намыстың
тірегі – ар. Арсыз адамда намыста болмайды. Қазақта «өлімнен ұят күшті» деген мақал бар. «Жаным
арымның садақасы» – деген нақыл сөздер адамның адамшылығындағы намысты жоғары қою –этникалық
моральдық
талап
болса,
əлеуметтік
институтттың
əлеуметтік
заңдылығы.Халқымыздақалыптасқандəстүрібойыншаадамгершіліккетəрбиелеудегібаланыңəкесіменшеше
сінен басқа да,əжесіменатасы-ның,одан қалды ауыл болыпміндетіне алуы – ұрпақты əлеуметтендірудегі
аталық дəстүрдіңжауапкерші-лігін айғақтайды.
Қазақ халқында адамгершілікке тəрбиелейтін тағы бір дəстүр – ол «Бата беру». «Батаменен ел
көгерер» (мақал) ақ тілеудің белгісі – бата. Ол кез келген айтыла бермейтін қасиетті рухани ұғым. Ең
жақсысын халық «ақ бата» деп қастерлейді [6]. Əрбір той бата берумен аяқталады. Бата қазақхалқының
ғұрпында адал ниет, игі тілекбілдірудің бір түрі.Ерте заманнан ұлттық салтқа енген бата беру кейде
өлеңмен, кейде тақпақпен, көркем қара сөзбен айтылып, ауыз əдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан.
Терең толғаныспен оқылған бата сол қауымныңадамгершілік, моральдық жаратылысын, ұлттық дəстүрлерін, табиғатқа, қоғамға, дүниеге көзқарасы мен түсініктерін, ырымдарын түсіндіріп баяндайды.
Болашақтың тұтқасы, иесі, көркі –ұрпаққа амандық, адалдық, парасаттық, отаншылдық, ізеттілік, мейірім,
өнер – білім, ырыс – несібе, құт – береке, мұрат тілейді [7].Белгілі бір істі бастарда, жауға, жолға, аңға
шығарда, бəрінде бата беріледі.Бата сөз тек қазақ жұртында емес, түркі, монғол халықтарында бағзы
заманнан дəстүрге, салтқа айналған.Қазақ бата сөздерінің жиналып, жариялануы ХІХ ғасырда басталды.
Орыс шығыс – зерттеушісі, Петербор Ғалым академиясының академигі В.В. Радловтың «Түркі халық
əдебиетінің үлгілері» кітабында (1870) көптеген бата сөздер берілген. А.В. Васильевтің1905 жылы
Орынборда жарық көрген «Образцы киргискойсловестности» еңбегіндебата сөздергеталдау жасалған.
Қазақ баталарының тақырыптық шеңберінде мораль, этика, ар-ождан, ынтымақ, бірлік, бақыт, молшылық мəселелері қозғалады. Бата сөздердің көркемдік-этикалық мəні, сезімгеəсерлілігі, бейнелеу, суреттеу,
мəнерлеу жүйесі, сөздердің ауыс мағынасында сұлу қолданылуы тыңдаушы жүрегінбаурап алады.
Мысалы бір бата:
Жас баланың күлкісін бер,
Жомарттың қолын бер,
Сапарлының жолын бер,- деген сөздерде тілектестік пен ниеттестік, моральдық-психологиялық əлеумет-

тік мəні бар. Ал „теріс бата“ ше? Бұл қарғыстың қатты, жазаның өте ауыр түрі. Мұндай бата сенімді
ақтамаған баласына əкесінің қолын теріс жайып берген қарғыс батасы. Батаның бұл түрі ел ішінде өте
сирек қолданылған жəне ол атадан балаға ұмтылмайтын таңба болып қалған. Атаның теріс батасын
алғандарды халық та жек көрген. Қазақ халқының бата сөздерінен рухани өмірінің кейбір белес суреті,
танымдық ерекшеліктері, тағылымдық сипаттары, əсіресе отбасы əлеуметінің сыйпаты, жарастығын
сақтауы, этикалық, адамгершіліккелбеті, «ақыл ауызын, арман қазығын» байлауға деген аңсары жарқын
көрініс табады.
Қазақхалқыныңсалт-дəстүрлері׃бала тəрбиесінебайланыстысалт-дəстүрлер, тұрмыс салт-дəстүрлері,əлеуметтік-мəденисалт-дəстүрлеріболыпүшүлкентопқабөлінеді.Балатəрбиесінебайланыстыəдетғұрыптарғабаланыңдүниегекелгенкүніненберіжүргізілетінтəлімтəрбиелікдəстүрлерден(шілдехана,балағаатқою,бесіккесалу,қырқынаншығару,тіліндамыту,тұсаукесу,атқа
мінгізу,сүндеттой)бастап,қызбала менұлбаланыкелешекотбасы – отауқұруға,шаруашылыққа,өмірге,
еңбеккебейімдеугеарнал-ғаназаматтықжөн-жоралғыларкіреді.
Тұрмыстық-салтдəстүрлерінеқазақтың
киізүйі, киіз үйдіңжиһаз-дары,ұлттықкиімдерментағамдар, малбағу, егіншілік, аңшылық, балықшылық,
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бағбаншылыққақатыс-тыкəсіптергеүйретудіңтəлімгерліктүрлеріенеді.Əлеуметтік-мəденисалтдəстүрлерге׃қазақауылы,ауыладамдарыныңтуыстыққарымқатынасы,шешендіксөзөнері,қазақтыңұлттықмузыкааспаптары,үйлену
–
үйболуғабайланыстысалтдəстүрлері,қонақкүту,халықтық
–
ұлттықмерекелердіөткізу,өліктіжөнелтурəсімдері,əдет-ғұрыптары
[8].Соның ішінде:
- базарлық дəстүрі – алыс сапарға, саяхатқа, сауда жолына шыққан адамдар жерлестеріне, көршіқолаңға, сыйлас адамдарына, жас балаларға ірілі-ұсақты сыйлықтар əкеледі. Оны «базарлық» бұл жақсы
көрудің, сыйластықтың белгісі жəне ескерткіш ретінде қабылданады. Кісінің сыйласуына, көңілін
көтеріп, риза қылуынан туған адамгершілік ниеті;
- фольклордағы дəстүрлерде айтыс (дəстүр) – əдебиет жанры болғанымен ертеден қалыптасқан халықтық дəстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойлары жүйрік ат, білекті
палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, олар айтыс арқылы той қызығымен мəртебесін көтере
түскен. Əрине мұндай жерде айтыстардың өз мақсаты, талабы мен шарты бар. Айтыстың түрлері көп.
Айтыс ақынның талантын шындайтын үлкен өнер жарыс. Айтыс-əлеуметтік проблемаларды орынды
көтеру, өткір сөздермен ел билеген хан, би, болыстарға сол ауылдың айтыскер ақынына айтқан болып,
елдікті, ерлікті не дəріптеу, не мазақтау, ауыл билігіндері үшін ақынның намысына тию. Онда жігіттікке
тəн мəртілік пен серілік сөз қадірін білетін, бір ауыз сөзге тоқталу, жеңілгенін мойындайтын жігерлік бар.
Айтыс ұлттық дəстүр бойынша əлеуметтік мəселелерді шешу мен оның алдын алудағы əлеуметтік
бақылаудың функциясы тұрғысында қарастырылуы орынды;
- сүйінші - ұлттықсалт, қуанышты хабар жеткізуші адам «сүйінші, сүйінші!» деп келеді. Мұндайда үй
иесі қуанғанынан «қалағаныңды ал», – дейді. Немесе ол риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл шын
қуанудың, ризалықтың белгісі. Сүйінші сұраудың да, сүйінші алудың еш сөкеттігі жоқ. Мұнда халықтың
көңілінің даралығын, қолының ашықтығын байқатады. Сүйінші сұрау арқылы біреудің екінші біреудің
қуанышына ортақтасу, қуана білу, бауырмалдылыққа, жан тазалығы мен адамгершілікке баулиды;
- садақа – жетім-жесірге, қаріп кісілерге немесе дін жолына ақшалай, заттай берілетін құдайы. Садақа
беруші адам өзінің үй-ішінің амандығынақол жайып бата тілейді жəне «батаңыз қабыл болсын» деп бет
сипайды. Мүсəпірлерге қайыр садаққа беру əр мұсылман міндетті болып саналады;
- кіндік кесу дəстүрі – баланың кіндігін кескен əйел, сол баланың тəрбиесіне араласып, өз баласындай
көріп қолқабыс етіп назардан тыс қалдырмаған. Сол сияқты сыбаға, сарқыт, сəлем беру, сəлемдеме,
еншісін беру, садақа сияқты салт-дəстүрлердің адамдардыңадамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға
моральдық принциптермен қаруландыруда қолданылатын ең ұтымды да, тиімді əдіс-тəсіл[6, 384 б.].
Ал «сиыспаушылық» деген не? Ғалым Жақан Молдабековтің сөзімен ойды жүйелейтін болсақ,
«сыйыспаушылық» – өз ділін елемеуден, өз тілін білмеуден, өз дінін жатсынудан басталады. Мұндай
теңсіздік біртіндеп өз ұлтының қайыршысына арланбайтын арсыздықты, өз жерінің қорлауына қайғырмайтын қара жүректікті бойға сіңірді. Мұның өзі рухани дағдарыстың белгілері мен сатқындығы. Рухани
дағдарыстың қосындысы. Адам болуға, ұлтжанды болуға, текті болуға тырыстырмайды, керісінше,
адамгершіліктің, тектіліктің, ұлтжандылықтың болашағына қастандық жасатқызады. Дəстүрді аяқ асты
еткендер өзінің ұлттық болмысын айырбастауға, сөйтіп өзін де, ұрпақты да алдауға барады. Зияткер
қауымды мазалайтын нəрсе – мəдени дəстүрдің мəн-жайын түсіну жəне түсіндіру, ең бастысы, оны
жалғастыру жəне пайдалана білу» [9].
Сонымен, қазақ халқының ұлттық дəстүр əлеуметтендіруші жəне əлеуметтік бақылаушы функциялар
атқарады. Оның қажеттілігінің арта түсуі қоғамдағы мына құбылыстармен де тікелей байланысты: экономикалық арабайланыстардың нарықтық қатынастарға өту;жеке меншіктіңжəне оның əртүрлі түрлерінің
пайда болып, жаңа əлеуметтік стратификациялық жағдайдың қалыптасуы;жаңа саяси жəне əлеуметтіказаматтық құрылымның қалыптасуы;жаһандану процесінің тереңдей түсуі т.б. Аталғандарға байланысты
əлеумет ортасындағы рухани мəдениеттің өзгерістері.
Əлеуметтік бақылаудағы қатты басты назар аударатын проблема мемлекеттік тіл мəселесі. Тіл –
əлеуметтік қарым-қатынастың өнімді жəне жағымды факторы, əлеуметтендіруші құрал, ұлттық ғұрып,
ұлттық салттың негіздік базасы.Тіліміздіңтағдыры – еліміздіңтағдыры.Оғансалғыртқарау – өзгені
де,өзімізді де сыйламау. Тіл – ғылыми-техникалық революциясының құрбаны болуға тиіс емес ескере
отырып əлеуметтік бақылау жасау, реттеуде оларды қадағалайтын əлеуметтік функциялар күшейтілуге
тиіс.«Ана тілі» газетінде жарияланғансұхбатында Елбасы Н.Назарбаев: «Қайталап айтайын: қазақ пен
қазақ қазақша сөйлесіңдер, балаларыңның тілін қазақ тілінде ашыңдар»-дей отырып, «Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез-келген
орайында əріқару, əрі қалқан болған, əрі байырғы, əрі мəңгі жас, отты да ойнақы ана тіліміз» деп сипатта67
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ған еді бұл тілді [10]. Ұлттық дəстүр мен тіл, ділдің біртұтастығынан ажырап қалу құбылысына жол
бермеу аса өзекті əлеуметттанулық мəселе. Бұл жердң этникалық туыстықтың, отбасылық бірліктің,
əлеуметтік біртұтастықтың да негізі жатыр. М.Хайдегердің «язык – домБытия»деуініңмəнідеосында
жатқан болар [11].Олай болса ұлттық дəстүрдің əлеуметтік бақылаушылық функциясының да маңызы
жаңа қазақатснадық қоғам жағдайында арта түсуде.Дəстүрлердің жалпыға ортақ ең маңызды қызметі–
адамдар арасындағы өркендеп жəне өзгеріп отыратын тұрақтылықты реткекелтіріп отыру.
Осы тұрғыда төмендегідей «Кісілік» дəстүріне тағы бір назар салып көрелік. Имандылық (ұяттылық)
рəсімі – ізеттілік, инабаттылық, сыйласым, жақсылыққа сену, тек жақсылық жасауға бейімделуді көрсетеді; салауаттылық рəсімі-таза жүру, есірткі-ішімдіктен аулақ болу, ар-ұятты болу, оғаш қылық көрсетпеу,
сергек сезімділік көрсету, сабырлылық сақтау байқалады; қайырымдылық рəсімі – əрқашан, əркімге,
əрнəрсеге жақсылық жасау, көмек көрсету, адамзатқа мейрімді болу, табиғатты қорғау, садаққа беру,
қарттарға қамқорлық ұйымдастыру; перзенттік парызды өтеу рəсімі – Отанға, ата-анаға қызмет ету,
перзенттік борыштар мен міндеттерді өтеу, Отанды, туған жерді, ата-баба дəстүрлерін ардақтау, оны сүю;
əдептілік рəсімі – ізетті, инабатты, қайырымды, мейрімді, əдеп сақтау, əдеппен сөйлеу, жақсы мінезділік
əрекеттерініңкөрінісі; ата текті қастерлеу рəсімі-жеті ата тегін, руын, ұлтын білу, ата дəстүрлерін
ардақтау, ұлттық қасиеттерді қастерлеу, ата тектілік кəсіптілік бағалау, ата тектік дəстүрлерді өмірде
орындай білу үлгілерін көрсетеді; бірлікшілдік рəсімі-бірлесе білу, дос, жолдас, туыс, ұжым бірлігін
сақтау, ұлтаралық достық пен халықаралық достықты құрмет тұту, «бірлік болмай, тіршілік болмас»
деген ұлттық салтты орындау əрекеттерін көрсетеді; қонақжайлық рəсімдері-кез келген адам баласын
күтіп, оған жағдай жасау, сыбаға сақтау, қонақ күту,аш-арыққа қайрымдылық көрсетудің белгісі; арнамыстылық рəсімі-ар, намыс, ұят сезімдерін қастерлеу, ұлттық намысты қорғай білу, адами мəртебені
ардақтау, үнемі алға талпыну, көпшілік тіршілігіне белсене қатыса білу, еңбек ету əрекеттерін көрсетеді.
Бұлар «кісілік» дəстүрдің негізгі рəсімдері ғана. Аталғандардың өзі адамдарды оғамдық нормалардан
тайдырмай, психологиялық, рухани, физиологиялық қажеттіліктерді орынды өтеу жолын табуға көмектесіп, рухани тозуға ұшыратпайды. Олай болса ұлттық дəстүрді ғылыми танып біле отырып, оның адамгершілікке бастайтын, ұтты, халықты іштей, рухан негізде ұйыстыру əлеуетін зерттеу, саралау, қоғамдық
сана құбылысына айналдыру –əлеуметтану ғылымының зерттеушілік қызметінің өзекті бағытының бірі.
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СТАТУСРЕЛИГИИ В КАЗАХСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Б.Д. Кокумбаева–д.филос.н, Факультет истории и права,Павлодарский государственный университет
имени С. Торайгырова, Казахстан
Мақалада қазақ дін мəдениетінің рухани-мəдени негіздері талданылып, оның ерекшеліктері анықталады. Атап
айтқанда: рухани əлем бұтіндігі,ашықтығы, басқа мəдени үрдістергесезінушілік; төзімділік; түсінгіштік
Кілтті сөздер: дін, рухани-мəдени негіздері, дəстүрлі қазақ халқы
В статье проанализированы духовно-культурные основания казахской религиозной культуры; ее такие особенности, как целостность внутреннего мира, открытости и восприимчивости к тенденциям иностранной культуры, аборигену Большого менталитета Степи созданная и продвигающая гармония сохранения того, чтобы
быть обнаруженным
Ключевые слова: религия, духовные и культурные фонды, традиционная казахская культура
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Spiritual-cultural bases of Kazakh religious culture are analyzed;its such features, as integrity of an inner world, openness
and a susceptibility to the foreign culture tendencies, indigene of the Great Steppe mentality created and promoting
preservation harmony of being come to light.
Key words: religion, spiritual and cultural foundations, traditional Kazakh culture

Странная судьба указахского народа. В начале нашего ХХI века в казахстанском философско-научном
сообществе разгорелась острая дискуссия относительно вопроса о том, была ликазахская философия.
Поначалу убедительно звучали голоса оппонентов, утверждавших, что у казахов не было философии. И
это несмотря на то, что еще в 1996 годубылоиздано учебное пособиедоктора философ-ских
наук,профессора О.А. Сегизбаева «Казахская философия ХV – начала ХХ века», имевшая колос-сальный
успех у читателей. В этой книге, как и в другой монографии «История казахской философии»,
выпущенной спустя 5 лет и ставшей как и первая библиографической редкостью, содержатся полноценные ответы по данной проблеме.
Сегодня о философско-научной деятельности О.А. Сегизбаева, шире – о казахской философии пишут
многие ученые.Казахская философия – это «органическая часть мировой философии, а потому она ставит
и решает по-своему те же вечные проблемы о бытии и познании, какие ставились и решались в истории
мировой философии, но с учетом особенностей истории и культуры казахского народа, его
мировосприятия и миропонимания, его духовных ценностей», – пишет Мурат Сабит. – «В ней действуют
всеобщие, универсальные законы и принципы человеческого мышления, каковыми, например, являются
законы и принципыдиалектики. Они и составляют принципы философствования и в казахскойфилософии. И в то же времяказахская философия отличается образностью, пафосом поэтичности, интуитивизма. В ней имеются свои философские традиции, скажем, традиции, восходящие к творчеству акынов и
жырау, или к творчеству казахских просветителей и т.д., они и придают ей определенное своеобразие как
в плане обсуждаемой в ней проблематики, так и в плане способов их решения»[1, с. 6].
Время расставило все точки над «и».Благодаря государственнойпрограмме«Культурное
наследие»,разработаннойв контексте Послания Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 4
апреля 2003 года и принятоек исполнению Национальным Советом Республики Казахстан
издандвадцатитомник серии «Философское наследие казахского народа».Вэтом уникальном
изданиипредставлено становле-ние иразвитие казахскойфилософской мысли, восходящей к
мифологическойкультуре древних тюркскихплемен. По сути здесь получила цельное отражение история
и теорияказахскойфилософии, наиболее тесно взаимодействующая с тюркской,исламской, советской , а
через нее с русской изападной мыслительными традициями.Иными словами, отечественнаяфилософия
репрезентирована как органич-ная, неотъемлемая часть мировойфилософской мысли [2].
Следует отметить, что двадцатитомник – это только первый шаг на пути философского познания
народа и государства. Без преувеличения, проблема казахской, тюркской, казахстанской философии
занимают ведущее положение в трудах современных исследователей. Причем, и это нужно указать
особо,изучение страниц философской културы проводится многогранно и многоаспектно, не только как
уникальное достояние Великой Степи, но икак всеобщеенаследие человеческой цивилизации. Все новые
труды ученых, а также предстоящий I Казахстанский философский конгресс«Философия в современном
мире: стратегии развития» - тому убедительное доказательство.
Философия – не единственный пример, которыйвызывает полемику в вопросе о духовно-культурных
основаниях казахов (шире, тюркского мира). Аналогичная ситуация сложилась и в сфере религии, в
которой различными авторами предлагаются альтернативные решения, в зависимости от мировоззренческой позиции, философского направления, и духовно-интеллектуальных усилий исследователей.
В настоящее время стало возможным обращение к источникам, в которых были заложены основы
казахской и тюркской духовности. Различные археологические изыскания, памятники древнейшей
тюркской письменности, а также большое количество индийских, византийских, китайских источников
предоставляютвозможность культурно-исторической реконструкции религиозной ситуации на территории Казахстана.
Для казахов характерна терпимость к другим религиям, отсутствие большой строгости в соблюдении
обрядовых и правовых норм шариата, – единодушно отмечают авторы. Наблюдатели, описывавшие быт
казахов в прошлом, обычно подчеркивали, что ислам усвоен казахами поверхностно. Даже в XIX в.
мусульманство не проникло в жизнь казахов столь глубоко, как у издавна оседлого среднеазиатского
населения. В связи с особенностями бытового уклада (жизнь в юртах, сезонные передвижения) у казахов
не было затворничества женщин. Они не закрывали лицо покрывалом, юноши и девушки пользовались
значительной свободой общения.
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Однако позиции ислама из года в год становились все более прочными. Постепенно увеличивалось
число мечетей. Их построению содействовали частные лица, отчасти и правительство, поддерживающее
ислам в казахских степях.
Обращение в ислам кочевой знати не означало, что мусульманское вероучение было прочно усвоено
всеми слоями общества. Простой народ долго сохранял религиозные верования своих предков
[3].Казахам всегда были чужды политизация ислама, противостояние светской власти и религиозной
элиты, нетерпимость к иноверцам, религиозный фанатизм или ценности теократического государства,
подтверж-дает современный зарубежный исследователь[4].
Проникновение ислама на территорию современного Казахстана происходило в течение нескольких
столетий, начиная с южных регионов.В качестве государственной религиион был утвержден в государстве Караханидов в конце X века. По мере расширения ханства Чингизхана распространение ислама
замедлилось, так как традиционной религией тюрок было тенгрианство. Но ислам продолжал распространяться в последующие столетия. Так ислам приняли ханы Золотой Орды Берке (1255-1266) и Узбек (13121340). В тот период среди тюрок было сильно влияние суфийского духовенства. Огромный вклад в
пропаганде ислама среди всех тюркоязычных народов региона внес основатель суфийского ордена
Ясавия Ходжа Ахмет Ясави, умерший 1166 году в городе Туркестан.
Взаимодействие разных культурных традиций неизбежно порождало синкретизм, характерный для
всего доисламского культурного слоя. Причем, внутри этого слоя наиболее жизнеспособными оказались
древнетюркские верования. Именно они, соединившись с исламом, составили впоследствии культурную
основу традиционного уклада жизни казахского общества. В особенности это справедливо в отношении
периферии распространения ислама – центрального и северного Казахстана с его преимущественно
кочевым образом жизни. Здесь вытеснение или даже переработка исламом тюркского языческого наследия были куда менее основательными, чем на юге. Впрочем, и в самой инновации, т.е. в исламе, в известной степени были синтезированы элементы различных религиозных идеологий.
Основную роль в обращении кочевников в ислам на раннем этапе сыграли суфийские миссионеры
таких братств как накшбандийа, ясавийа, кадирийа, направлявшихся в степи из оседлых городских
центров Мавераннахра, в основном, Бухары. Это и предопределило преобладающее влияние в кочевой
среде неортодоксального ислама, в котором органично соединились элементы традиционных доисламских и суфийских представлений. В отличие от ряда других мусульманских регионов, суфийские
братства здесь не считались еретическими, а значит, не было четкого деления между официальным и
“народным” исламом.
Таким образом, дальнейшее проникновение ислама в регион и его влияние на политическую жизнь
происходили в неразрывной связи с домусульманскими, а с приходом монгольских войск, и с монгольскими идеологиями. Эти процессы не были результатом борьбы идей, а скорее, гибкой аккультурации и
адаптации различных идей. Иными словами, не происходило вытеснения или замены “этнической”
тюрко-монгольской коллективной идентичности исламской. Напротив, совершался вполне мирный
процесс взаимопроникновения разных культурных систем, который, меняясь в деталях, продолжался и в
дальнейшем. В конечном счете, это вело к формированию синкретической культурной идентичности [5].
Таким образом, в подавляющем большинствеподчеркивается, что «традиционной религией тюрков
было тенгрианство» исильноевлияние суфийского духовенства [6].
Глубоко и художественно-образно проанализировала взаимовлияние тенгрианства и суфизма ведущий
культуролог А.Мухамбетова. Авторпишет, что с приходом ислама в социо-культурной жизни номадов
происходят внутренние изменения, появляются деятели, которые осуществляют в своём творчестве
синтез древних автохтонных и пришедших извне исламских идей и художественных форм в новый
типцелостности, приходящий на смену древнемутипу.Суфии взрастили новые идеи и стали новыми
типами творцов. Их лирика, соединяющая любовь к женщине с глубокой мудростью, синтезировала
воедино жизнеощущение молодости и старости, приблизившись к вневременному типу жизнеощущения
баксы. Используя древние жанровые накопления, восходящие ктенгрианскому календарюкультуры,
творцы суфийского толка вышли за её рамки, как в содержании своего творчества, так и в
жизнедеятельности, обогащая, преобразовывая и, в конечном итоге, разрушая то, на что опирались.
В песенной культуре ярчайшие творцы-суфии: Абай, Шакарим, Мухит.
В инструментальной: Даулеткерей, Казангап, Еспай, Мамен. С одной стороны, основой их творчества
были кюи акжелены, с другой – песенные жоктау и толгау. В опоре этих кюйши на акжелен, воплощающий любовную лирику, а шире – женское начало в культуре казахов, видится типологическая параллель
великим восточным поэтам-суфиям, в любовной лирике выражавшим своё стремление к слиянию с
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Аллахом.
Свойственное носителям единство творчества и образа жизни, опосредующее содержание тенгрианскогокалендаря мушель, это – древняя основа казахской культуры. Но музыканты-суфии несли порядок
иного мира: экстатизм баксы, субъективная лирика салов и сере, драматизм акынов, внеличностная
мудрость жырау – всё это синтезируется в их творчестве. Синтез этих семантических сфер, глубоко
индивидуальный у каждого творца, знаменует преобразование древней традиции. В лице суфиев казахская культура встречается с феноменом отделения творчества от жизнеощущения конкретной возрастной
ступени, тоесть мушеля. Вековая связь этих компонентов, державшая каркас традиционной культуры, в
их творчестве разрушается, но эта ситуация чревата обретением новых смыслов.
Завершается статья А.Мухамбетовой следующими лирическими размышлениями:Смогли бы суфии
окончательно разрушить древнюю основу культуры? Смогли бы сохраниться баксы, сал/сере, акыны,
жырау в европеизированной культуре городов XX века? Да и сами суфии – где они? Вот – вопросы. Но
видимо, в этом мире всё истинное, наработанное культурой веками, неистребимо. В XX веке в неведомых
ранее казахам профессиях: композитор, режиссёр, драматург, художник, поэт и др., даже среди тех, кто
творит на русском языке – угадываются типы древних творцов; в новых жанрах и формах, в новом
материале возвращаются древние смыслы их жизни и творчества. Более того, именно эти деятели,
продолжающие творить в созданных и обжитых предками духовных мирах, становились всенародно
любимыми, признанными, известными.
Однажды в Москве, в 60-е годы прошлого века, в приватном разговоре об Олжасе Сулейменове мне
сказали: «Да какой же он поэт, если у него нет ни одного настоящего любовного стихотворения?». Я, как
могла, спорила, но и сама, честно говоря, не понимала, почему Олжас почти не пишет про любовь. И
лишь позже, постепенно обретая понимание традиционной культуры, поняла: Олжас – поэт особый, он
современный казахский жырау, для которого смысл и доминанта жизнетворчества история и судьба
народа. Интелектуализм психогенетического типа жырау нашёл естественное продолжение в его научных
трудах.
Художники: Молдахмет Кенбаев, Канапья Тельжанов, Калжан Айтбаев, по своему мироощущению
тоже жырау, связанные пуповиной с мощным арасаном традиции.
Композитор Нургиса Тлендиев, конечно же, современный сал. Музыка его – это упоение красотой
жизни, а его «по-саловски» раскованное поведение в жизни и на сцене было весьма рискованным для
«деятеля советской культуры».
Буйствующий театральный эстет,режиссёр Булат Атабаев, надевающий маску Геракла, чтобы его
«громы и молнии» наконец-то услышало общество, на самом деле – эстет-сере с ранимой, страдающей от
пошлости душой.
Не у всех поворачивался язык называть Шамши Калдаякова композитором, у одних – из зависти
(диплома нет, а его песни поёт весь народ), у других – от любви («композитор» – это так иноязычноофициально, а он ведь – наш). И те и другие – правы. Он был чистейшей воды дервиш, бродячий поющий
суфий. С ясным как у ребёнка взглядом, беспомощный и нищий в материальном мире, он никогда не
сбивался с пути на сказочно- прекрасных дорогах своего духа.
Художник Шаймардан Сариев – из этого же народного дервишеского братства, бытовой абрис его
жизни был так же нескладен, но картины – излучают свет.
Дух неистового шаманства, осеняющий на Западе певцов массмедиа, у нас избирает преимущественно
художников: магическая сила картин позднего Абдрашита Садыханова, как и вся деятельность группы
«Кызыл трактор» рушат рамки «мира искусства», «добропорядочной эстетики»...
Они не исчезли – салы и сере, акыны и жырау, баксы и суфии... Они только сменили внешний облик и
названия профессий. И мы, (уже бывшие номады) когда сталкиваемся с ними, не всегда можем их узнать,
порой и не хотим их признать, но всё равно чувствуем в их творчестве то щемяще родное, что заставляет
звучать, казалось бы, намертво заблокированные всесильным XX веком, струны наших душ.И все они,
столь разные творцы, едины в одном: на них родимое пятно традиционной культуры – сила жизни,
изливающаяся в импровизационности [7].
Таким образом, казахи (шире – казахстанцы), выражаясь постмодернистским языком, – «Другие».
Непохожесть обнаруживается вметафизическом (глубинно философском) отношении к религии, которая
не занимает приоритетного положения, как это свойственно, к примеру, исламскому обществу.Причины
этого кроются в том, что в культуре имировоззрении народа оказались жизнеспособными традиционные
истоки. А именно:«Умение быть в гармонии с огромными пространствами, тенгрианская философия,
знание законов и этики пути – это все комплекс духовности сформированный на нашей земле» (Мурат
Ауэзов).В 20 веке на Земле найдется мало народов,на долю которых выпало столько страданий и
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испытаний как выпало на долю нашего народа.Я абсолютно убежден, что в 20 веке Казахстан точно
вошел в десятку стран переживших самые страшные страдания: ядерные испытания, гражданская война,
коллективизация, гибель Арала, лагеря, тюрьмы и этот список ужасов нашей земли очень длинный.
Поучительно вспомнить Севастьяна, старца Оптиной пустоши, которого сослали в Карлаг. В Карлаге
он выполнял необыкновенно высокую духовную миссию. Даже выйдя из лагеря он помогал заключенным и родственникам погибших заключенных. Этот человек – последний старец, кого Православная
церковь причислила к лику святых. У него есть такие замечательные слова: «Напоенная кровь мучеников
и освященная их молитвами бесконечная степь Казахстана».
Когда осознаешь какие страдания пережила земля на которой мы живем, то важно понимать, что на
первый план должен выйти индивид, личность, человек. Наш народ выстрадал свое право на лучшую
долю. Величайшие страдания совместно пережитые людьми разных народов, конфессий, судеб – роднит
как ничто другое. Ни один настоящий казах не может отрицать этого. Казахам суждено быть некой
центральной составляющей народа Казахстана, а это предполагает величайшую ответственность по счету
гуманизма и человеколюбия.
Центральная Азия – это единый историко-культурный регион, Центральная Азия – это один из
главных очагов общечеловеческой культуры, этот регион причастен к созданию мировых религий. Это
блистательная история общей судьбы и этой истории общего Бытия около двух с половиной тысяч лет!
[8].Именно поэтомунаша странаможет сказать свое слово каксвязующее звеномежду народами и
культурами.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЁЖИ В УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
Н.С. Тышканова, А.А. Акишев – Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова,
Павлодар, Казахстан
Статья посвящена роли современной казахстанской молодёжи в укреплении идейной консолидации общества, в
контексте общенациональной идеиединства народа Казахстана. Авторами статьи, представлена хронология этапов
формирования государственной идеологии независимого Казахстана, показан процесс становления и повышения
общественно-политической активности молодых казахстанцев.
Ключевые слова: государственная идеология, идейная консолидация, современная казахстанская молодёжь,
идея национального единства, молодёжные формирования
Мақала Қазақстан халқының жалпы ұлттық бірлігі контекстіндегі қоғамды идеялық нығайтуда қазіргі қазақстандық жастардың рөліне арналған. Мақаланың авторларымен тəуелсіз Қазақстанның мемлекеттік идеологиясының
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құрылу кезеңінің хронологиясы, жас қазақстандықтардың қоғамдық-саяси белсенділіктерін арттыру жəне қалыптасу
үдерісі көрсетілген.
Түйін сөздер: мемлекеттік идеология, идеялық нығайту, қазіргі қазақстандық жастар, ұлттық бірліктің идеясы,
жастар құрамалары
Article is devoted to a role of modern Kazakhstan youth in strengthening of ideological consolidation of society, in a
context of national idea of unity of the people of Kazakhstan. Authors of article, presented chronology of stages of formation
of the state ideology of independent Kazakhstan, process of formation and increase of political activity of young Kazakhstan
citizens is shown.
Key words: state ideology, ideological consolidation, modern Kazakhstan youth, idea of national unity, youth formations

В современном Казахстане все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой
социальной группы. «Закрепив достижения 20 лет независимости, Казахстан намерен в третьем десятилетии XXI века уверенно продвигаться к цели – войти в число 30 развитых стран мира. В этих условиях
огромная надежда и ответственность возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету
созидательных дел старшего поколения, поднять планку национальной конкурентоспособности еще
выше, обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и мировое признание» [1]. Действительно, именно
современные молодые казахстанцы – это поколение, которое отличается от других групп населения
уровнем здоровья, интеллектуальной активности и мобильности. «Если взглянуть висторической ретроспективе – казахская молодежь всегда была в авангарде самых передовых преобразований, боролась за
Независимость. Это добрая традиция, достигшая своего апогея усилиями национальной элиты времен
«Алаша», должна быть продолжена и «подхвачена» новым поколением» [2].
За годы независимости становление и эволюционное усиление роли современной казахстанской молодёжи обозначилось не только как социально-возрастной группы, но и как значительной быстрорастущей
политической силы. Следует отметить, что изначально в вопросах консолидация политической системы,
гражданского общества, одним из стратегических аспектов государственной политики стала подготовка
образованных, талантливых, креативных молодых людей, способных достойно встретить самые сложные
вызовы современного мира и формирование у них общественно-политической активности.
В этой связи, прежде чем, перейти к вопросу о роли современной казахстанской молодёжи в вопросах
укрепления идейной консолидации общества полагаем целесообразным особое внимание уделить процессу формирования государственной идеологии с периода провозглашения независимости по настоящее
время. В современной казахстанской науке существуют различные варианты периодизации процесса
становления, развития основ государственной идеологии Казахстана. Так,специалистыКИСИ при Президенте РК процесс формирования основ новой идеологии Казахстана условно разделили на три основных
этапа: 1991-1995 гг., 1995-1997 г.г., 1997 г. – по настоящее время [3]. Изучение, анализ исследований и
научных публикаций отечественных учёныхпозволяют предложитьрассматривать процесс формирования государственной идеологии в вопросах идейной консолидации в следующей поэтапной периодизации: 1991-1996 г.г., 1997-2005 г.г., 2006-2011 г.г., 2012 год по настоящее время.
Первый этап, 1991-1996 годы характеризовался разрушением старой идеологической системы, определением и выработкой национальной идеи, созданием государственных структур, общественных институтов. РаботыПрезидента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева: «Стратегия становления и развития
Казахстана как суверенного государства» и «Идейная консолидация общества как условие прогресса
Казахстана», вышедшие в свет в 1992 и 1993 годах, по сути, одни из первых документов, в которых было
сформулировано видение новой общегосударственной идеи. В работе «Стратегия становления и развития
Казахстана как суверенного государства», Глава государства Н.А. Назарбаев изложил видение концептуальной модели Казахстана и обозначил стратегию в области внутренней политики [4]. В концепции
«Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» были выделены цели и направления: обеспечение стабильности и межнационального согласия; развитие этнической самобытности и
сохранение национально-культурного многообразия Казахстана и другие[5].В 1993 году, был создан
Национальный Совет по государственной политике при Президенте Республики Казахстан, основной
задачей которого стала выработка концептуальных основ государственной политики. «Основными
направлениями деятельности Совета были оценка современного состояния, тенденций развития и вероятных перспектив социально-политических процессов, формирование системы государственных ценностей,
адекватных статусу независимого государства» [3].В 1995 году была принята Концепция становления
исторического сознания в Республике Казахстан», в которой были обоснованы принципы и подходы к
историческому воспитанию молодого поколения. «Одним из главных инструментов национальной
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политики стала созданная по инициативе Главы государства в 1995 году Ассамблея народа Казахстана
(АНК), которая прошла эволюцию от консультативно-совещательного до конституционного органа» [6].
В мае 1996 года распоряжением Президента была одобрена «Концепция формирования государственной
идентичности Республики Казахстан». При этом, одним изважных моментов концепции являются задачи,
поставленные перед системой образования «призвана обеспечивать формирование культуры гражданина,
готовить молодежь к жизни в условиях гражданского общества» [7].
В дальнейшем национальная идея в Казахстане нашла свое воплощение в реализации долгосрочных
программ развития государства, ставшие в последующие годы, одной из самых распространенных форм
идейной консолидации. Первым концептуальным и стратегическим программным документом стало
Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан-2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», обнародованное Главой государства Н.А. Назарбаевым в 1997
году и послужившее мощным толчком в формировании государственной идеологии Казахстана на долгосрочный период.Вследствие чего, полагаем логичным, ковторому этапу периодизации формирования
государственной идеологии предлагаем отнести 1997-2005 годы. В этот периодосуществляется практическая реализация идеи дальнейшей консолидации общества, создание собственной казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласи. Одним из важнейших приоритетов государства в
сфере межэтнических отношений стало проведение сбалансированной языковой политики. Это принятые,
в названый период, Закон РК «О языках в Республике Казахстан» 1997 года, Государственная программа
развития и функционирования языков на 2001-2010 годы.
В Стратегии был дан анализ первых шести лет развития нашей страны в условиях независимости,
обозначена миссия Казахстана и определены семь долгосрочных приоритетов.
Особое внимание было уделено трансформации массового сознания, при этом основной упор был
сделан на молодое поколение, учитывая их высокую степень адаптированности к новым условиям.
По мнению большинства отечественных учёных, экспертов Стратегия «Казахстан 2030» стала
программным документом по формированию новой единой гражданственности, нового типа самоидентификации казахстанцев. «Именно в этом документе впервые были четко сформулированы долгосрочные
цели развития Казахстана и определены конкретные пути их достижения»[8].
Стратегия «Казахстан-2030» заложила концептуальные основы и наметила основные направления
формирования государственной молодёжной политики в республике, обозначена роль молодёжи –«Они
будут ответственными и энергичными представителями своего поколения, хорошо образованными,
обладающими прекрасным здоровьем. Они будут готовы работать в условиях современной рыночной
экономики, сохраняя при этом традиции своих предков. Они будут одинаково хорошо владеть казахским,
русским и английским языками. Они будут патриотами своей мирной, процветающей, быстрорастущей
страны, известной и уважаемой во всем мире» [9]. Взвешенная, последовательная государственная
политика в сфере межнациональных отношений один из основных катализаторов формирования
гражданской идентичности, этнической толерантности молодых казахстанцев.
Так, по данным социологического исследования 2000 года, характер взаимодействия между этносами
в массовом сознании молодёжи обозначен преобладающими оценками дружественности (30,9%) и
спокойствия (22,9%) [10, с. 155].
Для третьего этапа: 2006-2011 годы характерно закрепление идеи национального единства на законодательном уровне, и в ряде стратегически важных программных документах. В их числе: программный
документ от1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира: приоритеты и пути их реализации», главной национальной идеей которой декларируется конкурентоспособность нации, успешная интеграция Казахстана в мировую экономику и сообщество, Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 2008 года, не имеющий аналогов в мире, Стратегия
Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период (до 2011 года), Концепция расширения сферы
функционирования государственного языка, повышения его конкурентоспособности на 2007-2010 годы и
другие. Введен конституционный механизм представительства интересов этнических групп в Парламенте. «В целом можно констатировать высокий уровень доверия казахстанского общества институциональным структурам в сфере межэтнических отношений. По данным социологического опроса, первым в
рейтинге доверия населения является Президент страны. На втором месте по шкале доверия – Ассамблея
народа Казахстана, что, видимо, связано с усилением ее статуса после конституционной реформы 2007
года. Но, основную роль, конечно, играет фактор доверия населения к Президенту страны, ретранслируемого на АНК, им возглавляемой» [11, с. 26]. В апреле 2010 года была принята Доктрина национального
единства, ставшая главным инструментом для консолидации общества. В основе Доктрины вошли
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ключевые приоритеты, обозначенные Главой государства в Стратегии «Казахстан-2030» – независимость,
стабильность, патриотизм, модернизация и конкурентоспособность, интеллектуальная нация [7]. Декларация двадцатилетия государственной Независимости Республики Казахстан, принятая Сенатом Парламента РК 10 декабря 2011 года закрепила одно из главных достижений – реализацию собственной модели
межэтнического, межконфессионального согласия. Так, «86,4% респондентов положительно отметили
политику государства в области межэтнических отношений» [12, с. 55].
2012 год по настоящее время – это новый этап политической модернизации, где в качестве в качестве
национальной идеи выдвигается укрепление независимости посредством сохранения общественного
согласия, межэтнической толерантности и национального единства. Принятые в 2012 году программные
документы: Послание РК 27 января – «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», Программная статья Президента Казахстана 10 июля – «Социальная модернизация
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Послание РК 14 декабря – «Стратегия
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», по сути своей, знаменуют
собой вступление Республики Казахстан в новый этап политической модернизации, где в качестве в
качестве национальной идеи выдвигается укрепление независимости посредством сохранения общественного согласия, межэтнической толерантности и национального единства. «Стратегия «Казахстан – 2050»
носит фундаментальный характер. В нём подведены основные итоги суверенной казахстанской государственности и определены ключевые направления дальнейшего развития республики на долгосрочную
перспективу. Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», утверждённый Указом Президента РК 18 декабря 2012 года – базовый документ последовательной реализации обозначенных задач.
В целом, представленная периодизация (1991-1996 гг., 1997-2005 гг., 2006-2011 гг., 2012 год по настоящее время) предполагает, через призму государственной идеологии, раскрыть процесс создания государством условий и мер для широкой социализации молодежи и формирования у неё общественно-политической активности и ценностей патриотизма по укреплению идейной консолидации казахстанского общества. Интеграция молодежи в социально-экономические и политические процессы обеспечивается на
основе широкого взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества.
За прошедшие двадцать лет были приняты ряд законодательных, нормативно-правовых актов. В августе 1999 года распоряжением Президента Республики Казахстан одобрена Концепция государственной
молодежной политики Республики Казахстан. Начиная с 2001 года, реализован ряд программ, в том числе
«Молодежь Казахстана», Программа молодежной политики на 2003-2004 годы. Институциональной основой для последующей реализации молодежной политики стало принятие Закона Республики Казахстан
от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан». С этого времени, приняты следующие программные документы: Программа молодежной политики на 2005-2007 годы,
а также Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на
2006-2008 годы. С 2010 года молодежная политика реализуется в рамках Государственной программы
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
Уже с первых лет независимости, государственная молодежная политика рассматривалась не столько
с точки зрения создания компенсаторных механизмов, сколько максимального развития активного
инновационного и производительного потенциала казахстанской молодежи. Уже в 1993 году Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписывает исторический Указ об учреждении международной
стипендии «Болашак». Это был прецедент для всех стран постсоветского пространства – представителям
талантливой молодежи была предоставлена возможность получать современное образование в лучших
университетах мира за счет государства. «Болашак» стал одним из важнейших «прорывных проектов»,
направленный на формирование конкурентоспособной нации. Сегодня сотни болашаковцев, научные и
педагогические работники, прошедшие стажировки в рамках Программы «Болашак», возглавляют
научные инновационные центры, преподают в высших учебных заведениях страны, участвуют в управлении государством, развивают бизнес. Без этого человеческого ресурса уже невозможно представить
современное развитие Казахстана.
За прошедшие годы усовершенствована система и структура высшего образования – открылись новые
университеты, развивается сотрудничество между научными и образовательными центрами Казахстана и
крупнейшими зарубежными университетами. Новые ВУЗы, университетские городки возводятся не
только в столице и крупных городах Казахстана. К примеру, уже в 1993 году Туркестанский университет
преобразован в Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи. В настоящее время
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это крупнейший международный образовательный и научный центр для молодежи Евразийского континента. Сегодня, представители мировой научной элиты считают за честь преподавать и работать в
крупнейших казахских образовательных и научных центрах, в первую очередь «Назарбаев университете», открывшемся в Астане в 2009 году». В республике создана сеть интеллектуальных школ будущего, в
которых юные граждане могут проявить свои способности и таланты, получить достойное образование
[13]. В сфере дошкольного образования динамично реализуется программа «Балапан». В Казахстане
создается сеть колледжей мирового уровня – флагманов развития в профессионально-техническом
образовании. В 2014 году должны начать свою работу новые колледжи в Астане и Алматы.
Результаты и эффективность проводимой политики государства в образовательной сфере сегодня
представлены в программных документах, аналитических, справочных материалах, статданных и других
источниках.
В целом, молодежь Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет составляет свыше 26% населения страны. В
2012 году ее численность приблизилась к 4,4 млн. человек. Число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее десятилетие выросло в 3 раза, среднее специальное образование почти в 2 раза.
Численность сельской молодежи, имеющей высшее образование, выросло в 6 раз, городской – в 4 раза.
В целом, высшее, незаконченное высшее и средне-специальное образование имеют 40% казахстанской
молодежи [14].
Высокий образовательный уровень казахстанской молодежи, достигнуто вследствие последовательно
проводимой модернизация национальной системы образования, приведения ее в соответствие с международными стандартами. В течение последних трех лет Казахстан находится в четверке лидеров по Индексу
развития образования ЮНЕСКО среди 129 стран мира.
«Долгосрочные и продуманные вложения в человеческий ресурс подарили нам талантливое, и я
убежден, успешное молодое поколение. Мы создали максимально благоприятные условия для вашей
учебы и самосовершенствования, чтобы, став профессионалами, востребованными в любом уголке земного шара, вы смогли обеспечить Казахстану в XXI веке развитие успеха, благополучие и признание. Это,
если хотите, ваша миссия в будущем и ваша ответственность перед предыдущими поколениями»,
отметил Президент страны, выступая перед студентами Назарбаев университета 5 сентября 2012 году
[15]. Студенчество, выступающее авангардом казахстанской молодежи, характеризуется на сегодня
ростом духовно-нравственного, поликультурного и патриотического потенциала. В последние годы
наметилась тенденция к заметному росту политической активности студенчества в связи с возрастающей
потребностью молодежи к участию в общественно-политической жизни страны. Межнациональные
отношения в студенческих коллективах стабильны. Отмечается достаточно высокий уровень этноконфессиональной толерантности и мультикультурализма по отношению к традициям, культуре других национальностей среди студентов.
К примеру, из числа студентов, большинство респондентов – 80,4%, считают себя терпимыми в
отношении к представителям других национальностей, а у 77% есть близкие, знакомые и друзья из
представителей других национальностей [16]. Больше половины респондентов – 58%, выразили заинтересованность обычаями и традициями народов нашей страны 34% опрошенных молодых людей отметили,
что интересуются обычаями и традициями народов Казахстана лишь иногда[17].
Динамичное, успешное развитие независимого Казахстана во всех сферах жизнедеятельности, реализуемые в стране молодёжные государственные программы в рамках новой концепции идейной консолидации общества сыграли позитивную роль в воспитании молодых казахстанцев нового формата. «Сегодня молодежь Казахстана стала полноправным, активным, инициативным и ответственным субъектом
гражданского общества.
В стране действуют около 1200 молодежных организаций, при поддержке государства ежегодно
проводятся более 50 тысяч мероприятий для молодежи» [18].
Молодежь Казахстана практически с первых лет провозглашения суверенитета была охвачена,
занималась делом. На протяжении двадцати лет молодые люди создавали свои организации, привлекали к
сотрудничеству неправительственные объединения, госорганы. К примеру, «Выбор молодых», Ассоциации молодежных объединений, Конгресс молодёжи. Если говорить о наиболее успешных и значимых
молодежных организациях, существующих в Казахстане, можно выделить, например, общественное
объединение студенческой молодежи «Альянс студентов Казахстана», созданное в 2005 году.
Объединить всю казахстанскую молодежь – это идея Главы государства Н.А. Назарбаева. За последнее десятилетие количество молодёжных организаций в стране увеличилось более чем в 7 раз. Продолжается процесс консолидации молодежи в такой массовой организации как Конгресс молодежи Казахстана,
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созданный в 2002 году. В 2005 г. создан Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл
Ел», число участников этого движения достигло 114 тыс. человек. Однако самая многочисленная организация в стране с массой идей, проектов – «Жас Отан», молодежное крыло, созданное в 2008 году при
НДП «Нур Отан». По итогам I съезда Молодежного крыла «Жас Отан» при Народно-Демократической
партии «Нур Отан» был создан Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан.
С 2011 года действует «Ассоциация молодых депутатов Казахстана», а во всех регионах республики –
молодежные маслихаты. «Молодежный парламент Казахстана» возник по инициативе молодежного
крыла «Жас Отан». По сути, это дубликат настоящего «взрослого» парламента страны. В шестнадцати
регионах республики созданы молодежные маслихаты по 16 депутатов в каждом, которые, по аналогии,
были избраны электоратом. Все они представляют интересы подрастающего поколения в законотворческом органе Казахстана, подготавливают пакеты предложений по тому или иному вопросу и предлагают
на рассмотрение Мажилису. В 2011 году появились новые организации для детей и юношества – «Жас
Кыран» и «Жас Улан», приоритетной задачей которых является патриотическое воспитание.
Лидеры молодежных организаций являются активными членами консультативного – совещательных
органов при Правительстве и Президенте Республики Казахстан. 8 членов Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан из числа представителей молодежных НПО [15]. Одним из
ключевых направлений государственной молодежной политики является поддержка инициатив молодежных организаций. В рамках государственного социального заказа, объем финансирования за прошедшие
7 лет вырос более чем в 10 раз [14].
Реализуется целый ряд молодежных программ и инициатив: «Молодежная практика», «Жасыл ел», «С
дипломом в село!», «Молодежный кадровый резерв», «Школа государственной службы», «Жастар –
Отанға!», которые получают широкий позитивный общественный резонанс.
Огромную роль в гармонизации отношений в межэтнической процессах, реализации идеи национального единства играют молодежные «крылья» Ассамблеи народа Казахстана. Уже, впервые годы деятельности Ассамблеи, при национально-культурных центрах создавались молодёжные клубы.
Сегодня, можно по праву назвать молодёжные клубы предшественниками нынешних этнокультурных
молодёжных объединений.
В последние годы, на улучшение социально-экономических условий, становление и всестороннее
развитие будущих поколений направлены не только специальные молодежные, но и реализуемые сегодня
в стране масштабные государственные программы развития образования, здравоохранения, языков,
форсированного индустриально-инновационного развития; программы «100 школ, 100 больниц»,
«Балапан»,«Занятость-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Доступное жилье-2020» [14].
Следует отметить, что системный подход государства в образовательной политике, по изменению
взглядов, понятий у молодёжи на её роль и участиев построении государства нового формата в условиях
глобализации, жестокой конкуренции, фундаментальный переворот в целом в общественном сознаниипо
отношению ключевой миссии молодых казахстанцев даёт свои результаты.
По данным социологического исследования, сегодня 75,4% молодёжи Казахстана считают себя
патриотами. Для 73,9% опрошенной молодёжи патриотизм – это любовь к Родине и гордость за её достижения, 48,4 % считает, что это любовь к своей семье, родным и близким, 27,1% чувствуют особую
принадлежность к стране [18].
В условиях продолжающейся модернизации всей системы общественных отношений в республике,
проблема формирования патриотизма и гражданских ценностей в молодежной среде обретает особую
актуальность, новое звучание и значимость в контексте задач, обозначенных в Послании Стратегия
«Казахстан-2050». Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020
года «Казахстан 2020: путь в будущее» стала долгосрочным программным документом по реализации
задач, поставленных Главой государства в Послании РК «Стратегия Казахстан 2050» в молодёжной
сфере. Впервые Концепция принята на конкретный период, и она разбита на два этапа. Первый этап – это
2013-2015 годы, а второй – 2016-2020 годы.
Молодые граждане, являющиеся ровесниками Независимости, уже сегодня формируют лицо современного Казахстана. В этой связи, в Концепции чётко закреплена позиция по социализации молодежи и
вовлечение её в общественно-политическую жизнь, которая будет основываться на следующих ценностях: патриотизм,единство народа, толерантность, законопослушность, образование, трудолюбие, наука и
инновации, семья, здоровье и спорт, позитивные идеалы, новая экологическая этика.
Задача государства – сделать все возможное, чтобы помочь молодым казахстанцам поверить в себя,
обрести уверенность в своих силах, проявить себя, раскрыть свой скрытый потенциал. Одним словом,
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обеспечитьуспешную социализацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее развитие страны.
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ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ МІНБЕСІ
ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
УДК 32.01 (043.3)

МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
С.В. Решетников –д.полит.н., профессор, зав.кафедрой политологии Белгос университета,
Н.А. Антанович – к.полит.н., доцент кафедры политологии юридического факультета
Белгосуниверситета,
Т.С. Тютюнова –к.полит.н., научный сотрудник лаборатории политических технологий кафедры
политологии юридического факультета Белгосуниверситета
Мақала қоғамдық саясаттың талдануы мен жалпы функциональды ерекшеліктерін ашуға арналған. Функционализм саяси мəселелерді құрылымдау, түсіндіру мен жобалауда.
Кілт сөздер: саяси ғылым, саяси ғылым методологиясы,функционалды талдау саяси жүйе, қоғамдық саясат,
мемлекетсаясат, мемлекет басқару, саяси үрдіс, саясат,система; общественная политика; государственная политика;
государственное управление; политический процесс; принятие решений
Статья посвящена раскрытию особенностей функционального подхода к анализу общественной политики;
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показано, что функционализм основан на описании, объяснении и структурировании политических проблем, используетинструментирование и оценку общественной политики.
Ключевые слова: политическая наука; методология политического анализа; функциональный подход; политическая система; общественная политика; государственная политика; государственное управление; политический
процесс; принятие решений
The article is devoted to the functional approach as a part of a public policy analysis; it was shown that functionalism uses
the description, explanation, political problems structuring, instrumentalization and evaluation of public policies.
Key words: political science; policy analysis; methodology; functional approach; political system; public policy; public
administration; political process; decision-making

Политическая наука тесным образом связана с процессами государственного строительства и управления, с выявлением тенденций и моделей динамики политического процесса, разработкой технологий
решения социально значимых проблем. Разработка методологии и методов политического анализа
составляет основу институционализации и профессионализации политологии. Задача академической и
прикладной политической науки – накопление знаний о закономерностях функционирования политических институтов для обеспечения оптимального состояния политической системы и развития демократии.
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на Первом съезде ученых остановился на роли
общественных наук: «Экономика, юриспруденция, социология, политология очень важны для развития
общества и государства. Именно они должны закладывать правовые отношения и основы отношений
граждан и государства, помогать формированию внутренней и внешней политики» [1].
Политическое знание составляет одну из основ конструирования технологий перспективного развития
страны в условиях усложнения среды принятия государственных решений на фоне трансформации
государства и глобализации мира, внедрения новейших информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ) во все сферы жизни. Функциональный подход (политический функционализм) нацелен на выявление функциональных и дисфункциональных свойств политической системы, оптимальных путей достижения целей общественной политики. Применение методологии функционального подхода демонстрирует динамику исследовательской и понятийно-категориальной проблематики политической науки: ключевыми аналитическими категориями являются «политическая система», «политический процесс»,
«общественная политика» (используется также термин «публичная политика») и «государственное управление». Функциональный подход основан на системной методологии, использует достижения теории политических изменений и теории принятия политических решений.Основы политического анализа разрабатывались такими известными западными авторами, как Г.Алмонд, Ч.Андерсон, А.Вилдавски, В.Данн,
Т.Дай, Р.Даль, Д.Истон, Б.Крауз-Мозер, Т.Лови, Н.Мэннинг, Ч.Линдблом, Г.Саймон. Различные аспекты
функционального анализа разрабатываются белорусскими авторами: Е.М.Бабосовым, Ю.П.Бондарем,
В.В.Бущиком, В.Н.Ватылем, В.В.Герменчуком, А.Н.Даниловым, М.В.Ильиным, И.В.Котляровым,
Л.Е.Криштаповичем,
В.А.Мельником,
Д.Г.Ротманом,
О.Г.
Слукой,
С.А.Шавелем,
А.Г.Шрубенко,В.И.Яковчуком,
Я.С.Яскевич,
российскими
авторами:
О.В.ГаманГолутвиной,А.Н.Беляевым, А.А.Дегтяревым, А.М.Медведевым, М.Ю.Мастушкиным,В.Н.Порусом,
А.Л.Стризое, А.Ю.Сунгуровым, А.Ф.Филипповым, Д.Б.Цыганковым,Н.А.Шматко, А.Ю.Шутовым,
украинскими учеными В.Д.Бакуменко, Ю.Г.Кальнишем.
В политических исследованиях функционализмсосредоточен на проблематике формулирования,
выработки и имплементации общественной политики. Термин «общественная политика» трактуется как
деятельность по принятию политических решений для разрешения социально значимых проблем, обеспечения развития социума специализированными государственными органами центрального и местного
уровней с участием ассоциаций гражданского общества. Правящая политическая элита трансформирует
общественную политику в политический курс и различные направления политики государства.
Функциональный анализ начинается с выявления роли институтов в структуре политической системы.
Основное внимание на данном этапе посвящено формальномуизмерению политики, отражающему
политический порядок в единстве его институтов и норм. Формальное измерение политической системы
создает определенное функциональное пространство для деятельности органов государственного управления, политических партий и общественных объединений, СМИ. Пределы этого функционального
пространства юридически фиксируются, а при взаимодействии различных политических сил возникают
«поля напряжений» в областях идеологии, выработки стратегии общественного развития и конкретных
видов политики.
Эффективное функционирование политических систем различных стран зависит от конфигурации институтов (как государственных, так и негосударственных), которые участвуют в формулировании, выра80
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ботке и реализации направлений политики государства, а также от развитости каналов для выражения интересов социума и учета различных интересов в проводимой государством политике. Адекватная реализация функций политической системы, необходимая для устойчивого развития, зависит от системообразующего центра – государства. На современные суверенные государства серьезное давление оказывают
внешнее окружение и стремительно меняющие наш мир ИКТ. Все это вместе взятое влияет на динамику
и даже трансформацию функций государства, когда значение одних функций возрастает, а реализация
других может передаваться в частный сектор (к примеру, в модели государственно-частного партнерства). Так, в Послании Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию 2010 года был сделан акцент на создание механизмов и правовой базы государственно-частного
партнерства. Глава государства назвал Парк высоких технологий, свободные экономические зоны примерами подобного партнерства [2]. В Послании 2012года Глава белорусского государства отмечал: «Последовательно изменяются роль и функции государства. Уже не нужен всеобщий директивный контроль.
Главное предназначение государства сегодня мы видим в том, чтобы стимулировать прогресс во всех
сферах,
обеспечивать
социальные
гарантии
гражданам,
создавать
правовые
основы
жизнедеятельности»[3].
Современное государство как центр выработки стратегии общественного развития и принятия
решений, значимых для социума в целом, широкий круг своих функций концентрирует в научно-технической сфере, областях социального обеспечения и здравоохранения, образования. Государство может
передавать часть функций в частный сектор в целях экономии бюджетных средств либо повышения
качества услуг, сохраняя за собой функции предоставления своим гражданам общественных благ,
которые не может предоставить рынок.
Анализ общественной политики требует выявления проблем, затрагивающих различные социальные
слои, а также исследования процесса выдвижения проблем на «повестку дня» институтов государственной власти. На данной стадии в политический процесс включаются различные субъекты политики
(политические партии, общественные объединения, заинтересованные группы, общественно-политические СМИ, представители административного аппарата). Так, в Послании Президента Республики
Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию в 2009 году отмечалось: «Общественные
объединения должны стремиться к установлению баланса интересов своих и государства. Тогда и власть
сможет опереться на них как на выразителей взглядов соответствующих групп граждан»[4].
Если проблема признается государственными органами как значимая, то далее следует стадия
принятия решений по ее разрешению. Уровень принятия решения (от центрального до местного) зависит
от значимости и глубины проблемы. Стадия принятия решений может сопровождаться либо диалогом
различных субъектов по поводу путей разрешения проблемы, либо их конфронтацией. В данном случае
мы можем говорить о процессуальномизмерении политики, которое трактуется в таких терминах, как
«конфликт», «борьба», «противостояние», «сделка», «диалог», «консенсус», отражающих взаимодействие
субъектов политики, динамику и способы артикуляции и агрегирования их интересов.
После принятия решений следуют стадии реализации и оценки их результативности и эффективности,
а также последствий проведения определенного политического курса. Речь идет о содержательном (или
инструментальном)измерении политики, т.е. управлении социальными процессами, выработке политического курса, формировании определенных направлений деятельности государства.
Для исследованияобщественной политики используются причинно-следственный и предписывающий
(прескриптивный) виды анализа 2 . Причинно-следственный анализ устанавливает, какой из методов
доминировал при принятии политического решений: рациональный либо инкрементальный. Предписывающий анализ обеспечивает выбор одного из вариантов решения проблемы, формулирует соответствующую рекомендацию для политических деятелей.
Проблемы, имеющие политический характер, выдвигаются на «повестку дня» государственных институтов, затрагивают интересы широкого круга социальных субъектов, получают общественный резонанс,
требуют бюджетных затрат. При концептуализации политических проблем (как общественно значимых)
ученые используют типологии (их создают с помощью классификационного и иерархического анализа).
Проблемы, требующие внимания государства, классифицируют на стратегические и оперативные (по
уровню принимаемых решений), структурированные, умеренно и плохо структурированные (по наличию
2

Исследования, приводимые на основе функционального подхода, могут использовать специально научные
политологические методы, такие как ситуационный анализ, ивент-анализ, сценариотехнику, позиционный и ресурсный методы, методы экспертных оценок, SWOT-анализ, а также различные методы анализа текста (контентанализ, когнитивное картирование, дискурс-анализ).
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алгоритмов и опыта их разрешения), основные и вторичные (по их приоритетности). Проблемы иерархически выстраивают по приоритетности и срочности их разрешения. Реагируя на социально значимые
проблемы, государственная политика является проблемно-ориентированной, ав силу влияния на потребности и интересы граждан, формирования определенных моделей поведения – проблемно-генерирующей.
В этой связи, политические проблемы следует рассматривать по трем измерениям политической системы:
формальному (институциональному), содержательному (инструментальному) и процессуальному.
Методология функционализма, сочетаясь ссистемным подходом к общественной политике, использует описательный (дескриптивный) и объяснительный виды анализа [5] 3.Дескриптивный анализ нацелен
на мониторинг и фиксацию ключевых факторов (политических, экономических, социальных), влияющих
на заявления и действия субъектов политики. Заявления политических акторов, их программы анализируются в соотношении с функционированием политических институтов. Далее следует объяснение
общественной политики – т.е. выявление реальных причин заявлений либо действий субъектов политики.
Функциональные объяснения позволяют определить, какой тип общественной политики и по каким
причинам реализуется в определенных обстоятельствах. Учитывается реализация следующих функций
общественной политики: распределительной, перераспределительной, экстрактивной, контрольной и
символической 4[6, 7].
Объяснительные модели общественной политики основываются на различных критериях. Различают
системную модель, которая учитывает особенности властной структуры в ее взаимодействии с социумом, партийную модель, характерную для политических систем, где правительство формируется на
партийной основе. Модель индивидуального актора фиксирует высокое или исключительное влияние
ключевого/ключевых субъектов государственной власти. С учетом особенностей принятия решений и их
реализации (имплементации) разработаны модели ограниченной рациональности (учет факторов, ограничивающих максимизацию результата), инкрементального процесса (использование поэтапных улучшений при решении, как правило, стандартных проблем) и модель «сделки» (учет интересов различных,
зачастую противоборствующих политических сил, переговоры, торг).
Стадия реализации (исполнения) политических решений связана с использованием специальных
управленческих и организационных инструментов. В данном случае можно говорить об инструментализации, понимаемой как использование управленческих технологий5[8].Инстументализацию осуществляют, главным образом, органы исполнительной власти, следовательно, она связана с оперативным и тактическим видами управления. Отметим, что в системе разделения властей многих стран роль исполнительной ветви возрастает по ряду причин: исполнительная власть является наиболее разветвленной, формируется на различных уровнях административного деления государства, по выполняемым функциям связана
с каждодневными заботами рядовых граждан. Особенности формирования исполнительной власти,
взятые в сравнительной перспективе, показывают, что механизмы назначения могут эффективно
сочетаться с избранием определенных должностных лиц.
Инструменты и технологии реализации общественной политики влияют на целостные характеристики
государства, ставят проблему соответствия формальных норм (законов, декретов, указов) и неформальных практик реализации решений. Доминирование неформальных практик может вызывать такие
негативные явления, как бюрократическое самоуправство, превышение полномочий, коррупция. Успешная инструментализация принятых политических решений играет большую роль в обеспечении механизма обратной связи властных центров и общества, связана с построением грамотной коммуникации власти
и общества, а, значит, имеет идеологическую функцию. Проблемам дебюрократизации государственного
3

Дж.Роджерс, к примеру, выделил следующие виды исследования общественной политики (policy research types):
определение проблем, описание общественной политики (policy), концептуализация и классификаций различ-ных
направлений политики, объяснение сути общественной политики, оценочные исследования [5, p.17-18].
4
Данная типология исходит из функций политической системы, выведенных Г.Алмондом и Дж. Пауэллом, а
также выделенных Т.Лови разновидностей общественной политики: регулятивной, распределительной, перераспределительной [6, 7]. К примеру, в модели «государства всеобщего благоденствия (благосостояния)» доминировал
перераспределительный тип политики, требующий высоких бюджетных затрат, связанный с ростом роли
контролирующих институтов для сдерживания бюрократизации, появлением социального иждивенчества.
5
К примеру, М.Хоулетт определяет политические инструменты как «мириады техник, которые может
использовать правительство для реализации своих целей» и предлагает их классификацию (со ссылкой на работы
Р.Даля и Ч.Линдбома): государственные и частные инструменты; принуждение, арбитраж, медиация, консультирование, информирование; национализация, лицензирование, налогообложение, субсидирование; имплементация
посредством автономных общественных организаций либо административных институтов [8, p.2, p.6].
82

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(46) 2014 ж.

управления и сокращения государственного аппарата в Беларуси посвящен ряд документов, принятых на
высшем государственном уровне. Ведущее значение имеют Директива Президента Республики Беларусь
№2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» (2006), Указ №168 «О
некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, а также численности их работников» (2013).
Функциональный анализ используется для мониторинга деятельности государственных институтов,
когда ставится задача сократить численность государственного аппарата либо оптимизировать его структуру. Так, анализ можно проводить путем систематизации функций нескольких органов исполнительной
власти, а затем их перекрестного сравнения с целью выявления дублирующих функций. Кроме того,
функциональный анализ позволяет выявлять количество «передаточных звеньев» в процессах исполнения решений для определения тех их них, которые являются избыточными [9, 10].
Завершающей фазой функционального анализа является оценка политики государства в целом и ее
отдельных направлений. Оценочные исследования сконцентрированы на определении последствий
принятых и реализованных (либо не реализованных) решений, а также на сопоставлении заявленных
политиками целей и полученных результатов. Оценочные исследования могут предшествовать принятию
решений (выработка и сравнение вероятных вариантов решений), сопровождать стадию реализации
решения, исследовать результаты и последствия проводимого политического курса. Политическая наука
различает прямую (бюджетные затраты, экономическая эффективность), косвенную (социальные последствия, рост либо падение популярности той или иной политики) и символическую (поддержка идеологических установок и ценностной системы) «цену» политики.
Оценочные исследования касаются функциональности управленческой деятельности, а именно:
работы государственного аппарата, реализации государственных программ (национального и местного
уровней), политики государства в различных социальных областях. Систематическая (комплексная,
системная) оценка измеряет объективные результаты управленческой деятельности (в количественном
выражении: квадратные метры построенного жилья, рост продолжительности жизни, рейтинг государства в сравнительных исследованиях ООН и т.п.) и социальные последствия (в качественной форме).
Социальные последствия проводимой политики измеряются с точки зрения представлений о справедливости, а объективные результаты – понесенных затрат и полученных выгод. Важнейшее предназначение
оценочных исследований– выявить допущенные просчеты, чтобы переориентировать определенные
направления деятельности государства.
Эффективность общественной политики есть следствиедостижения результатов по отношению к
поставленным целям при наименьших материальных затратах и социальных издержках. В Республике
Беларусь используется оценка, осуществляемая специализированными государственными контролирующими органами, парламентскими комиссиями; оценка дается СМИ, а также общественностью. Учитывается состояние работы властных институтов с гражданами. В Послании Главы государства белорусскому
народу и Национальному собранию Беларуси в 2011 году отмечалось: «Эффективность власти […] не в
последнюю очередь зависит от компетентности самих проводников государственной политики, то есть
чиновников» [11].
Таким образом, функциональный подход позволяет рассматривать общественную политику в процессуальном измерении и базируется на: мониторинге и описании политических проблем, объяснении их
сущности и причин, разработке инструментов реализации принятых решений и оценке результатов и
последствий как политического курса в целом, так и отдельных направлений политики государства.
Функциональная методология в политической науке концентрируется на исследовании «действенности»
центров принятия решений (властных институтов) в контексте политической системы, позволяя решать
проблемы оптимизации выработки и реализации направлений политики государства. Стабильность
политической системы тесно связана с легитимностью и эффективностью власти, поддержанием конституционного строя и гражданского порядка.Развитие и обновление политической системыбазируется на
обеспечении обратной связи с социумом, адекватной реакции властных центров на многообразные,
меняющиеся и растущие социальные запросы. Укрепление государственности и достижение динамического баланса между основными направлениями политики и управления позволяет говорить о рациональном курсе Республики Беларусь как государства, устремленного в будущее.
1 Первый съезд ученых Республики Беларусь, Минск, 1-2 нояб. 2007 г.: сб. материалов / редкол.: А.Н. Косинец
(пред.) [и др.]. – Минск: Белорус.наука, 2007. – С. 35.
2 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 21
апреля 2010г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-prezidenta83
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ЛОББИЗМ В ЕВРОПЕ: ЦЕЛИ, АКТОРЫ, КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Г.С. Мамбеталиева –д.полит.н., профессорДипломатической Академии МИД КР
Мақалада кəсіби лоббистердің жұмыстарының түрлі аспекттері қарастырылаған. Еуропаның саясатын Еуроодақ
мысалында қарастылған.
Кілт сөздер: Еуроодақ, лоббизм, саяси система, Еуропалық Кодекс, жалпы регистр транспарентнтілік
В статье анализируются различные аспекты деятельности профессиональных лоббистов и других лиц, которые
стремятся участвовать в публичной политике Европы на примере Евросоюза.
Ключевые слова:Евросоюз, лоббизм, политическая система, Европейский Кодекс добросовестного административного поведения, Общий Регистр транспарентности
The Article analyzes various aspects of the activities professional lobbyists and others who seek to participate in public
policy of the European Union.
Keywords:European Union, Lobbying, political system,European Code of Good Administrative Behavior, Joint
Transparency Register

Однойиз важных проблем функционирования политических систем любого типа (для демократий –
это центральная проблема) является согласование групповых и общегосударственных интересов. Теоре84
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тическим направлением, предлагающим свои варианты ее практического решения, является корпоративизм. Во второйполовинеXIX - начале XX вв. Л.Блан в противовес «величайшему злу либеральнодемократического государства – партийности» выдвинул идею функционального, ответственного
представительства, предполагающего, что представительные учреждения должны состоять не из депутатов, избранных населением, а из делегатов отдельных деловых организаций, не теряющих связи с ними и
перед ними ответственных.В американской политической науке, вне рамок европейского корпоративизма, первым сформулировал концепцию заинтересованных групп (групп давления) А.Бентли, который
взглянул на политический процесс с позиции борьбы групповых интересов.Он отмечал, что законодательный процесс является лишь отражением, фиксациейборьбы групповых интересов. Выделенные
группы интересов должны рассматриваться политическими теоретиками как неотъемлемые и важные
элементы политической инфраструктуры.
Деятельность организованных групп интересов в промышленно развитых странах Запада давно уже
регулируется нормативными актами, конституциями, декларирующими право граждан на объединение.
Представительство интересов способствует успешному функционированию демократических систем.
Однако степень вовлеченности групп интересов в политический процесс неодинакова –наибольших
масштабов она достигла в США. Именно в американской политической практике сформировалась особая
форма представительства интересов – лоббирование.
Исторически семантика понятия «лоббизм» означала «lobbies» (парламентские кулуары) или «hallways
of parliament» (коридор, где собирались парламентариидо или после своих дебатов). Сегодня это понятие
имеет различное значение. В широком смысле оно может означать публичные акции (например, демонстрации) или действия в публичной сфере различных институтов (ассоциации, адвокатские конторы,
«мозговые центры» и т.д.). В узком смысле – это защита экономических интересов корпоративного секторасоразмерно своему весу на национальном или глобальном уровне6. Лоббирование представляет собой
практику оказания воздействия на процесс принятия решений и, соответственно, на лиц, непосредственно
участвующих в этом процессе. Лоббистская деятельность является одним из механизмов, с помощью
которых группы интересов участвуют в процессе принятия политических решений и реализуют на
практике свои цели.
В современном мире лоббизм стал обязательным атрибутом демократического политического процесса, но его проявление в разных странах зависит от целого комплекса исторически сложившихся форм
экономической, социальной и политической жизни того или иного народа7.
Лоббизм является неотъемлемым элементом функционирования Европейского Союза.Европейский
лоббизм зародился в80-егг. прошлого века. Уже в 1984-1994 гг. свыше 200 компаний проводили свои
прямые лоббистские акции в Брюсселе 8 . Брюссельявляется официальной резиденцией Совета ЕС и
Еврокомиссии, а также Экономического и социального комитета и Комитета регионов. Будучи неофициальной столицей Евросоюза, Брюссель стал «...главной площадкой лоббирования в Европе»9. Поэтому
главными объектами лоббирования являются вышеназванные институты и органы ЕС, Постоянные
представительства государств-членов ЕС и национальные представительства. Основная цель лоббирования заключается во влиянии на законодательный процесс ЕС. Этодостаточно легкий и эффективный
способ, учитываяинституциональное многоуровневое управление ЕС и слабость политических партий. В
целом эффект лоббирования в ЕС двоякий. Во-первых, группы давления повышают свои приоритеты. Вовторых, Еврокомиссия получает экспертные заключения и помощь в своей деятельности.С развитием
лоббизма в ЕС отчетливо проявилась тенденция различных фирм и корпораций развивать прямое индивидуальное представительство в национальных правительствах, министерствах, Еврокомиссиии Европарламенте в качестве противовеса использованию различных посредников. Но европейский бизнес понимал
необходимость использования всех каналов лоббирования. И конечно, наиболее выгодным представлялся
политический канал непосредственного лоббирования в Еврокомиссии.Значительное усиление деятельности«групп интересов» еще в 90-е гг.,как справедливо подчеркивал Д.Коэн из Школы публичной
политики Лондонского университета, было следствием постепенной передачи функций управления и
регулирования от государств-членов к институтам Евросоюза и введения механизма голосования на
основе квалифицированного большинства по вопросам Единого рынка10.
6Zibold F. Lobbing the EU Institutions//Library Briefing Library of the European Parliament. 18.06.2013. - Р. 3.
7
Политология. Под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова.- М., Высшее образование, 2007. - С.339.
8 Koen D. Lobbying in the European Union, Briefing paper. Directorate-General Internal Policies.
Policy Department C. Citizens Rights and Constitutional Affairs. Brussels 2007. - P. 2.
9 KalniĦš V. Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes. The Centrе
for Public Policy PROVIDUS. 2011.- Р. 4.
10Koen D. Lobbying in the European Union, Briefing paper. Directorate-General Internal PoliciesPolicy Department C.
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В 90-е гг. на европейском уровне насчитывалось 1450 формальных групп интересов и действовали 267
фирм, специализирующихся по правовым и публичным вопросам. К началу XXI в. при институтах и
органах Союза действовали уже от 10 до 15 тыс. лоббистов, представляющих около 3 тыс. «групп интересов» разнообразного характера, которые, по мнению К. Карр, бесспорно, являются не демократическими
институтами 11 . В 2000-е гг. в публичном политическом процессе приблизительно 15 тыс. служащих
Еврокомиссии и Европарламента на ежедневной основе контактировалипримерно с 20 тыс. лоббистовагентов лоббистских структур. Львиная их доля (примерно треть) приходится на коммерческие организации, выражающие интересы европейского бизнеса. В тоже время в лоббизме широко представлены
другие социальные слои и профессии, к примеру, адвокаты12. По данным за 2011 г., численность лоббистов оценивалась от 15 до 30 тыс. человек.
Для более эффективной защиты своего представительства лоббисты сплотились в «европейские»
федерации и конфедерации. Среди них назовем весьма разветвленные в Европе профессиональные
союзы. Например, Европейскую конфедерацию профессиональных союзов, охватывающей ныне приблизительно 15 отраслевых групп, в том числе Федерацию шахтеров Европы, Европейский комитет образования и прочие. В настоящее время Конфедерация включает 83 национальных профсоюзных конфедераций из 36 европейских стран, а также 12 европейских федерацийпромышленности, насчитывающих около
60 млн. членов. Весьма авторитетны лоббистские структуры работодателей. В частности, Ассоциа-ция
«Бизнес Европа» (она является ведущей компанией в Европе, осуществляющей активную адвокат-скую
деятельность в целях роста и конкурентоспособности на европейском уровне и выступает от имени
предприятий в 35 европейских странах)13, Ассоциация западноевропейских работодателей металлургии,
Банковская федерация Европейского сообщества и др. Собственными лоббистскими структурами располагают потребительские и экологические ассоциации. Назовем, в частности, Европейское бюро потребительских союзов, Европейское сообщество потребительских кооперативов и Европейское экологическое
бюро (это федерация свыше 140 гражданских организаций, базирующихся в большинстве государствчленов и потенциальных стран-кандидатов, а также в некоторых сопредельных странах.
Заметную нишу в лоббистской деятельностизанимает «Лобби женщин Европы». Сферы ее деятельности –содействие правам женщин, равноправию между мужчинами и женщинами, социальная политика и
занятость, миграция и убежище, женщины и СМИ, ревизия учредительных договоров Евросоюза, борьба
с насилием в отношении женщин и др. В 2009 г. членство в организацииимелиженские ассоциации 27
стран ЕС и 3 стран-кандидатов, а также 21 других европейских структур. Сегодня «Лобби женщин
Европы» включает более 2,5 тыс. организаций и тесно сотрудничает с институтами Евросоюза и с партнерами гражданского сектора. На международном уровне организация имеет консультативный статус в
Совете Европы, Экономическом и социальном Совете ООН, регулярно участвует в деятельности КомиссииООН по статусу женщин.
Европейские лоббисты имеют право:
а. Осуществлять любую деятельность, направленную на прямое или косвенное влияние на процесс
разработки и реализации политики и принятия решений в институтах ЕС, независимо от используемых
каналов или средств коммуникации;
б) Осуществлять вышеназванную деятельность, включающей, помимо прочего, установление контактов с руководителями, служащими или другими сотрудниками институтов ЕС, обмен информационными
материалами, организацию встреч с участием руководителей, служащих или других сотрудниковинститутов ЕС;
в) Добиваться содействия и участия в формальных консультациях относительно разработки и принятия нормативно-правовых актов ЕС и в других открытых консультациях.
Вместе с тем, право ЕС определяет виды деятельности, которые исключены из лоббирования, в частности, дача правовых консультаций и деятельность социальных партнеров в рамках социального диалога.
Не подлежат регистрации политические партии, местные, региональные и муниципальные власти14.
Важнейшими акторами лоббизма в Евросоюзе являютсяторговые ассоциации, агентства по публичным вопросам,профсоюзы. НПО, компании, «мозговые центры», юридические конторы, ученые, граждаCitizens Rights and Constitutional Affairs. Brussels 2007. - P. 2.
11Karr K. Democracy and Lobbying in the European Union.- Berlin, 2007. - P.6.
12Право Европейского Союза. Отв. ред. С.Ю. Кашкин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М., 2010. - С.37.
13 «BUSINESSEUROPE» является ведущей компанией в Европе, осуществляющей активную адвокатскую
деятельность
в
целях
роста
и
конкурентоспособности
на
европейском
уровне.
Компаниявыступаетотименипредприятийв 35 европейскихстранах.
14Zibold F. Lobbing the EU Institutions//Library Briefing Library of the European Parliament. 18.06.2013. - Р. 4.
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не. журналисты.другие15.Но многие организации, например, юридические конторы, «мозговые центры» и
региональные представительства считают невозможным применять к себе термин «лоббисты», даже
несмотря на факт представительства своих клиентов, граждан и т.д. Следовательно, термин «лоббизм»
часто не используется из-за чрезмерно узкого его понимания.
Практический смысл имеет типология акторов лоббизма, например,по их организационной форме,
характеру интересов, по тому, являются ли они коммерческими или некоммерческими
структурами.Регистр транспарентности ЕС различает несколько организационных форм лоббизма:
1) Профессиональные консультанты (юридические конторы, консультанты, действующие на основе
самозанятости);
2) Внутриведомственные лоббисты (лоббисты, которые работают на группу, которую они представляют, торговые и профсоюзные ассоциации);
3) НПО;
4) «Мозговые центры», исследовательские и академические институты;
5) Организации, представляющие церкви и религиозные сообщества;
6) Организации, представляющие местные, региональные и муниципальные власти, другие публичные
и смешанные учреждения.
Характер интересов. Секционные группы представляют специфические интересы отдельных секторов
производства или общества (фермеры, текстильная промышленность и прочее). Они создают для своих
членов доходы и блага. Группы граждан представляют убеждения или принципы в сфере защиты
окружающей среды, здоровья или защиты потребителей. Членство в таких группах неограничено: любой
человек, придерживающийся соответствующих принципов и убеждений может стать членом такой
группы. Подобные группы предоставляют своим членам различные блага и доходы.
Коммерческие и некоммерческие структуры.К первым относятся юридические конторы, фирмы по
публичным вопросам, консультанты и т.д. Ко вторым – европейские и национальные ассоциации, федерации и прочие организации.
Обязательным условием деятельности европейских лоббистов является доступ к процессу принятия
решений. С.Стрид писала, что основная озабоченность ЕС была и остается в обеспечении равного доступа к процессу политических решений групп, лоббистов и групп интересов16. Конечно, в смысле доступа
важна тактика лоббистов. Обычно ее подразделяют на две формы. Во-первых, аутсайдеровская тактика,
то есть тактика, основанная на мобилизации «группами интересов» граждан страны, не имеющих
отношения к выработке политики, для контактов или давления на лиц, причастных к формулированию
политики, с использованием СМИ, проведения публичных кампаний, организации публичных встреч и
т.д. Во-вторых, тактику инсайдеров, то есть установление прямых контактов между «группами интересов» и политиками через письменные обращения, телефонные звонки и т.д.
Европейские политологи выделяют «группы интересов», имеющих лучшие шансы на доступ к процессу принятия решений в различных институтах Евросоюза. Признается, что «группы интересов», располагающие технической информацией, представляют особый интерес для Еврокомиссии. В свою очередь
европейские ассоциации, обладающие информацией о «европейских интересах», безусловно, предпочтительны для Европарламента. А национальные ассоциации,что вполне объяснимо, представляют интерес
для Совета Евросоюза.
Но как же оценивается успех лоббирования?Известно, что не все организованные группы имеют
равный доступ к процессу принятия решений на уровне Евросоюза. Многое зависит от типа лоббистской
организации, поставленных целей, стадии лоббирования и прочего. Важнейший фактор успеха лоббирования–природа политической системы. Лоббизм в Евросоюзе связан с функционированием политической системы, основанной на демократических ценностях, разделением властей, избирательного права.
Поэтому в этом плане все лоббистские структуры работают практически в одинаковой политической
среде. Естественно, в этих условиях превалируют другие факторы успеха.Ряд научных исследований
показал, что крупные бизнес-группы, представляющие «концентрированные интересы» были более
успешными по сравнению с группами, представляющими «разнородные интересы (например, экологические НПР, региональные власти и т.д.,НПО чаще доминируют на стадии разработки повестки работы, а
бизнес-группы – на стадии формулирования и реализации политики.На стадии реализации НПО труднее

15Burson Marsteller Survey «Effective Lobbying in Europe». 2013. - P. 8.
16 Strid S. Gendered Interests in the European Union. The European Womans Lobby and the Organisation and
Representation of Womans Interests.Orebro University, 2009.-Р. 322.
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сосредоточить своих членов на работе и многие из них отказываются выполнять свои функции. Доказывается, что широкую общественность интересует только проблема расходов и доходов. Из чего следует,
что деятельность в сфере здравоохранения, экологии или развития имеет меньше стимулов для коллективной работы, чем фирмы, которые способны балансировать свои расходы и доходы. Прогнозируя успех
лоббирования невозможно не учитывать ресурсы организации или индивидов.Конечно, первое, – это
финансы. Но и другие ресурсы такие, как легитимность, представительство, знания, опыт, информация
также имеют важное значение.

ЖАС ҒАЛЫМДАР МІНБЕСІ
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
УДК 304

ЖҰБАЙЛАРДЫҢ КЕЛІСПЕУШІЛІГІ,АЖЫРАСУ: СЕБЕПТЕРІ МЕН АЛДЫН АЛУ
Ж.К. Омарова – ҚазМемҚызПУ-нің қоғамдық-гуманитарлық пəндер кафедрасының магистранты
Автор бұл мақалада Қазақстан азаматтарының отбасы мəселелерін, отбасындағы жұбайлардың келіспеушілігі:
себептері, салдары жəне алдын алу жолдарын талдаған. Елімізде отбасы құндылығының беделі төмендеп, отбасындағы келеңсіз құбылыстар яғни, ажырасулардың азаймай отырғандығы да ел болашағына кері əсер тудыратынын,
отбасы мен неке тұрақтылығының үлкен қоғамдық мəселе екендігін айқындайды. Қазіргі кезде бүкіл əлемде ерлізайыптылық пен отбасы мəселелеріне баса көңіл бөлу ажырасу деңгейінің жоғарылауына байланысты болып
отырғандығын саралайды. Ажырасуға əкеліп соқтыратын себептерді негізінен үш топқа біріктіруге болады. Оның
бірінші тобында – тұрмыстық ахуал, яғни баспана жағдайы, ерлі-зайыптылар арасында біреуінің үй шаруашылығын
жүргізуге икемдігінің жоқтығы, немесе соған ықыласының болмауы, материалдық жағынан қамтамасыз етілмеуі,
содан барып екеуінің еріксіз бөлек тұруы себепкер болса, екінші топта тұлғалар, яғни ерлі-зайыптылар арасындағы
кикілжіңдер мен содан туындайтын шиеленістер ықпал етеді. Дəлірек айтсақ, бұған махаббат сезімінің жойылуын,
отбасындағы өрескелдікті, өмірге көзқарастың əр түрлі болуын, ерлі-зайыптылардың бірінің ауруға шалдығуын,
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қызғаншақтықты, күмəншылдықты жатқызуға болады. Осы топтағы ең басты алғышарттардың бірі – ерлі-зайыптылардың бір-біріне өрескелдігі мен өзара сыйласпаушылығы. Күйеулері маскүнем-дікке салынған, өздеріне өрескел
қылық көрсеткен, ұрып-соғып қорлаған, қорқытқан жəне т.б. əрекеттерге барған ер адамдардың əйелдері осы себептерге орай ажырасады. Ер адамдар үшін, əдетте, əйелдер өрескелдік танытса, онда бұл басқаша мазмұнға ие
болады.Бұл дегеніміз – ең алдымен күйеуін сыйламау, оның қабылетіне сенбеу, оның не нəрсеге қызығатындығымен
есептеспеу, өндірістегі немесе кəсіби қызметіндегі табыстары мен сəтсіздіктеріне немқұрайлы қарау, сөгіп-мұқату,
ұсақ-түйек қамқорлық жасағансу, күйеуінің достарына құрметтің көрсетілмеуі жəне т.б.Екеуінің өмірге деген көзқарастарының əр түрлі болуы, мінез-құлықтың сəйкеспеуі деп аталатын алғышарттар, міне, тікелей осындай көріністермен ұштасып жатыр. Бұл əйелдерге қарағанда ер адамдар үшін аса маңызды. Үшінші топтағы себептерге сыртқы
алғышарттарды, яғни ерлі-зайыптылардың теріс жолға түсіп, көзге шөп салуын, ажырасуға бірден-бір себепкер
болған жаңа отбасын құруға ниеттерінің ауғандығын немесе жаңа сезімнің пайда болуын, бұған ата-аналарының
жəне өзге де адамдардың араласуын жатқызуға болады.
Үшінші топтағы алғышарттардың бəрі де, əлбетте, бір-бірімен тығыз ұштасып жатады. Айталық, көзге шөп салу
біреуіне екіншісінің көңіл аудармауының кесірінен туындаса, ал өрескелді үй шаруасындағы келіспеушілік содан
өрбіген ырың-жырыңдық жəне т.б. жағдайларға өріс алатыны жазылған.
Түйін сөздер:отбасы, отбасы функциясы, отбасы мүддесі, мемлекет, отбасы саясаты, отбасы құндылығы, неке
Автор
вданнойстатьерассматривает проблемы, которые
зарождаются в современной семье:это
–
разногласия супружеской пары, причины и последствия разводов.Она предложилаобсудить причины разногласий,
приводящих к разводу,показала профилактику в ходе преодоления указанных проблем,как одну из
фундаментальных тем в современной социологии, а также возможные пути по урегулированию конфликтовв
современной семье.
Автор заостряет внимание на том, что в нашей стране понизился авторитет семейных ценностей, и наоборот,
наблюдается рост негативных явлений в семье, последствием которых, является повышение количества разводов.
Государствоглавной своей целью ставит работу поснижению количества брако-разводных процессов, создание
наиболее благоприятных
условийдляростанаселения и воспитания подрастающего поколения.Уровень
разводов на сегодняшний день упирается в основном, на низкий уровень быта и жилищный вопрос.
Автор предлагает разделить причины разводов на три группы. К первой группе относится жилищный вопрос, т.к.
из-за отсутствия
жилья
большинствосупружескихпарживут
раздельно.Ковторойгруппе–можно
отнести
низкоематериальноеположение
и
бытовую
неустроенность молодоженов.
Все
это
способствует
зарождениюразногласий междусупругами, что в свою очередь, приводит к возникновению несовместимости
вовзглядахнабыт.Ктретьейгруппе–следует отнести, по мнению автора, разныевзгляды супругов на проблемы
быта,что порождаетнедоразу-мения,запутанность в отношениях, а в конечном итоге, приводит к грубости, бытовому
насилию ит.д.
Ключевые слова:семья, функции семьи, государство, поитика семьи, семейные ценности, брак
The author analyzed the ways of preventing and reasons of dissension in family, disagreement of spouses, divorce in this
article. Decrease of the role of family’s value, the increase of the number of divorce, which isthe un known phenomena in the
family influence on the development of the country.Nowadays among the moral crises the divorce of the young families as
one of the unpleasant situations can be specially pointed as “global moral problems”.Level breeding in Nowadays time all
presses on world husband and wife to the questions of family paying attention high being takes away connection. The next
important aspect of the divorce is its aftermaths. In general, The problems of divorce haven’t investigated enough, yet. But,
according to the present, foreign information we can classify the aftermaths of the divorce into three independent groups: for
the spouses, children and society.
If we consider the divorce’s aftermath for spouses, it has a closely connection with such kind of society’s disadvantageous
phenomena as the hurting impressions of the pre-divorce time, the different influence of the divorce according to their sex of
the spouses, to become alcoholic, psychological changings, committing a suicide etc.
The second group is not the exact influence of the parents on their children, but continues disagreements between spouses
before or after the divorce and also, its type and duration is an important factor. In exception with this, the readiness of the
children for their divorce, children’s age, sex, the sex of the parents after their divorce and many other factors can be
important, too.
For society the aftermath of the divorce is connected with two important functions such as reproductive and upbringing.
The divorced spouses don’t get marry again.
Key words:family, functions of family, state, politics of family, domestic values, marriage

Қазіргі кездегі отбасын жəне ондағы процестерді зерттеу тек қана ғылыми-теориялық сипат емес,
сонымен қатар тəжірибелік мазмұнға да ие болып отыр. Отбасы мəселесі, неке-отбасылық қатынастың
нығаюы қоғамды да, мемлекетті де ойландырады. «Отан – отбасынан басталады» деп бекер айтылмаған.
Отбасы мен неке адам баласының дүниеге келуімен, оның өсіп, қалыптасуын қамтамасыз етіп отырғандықтан, ол адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі шешуші факторлардың бірі болып табылады. Мұның
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өзі отбасы мен неке тұрақтылығының үлкен қоғамдық мəселе екендігін айқындайды [1].
Елімізде отбасы құндылығының беделі төмендеп, отбасындағы келеңсіз құбылыстар яғни, ажырасулардың азаймай отырғандығы да ел болашағына балта шабуда. Бүгінгі қоғамымыздағы моральдық
дағдарыстардың ішінде «ғаламдық рухани мəселелер» деп арнайы атап көрсетуге болатын жағымсыз
жағдаяттардың бірі – жас отбасылардың ажырасуы. Жанұялық өмір – ғарыш заңдылығына негізделген, түп мəні ұрпақтар сабақтастығы мен сандық-сапалық дамуды қамтамасыз ету қызметін атқаратын, бүгінгі адамзаттың «бар болуын» əрі қарай жалғастыру үшін тағайындалған объективті қағида.
Жанұялық жауапкершіліктен қашып барып ажырасу түптің түбінде басқа кеңістіктегі ғаламдық
жауапкершіліктерге соқтырады [2].
Ажырасу дегеніміз – некені ресми түрде бұзу. Қазіргі кезде бүкіл əлемде ерлі-зайыптылық пен отбасы
мəселелеріне баса көңіл бөлу ажырасу деңгейінің жоғарылауына байланысты болып отыр. Өзгеріп отыратын қоғам жағдайында біздің елімізде ажырасу деңгейіне əсер еткен себептер мынадай: əйелдердің
кəсіптік қызметке жаппай кірісуі, діннің өз күшін жоғалтуы, халықтың білімділігінің жəне жалпы мəдениетінің едəуір артуы, соның нəтижесінде некеге деген талаптың көтерілуі, ажырасуға қатысты заң нормалардың əлсіздігі, жыныстық моральдың бұрмалануы. Ірі өнеркəсіп өндірісінің дамуы жəне осыған байланысты тұрғындардың едəуір бөлігінің ауылдан қалаға қоныс аудару процесі, сондай-ақ отбасын нуклеаризациялау туыстық жүйе мен қоныстанушы қауымның ерлі-зайыптылардың іс-əрекеттерін əлеуметтік
бақылауын əлсіретті. Бұл тұрғыдан ерлі-зайыптылардың, əсіресе, мектеп жасына дейінгі балалары бар
отбасылардың достарымен араласу мүмкіндігі өте шектелген [3].
Отбасындағы қайшылықтардың тағы бір себептеріне ерлі-зайыптылардың айрылысуының өсуі,
туудың қысқаруы, жас кезіндегі некеге отыруға мəжбүр болған проблемалық отбасылардың санының
өсуі, толық емес, жалғыз басты аналардың санының көбеюі жатады. 90-шыжылдары Қазақстанда некеге
отырудың жалпы коэффициентінің күрт төмендеуі, яғни мың адамға шаққандағы неке саны 1991 жылдағы 9,8%-дан, 1999 жылы 5,8%-ға дейін төмендегені байқалған. Жыл сайын тіркелетін некеге отыру
санының үш бөлігіне дейін қысқарған, ал айырылысу керісінше жоғарғы деңгейін сақтаған, əрбір үш
тіркелген некенің біреуі айрылысқан. Тұрмыс құрмаған əйелдердің тууы көбейген. Бұл некеге дейінгі
бірге тұру мен заңды түрде ресмиленбеген некелердің көбеюіне байланысты. Егер 1990 жылы тіркелмеген некеден туған сəбилер саны жалпы туған сəбилердің 13,2% құраса, 1997 жылы бұл көрсеткіш 21%-ға
өскен. Бұл үдеріс қалалық жерде де, ауылдық жерде де бірдей байқалған[4].
Ажырасуға əкеліп соқтыратын себептерді негізінен үш топқа біріктіруге болады. Оның бірінші тобында – тұрмыстық ахуал, яғни баспана жағдайы, ерлі-зайыптылар арасында біреуінің үй шаруашылығын
жүргізуге икемдігінің жоқтығы, немесе соған ықыласының болмауы, материалдық жағынан қамтамасыз
етілмеуі, содан барып екеуінің еріксіз бөлек тұруы себепкер болса, екінші топта тұлғалар, яғни ерлізайыптылар арасындағы кикілжіңдер мен содан туындайтын шиеленістер ықпал етеді. Дəлірек айтсақ,
бұған махаббат сезімінің жойылуын, отбасындағы өрескелдікті, өмірге көзқарастың əр түрлі болуын, ерлізайыптылардың бірінің ауруға шалдығуын, қызғаншақтықты, күмəншылдықты жатқызуға болады. Осы
топтағы ең басты алғышарттардың бірі – ерлі-зайыптылардың бір-біріне өрескелдігі мен өзара сыйласпаушылығы. Күйеулері маскүнемдікке салынған, өздеріне өрескел қылық көрсеткен, ұрып-соғып қорлаған,
қорқытқан жəне т.б. əрекеттерге барған ер адамдардың əйелдері осы себептерге орай ажырасады. Ер
адамдар үшін, əдетте, əйелдер өрескелдік танытса, онда бұл басқаша мазмұнға ие болады.Бұл дегеніміз –
ең алдымен күйеуін сыйламау, оның қабылетіне сенбеу, оның не нəрсеге қызығатындығымен есептеспеу,
өндірістегі немесе кəсіби қызметіндегі табыстары мен сəтсіздіктеріне немқұрайлы қарау, сөгіп-мұқату,
ұсақ-түйек қамқорлық жасағансу, күйеуінің достарына құрметтің көрсетілмеуі жəне т.б.Екеуінің өмірге
деген көзқарастарының əр түрлі болуы, мінез-құлықтың сəйкеспеуі деп аталатын алғышарттар, міне,
тікелей осындай көріністермен ұштасып жатыр. Бұл əйелдерге қарағанда ер адамдар үшін аса маңызды.
Үшінші топтағы себептерге сыртқы алғышарттарды, яғни ерлі-зайыптылардың теріс жолға түсіп, көзге
шөп салуын, ажырасуға бірден-бір себепкер болған жаңа отбасын құруға ниеттерінің ауғандығын немесе
жаңа сезімнің пайда болуын, бұған ата-аналарының жəне өзге де адамдардың араласуын жатқызуға
болады.
Үшінші топтағы алғышарттардың бəрі де, əлбетте, бір-бірімен тығыз ұштасып жатады. Айталық, көзге
шөп салу біреуіне екіншісінің көңіл аудармауының кесірінен туындаса, ал өрескелді үй шаруасындағы
келіспеушілік содан өрбіген ырың-жырыңдық жəне т.б. жағдайларға өріс алады.
Адамдар өз табиғатына орай отбасыларының ыдырауына əр түрлі тұрғыда қарайды. Зерттеушілердің
жасаған тұжырымдары мен берген бағасына қарағанда еңбек белсенділігінің төмендеуі, жүйке стресінің
жоғарылау мүмкіндігі, психологиялық өзгеріске түсуі ажырасудың кеңінен тараған негізгі себептері
болып табылады.
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Демек, некенің тұрақсыздығы отбасын құрамын деушілер үшін де жəне отбасы ыдырағандар үшін де
аса өткір проблемаларды алға тартады. Сонымен бірге ажырасуды тек жағымсыз құбылыс деп қарауға
болмайды. Өйткені некені бұзу жөніндегі əркімнің еркіндігі отбасы-неке қатынастарындағы əлеуметтік
əділдікті қамтамасыз етудің бірден-бір құралы, олардың моральдық негіздерін сақтаудың тұғыры болып
саналады. Əрине, ажырасу жөнінде берілген еркіндікті асыра пайдалану да жақсы емес. Себебі адамдардың əр жағдайға байланысты ажырасуының орын алуы табиғи құбылыс дейтін болсақ, онда ажырасуды
негізсіз қаралай беруге де жол бермеу қажет.
Əлбетте, əр адам отбасы проблемасын жеке өзі шешеді. Іргетасым мықты болсын десең, оның негізінде бұрынғы бабаларымыз айтқандай, шынайы махаббат, түсіністік, төзімділік жатуы керек. Кесе-шəйнек
сылдырады екен деп бақан ала жүгіріскенше, ерлі-зайыптылардың бір-бірінің қабағын баға білгені, бірбірін айтқызбай-ақ қабақтан түсінгені жақсы [5].
Ажырасудың тағы бір маңызды аспектісі оның салдары болып табылады. Жалпы алғанда, ажырасу
салдары жөніндегі мəселе толық зерттелмеген. Алайда қолдағы бар мəліметтер, оның ішінде шетелдік
мəліметтер ажырасу салдарының бір-біріне тəуелсіз үш тобын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: ерлізайыптылар үшін, балалар үшін жəне қоғам үшін.
Ажырасудың ерлі-зайыптылар үшін салдарын қарастырсақ, ажырасу алдындағы кезеңнің жарақаттаушы əсерін, ерлі-зайыптылардың жынысына байланысты ажырасуға қатысты əсер етудің түрліше болуын,
ажырасудың ішімділікке салыну, психикалық ауытқу, өзін-өзі өлтіру тəрізді бірқатар қоғамдық теріс
құбылыстармен тығыз байланысын байқауға болады.
Ал екінші тобы ата-аналарының балаларына тигізетін əсерін талдау ажырасудың өзі емес, онымен
сабақтасқан, ажырасу алдында немесе одан кейін ерлі-зайыптылар арасында болатын келіспеушіліктер,
сондай-ақ оның түрі мен ұзақтығы маңызды фактор болып табылатындығын көрсетті. Одан басқа
баланың ата-анасының ажырасуына дайындығы, балалардың жасы, жынысы, ажырасудан кейін балалармен бірге қалатын ата-ананың жынысы тəрізді ерекшеліктер мен басқа да факторлар маңызды болып
табылады.
Қоғам үшін ажырасу салдары отбасының екі маңызды функциясының – репродуктивті жəне тəрбиелеу
функцияларының өзгеруімен байланысты. Ажырасқан ерлі-зайыптылардың көпшілігі қайта некеге
отырмайды[6].
Ажырасудың пайда болуының түпсебептерін таразылау, мұндай жайттарды болдырмаудың бастапқы
шараларын қолға алу қажет. Өйткені қоғамымыздағы белең алып бара жатқан бұл беталыстың салдары
түптің түбінде қандай ұлы қайғыға алып келетіндігін ойға алудың өзі ауыр. Бір ғана мысал: əкесіз немесе
шешесіз өскен ұл-қыздардың психолгиялық тұрғыдан алғанда қаншалықты депрессияларды бастан
кешіретіндігін, əлдекімдерге агрессиялы болып өсетіндігін еске алсақ, қоғамда ондайлар көбейсе, олар ер
жеткеннен кейін болашақ мемлекетіміздің рухани-моральдық келбеті қандай болып шығатындығын
тұспалдай беріңіз. Олар өз ұрпағын қалай тəрбиелейтіндігі мен олардың бейсаналы түрде тасымалданған
күйзелісінің екінші, үшінші ұрпаққа өтуі, сайып келгенде əлеуметтік органикалық тұтастыққа айтарлықтай зиянын тигізіп, этноорганикалық бірліктерге кесел келтіретіндігін пайымдауымызға болады [7].
Елде қалыптасқан демографиялық жағдай əлеуметтік саясатпен тікелей байланысты. Əлеуметтік
саясатты жүзеге асыру барысында демографиялық ахуалдағы арақатынас салмағы бұзылмауы қатаң
қадағалануы тиіс
Себебі ана мен баланы қорғау, отбасының əл-ауқатын барынша көтеру, бала тəрбиесіндегіатаанажауапкершілігін күшейтужауапкершілігін күшейту қажеттілігі туралы осы уақытқа дейін
қабылдан-ған əлеуметтік, экономикалық, құқықтық,моральдық бағдарламалар мен заңнамалардыңбұл
бағытта
қордаланған
өткір
мəселелердішешудегі
қауқарсыздығы,
тетіктік
механизмдерініңжетімсіздігі бай-қалып жүр[8].
Қорытып айтқанда, отбасындағы келеңсіз қайшылықтар, жұбайлардың келіспеушілігі, ажырасудың
алдын алу үшін билік тарапынан рухани, моральдық, əлеуметтік-экономикалық жағынан қолдау тапса,
қазақ отбасыларының əлеуметтік жағдайы жақсы болады. Оның ішінде жас отбасылар, өмір сүру жағдайы қиын отбасылар, бюджет саласында қызмет ететін отбасылардыңжағдайын көтерсе, сонда отбасындағы келеңсіз жағдайлардыңалдын алған болар едік. Жастарды жанжалды шешу жəне қарым-қатынас
мəдениеті бар жалпы мəдениет потенциалын жоғарылату керек. Демек, отбасында материалдық, мəдени
педагогикалық, психологиялық көмек көрсету, сондай-ақ əке мен ананың бала тəрбиелеудегі жауапкершілігін арттыруға жағдай тудыру – аса маңызды мемлекеттік іс. Сондықтан да Қазақстандаана мен баланы
қорғау, отбасы туралы қабылданған заңдар одан əрі жетілдіріле түсуі тиіс.Ұлттық мемлекет, іргесі берік
қоғам орнатамыз десек, отбасымүддесін алғашқы орынға жылжытуымыз керек.
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ХАЛЫҚТЫ ƏЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
М.Т. Рахманова– ҚазМемҚызПУ-нің қоғамдық-гуманитарлық пəндер кафедрасының магистранты
Бұл мақалада халықты əлеуметтік қорғау елдегі жағдайды, еліміздің əлеуметтік мемлекет ретінде дамып, қалыптасуының нақты бағыттары жыл сайынғы Елбасы Жолдауының маңызды арқауы болып табылады. Əлеуметтік
камсыздандыру– əлеуметтік қорғау жүйесінің халықтың еңбекке жарамсыз бөлігінің қажеттерін қанағаттандыруға
жəне тұрмыс деңгейін қолдауға бағытталған. Əлеуметтік камсыздандыру объектілері: жасы ұлғайған азаматтар;
еңбекке жарамды жаста ауырған адамдар соның ішінде еңбек ету қабілетінен айрылған мүгедектер; жарты кеш жəне
көп балалы отбасылардың балалары, мүгедек балалар жетімдер; еңбекке жарамсыз, біреудің күтіміне мүқтаж жалғыз
іліктілер; күнелтуге қажетті ең аз мөлшердегі табысы жоқ кедей жұртшылық; дүлей жəне əлеуметтік апаттардан
зардап шеккен азаматтар т.б. Жалпы əлеуметтік қамсыздандыру бірнеше топтарға бөлінеді, олар: əлеуметтік сақтандыру, меншікті Əлеуметтік камсыздандыру жəне əлеуметтік көмек (əлеуметтік қолдау). Əлеуметтік қамсыздандырудың ақшалай төлемдер (зейнетақы, жəрдемақы, материалдық көмек), заттай түсімдер (азық-түлік, өнеркəсіп тауарлары, тегін асханалар, жəрдем қаражат алған арзан тауарлар дүкендері, дəрі-дəрмек, протездер беру т.б. түрінде), тегін
жеңілдікті қызметтер көрсету (үйге барып қызмет көрсету, интернат үйлер, уақытша баспаналар, арнаулы көлік, жол
жүру шегерімдері, телефон, тұрғын үй, психологиялық жəне заңды кеңестер беру, санаторийлік-курорттық емдеулер
түрінде) т.б. нормалары болады.
Жұмыспен қамту саясаты мемлекеттегі жүргізілетін əлеуметтік-экономикалық саясаттың айнымас бір бөлігі
болып табылады. Мемлекеттегі макроэкономикалық саясаттың бір бөлігі бола отырып, елдегі еңбек потенциялын
оптималды қолдану шараларын қажет етеді, ол экономикалық жəне еңбек нарығының бөлек субъектілерінің сəйкесінше қажеттілігіне оң қырын көрсететін, еңбек нарығының сипаттамасының, саны мен сапасының ұйымдастырылу
мақсатын алға қояды.
Қазақстанның əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі үнемі жетілдіріліп отырады жəне республика экономикасының
дамуында маңызды рөл атқарады. Тұтастай алғанда республикадағы əлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің дамуы
мемлекеттің əлеуметтік бағдарланған саясатына сəйкес қазақстандықтардың əл-ауқатын жақсартуға бағытталған.
Түйін сөздер: əлеуметтік қамсыздандыру, əлеуметтік қорғау, стратегия, экономика, жолдау, реформа, зейнетақы
В этой статье рассматривается состаяние социальная защита народа в стране, точные направление формирования,
является важным ежегоднымПосланием Главы Государства. Социальное обеспечение– форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение определённой категории граждан из средств
государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых
государством социально значимыми (на данном этапе его развития) с целью выравнивания социального положения
граждан по сравнению с остальными членами общества. Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с возникновением человеческого общества. В любом обществе независимо от его экономического и политического устройства всегда есть люди, которые в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут собственными усилиями приобретать источник средств своего существования. К числу таких людей относятся, прежде всего,
дети и старики. Кроме того, ряды нетрудоспособных может пополнить каждый человек, потерявший способность
трудиться временно либо постоянно в связи с расстройством здоровья. По мере развития общества и усложнения
социальных связей к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи прибавляются и те, которые
обусловлены характером господствующих в обществе экономических отношений, порождающих безработицу,
инфляцию, бедность.
Социальное обеспечение как определённая форма жизнеобеспечения людей имеет конкретные исторические
типы, поскольку оно осуществляется в рамках той или иной общественно-экономической формации.
Социальное страхование– это система социальной защиты, задача которой– обеспечивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной
или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы.
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In it the article people social defence is the state in a country, developing on social time of the state our the country, exact
direction forming, annual important plot Message of Head of the state. Useless it is necessary of part to labour Social system
social of defence people to satisfy and level of way of life was directed to support. Social objects of: citizens, that was
increased by years; to labour from ability in that number labour people, that were ill on suitable young, separated invalids; a
half late and much having children families children, an invalid children orphans; to labour uselessly, to caring of one;
necessary to fed same the acuests on it is not enough sizes no poor man public; citizens, т, that suffered from fierce and social
accidents. Common social providing, will group some, divided, they: social insurance, personal Social and social help(social
support). Social providing converting into money pays (pension, manual, material help), material my the dinners(products,
commodities of industry, cheap shops of commodities, medications, prosthetic appliances, that free of charge took diningrooms, help money, to give, in a kind), free of charge to specify(house барып renders service, boarding-school is a house,
temporally takes shelter, devoted transport, goes deduction, telephone, dwelling, psychological and legal advice gives, treats
kind) favourable activity, there are norms.
Politics of scope is work one the part, that not will change mind in the state conducted socio-economic politics. гі
macroeconomic politics one part the state is sits, country labour optimal applies measure needs, I am economic and labour
market separately accordingly necessity mountain range specifies, labour market description, number and quality get
organized aim puts forward.
Economy system social of providing Kazakhstan sits and sits and on development economy of republic carries out
important role. When took wholly, development system social of providing in a republic was the state directed to improve
corresponding to politics force of Kazakhstan, that was socially directed.
Keywords:social providing, social defence, strategy, economy, message, reform, pension

Қазіргі кезде елімізде əлеуметтік-экономикалық жаңғырудың кезекті сатысы аяқталды деп айтуымызға
болады. Реформа жылдарында негізінен халықгы əлеуметтік қорғаудың нарық экономикасына лайықты
жаңа үлгісі жасалды.
Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының, 1тармағына сəйкес Қазақстан халқына елдегі жағдай мен Республиканың ішкі жəне сыртқы саясатының
негізгі бағыттары туралы жыл сайын Жолдау арнайды. Елбасының жыл сайынғы Жолдаулары тəуелсіз
Қазақстан тарихындағы елеулі оқиғалар. Өйткені ондағы қойылатын міндеттер мен жасалынатын пайымдаулар мен тұжырымдамалар əрбір жыл сайын бір-бірімен жалғастық тауып, мемлекеттіңтұтастай
дамуын жаңаша деңгейге көтеруді айқындайтын, нақты дəлелді көрсеткіштерге негізделген стратегиялық
бағыттар[1].
Еліміздің əлеуметтік мемлекет ретінде дамып, қалыптасуының нақты бағыттарыжыл сайынғы Елбасы
Жолдауларының ең маңызды арқауы болып табылады. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау
қарсаңында.
Қазақстан тəуелсіздік алған жылдары əлеуметтік саясат бойынша көптеген жетістіктерге қол жеткізді.
Бұл ретте жылма жыл жалақының, зейнетақы мен шəкіртақының артқанын, жұмыссыздық деңгейінің
азайғанын, күнкөрісі төмендерді əлеуметтік қорғаудың күшейтілгенін, медициналық қамқорлықтың
артқанын жəне т.б. атап айтуға тұрады [2].
Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» деп аталатын
2006 жылғы Жолдауда Елбасы Қазақстан халқының əлеуметтік əл-ауқатын жақсартуға ерекше ден қойды.
Жолдауда халықтың əлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған міндеттерді іске асыру үшіннақты ісшаралар жеке-жеке атап көрсетілді[3].
Мемлекет басшысының2012 жылғы 27 қаңтардағыҚазақстан халқына арнаған «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» аттыЖолдауында əлеуметтік жауапкершілікті
барлық деңгейде арттыру қажеттігіаталып көрсетілді. Өйткені, «əлеуметтік жауапкершілігі бар мемлекет
адамның даңғазалық ниеттілігін жəне қол жайып қарап отыратын көңілі мен таптауырындық мінезіне
жол бермейді» [4].
Қазipгi уақытта шамамен Қазақстанның əрбір төртінші азаматы əлеуметтік қамсыздандырумен
қамтылған (барлық халықтың 23,6%) [5].Мемлекет саясатшылары халықты əлеуметтік-экономикалық
жағынан қамтамасыз ете отырып олардың тіршілік деңгейінің жоғарлауына көмектеседі. Ел дамуының
əрбір кезеңінде əлеуметтік қамтамасыз ету деңгейі анықталады. Алғашқы дағдарыс жылдары экономиканың жəне қаражаттың мүмкіншіліктері экономиканың құлдырауының жоғарғы дəрежесімен жəне
өндірістің төмендеуімен сипатталады жəне жұмыссыздыққа əлеуметтік сфералық даму мүмкіншіліктеріне шек қойылған болатын. Бұл жылдары мемлекеттік өлшемдер қабылданды жəне азаматтардың өмір
сүру деңгейімен халықты қорғау топтары бұл жағымсыз зардаптарды жұмсартуға бағышталды. 1990
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жылдың II- жартысына қарай белсенді саясатшылар экономикалық өсу шегіне алғы шарттар
жасады.Жаңа келісім шарттарда əлеуметтік қорғаныс жүйесін реформалауға бағышталған жəне еңбекке
көңіл бөлетін заң шығару орындары жұмысбастылыққа белсенді көмектеседі жəне зейнетақының
жинақты жүзеге асыруға мемлекеттік көмек көрсетеді. Бірақ əлеуметтік реформалардың одан əрі
тереңдеуі: кедей-шілікке, жұмыссыздыққа, қартаю жағдайларымен, нарықтағы тауар бағасының өсуі
салдарынан жаңа бағдарламалар енгізіліп отырады [6].
2004 ж. 19 наурыздағы «Бəсекеге қабілетті Қазақстанға, бəсекеге қабілетті экономика жəне бəсекеге
қабілетті ұлт» атты Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына жолдауы күшіне енді.
Жұмыспен қамту саясаты мемлекеттегі жүргізілетін əлеуметтік-экономикалық саясаттың айнымас бір
бөлігі болып табылады. Мемлекеттегі макроэкономикалық саясаттың бір бөлігі бола отырып, елдегі еңбек
потенциялын оптималды қолдану шараларын қажет етеді, ол экономикалық жəне еңбек нарығының бөлек
субъектілерінің сəйкесінше қажеттілігіне оң қырын көрсететін, еңбек нарығының сипаттамасының, саны
мен сапасының ұйымдастырылу мақсаты алға қойылған[7].
Халықты жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар аясында халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздықтың күрт өсуінің алдын алу, өнеркəсіптік өндірістің иновациялық дамуының, аграрлық сектордың
жоғары білікті мамандарға қажеттілігін қамтамасыз ету, сондай-ақ заңды сектордағы халықтың жұмыссыздық деңгейін азайту, жұмыс күші сапасының артуы, жұмыс күші ұсынысы мен жұмыс орындары санының теңгерімділігі, аймақтық еңбек нарығын қорғау жолымен жəрдемдесу жұмыстары жүргізіледі [8].
Сонымен қатар, бүгінде Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорының автоматтандырылған жүйесін
құру жөніндегі жұмыстардың да аяқталғанын атап көрсету керек. Мұндай жүйені құрудағы мақсат
əлеуметтік аударымдар мен төлемдерге дербес тұлғалық тұрғыда есеп жүргізу процесін автоматтандыру
болып табылады. Жүйе зейнетақы төлеудің қазіргі бар жүйесімен ықпалдасып, Қазақстанның банк
аралық есеп айырысу орталығымен арадағы қарым- қатынасты қамтамасыз етуге тиіс [9].
Халықаралық еңбек ұйымы, валюталық банк, дүние жүзілік даму банкі, əлеуметтік қамтамасыз ету
халықаралық қауымдастығы мəселесі енгізілген.
Сонымен Қатар қазіргі таңдағы зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысының ардагерлеріне, мүгедектерге, жетім балаларға, асыраушысынан айырылғандарға мемлекет тарапынан көрсетілетін
арнаулы көмектер мен түрлі төлемдер мен жеңілдіктерді қарастырып отыр.
Қазақстанның əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі үнемі жетілдіріліп отырады жəне республика экономикасының дамуында маңызды рөл атқарады. Тұтастай алғанда республикадағы əлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің дамуы мемлекеттің əлеуметтік бағдарланған саясатына сəйкес қазақстандықтардың əлауқатын жақсартуға бағытталған.
Тəуелсіздік алған 20 жыл ішінде республикамыздың даму жолы халықтың əл ауқатының артуына,
халықты əлеуметтік қорғаудың негізгі тектіктерінің бірі ретінде əлеуметтік қамсыздандыруды реформалауда жəне жаңғыртуда оң нəтижелерге қол жеткізді. 2000 жылдан басталған экономикалық өсу жəне
тұрақты дамуды қамтамасыз ету бойынша уақытылы қабылданған шаралар əлеуметтік қамсыздандыру
жүйесін кешенді түрде үзіліссіз жетілдіріп отыруға мүмкіндік береді [10].
Мемлекет Басшысының 2011 жылдың 28 қаңтарындағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Ұлт Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев алдағы он жылдықтағы
маңызды міндеттердің бірі – Қазақстанның барлық азаматтарының өмір сүру сапасын жəне деңгейін
жақсарту, əлеуметтік тұрақтылық пен қорғау деп атап көрсетті. Ол халықтың əл ауқатын нығайту мақсатында мемлекеттік əлеуметтік саясаттың басты бағыты халықты жұмыспен қамтамасыз ету керектігіне
баса назар аударды.
Биылғы жылдан бастап, мемлекетіміз əлеуеттік қамсыздандырудың идеологиясының барынша қарапайым үш деңгейлік жүйесін қалыптастыруға бағытталған əлеуметтік реформаларды тереңдетудің үш
жылдық бағдарламасын қолға алуда. Біріншісі, бұл мемлекет кепілдік беретін негізгі əлеуметтік төлемдер. Екіншісі, бұл міндетті əлеуметтіек сақтандыру. Ақыр аяғында, бұл кейіннен əлеуметтік төлемдерге
айналатын азаматтардың ерікті жинақтаулары. Міне осындай үш бастау азаматтарымыздың қарттық
кезеңін лайығымен қамсыздандыруға тиісті жағдай туғызды.
Қорыта айтқанда Қазақстан болашағы айқын. Оны ел басы жыл сайын өз Жолдауында нақтылап беріп
отыр. Президент белгілеген стратегиялық жоспарды іс-жүзінде асыру бүгінгі іс басындағы əр еңбек етуші
азаматтардың қолында. Əр басшы, əр мемлекеттік қызметкер, сала басшылары белсенділік танытып
Қазақстан халқының əлеуметтік жағдайын жақсарту жолында іскерлік танытатынына сенімім мол.
Күнделікті жұмыс бабында Қазақстан халқы арасында жаңа əлеуметтік жүйені түсіндіру бөлімнің
барлық мемлекеттік қызметшілерінің басты міндеті болып саналса жəне осы бағытта табанды жұмыстар
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
М.М. Мусуралиева –старший преподаватель Института Гуманитарных Знаний Кыргызского
Государственного Университета им. И.Арабаева
Қоғамның ақпараттануын əлеуметтік-экономикалық жəне ғылыми-техникалық үрдіс ретінде қарастыруғаболады.
Азаматтардың қажеттіліктерін, ұйымдардың, мемлекеттің жаңа ақпараттық технологиялар.
Кілт сөздер: сөздер:ақпараттық қоғам,медиажүйе, ақпараттық ресурстар
Информатизацию общества можно рассматривать как сложный социально-экономический и научно-технический
процесс удовлетворения потребностей граждан, организаций, государств, всех структур общества в информации на
основе создания и использования новых информационных технологий.
Ключевыеслова: информационноеобщество, медиасистема, информационныересурсы
Informatization of society can be seen as a complex socio-economic and scientific-technical process to meet the needs of
citizens, organizations, states and all structures of society in the information-based development and use of new information
technologies.
Keywords: information society, media system, information resources

Рассматривая вопрос информационного общества, необходимо также отметить, что информационная
среда общества – это совокупность информационных ресурсов, система формирования, распространения
и использования информации, информационной инфраструктуры.
Современному информационному обществу присущи следующие черты: транзитивность, высокая
мобильность, высокая коммуникабельность, открытый доступ к широкому спектру информационных
источников, высокая зависимость от информации, структурированность мышления на символическом
понимании мира, склонность потреблять и интерпретировать информацию.
Как следствие, существование данных особенностей несет, как положительные тенденции - быстрый
рост технологической составляющей цивилизации, так и негативные – высокая зависимость от информации, склонность потреблять и интерпретировать информацию ставит современное информационное
общество в состояние зависимости от информационного пространства, которое с помощью технологии
ведения информационной войны, может быть использовано для достижения определенных интересов.
По мнению ряда авторитетных экспертов [1, c.4], на сегодняшний день в сфере информационных
процессов проявляются следующие тенденции.
Во-первых, возрастает объем коммуникативных процессов, которые вытесняют традиционные информационно-пропагандистские способы влияния на массы.
Во-вторых, налицо переплетение различных носителей информации – печатных, аудиальных, визуальных, т.е. возникновение интегрированных коммуникативных систем.
В-третьих, аналогичные процессы происходят и на уровне массовых информационных процессов,
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где возникают и развиваются уже не отдельные СМИ, а информационные комплексы, называемые
медиасистемами.
Считает, что можно выделить следующий набор свойств характерных для информационного пространства, который задает возможности для построения соответствующей модели информационной
безопасности.
Во-первых, информационное пространство является базовым для понятий информационной войны,
информационного оружия и информационной безопасности как технологии защиты общества от информационного оружия и информационной войны.
Во-вторых, информационное пространство постоянно находится в динамике. В нем не бывает завершенного состояния, т.к. цивилизация не стоит на месте, а постоянно развивается. Следовательно, достаточно трудно достичь постоянного информационного доминирования, поэтому достижение временного
информационного превосходства должно быть использовано с максимально возможной выгодой.
В-третьих, информационное пространство структурировано. Оно неоднородно, в нем постоянно
присутствуют механизмы, привлекающие внимание, и специальные средства (барьеры), отвлекающие
внимание индивида от данной точки информационного пространства.
В-четвертых, информационное пространство универсально: любая область современной человеческой
деятельности опирается на него, отсюда и возникают уникальные возможности по воздействию на любую
сферу деятельности по средствам информационных каналов.
В-пятых, информационное пространство обладает национально-специфическими способами построения, обработки и распространения информации.
Результатом глобальной информатизации общества становится образование единого информационного пространства.
Следует отметить, что на сегодня не существует строгого определения «информационного пространства»[2, c.2]. И до сих пор, хотя словосочетание «информационное пространство» применяется чрезвычайно широко, как научное понятие оно почти не разработано. В целом можно сказать, что данное
понятие употребляется, скорее, как метафора, чем как строгий научный термин.
Так, например, ученый Т.Закупень рассматривает информационное пространство как территорию,
«покрытую», «охваченную» информацией, информационными ресурсами и инфраструктурой, в рамках
которой все субъекты имеют одинаковые возможности получения, передачи и всех других манипуляций
с информацией в любой точке этого пространства» [3, c.102].
Эксперт Е.Прохоров считает, что информационное пространство – это не просто территория, на
которой действуют средства массовой информации (СМИ), а «территория, значимая для СМИ населяющими ее людьми, составляющими реальную, расчетную, потенциальную аудиторию функционирующих
в этом пространстве СМИ» [4, c.65].
В документах политического характера дается свое определение информационного пространства.
Например, такое: «Информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков
данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и
сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей» [4, c.66].
Ученый В.Лопатин дает следующее определение: «Под информационным пространством страны
предлагается понимать совокупность информационных ресурсов и информационной инфраструктуры,
позволяющую на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопасное информационное взаимодействие государства, организаций и граждан при их равнодоступности к открытым информационным ресурсам, а также максимально полное удовлетворение их информационных потребностей на
всей территории государства при сохранении баланса интересов на вхождение в мировое информационное пространство и обеспечение национального информационного суверенитета» [5].
Все приведенные выше определения позволяют предположить, что понятием «информационное
пространство» в настоящий момент обозначаются различные феномены, которые связаны между собой
наличием информации, а также те, кто ее производит, и те, кто ею пользуется. Как бы то ни было, уровень
развития информационного пространства решающим образом влияет на экономику, обороноспособность
и политику. От этого уровня в значительной степени зависит поведение людей, формирование
общественно-политической ситуации и социальной стабильности.
Информационное пространство (инфосфера) –это сфера человеческой деятельности, связанная с соз96
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данием, преобразованием и потреблением информации и включающая в себя: «индивидуальное и общественное сознание, и информационные ресурсы, то есть: информационную инфраструктуру (комплекс организационных структур, технических средств, программного и другого обеспечения для формирования,
хранения, обработки и передачи информации), а также собственно информацию и ее потоки» [6, c.6].
Основными объектами единого информационного пространства являются:
1) информационные ресурсы – массивы документов, базы и банки данных, все виды архивов, библиотеки, музейные фонды и пр., содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации;
2) информационная инфраструктура, включающая в себя:
а) организационные структуры, обеспечивающие функционирование иразвитиеединогоинформационногопространства,вчастности,сбор,обработку,хранение,распространение,поискипередачуинформации.Обеспечивающую часть составляют научно-методическое, информационное, лингвистическое,
техническое, кадровое, финансовое обеспечение.
б) информационно-телекоммуникационные структуры – территориальнораспределенныегосударственныеикорпоративныекомпьютерныесети, телекоммуникационные сети и системы специального
назначения и общего пользования,сетииканалыпередачиданных,средствакоммутациии управления
информационными потоками;
в) информационные,компьютерныеителекоммуникационныетехнологии;
г) системы средств массовой информации.
Некоторые авторы предлагают в составе информационного пространства рассматривать также и
другие компоненты:
 рынок информационных технологий, средств связи, информатизации ителекоммуникаций, информационных продуктов и услуг;
 системувзаимодействияинформационногопространстваотдельного государствас мировыми открытыми сетями;
 систему обеспечения информационной защиты (безопасности);
 систему информационного законодательства.
С таким подходом, на наш взгляд, нельзя согласиться, поскольку перечисленные компоненты скорее
являются качественными характеристиками, условиями, признаками, при наличии которых совокупность
объектов системы образует единое информационное пространство.
Говоря о развитии информационного пространства, в качестве основных тенденций, на наш взгляд,
следует выделить интернетизацию и глобализацию.
Что касается интернета, то всемирная информационная паутина еще не стала всеобъемлющей, но она
уже сегодня оказывает большое влияние на нашу жизнь. Этот процесс идет быстрее, чем можно себе
представить. Из технического изобретения он превратился в абсолютный феномен, влияющий на все
стороны жизни человечества. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что развитие интернет-технологий открывает перед обществом множество перспектив и дает надежду на качественный прорыв в самых
разных сферах.Что касается глобализации, то развитие этого процесса уже позволяет говорить о глобальном информационном обществе и едином информационном пространстве.
Группа стран, таких, как США, Канада, Япония, Германия, Франция, Англия, Италия, рассматривая
создание единого информационного пространства в качестве одной из приоритетных задач XXI в.,
договорилась о сотрудничестве в создании глобальной информационной инфраструктуры.
1 Законодательные проблемы информатичации общества. – М., 1992. – С.4.
2 Семенюк Э.П. Развитие информационного пространства и прогресс общества // НТИ. Сер. 1. – 2008. – № 1. –
С. 1-11.;
3 Закупень Т. Коммерческое право. –М.: Норма: Инфра–М, 2002. –С.102
4 Прохоров Е. Региональные СМИ в информационном пространстве России // Факс. – 1999. – № 1–2.
5 Лопатин В. Методологические проблемы формирования и защиты единого информационного пространства //
http://jurfak.spb.ru/conference/ 18102000/ lopatin.htm
6 Шрейдер Ю.А. Информационные процессы и информационная среда// НТИ. Сер. 2. – 1976. – № 1. – С. 3–6.

97

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(46), 2014 г.

ОҚЫТУШЫЛАРҒА КӨМЕК
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
УДК 32.001: 005.44

САЯСИ ГЛОБАЛИСТИКА –ЖАҢА ІЛІМ: ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
Р.Б.Əбсаттаров –ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі,филос.ғ.д., профессор, Абай
атын. ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедасының меңгерушісі
Мақалада ғылыми əдебиетте жете зерттелмеген саяси глобалистика мəселесі қарастырылады. Саяси глобалистика мақалада жаңа ілім ретінде қарастырылады. Сонымен бірге, саяси глобалистиканыңодан əрі дамуы саяси ғылымдар ауқымын кеңейтетініне жəне байытатынына, глобалистиканың өзінің пəнаралық білім жүйесіретінде
дамуынатүрткі болатынынаназар аударылған. Мақалада пікірталас тудыратын мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: саяси глобалистика, жаһандану, ұлттық қауіпсіздік тұжырымдама,көш-қон, экология, болжау,
жауапкершілік, өзара тəуелділік
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Встатье рассматриваются проблема политической глобалистики, которая в научной литературе еше недостаточно изучена. В статье более подробно рассматривается политическая глобалистика как новое учение. При этом следует подчеркнуть, чтодальнейшее развитие политической глобалистики может расширить и обогатить спектр политической науки, а также дать новый импульс дальнейшему развитию собственно глобалистики как междисциплинарной системы знаний. Вместе с темв статье уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: политическая глобалистика, глобализация, национнальная безопасность, концепция, миграция, экология, прогнозирование, ответственность, взаимозависимость
In article the problem of political global studies which in scientific literature is still insufficiently studied is considered. In
article the political global studies as the new doctrine are in more detail considered. Thus it is necessary to emphasize that
further development of political global studies can expand and enrich a range of political science, and also give a new impulse
to further development actually global studies as interdisciplinary system of knowledge. At the same time in article the
attention and to debatable questions is paid.
Keywords: political global studies, globalization, national safety, concept, migration, ecology, forecasting, responsibility,
interdependence, technology, policy, state, values, model, cooperation, world process, anti-global studies

Адамзаттың жаһандық мəселелері – бүкілəлемдік ауқымда білінетін, қиын да күрделі қайшылықтар
мен үдерістер. Бүгінгі заманғы саяси ғылым жаһандық мəселелерге бүкіл адамзаттың өмірлік мүдделеріне
əсер ететін жəне өз шешімін табуға əлемдік қоғамдастықтың ұжымдық, бірлесе əрекет етуін талап ететін,
өркениеттердің дамуының маңызды факторы ретінде көрінетін мəселелерді жатқызады. Осы мəселені
зерттеумен жаңа ілім – саяси глобалистика айналысады[1].
Қазіргі саяси глобалистикада қандай мəселелерді жалпыадамзаттық, жаһандақ деп есептеуге
болады?деген сұрақтың тууыөте орынды. Бір қарағанға жеңіл көрінгенмен, бұл сұраққа жауап беру
оңайға түспейді. Осы заманғы əлемдік дамукүрделі, сан-алуан, қозғалмалы жəне бір-біріне қарамақайшылықты. Ол қиын ізденістер мен күтпеген таңдауларға, қауіп-қатерлер менмол үміттерге толы.
Біздіңбүгінгі өмір сүріп отырған ортамызға бұрын соңды бұндайшамадан тыс саяси жəне басқадай табиғи
қиыншылық кездеспеген. Адамзат ешқашан табиғаттан соншама көп алым алмаған жəне өз қолымен
жасаған қуаттың алдында бүгінгі күндегідейшарасыз болмаған.
Бірақбүгінгі уақыттағы əлемдегі қайшылықтар мен қауіп-қатерлер, қиыншылықтар мен ауырлықтардың табиғаты мен ауқымы салыстырмалы қарағанда,біркелкіемес. Олардың бірі-ғаламдық саясаттың,
екіншісі ғылыми-техникалық төңкерістің, ірі-ірі өндіріс орындарымен адамдардыңшаруашылық ісəрекетінде жіберілген табиғатқа деген аяусыз орны толмас қателіктері мен қыңыр жақты
қарауыныңсалдары. Үшіншілері қазіргі заман адамы, өмір сүретін табиғи ортамен байланысты. Олардың
тек кейбі-реуінің ғана ғаламдық сипаты бар, ал қалғандары аймақтық жəне жергілікті екенін ескергеніміз
жөн деп есептеймін.
Көптеген елдерде глобалистер жалпыадамзаттық мəселелердің тізімін, кестесін (реестрын)жасауға
ұмтылуда. Мысалы, 1991 жылы Мюнхенде жарық көрген «Энциклопедия мировых проблем и человеческого потенциала» – («Ғаламдық мəселелер мен адам əлеуеті энциклопедиясында») атты еңбекте жаһандық мəселелер ретінде 12 мыңнан астам проблемалар көрсетілген. Жалпыадамзаттық мəселерге осындай
кең түсінік беругекөптеген мамандар өздерінің қарсылықтарынбілдіріп отыр.Қазіргі ғылым айқындал-ған
жəне бір жүйеге келтірілген өлшемдер бойынша жаһандық мəселелергетөменде көрсетілген
тұжырымдардыжатқызады:
-жалпы адамзаттың, барлық мемлекеттер мен халықтардың, өз ғаламшарымыздың əрбір тұрғынының
өмірлік мүдделеріне қандай да бір дəрежеде əсер ететін;
-заманауи өркениеттің дамуының объективті факторы ретінде көрінеді, яғни жеке елдер мен аймақтардыңауқымында өзіндіккөрніс табуына қарамастан, ақыр соңында бүкілəлемдік сипат алуда;
- олардышешудіңсындарлы жолдары табылмаса, өте қиын сипат алады жəне тек адамзаттыңоңды
дамуына ғана емес, өркениеттің опат болуына да өзініңқаупін төндіреді;
-өзінің шешімін табу үшін бүкілəлемдік қоғамдастықтың, барлық мемлекеттер мен
халықтардыңұжымдық, бірлесе əрекет етуін талап етеді.
Жаһандық мəселелер ғаламшарлық ауқымда өте қиын, кешенді жəнеолар бір-біріне өзара тəуелді,
əрдайымүдемелі өзгеріп отыратын сипатта болатынынабасты көңіл аударып отыруды талап етеді.
Осы тұрғылардан қарағандағалымдар, ең алдымен, дүние жүзілік ядролық соғыс қаупінің сақталуы,
осыған байланысты бүкілəлемде бейбітшілікті сақтау, қоршаған ортаны қорғау, этносаяси, энергетикалық, шикізат, азық-түлік жəне демографиялық мəселелер, ғарыш пен əлемдік мұхит байлықтарын бейбіт
мақсатта игеру, көптеген еркіндік алған елдердің экономикалық арта қалуын болдырмау, қауіпті ауруларды жою жəне т.б. туралы өз ойларымен пікір алмасып отыруы талап етіледі.
Қазіргі глобалистикажалпы адамзаттық өмірмəнді мəселелер бойынша пəнаралық ғылыми білімдер
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жүйесі болып табылады. Оның үдемелі даму барысындасаяси сипаттағы немесе саяси саламен байланысты ғаламдық мəселелерді зерттеу жəне оның алда тұрған келелімəселелерін шешу жолдарын
іздестіругеаса көңіл бөлінуде. Сондықтан да, бүгінгі таңда, глобалистика мен саяси ғылымөте
тығызбірлесе əрекет еткен жағдайда пəрменді болатындығы ақиқат. Бұл жаңа ғылыми бағыттың –саяси
глобалистиканың пайда болуына негіз болды. Менің пайымдауымша, оның түп-тамырындажаһандық
мəселелердің феноменін саясаттану тұрғысынан айқындаудың төрт негізгі бағытын бөліп көрсету қажет:
-жалпыадамзаттық проблемалардың барлық туындайтынсаяси жағынзерттеу;
-жеке ғаламшарлық мəселелерді жəне олардың халықаралық қатынастар жүйесімен қатар, əлемдік
саясаттың нақты бағыттарымен өзара байланысын,саясаттану тұрғысынан талдау;
-əлемдік қоғамдастықтың нақты аймақтарындажаһандық мəселелердіңкөрініс табуын жəне олардың
саяси жағдайдың дамуына əсерін сараптау;
-саяси-глобалистикалық зерттеулердің теориялық-əдіснамалық негіздерін қалыптастыру.
Бірінші бағыттың ауқымында жалпыадамзаттық мəселелердің пайда болу жəне ушығу себептерін
зерттеу өте маңызды болып табылады.Көптеген ғалымдар оларды шектеудің болуымен, немесе , глобалистикада қабылданған атауға сай, адамзат қоғамдастығыныңдаму шектерімен байланыстырады. Бірақ,
мамандардың біршама бөлігі негізінде бұл шектеулердіөркениеттің іргерлемелі даму жолындағы мүлдем
жою мүмкін емес маңызды кедергілердеп санамайды.
Кейбір глобалистер (Дж.Форестер, Д.Медоуз жəне т.б.) əлемнің шектерінің физикалық табиғаты
баржəне жалпы алғанда,оның шектеулі болуы мен жеңіл жойылуында көрініс табады деп есептейді. Бұл
шектер сыртқы деген атауға ие болды жəне оларды, ең алдымен, азық-түлік өндіру
ресурстарыменадамзатты қамтамасыз ету, қоршаған ортаның ластануы, халық саны мен урбанизация
жəне т.б. осы секіл-ді ғаламшарлық мəселемен байланыстырады.
Алғашқы рет сыртқы шектер Д.Медоуздың басшылығымендайындалған, Рим клубына арналған (Рим
клубы – жаһандық мəселелердізерттеу үшін 1968 жылы құрылған халықаралық үкіметтік емес ұйым)
«Өсушектері» атты баяндамадабарынша толығырақ қарастырылған.
Жалпыадамзаттық мəселелерді зерттеу үшін «Өсу шектерінің» авторлары ең бірінші болып компьютерлік үлгіні пайдаланды. Олар сол үлгі негізінде жаһандық мəселелердің ушығуы жағдайындаадамзаттыңболашақдаму жолдарын болжауға жəне үлгі арқылы көрсетуге тырысты. Д.Медоуз жəне оның
əріптестері əлемдік қоғамдастықтың «шектеусіз өсу» саясатысақталатынболса, адамзат XXI ғасырдың
ортасында-ақ сыртқы шектерге жету нəтижесінде апатқа ұшырауы мүмкіндеген тұжырым жасады.
Осындай келешекті болдырмау үшін «жаһандық теңдік» тұжырымдамасы ұсынылған болатын. «Жаһандық теңдік» ретіндебүкілəлемдік жүйенің халық саны менөнеркəсіптік өндірістер өзгеріссіз қалатыны, ал
оларды өсіуге немесе азайтуғамəжбүрлейтін күштердің арасында мұқият бақыланатынтеңгерім ұсталынатынжағдай қарастырылғанболатын.
Ғалымдардың тағы бір тобы (Э.Ласло, Дж.Биерман жəне т.б.) адамзаттың даму бағытын анықтау
үшінсыртқы емес, ішкі шектерді маңызды деп есептейді. Ішкі шектер ретінде психологиялық, мəдени, ең
бастысы, нашар жеке жəне ұжымдық басшылықтан, саяси іс-əрекеттегі жауапсыздық пен көрсоқырлықтан байқалатынадамдар мен қоғамның өмірлік іс-əрекетінің саяси шектерін қарастырады.
Сонымен, бүгінгі кезеңдегі саяси басшылықтың жауапкершілігі мен біліктілігі – жаһандықмəселелердің жағдайына əсер ететін маңызды фактор болып табылады.Осы заманғы халықаралық қатынастар мен
əлемдікдаму мəселелері бойынша нақты саяси шешім қабылдайтын саяси қайраткерлергежүктелетін
жауапкершіліктің жаһандануы жүзеге асуда. Білікті басшылық бүкілəлемдік саяси үрдістің көпфакторлығын жəне оның шекараларының барын ескере отырып, одан асып кеткен жағдайда,жаһандық апатқа
əкелетін ескерудіқажет етеді.
Адамзаттың іргелі мəселелеріне ықпал ету жағдайында, саяси шешім қабылдау əлемдік қоғамдастықтың дамуын болжаумен байланысты[2]. Осыған орай орын алған əлеуметтік жəне табиғи өзгерістерді
ескере отырып, тез арада түзетулер мен өзгертулер енгізілетін саясаттың,біршама кешіктіріліп жүзеге
асырылатынескерсек,саяси іс-əрекеттерге қарағанда нəтежесі жоғарыжəне күш пен қаржы шығынын аз
мөлшерде талап етеді. Ғаламшар тұрғындарының көпшілігі мəселені жететүсінген кезде, оны шешу
немесе оны жеңілдету өте қиын екенін жаһандық мəселе жағдайының үдеу динамикасы көрсетіп отыр.
Болжау жасаумен қатар, əлемдік қоғамдастықтың даму барысындағы бұрынғы өткен кезеңдердегі
қарама-қайшылықтардың пайда болу себептерін ретроспективті талдау, оларды шешудің тарихи тəжірибесіде өте маңызды. Өткенге зер салу саяси шешімдерді негіздеуге қолданған əдіс-тəсілдердің, көбінесе,
олардың уəждемесінің көлеңкесінде қалып қоятынын көрсетеді. Мысалы, американдық ғалым Д.Геллер
жаһандық əскери-саяси мəселені қарастыру барысында, 1816-1965 жылдар аралығында 43 мемлекет
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арасында болған215 соғыс жəнебір соғыстан екінші соғысқа дейінгі 172 өтпелі кезеңнің компьютерлік
сараптамасын жасаған. Ол соғысты бастау туралы шешімніңең басты себебі алдыңғы өткен соғыстардың
тарихи тəжірибесі емес, мемлекеттің дəл сол кездегі əскери қуаты деген қорытындыға келген.
Саяси үрдістердің глобалистикалық зерттеулері ғаламшарлық мəселелердің қазіргі ушығуы əлемдік
қоғамдастықтың билік құрылымдарының алдына тарихи тəжірибені, ғылымның жетістіктерін, кең түрде
алғанда, адамзат жинаған орасан зор білімді жан-жақты жəне өнімді пайдалану қажеттілігін бұлтартпастан қойғанын көрсетеді. Ол адам баласының алдында тұрған жаһандық мəселелерге байланысты дұрыс
əрекет етуге, түбінде, саяси жүйелердің тиімділігінарттыруға жəне қоғамның одан ары демократиялануына мүмкіндік береді.
Американдық танымал ғалым А.Тоффлер осы мəселелерді талдауға «Биліктің орын ауысуы: XXI
ғасыр басындағы білім, байлық жəне мəжбүрлеу» – «Смещение власти: знание богатство и принуждение
на пороге XXI века» кітабын арнады. Автор қазіргі жаһандық даму жаңа өркениеттің қалыптасуына
əкеледі жəне оның барысында қоғамдағы саяси билік біршама өзгеріске ұшырайдыдегенкөзқарасты
ұстанады. Оның пікірінше, биліктің көптеген «құралдарының» арасында ең маңыздылары – күш көрсету,
байлық жəне білім.
Күш көрсету биліктің пəрменділігі тымтөменқұралы болып табылады. Ол көбінесе мəжбүрлеу жəне
жазалау түрінде қолданылады. Байлық – биліктіңнеғұрлым икемді қаруы, өйткені оны ынталандыру да,
жазалау да құралы ретінде пайдалануға болады. Сонымен бірге, оны ықпал жасаудың
басқакөптегентүрлеріне айналдыруға болады. Американдық глобалистің пікірінше, ол білімді биліктің ең
сенімді жəне фундаменталдықұралы деп есептеуге болады. Биліктің бұл құралы оған иелік етушіге күш
көрсету мен байлықты қолданған кезде пайда болуы мүмкін мəселелерді болдырмауға мүмкіндік береді.
Білім оған иелік етушінің жеке, өз мүддесіне нұсқан келтірмейтіндей басқаларды əрекет етуге мəжбүрлеу
құралы ретінде қолданылуы мүмкін. Саяси құрал түрінде қолданылатын білім оған иелік етушінің қолына
ең пəрменді билікті береді деген пікірде болған.
Білімді бақылауға алу адамзаттың əрбір қоғамдық институтындағы ертеңгі болатын билік үшінкүресте маңызды мəнге ие болмақ. Сонымен бірге, білім биліктің демократиялығының ең бастықайнар көзі
болып табылады. Осы пікіргебайланысты А.Тоффлер «егер біз білім кімге жəне қалай берілетінінтүсінбесек, өзімізді билікті дұрыс қолданбаудан қорғай алмаймыз, болашақ технологиялық прогресс үміттендірген ең жақсы, неғұрлым демократияландырылғанқоғамдыжасай алмаймыз» деп тұжырымдайды.
Ғаламдық мəлеселерді саяси зерттеудің екінші бағыты, жоғарыда біз атап өткендей, жалпыадамдық
жеке мəселелерді талдаумен байланысты. Осы тұрғыдағы зерттеулер жоғарыда қарастырылғандарға
қарағанда ауқымы тарлау, мамандандырылған зерттеулерге жатады. Олар экология, бейбітшілікті, елжұртты, халық санын, энергетиканы сақтау, шикізат ресурстарын пайдалану, ғарышты жəне əлемдік
мұхиттыигеру салаларындағы саясатпен байланысты нақты мəселелерге арналған. Бүгінгі глобалистиканың зерттеу аясына жер мен су ресурстарын пайдаланудың, азық-түлік жəнепайдалы қазбалармен қамтамасыз етудің, білім беру мен телекоммуникацияны дамытудың жəне т.б.саяси жақтары дакіреді.
Жоғарыда аталып өткензерттеулерде саяси глобалистиканың пəнаралық сипатыайқын байқалады.
Оларды жүзеге асыру үшін жаһандық əлемтану негізінде саясаттанудың, жаратылыстану жəне техника
ғылымдарының да білімін бір жерге біріктіру, ұжымдастыру; зерттеудің кешенді нысанында, бір
жағынан, саяси, екінші жағынан гуманитарлық, табиғат, технологиялық жəне басқа ғаламшарлық деңгейдегі мəселелерді байланыстыру қажеттігі туындап отырғанын ескеруі айқындалып отыр.
Бүгінгі таңда арнайы саяси-глобалистикалық зерттеулер саяси ғылымдар өрісін кеңейте түседі, əсіресе
дəстүрлі ғылымдармен өзара тығыз байланысты саясаттанулық сипаттағы білімнің жаңа салаларының
қалыптасуына ықпал етеді деп тұжырымдауға болады. Мысалы, француз ғалымы Б.Де Жувенель алғашқылардың бірі болып ғылыми айналымға табиғатты басқару туралы ғылымды белгілеуге арналған саяси
экология ұғымын енгізді. Оның зерттеулерінің маңызды нысаны –қоғам мен қоршаған орта арасындағы
ғаламдық қарама-қайшылықты шешудің саяси əдіс-тəсілдері. Өз кезегінде бұл жаңа ғылыми пəн-ілім
дəстүрлі саясаттанудың дамуына ықпал етеді. Осы орайда, «əлемдік үкімет» туралы ойдыжақтаушылар
саяси-экологиялық зерттеулерденөз ойларыннегіздеуге жаңа дəлелдер табуға ұмтылыс жасайды. Олар
əлемдік қоғамдастықта басқарудың орталықтандырылған түрін қалыптастырған кездеғаламдық ауқымда
экосфераны қорғауға бағытталған бірлескен жəне ұзақ мерзімді іс-əрекеттің айқындалған қажеттілігін
толық қанағаттандырумүмкін болады деп дəлелдейді.
Айта кету керек,мамандандырылған саяси-глобалистикалық пəндер қалыптасу үстінде. Бірақ қазірдің
өзінде бұл ғылыми бағыттар көптеген жаһандық мəселелермен олармен байланысты саяси үрдістер мен
құбылыстардыңөзара əсерін жəне байланыстарын табысты талдауда.
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Айта кету керек, кейбір мемлекеттердің энергетика мен көлік саласындағы тоғышар саясаты қоршаған
ортаның жағдайының нашарлауына жəне басқа елдердегі ойластырылған экологиялық саясаттың нəтижесінің төмендеуіне əкелуі мүмкін.
Демографиялық саясаттағы жіберілген ескерілмеген жағдайлар мен орны толмас қателіктер,адамдардың өмір сүруі үшін бір елден екінші елге жұмыс іздеу мақсатындағы стихиялық миграциясын
туғызады. Соғыстар мен қарулы қақтығыстар, əрдайым, олар болған аудандардың тұрғындарының өз
үй-жайларын тастап, босқындарға айналуына əкеледі. Бүгінгі əлемде экологиялық босқындардың
саны одан ары көбейе түсуде.
Ғаламдық мəселелерді саясаттанулық зерттеудің үшінші бағытын қарастыру барысындаоған əлемдік
қоғамдастықтың жеке аймақтарындағы жалпыадамзаттық мəселелердің көрінуін талдау тəн екенін еске
алған жөн. Бұл орайда жаһандық мəселелер біртекті жəне біркелкі еместігін түсінген абзал. Əлемнің
əртүрлі бөліктерінде нақты ғаламдық мəселелердің өзектілігі біркелкі, бірдейемес жəне олар бір-бірінен
өзгеше түрде болуы мүмкін. Бұл тұжырымды сипаты мен даму динамикасын аймақтарға немесе мемлекеттер тобына байланысты əртүрлі демографиялық мəселе негізінде түсіндіруге болады.
XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басында жалпы біздің ғаламшарымыздың ауқымында жəне
жеке елдерде күрделі, қайшылықты демографиялық үрдістер байқалады[3]. Олар көп дамушы елдердегі
халқының «күрт» өсуі жəнебірқатар өнеркəсібі дамыған елдерде «теріс»болуыменсипатталады. Көбіне-се
халық саны, ел-жұртжаһандық мəселесін шешу тиімді жəне мақсатты бағытталған, жан-жақты
қамтылғандемографиялық саясатқа тəуелді. Көп жағдайда индустриалды дамыған елдерде осындай
саясаттың басты мақсаты – өсіп-өну мен халық санын көбейту. Дамушы елдердің көбінде демографиялық
саясаттың негізгі міндеті халық санының өсуін тежеу болып табылады. Демографиялық үрдістер қалай да
болса ұлттық жəне аймақтық қауіпсіздік жағдайына ықпал етеді. Өнеркəсібі дамыған елдердегі өсіпөнудің төмен деңгейі жəне халықтың қартаю үрдісінің артуы XXI ғасырда олардың қарулы
күштерініңжеке құрамын толықтыру барысындакөп қиыншылықтар тудырады. Дамушы елдер,
керісінше, ішкі жəне сыртқы қарулы қақтығыстарға қатыса алатын жас адамдардыңартуымен қамтамасыз
етіледі. Ол жерлер-де аталған қақтығыстарды тудыратын жəнежиі халық санының өсуіне
байланыстыəлеуметтік,экономи-калық шиеленістерді күтуге болады.
Саяси-глобалистік зерттеулердің əдіснамалық жəне теориялық негіздері жалпыадамзаттық мəселелерді талдаудың жоғарыда біз бөліп көрсеткен төртіншібағытын жүзеге асыру барысында қалыптасады. Бұл
үрдіс, біздің пікірімізше, ең алдымен қазіргі кездегі саяси ғылым мен глобалистиканың өзара
əсеріменжəне бірін бірі ішінара толықтырумен сипатталады.
Мысалы: төртінші бағытты жүзеге асыруды орындауда саясаттанушылар мен глобалистердің бірлесе
жұмыс істеуінқажет ететінмаңызды зерттеу міндеттері бар. Оларға ғаламдық мəселелерді əлемдік саяси
дамудың факторы ретінде жете түсінуді, жалпыадамзаттық жəне басқа да ушыққан мəселелердіңəсерінен
халықаралық аренада саяси үрдістердің жаһандануын талдауды жəне одан басқа да мəселелердіжатқызуға болады.
Көптеген глобалистік зерттеулерде саяси ғылымның негізгі категориялары қолданылады. Бұдан қарастырып отырғанымыз,ғылыми білімнің екі саласының өзара қатынасыныңтолықтырылуын айқын көруге
болады. Бұлолардың арасындағы байланыстың тереңдеуіне, пəрменділігіне, жаңа ғылыми бағыт-саяси
глобалистикаға бірігуіне əсер етеді. Атап айтқанда, қазіргі глобалистикада жаңа жалпыадамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға жəне таратуға көп мəн беріледі, өйткені бұл құндылықтарды бағдарға
алуғаламдық проблемалардыорынды, табысты шешуге мүмкіндік береді.
Глобалистика саласыныңмамандары құндылықтар бағанындасаяси астары бар құндылықтар мен
құнды
бағдарларға
маңызды
орын
береді.
Əртүрлі
еңбектерде
осындай
құндылықтарғаадамдардыңқоғамдағы жəне жалпыадамзаттың қауіпсіздігін; мемлекет ішінде жəне
халықаралық деңгейде іс-əрекет ету еркіндігін; үкіметтің іс-əрекетінің сындарлы сипатын; адам, қоғам,
табиғат жəне болашақ ұрпақ үшін жауапкершілікті; саяси плюрализмді; ұлтшылдықтың азайуын;
ақпаратқа қол жетімділігін; қазіргі əлемнің саяси құрылымдары мен жүйелерінің оңтайлы
басқарулығынжатқызады.
Саяси ғылым мен глобалистиканың мүдделерінің тоғысқан жерінде танылатыносындай құндылықтарды тізбектеуді ары қарай жалғастыра беругеболар еді. Дегенмен де,жаһандық мəселелерді саяси-глобалистік сараптау нəтижесінде алынған жаңа мəліметтер мен дəйектер кейбір жағдайда дəстүрлі құндылықтар мен құнды бағдарларды түсіндіругеөзгерту енгізетіне көңіл аудару керектігін қажет ететіндігіне басты
назар аударуымыз қажет.
Соңғы уақытта орын алған қауіпсіздік тұжырымдамасын қайта түсіну осындай өзгерістің мысалы бола
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алады. Осы кезге дейін ұлттық қауіпсіздік, ең алдымен, қандай да бір мемлекетті қарулы басқыншылықтан сақтандырудың сенімді қорғаныс шаралары мен саяси кепілдіктерінің жиынтығы ретінде қарастырылатын. Саяси-глобалистикалық зерттеулерді жүргізу ғаламшардағы экологиялық жағдайдың өте күрделі
жəне маңызды екенін көрсетті[4]. Мұндай бағалау ұлттық қауіпсіздіктіқамтамасыз етудің саяси –
əскерижағына тиянақты қарауды сақтай отырып, сарапшылардың енді саяси құндылықтар қатарына
экология-лық қауіпсіздікті басымды деп жиітануына ықпал жасады. Қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздікті,
көбінесе, тек əскери-соғыс қаупінен қорғану ғана емес, сонымен бірге, экологиялық, энергетикалық
дағдарыстан, «демографиялық жарылыстан», табиғат ресурстарыныңсарқылуынанжəне ғаламдық
мəселелерінің ушығуының өзге де теріс салдарларынан қорғанумен байланыстыру басты мəселе.
Сонымен, жоғарыда айтылғандардың негізінде саяси ғылым мен голбалистика ілімініңбірігуі
барысында саясаттанулық категориялар мен тұжырымдамалар ғаламдық мəселелерді зерттеуде кеңірек
қолданыла бастады, ал глобалистикалық зерттеулердің нəтижелері қазіргі əлемнің саяси үрдістері мен
құбылыстарын сараптау жиі қолданудадеген тұжырым жасауға болады. Саяси глобалистиканың одан əрі
дамуы саяси ғылымдардың өрісін кеңейтуі жəне байытуы мүмкін, осыған орайглобалистиканыңөзінің
пəнаралық білімдер жүйесі ретіндеодан əрі дамуына жаңадан өз септігін тигізетініне толық сене аламыз.
Қазірдің өзінде саяси глобалистиканыңхалықаралық қатынастар мен əлемдік дамудың кейбір маңызды
мəселелерін дəстүрден тыс жəне инновациялы түрде қарастыруға қабілетті екені белгілі болды.
Саяси глобалистика –жалпыадамзаттық, ғаламдық мəселелердіңсаяси жақтарын жəне олардың
халықаралық қатынастар жүйесімен байланысын зерттеуге, жаһандық мəселелердің əлемнің əртүрлі
аймақтарында көрініс табуын сараптауға, сонымен қатар саяси-глобалистік зерттеулердің –теориялықəдіснамалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған саясаттану ғылымындағыжаңа бағыт, жаңа ілім.
1 Новейший политологический словарь.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.-С.66-67.
2 Əбсаттаров Р.Б.Саясаттану негіздері. Екі томдық. 2-том.-Алматы: Қарасай, 2012.-186-204 б.
3 Соціологічна енциклопедія.-Київ: Академвидав, 2008.-С. 96, 230.
4 Сергеев А.П. Общество и экология. – СПб., 2013.-С.29.
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АБАЙ – ПРЕДТЕЧА ДВИЖЕНИЯ АЛАШ
Е.И.Григорьев – гуманист, абаевед, д.филос.н., профессора
Профессор Е.И.Григорьевтің мақаласы Алаш саяси-азаттық қозғалысы лидерлері мен Абайдың əлеуметтік-саяси
ілімдері арасындағы болған байланыстар мен сабақтастықтар туралы баяндайды.
Кілт сөздер: «Алаш қозғалысы», «Абайдың əлеуметтік-саяси ілімдері», «Алаш зиялылары плеядасы», «Абайдың
азаттық идеялары», «А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов», «Абайдың идеялық мұрасы», «Алаш қозғалысының идеялық негіздері»
Статья профессора Е.И.Григорьева рассматривает взаимосвязь и преемственность между лидерами освободительно-политического движения Алаш и социально-политическими учениями Абая.
Ключевые слова: «Движение Алаш», «социально-политические учения Абая», «плеядаалашской интеллигенции» «освободительные идеи Абая»«А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов», «идейное наследия Абая»,
«идейные основы движения Алаш»
It is a mutual relationship between continuity and creativity, socio-political doctrines of the great Kazakh poet and
philosopher Abai and socio-political thought leaders of the national liberation dvyazheniya "Alash". Author on specific sociohistorical facts prove that Abay is the forerunner of Alash movement that fought hard to establish an independent state of the
Kazakh people.
Keywords:"MovementAlash", "socio-political doctrines Abay", "galaxy of intellectualsAlash" "liberating ideas of
Abai""A.Bukeyhanov, A.Baytursynov, M.Dulatov", "ideological heritageof Abai", "ideologicalbasis of the movementAlash".

Период становления политических партий и движений, их идейное и организационное оформление
требует немало времени. Этой закономерности соответствует и возникновение движения Алаш. Истоки
его обнаруживаются в конце XIX века.А свою высокую зрелость оно продемонстрировало Каркаралинской петицией царю 1905 года, т.е. спустя год после смерти Абая. Поэтому не будет ошибкой полагать,
что основателей и лидеров Алаша поэт знал, встречался с ними. В самом деле, первыми центрами
алашского движения были Семипалатинск и Каркаралинск. Здесь Абай часто бывал, останавливался по
делам общественным и служебным, нередко на продолжительное время. Как отмечает Г.Н. Потанин
именно здесь и в это время молодая, образованная казахская интеллигенция, активно обсуждала вопрос о
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необходимости введения в Степи национальных комитетов с функциями земских учреждений.
Важен и такой исторический факт. В 1898 году в г. Семипалатинске хозяином дома по улице Полицейской 132 стал Анияр Молдабаев, воспитанник Абая. Ныне эта улица носит имя казахского национального
героя, батыра Богенбая. В доме находится музей «Алаш-арыстары – Мухтар Ауэзов». Талантливому юноше получить образование помог Абай. А когда тот, став банковским работником, испытывал трудности в
связи с отсутствием собственного жилья, Абай купил и подарил молодому человеку, неплохой двухэтажный домик. Бывая в Семипалатинске поэт и его сыновья Турагул и Магауя здесь останавливались. Там
нередко бывали будущие организаторы и лидеры алашского движения и правительства Алаш-Орда, молодые еще А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, М.Ауэзов, Ж.Аймаутов, М.Жумабаев, Р.Марсеков,
С.Торайгыров и др. Главным связующим звеном этих личностей, конечно же были освободительные идеи
и патриотический дух мыслителя. Дом Анияра Молдабаева, таким образом, был материальным звеном
связи идейных помыслов Абая и Алаша[1].
Далее. В родовом ауле Абая, в юрте поэта и его сыновей, жандармерия (политическая полиция) устроила тотальный обыск. Понятно, что их интересовали не источники и черновики шедевров любовной или
пейзажной лирики поэта, а нечто иное. Был перевернут аул, но обнаружить материальные улики политической неблагонадежности Абая не удалось.
В это время сформировалась яркая плеядаалашсокй интеллигенции, мужественных борцов за достойную историческую будущность казахского народа. Выдающуюся роль в ней играли А.Байтурсынов,
А.Букейханов, М.Дулатов, И.Гумаров, А.Жундебаев, А.Беремжанов, Е.Турмухамедов, Ж. и
Х.Досмухамедовы, М.Тынышпаев, М.Чокай, К.Кеменгеров, М.Жумабаев, Ж.Аймаутов, М.Ауэзов,
А.Кенжин, А.Байдильдин и др. Идейные основы мощнго всплеска национального политического самосознания были созданы Абаем.Этот факт отметил в докладе на Торжественном заседании общественности во Дворце республики Казахстан Президентстраны Н.А.Назарбаев, – «… Без Абая не могла бы родиться подлинно абаевская школа – школа письменной литературы начала XX века с ее гражданским пафосом, остросоциальной направленностью. В лирике Магжана Жумабаева, Бернияза Кулиева,
ШангереяБукеева, Шакарима Кудайбердыева, Ахмета Байтурсынова, Омара Карашева, Халела
Досмуханбетова, Мухаметжана Сералина, в прозе Султанмахмута Торайгырова, Спандияра Кубеева,
Мыржакыпа Дулатова, Жусупбека Аймаутова с блеском отразился новый, глубоко национальный этикоэстетический критерий литературной школы, разработанной и систематизированной гениальным опытом
Абая»[2].
Соединение этих имен в одно сообщество не случайно. Ихроднит и объединяет единая идейная база –
борьба за свободу и независимость казахского народа. А предтечей этого процесса был великий поэт.
Об этом говорят также следующие исторические факты. В 1905 году, через год после кончины мыслителя, впервые в печати была опубликована статья об Абае, автором которой был один из лидеров
алашского движения А.Байтурсынов. Руководители движения, насколько это было возможно в условиях
острейших политических противоречий и преследований инакомыслящих,популяризовали идеи мыслителя. Такв газете «Казах», которая стала в последствие органом движения Алаш, А.Байтурсынов неоднократно в публикациях характеризовал Абая как величайшего поэта и мыслителя.В 1913 году сначала в
журнале «Айкап», а затем в газете «Казах» были опубликованы статьи, в которых Ахмет показал, что
Абай в казахской литературе является фигурой, которую Степь еще не знала.
Надо иметь ввиду также, что среди вождей Алаша были близкие родственники. К примеру, отец
Шакарима – Кудайберды, был старшим братом Абая.Умер он в возрасте 37 лет. Шакариму тогда было
восемь лет. По просьбе брата дальнейшим воспитанием мальчика занялся Абай. Поэт стал для Шакарима
попечителем и духовным учителем. Все это ярко проявилось в деятельности Шакарима. Так, в 1919 году
он написал музыку к своему стихотворению «Взошла заря свободы» и мечтал, чтобы торжественная
песня со временем стала гимном свободного Казахстана. Шакарим был активным членом руководящего
ядра движения Алаш.
Интересные сведения сообщает брошюра «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов»[3]. (Государственный
историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник Абая, Семей - 2004). Пятилетний
Мухтар обучался у деда Ауэза арабской грамоте, а с семи-восьми лет, по сборнику стихов знаменитого
земляка – Абая. Накануне поступления в русскую городскую школу в Семипалатинске Мухтар знал наизусть почти все стихотворения поэта. М.Ауэзов в последствие был активнейшим участником движения
Алаш, одним из основателей и руководителем его Восточного крыла. Резонно полагать, что воспитанный
на пропитанных освободительными идеями произведениях Абая, он следовал им в своей общественнополитической деятельности. Не это ли выражает его триединая формула о значении Абая для формирова104

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(46) 2014 ж.

ния менталитета казахов: «Абай – зрячее око.Абай – отзывчивое сердце. Абай – мудрость народа»?
Или такой факт. По решению руководства кадетской партии подписанты Выборгского воззвания о
бойкотировании выборов,не должны были выставлять свои кандидатуры для избрания во II-ю Государственную Думу. Делалось это с целью избежать уловок и провокаций со стороны властей. А. Букейханов
установку партии выполнил, предложив вместо себя шесть кандидатур, среди которых двое были племянниками и воспитанниками Абая: КакитайИскакович Кунанбаев и Шакарим Кудайбердыев. Это также
свидетельствует о живой связи будущих руководителей алашского движения с освободительными и
просветительскими идеями Абая.
Известно, что дети нередко в своей деятельности пытаются повторить и утвердить в жизни социальнополитические, нравственные взгляды и принципы родителей. Без этого обрывается связующая нить
прошлого и настоящего, утрачивается историческая память народа, исчезают духовные маяки, культурнонравственные ориентиры развития народов. В этой связи напомним, что сын Абая и Айгерим – Турагул,
поэт и переводчик, был активным участником движения Алаш, за что осужден большевистским «правосудием». В начале 30-х годов прошлого столетия он вынужденно покинул отчие края, уехал в Шымкент,
где умер в 1934 году. Стремление Турагула актуализировать и практически реализовать освободительные
идеи отца привели его в организацию Алаш. Более рациональной политической структуры, способной
воплотить в жизнь освободительные идеи Абая, в тот период в Казахстане не было, и Турагул, сознавая
это, сделал свой выбор. Подтверждение этому находим у известного ученого-историка А.Омарова. Он
утверждает, что ближайшими сподвижниками главного организатора и руководителя алашского движения Алихана Букейханова были сын поэта Турагул, племянники Шакарим и Какитай, другие воспитанники поэтической Школы Абая. Асан Омаров, биограф Шакарима, изучая архивные документы, установил,
что Шакарим был не только активным участником алашского движения, но являлся также одним из его
идейных столпов.
А.Омаров свидетельствует, что первооснователями и лидерами партии, были глубоко почитавшие
творчество и освободительные идеи Абая А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов. И это действительно так. Именно они дали практическую направленность его социально-политическим взглядам, а блеск
Абаевской поэзии подхватил и достойно понес дальше волшебник поэтического слова Магжан. Справедливость данного утверждения покоится на фактах, зафиксированных документально. Так, в 1903 году
Алихан Букейханов в солидном российском издании писал, что Абай является ярким представителем
«нового течения в киргизской поэзии»[4].
Немало примеров единства Абая и лидеров алашского движения, обнаруживается ужев наследии
самого Ахмета Байтурсынова. В начале XX века в Оренбурге издавался журнал «Маса» (Комар). В ряде
его книжек А.Байтурсынов поддерживает и развивает идею Абая покончить с потребительской, низменно-травоядной жизнью аульчан, покорным послушанием колониальным порядкам, вспомнить о своем
когда-то независимом бытии.Первая и широко обнародованная биография Абая тоже была написана
А.Байтурсыновым и опубликована в «Записках Западно-Сибирского отдела императорского географического общества, выпуск III, Семипалатинск. 1907г.». В ней Абай показан как разносторонняя и исполинская интеллектуальная фигура, – философ и мыслитель широчайшего диапазона жизни и деятельности
общества. Исследователи творчества уже самой алашской интеллигенции отмечают, что эти материалы
«отличаются истинным пониманием существа творений мыслителя и фактически возглавляют все то, что
написано о наследии Абая с общественных позиций»[5]. В 1909 году А.Букейханов в Петербурге впервые
издает сборник стихотворений Абая. Вот еще примечательный факт. В 1914 году в «Восточном
сборнике» публикуются произведения Абая и рядом – М.Дулатова, будущего автора Манифеста алашского движения «Оян, казах!». Это было не случайным совпадением. Данное соседство – свидетельство
единства духа и буквы свободолюбивых идей Абая и набиравшего силу алашского движения. Об этом же
говорит и такое событие: в 1918 году вышел в свет журнал «Абай», в котором его главный редактор
Мыржакуп Дулатов сообщает, что Абай является величайшим казахским философом (мудрецом)[6].
Или такой вопрос: случайно ли один из печатных органов партии Алаш носил имя Абая? Не означает
ли это, что Алаш принимал идеи Абая и обязывалсявнедрять их в реальную жизнь. Мухтар Ауэзов в
материале «Моя биография» (1953г.) писал: «Обучаясь в учительской семинарии в 1918-19 гг., я сотрудничал в журнале «Абай», издававшимся на средства Алашского кредитного товарищества силами
учащейся молодежи. Общественно-литературный журнал «Абай» не был органом правительства АлашОрды, но имел в основе своей культурно-просветительской программы националистическую (национальную – Е.Г.) направленность. В нем сотрудничали молодые литераторы и учителя». Да, журнал не был
органом Правительства, но был рупором национально-освободительного движения Алаш. Об этом
105

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(46), 2014 г.

говорит такой факт: в августе-сентябре 1920 года газета «Красный вестник» (Акмолинск) опубликовала
две статьи об участии казахской интеллигенции в революции. В них сообщалось о двух течениях участия:
правом, представленном алашской интеллигенцией и левом – «сочувствующими и присоединившимися к
русским большевикам». Действительно, в то время на страницах газет и на собраниях имела место борьба
между правой и левой группировками. «После Октябрьского переворота в Петропавловске начала выпускаться крайне левая газета «Уш-Жуз», которая резко нападала на правую группировку, а правые в
Семипалатинске начали издавать журнал «Абай». После октябрьского переворота левые постепенно
становились левее, а правые – все правее и реакционнее»[7].
Лидеры партии Алаш углубили идеи Абая о независимости Казахстана,развитии национального
самосознания народа, продолжили поиск наиболее эффективных средств переустройства казахского
традиционного общества и хозяйствования, последовательно отстаивали интересы казахов на всех
государственных и общественных уровнях власти и управления. В Программе движения Алаш обнаруживается присутствие идей, решение которых Абай в своем поэтическом творчестве и публицистике считал
судьбоносным для прогрессивного развития казахского общества.
Идейное единство Абая и деятелей движения Алаш обнаруживается в документах руководящих и
карательных органов ВКП (б).
Большевистский идеологический аппарат представлял Абая как одного из активных трибунов
алашского движения. Это происходило потому, что в письменных и устных выступлениях лидеров
Алаша, былотрудно разделить смысл и цели творчества Абая и цели деятельности движения Алаш.
Именно, по этому большевистская пропагандапоставила Абая в ряд с живыми, активно действующими и «опасными» для большевистского режима, вождями Алаша. Абай умер задолго до Октября 1917
года и периода реализации программы «малого Октября» бесноватого Ф.Голощекина. Однако рьяные
адепты «диктатуры пролетариата и пролетарского интернационализма» предпринимали многократные
попытки убить память в народе о его национальной гордости и совести. Посредством реализации идеологемы классовой борьбы, как движущей силы развития общества, большевики раскололи единый казахский народ на антагонистические классы, разбудили стихию алчности плебейских масс, вылившуюся в
жестокую кампанию конфискации имущества зажиточных слоев общества. Идеалы гуманизма, добродетели и милосердия, завещанные Абаем, были подвергнуты беспощадному глумлению и остракизму.
В газете «Советская степь», в номере от 21 ноября 1927 года, автор, скрывающий свое имя за аббревиатурой «С.К.»сообщал, что алашская интеллигенция, в отличие от большевистской, активно действует,
часто публикуется в печатных изданиях, ее материалы написаны ярко и убедительно, а потому имеют
большое влияние на читателей. «С.К.» писал: «По предварительным подсчетам, авторами-националистами выпущено 14 наименований…. У националистов несколько больше разнообразия в авторах
(Байтурсынов, Ауэзов, Дулатов, Кеменгеров, Омаров, Абай, Джумбаев). Националисты в ярких красках
воспевают степь и казахский народ, вне классовой сущности, а по существу, направляли свое перо против
советской власти».
Включение Абая в список активных авторов алашской интеллигенции, а он уже более 20 лет как ушел
из жизни, говорит о многом. Этот документ свидетельствует, что Алаш наследовала национально-освободительные идеи Абая и предприняла попытку их практической реализации. Документ позволяет сделать
следующие выводы: во-первых, что литературное и философское наследие Абая было жизненным,
действенным и актуальным. Во-вторых, что идеологи большевизма этим выступлением в печати утверждали – идейное содержание наследия Абая и идейные основы движения Алаш тождественны, что Абай и
Алаш представляют собой прочный социально-политический альянс, в-третьих, что большевистский
диктат в казахской оппозиции обнаружил смертельную опасность собственному режиму и принял
решение, не гнушаясь средствами, уничтожить ее.
Самым сильным свидетельством идейного единства Абая и алашского движения является документ,
опубликованный в газете «Советская степь» в 1928 году. Киркрайком ВКП(б) объявлял мобилизацию
коммунистов на выполнение важнейшей задачи парторганизации республики. В директиве сообщалось:
«Одна из первоочередных задач партийной организации Казахстана состоит в том, чтобы покончить с
абаизмом как обычным буржуазным хламом. Поэтому в кратчайший срок необходимо мобилизовать все
культурные силы партийно-советской общественности против Абая и его современных единомышленников». Кто же был опаснейшим врагом большевизма, на смертный бой с которыми объявлялась срочная
мобилизация партийной организации Казахстана? Единомышленником Абая, кого продолжала громить
большевистская диктатура, была алашская интеллигенция, и ее лидеры.
В призыве были и такие выражения: «покончить с абаизмом, как буржуазно-националистическим
движением».Обратим внимание на примененные здесь понятия «Движение» и «Абаизм».
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Абаизмом, надо думать, большевики считали политические взгляды Абая. Это система взглядов
действительно была изложена в поэтическом и прозаическом творчестве мыслителя. Имя их автора, в
интерпретации большевистских идеологов и явилось названием – «абаизм». В этом состоит смысл
понятия «Абаизм» как системы политических взглядов. Аабаизм же, как «Движение», есть нечто другое,
а именно – это конкретная, практическая политическая деятельность определенных социальных силпо
воплощению абаевских политических идей в социальную действительность. Какая же социальная сила в
эти годы занималась практической деятельностью, по адресу которой направляется массированный удар
большевистской идеологической машины и политической охранки ОГПУ? Единственной силой тогда в
Казахстане было национально-освободительное движение Алаш, а национально-освободительные идеи
Абая были его знаменем.
Большевистский идеологический аппарат всполошился не случайно. Общественно-политические
взгляды Абая и алашское движение обладали большой действенностью, широчайшей социальной базой и
поддержкой. Единство национально-освободительных идей Абая и алашского движения, оценка их как
«злейших врагов» большевистского империализма является самым убедительным даказательством, что
алашское движение действительно наследовало свободолюбивые идеи Абая и поставило их во главу угла
своей практической политической деятельности.
Развернутая Голощекиным разнузданная травля алашординцев на страницах газет и журналов, развязала руки узурпаторам для жесточайших репрессий. В течение 1929 года, органами большевистской
охранки ОГПУ, было арестовано более сорока деятелей культуры и науки Казахстана. 4 апреля 1930 года
А.Байтурсынов, М.Дулатов, Х.Габбасов, Г.Биримжанов, А.Байдильдин, А-С.Юсупов были приговорены к
смертной казни. Однако, в январе 1937 года приговор в отношении А.Байтурсынова, М.Дулатова и
М.Есполова был пересмотрен и изменен на 10 лет тюрьмы каждому, М.Жумабаеву, Е.Омарову,
Д.Битлеуову казнь «великодушно»заменили на 20 лет лишения свободы, а Х.Габбасова, Ж.Аймаутова,
Д.Адилева, А.Байдильдина, А-С.Юсупова, Х.Балгимбаева и Г.Биримжанова расстреляли.
В 1933 году руководство компартией Казахстана возглавил Мирзоян Л.И., сменивший Голощекина.
По его инициативе на VI пленуме Казкрайкома ВКП(б) был снят запрет с имени великого Абая. На одном
из совещаний, Мирзоян Л.И. сказал: «Нам надо наследие Абая, отброшенное «как исторический хлам»
Голощекиным, немедленно поднять на должную высоту. Через Абая Казахстан выйдет на мировую
арену, и весь мир узнает, кто такие казахи».
Мирзоян Левон Исаевич (1897-1939). Советский государственный и партийный деятель. Член КПСС
с 1917 года. Участник борьбы за Совесткую власть в Закавказье. В 1925-1929 гг. секретарь ЦК КП (б)
Азербайджана. Член ЦК ВКП(б) с 1934 года, член ЦИК СССР. Приведенное выше заявление Мирзояна
Л.И., а также сочувственное отношение к величайшим бедам казахского народа, стали одной из причин
его гибели. В 1939 году он был расстрелян.
Апогеем расправы над алашордынцами стали 1937-1938гг. Лидеры алашского движения были, (в
который уже раз!) обвинены в «предательстве» народных интересов и подвергнуты жесточайшим репрессиям. В жерновах изуверской и кровавой большевистской охранки, был физически уничтожен весь цвет
алашской интеллигенции и тех, кто разделял ее взгляды.
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3«Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов».Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный
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ҚАЗІРГІ ƏЛЕМДЕГІ ЖАҺАНДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУДІҢ САЯСИ ЖОЛДАРЫ
Р.Б.Əбсаттаров –ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі,филос.ғ.д., проф., Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялықпəндер кафедасының меңгерушісі
Мақалада саясаттану ғылымдарында əлі де жете зерттелмеген əлемдік деңгейдегіжаһандық мəселелер жəне
оларды шешу жолдары қарастырылады.Жаһандық мəселелер жəне олардың ушығуы əлемнің барлық халықтары мен
мемлекеттеріне əсер ететінін айта кету керек. Сондықтан, оларды ғылыми тұрғыда шешу үшін қауымдастықтар-дың
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ұжымдық күш-қуаты қажет. Сонымен қатар, қазіргі əлемде жаһандық мəселелерді саяси тұрғыда шешу ұлттық,
аймақтық жəне жаһандық-ғаламшарлық көлемде тиімді, пəрменді жəне үйлесімді саясатты қажет етеді. Сонымен
қатар, мақалада пікір талас тудыратын мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: жаһандық мəселелер, саясат, қақтығыстар, өркениет, қоршаған орта, қайшылықтар, қоғам, табиғат,
соғыс, демография, тұрақтылық, бейбітшілік, қауіпсіздік, мемлекет
В статье рассматриваются глобальные проблемы в мире и политические пути их решения, которые в политической науке еще недостаточно изучены. Следуеть сказать, что глобальные пробламыи их обострения затрагивают
всех народов и государств мира. Поэтому требуют коллективных усилии сообществ в их научном решении. Политологический анализ глобальных проблем свидетельствуето том,что поиск путей их разрешения представляются делом
весьма сложным и трудным. При этом политическое разрешение глобальных проблем в современном мире
предусматривает реализацию эффективной, действеннойисбалансированной политики в национальном, региональном и глобально-планетарном масштабах. Вместе с тем в статье уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: глобальные проблемы, политика,конфликты, цивилизация, окружающая среда, противоречия,
общество, природа, война, демография, стабильность, мир, безопасность, государство
In article global problems in the world and political solutions which in political science are still insufficiently studied are
considered. Следуеть to tell that global пробламы and their aggravations affect all the people and the world states. Therefore
demand collective effort of communities in their scientific decision. The politological analysis of global problems testifies that
search of ways of their permission are represented by business very difficult. Thus political permission of global problems in
the modern world provides realization of the effective, effective and balanced policy in national, regional and global and
planetary scales. At the same time in article the attention and to debatable questions is paid.
Keywords: global problems, policy, conflicts, civilization, environment, contradictions, society, nature, war, demography,
stability, world, safety, state

Адамзаттың жаһандық мəселелері өзара байланысты жəне кешендік, жүйелі тұрғыдаəлемдік қоғамдастықтыңресурстары мен күш-қуатын біріктіруді қажет етеді. Оларды шешудің негізгі саяси алғышарты –жаңа, неғұрлым əділетті əлемдік тəртіптіқалыптастыру, халықаралық қатынастарды жетілген
демократиялық жəне ізгілікті ұстанымдар негізінде қайта құру.
«Жаһандық проблемалар»термины ғылымиəдебиеттеXX ғасырдың 60-ы жылдарында қолданыла
бастаса, жаһандық мəселелердің ұстанымдары одан ілгерірек пайда болған. 1950 жылдардың аяғында-ақ
жаһандық экологиялық мəселебіршамаайқындықпенкөріне бастады.Адамзат қоғамының басынан
кешірген XX ғасырдағы дүниежүзілік соғыстар,өткен ғасырдың 1940-50 жылдар аралығында ядролықракета қаруын жасауы жер бетінде адамзатқа өзін өзі жою қауіпін төндірді.
Шамамен осыдан жиырма жылданастамбұрын америкалық философ Фрэнсис Фукуяма «тарихтың
ақырын» жариялады. Бірақта, оған сенген адам шамалы. Біршама уақыт өткенен кейін əлемді адам нанғысыз жүйелі дағдарыс жайлады. Американ саясаттанушысы Самюэл Хаттингтонның жан түршігерлік
болжамына сай қатерлі соғыстар, ұлтаралық жəне конфессияаралық қақтығыстар, экономикалық сілкіністер «өркениеттердің тоғысуы» арқылы əлемдік қоғамдастықтың шет аймақтарынан орталығына қарай
орын ауыстыра бастады. Мемлекеттік-саяси құрылымның бұрынғы үлгілері қағаздан жасалған үйлердей
құлап жатты жəне «домино» ұстанымынасайбасқада жаңа құрылымдарды қамти түсті.
Өндірістің, халықтың, жалпы адамзаттың өміріне қажет ресурстарды пайдаланудың даму шектері
тіптен айқынырақ, нақтырақ, дəлірек білінуде. Əлемде табиғатресурстары жыл өткен сайынтез сарқылуда жəне т.б. Осылай, қазіргі əлемде жаһандық мəселелелер пайда болуда. Қазіргі əлемдегі жаһандық
мəселелер – бүкілəлемді сипаттағы саяси, экономикалық, əлеуметтік, экологиялық мəселелер кешені[1]
жəне олардың шешілуіне адамзат өркениетінің тағдыры тəуелді. Жаһандық мəселелер жəне олардың
ушығуы барлық елдер мен халықтардың мүдделерін қамтиды. Сондықтан, оларды ғылыми тұрғыдан
шешуқоғамдастықтың ұжымдық, бірлесе əрекет етуін талап,қажет етеді.
Жаһандық мəселелердің одан ары ушығуы ғалымдармен қатар саясаткерлердің, мəдениет қайраткерлерінің, əлемдік қауымдастықтың түрлі топ өкілдерінің көңілдерін ерекше алаңдатуда. Біздің өркениетіміздің бүгінгі таңдағы жағдайын, философиялық тұрғыдан жете түсінуге əрекет жасалуда. Ресейлік ғалым
Н.Скатов: «Қазір, шамасы алғаш рет,жалпы адамзат бір адам тəрізденді, яғниөзінің, адамзаттың, өлімжітімін енді еш күмəнсіз жете түсінді», деп атап көрсетті.
Жаһандық мəселелерді жете түсіну барысында осындай жалпылама бағыттарменқатар, бүкілəлемдік
дамудағы ең қауіпті, дəл сол мезет үшін ең ауыр үдерістерді жылдам айқындауға тұрақты ұмтылыс бар.
Мысалы: танымал американдық ғалым жəне фантаст А.Азимов«біз, қоршаған ортаның ластануы мен
нашарлауы, озон қабатыныңжұқаруы, ормандар мен тірі табиғаттың жойылуы, ядролық қаружарақтыжинаудан туындайтын қауіптербізге өркениеттердің қирауы жəне жердің өзінің өмірлік
қабілетінің бірден төмендеуі қатерін төндірген уақытта өмір сүрудеміз»,-дегенпікір білдіреді.
Сонымен, біз жаһандық мəселелерден адамзаттың өмірлік іс-əрекетінің əртүрлі жақтарын қамтитын,
оның одан ары өмір сүруіне маңызды қауіп-қатер төнетінін көріп отырмыз. Осындай туындап отырған
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жағдайларға байланысты бізде мынандай сұрақ туындайды: Əртүрлі жəне көптеген жаһандық
мəселелержəне олардың бүкіл адамзат үшін маңызы туралы жинақталған əлемдегі білімді қалай жəне
қандайжүйеге келтіруге болады?
Глобалист – ғалымдар ( зерттеушілер)жалпы адамзаттық мəселелердің ішіндеүш негізгі жаһандық
мəселелер тобын қарастырады.
Бірінші топқа: Халықаралық қатынастар саласына байланысты проблемалық мəселелер кіреді жəне ол
оған тəн қайшылықтар мен объективті түрде қажетті түрлендірулерді айқындайды, көрсетеді.Осы түрдегі
бүкілəлемдік фундаменталды міндеттерді орындауда саяси алғышарттар ерекше маңызды.
Екінші топ: Тұлға мен қоғамның өзара қарым-қатынасы арасындапайда болған жəне айқын көрінген
жаһандық мəселелерді қамтиды. Бұл мəселелер тікелейжеке адам мен оның болашағына байланысты.
Үшінші топқа: Адам мен табиғаттың өзара əрекет ету саласындағы жаһандық проблемалар жатады.
Бұл адамдардың тіршілік əрекетінің қажеттіліктері мен қоршаған ортаның мүмкіндіктері арасындағы
теңгерімнің болмауына байланысты проблемалар. Осы бүкілəлемдік ауқымдағы мəселелердішешу үшін
саяси алғышарттармен қатар ғылыми-техникалық алғышарттар да өте маңызды екенін ескеру қажет.
Жоғарыда атап өтілген мəселелерді ғылыми негізде зерттеу барысындабіз көрсетіп отырған əрбір
топқа тəн жəне ең маңыздыжаһандық мəселелерді олардың саяси жақтарына аса мəн бере отырып, өте
мұқият,саналы қарастырған орынды.
Бірінші топқа бүгінгі таңдағымаңызды мəселе – бейбітшілік сақтау мəселесі жатады. Осы
мəселеніталдауға көңіл аудара отырып,XX ғасырдың басына дейін адамзат тарихында соғыстар
жергілікті жəне аймақтық сипатта болғанын баса айту қажет. Адамзатқоғамдастығының тіршілік
əрекетінің тұтас жаһан-дық интернационалдануының басталуына, əлемдік шаруашылықтың пайда
болуына, осы жағдайда əлемді қайта бөлугенемесеəлемдікүстемдікті орнатуға тырысатын нақты
күштердің пайда болуына орай, соғыстар дүниежүзілік, жаһандық сипат алды. Соңғы 5,5 мың жыл ішінде
адамзат қоғамы 14 мыңнан аса соғыстарды басынан өткізген. Ескере кететін бір жағдай осы кезеңде тек
292 жыл бойы ғана қарулы қақтығыстар болмады.
Адамзаттың қоғамдық өмірініңинтернационалдануыныңобъективті заңдылығы, көбінесе, қарулы
қақтығыстарды тудыратын саяси, мемлекетаралық, ұлттық, діни жəне басқақайшылықтардың ушығуы
түрінде де көрінгенін айтуға болады. Бұл қақтығыстар адамдардың өмірін жəне адамзат кемеңгерлігі
дүниеге əкелген материалдық құндылықтарды жан түршігерлік түрде жаппай жойды[2] жəне əлі де
жоюда. XVII ғасырда өткен соғыстар барысында Еуропада 3,3 млн.адам қаза болды, XVIIIғасырда – 5,64
млн. адам, 1801-1914 жылдар аралығында – 5,7млн. адам, алXX ғасырда болған екі дүниежүзілік соғыс 65
млн. астам адам өмірін əкетті. Алайда екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанымен Жер бетінде бірыңғай
бейбітшілік орнағанжоқ. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде, көптеген үйреншіктіқару-жарақты қолданған шектеулі (жергілікті) соғыстар мен қақтығыстар орын алды. Əртүрлі сараптауларбойынша
осындай соғыстар мен қақтығыстар саны 200-ден асады. Мамандардың пайымдауынша, олардың
барысында қанша адам өмірден өткенін нақты анықтауқиын. Осымəселе бойынша жүргізілген ғылыми
зерттеулерде шамамен 20 миллион деген цифр келтіріледі. Бұған қоса, көптеген елдердің тұрғындарына
өте үлкен материалдық жəне рухани шығын келтірілген, көптеген, миллиондаған адамдардың тұрмыс
жағдайы айтарлықтайнашарлады.
Қазіргі кезге дейін жиналған ядролық қару арсеналы адамзатқа орасан зор қауіп төндіруде. Олардың күйрету қуаты соншалықты, ол қарумен Жер бетіндегі барлық тіршілік иелерінбірнеше рет
жоюға болады.
Ядролық қарусыз, зорлық-зомбылықсыз əлемді құру – аса маңызды жəне қиын міндет. Барлық мемлекеттер мен халықтардың, жер бетіндегі барлық адамдардың бірлесе күш жұмсауы арқылы оның шешімі
табылуы мүмкін. Осындай бастаматүбегейлі жаңа психология мен құндылықты бағдарларды қалыптастыруды, əрбір адамның Жер бетіндегі тіршіліктің тағдыры үшін өз жауапкершілігін түсінуін талап етеді.
Қарастырылып отырған жалпыадамзаттық мəселелердің тобына көптеген дамушы елдердің арта
қалуын болдырмау мəселесі де кіреді. Осы елдердебірқатар күрделі əлеуметтік-экономикалықмəселелер
орын алған. Оларға денсаулықты сақтаудың қанағаттанарлықсыз жағдайын, білім беру саласының арта
қалуын, шектен тыс жұмыссыздықты, жаппай аштық пен жоқшылықты, қарапайым тұрғын үйлердің
тіптен жеткіліксіздігінжəне т.б. жатқызуға болады.
Жаһандық мəселелердің екінші тобы, біз айтып өткендей, ең алдымен адамның өзіне – биоəлеуметтік
тіршілік иесі ретінде қатысты «қоғам-тұлға» түріндегі проблемалар. Бұл жағдайлар, мəселелер өз
шешімін табуы үшінаштық пен тамаққа жарымаумен, ғылыми-техникалық өрлеудің теріс салдарларымен
күресу, денсаулық сақтау, білім беру, адамзаттың рухани ортасын «ластанудан» сақтаудың толғақты
мəселелерін шешуге байланысты бүкіл адамзаттың көп салалы еңбегін қажет етеді.
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Біздің заманымыздың атап өтілген іргелі проблемаларының ішінде «демографиялық жарылыс»
немесе ғаламшардың халық саныныңүдемелі өсу мəселесі халықаралық ғылыми жəне қоғамдықтоптардыңтолық назарында. Егер 1800 жылы жер бетінде 952 млн. адам, 1900 жылы – 1656 млн.адам,
1987 жылы 5 млрд. адам өмір сүрсе, 2000 жылы 6 млрд. астам адам, ал 2013 жылы – 7 млрд. астам
адам өмір сүрген. Демографтардың болжауы бойынша 2100 жылға қарай Жер тұрғындарының
саны12,5 млрд. адамға жетпек.
Бүгінгі таңда Жер тұрғындарының негізгі өсімі дамушы елдердің үлесінде болуы ғаламшардағы демографиялық жағдайды қиындата түсуде. XXIғасырдың басында олардың тұрғындарының саны ғаламшардың барлық тұрғандарының 4/5 бөлігін құрамақ.Алайда осы елдер өзінің экономикалық артта қалушылығына байланысты өзінің күрт өсуші тұрғындарына қалыпты тұрмыс жағдайын жасауға қабілетсіз.
Осы топтағы жаһандық проблемаларды табысты шешу үшін жеке мемлекеттерде де, əлемдік қоғамдастық ауқымында да өткізілетін демографиялық жəне əлеуметтік саясаттың мəні аса маңызды.
Жаһандық мəселелердің үшінші тобы – «табиғат-қоғам» түріндегі мəселелер. Бұл жерде экологиялық,
климаттық, шикізат, энергетика, азық-түлік жəне осы секілдібасқа даорын алған жағдайларды шешуге
көңіл аудару қажеттігі алға қойылады.Осы бағыттағы проблемалардыңішінде де жəне жаһандық мəселелердің арасында даөмірлік маңызы зорэкологиялық мəселе болып табылады. Көптеген ғалымдар мен
мамандарқазіргі кезде экологиялық қатер адамзаттың өмір сүруі үшін ең қауіпті деп санайды.
Бұл тұжырымды көп уақыт бойы адамның шаруашылық іс-əрекетінде табиғаттан неғұрлым көп алу
үдерісі басым болғандығымен түсіндіріледі.Табиғатта өзін өзі оңалтудың, тазалаудың үлкен мүмкіндіктері бар деп есептелген. Бірақ, өнеркəсіп өндірісінің дамуы, оның қалдықтарының көбейуі, табиғи ортаның
өзара байланысы мен тұтастығының бұзылуы оның табиғи жағдайына нақты қауіп-қатер төндірді. Ол ауа
жəне су бассейндерінің ластануымен, табиғи ресурстардың сарқылуымен, өсімдіктер мен жан-жануарлардың көп түрлерінің жойлуымен, жалпы биологиялық ресурстардың азуымен, қалпына келмейтін энергетикалық əлеуеттің (көмір, мұнай, газ) азайуымен жəне т.б. байланысты. Бұған қоса, бір экологиялық
жағдайлардың шиеленісуібасқа мəселелерді де қиындатады.
Танымал француз ғалымы Ж.И.Кусто осыған байланысты төмендегідей ой білдіреді: «Бұрын табиғат
адамға қауіп төндірген, ал қазір адам табиғатқа қауіп төндіруде». Кейбір есептеулерге сай, 90-шы
жылдардың ортасындағы (Жер тұрғындарының саны 5,5 млрд. адам) ғаламшардың биосферасына əсердің
көлемі мен қарқындылығыадам саны 50 млрд. асатындайтас дəуіріндегі қарапайым қоғаммен салыстырғаннан да жоғары болған.
Біз өмір сүріп отырған жаңа дəуірде, бүкілəлемдік ауқымда өнеркəсіптің дамуы адамның қоршаған
ортаға тигізетін зияны мен қиянаты енді жергілікті сипат емес, жаһандық сипат алуына себеп болды.
Сонымен бірге, адамдардың табиғатқа əсер ету құралдары өте үлкен көлемде өсті, ал олардың ғаламшардағы шаруашылық іс-əрекетініңауқымышексіз ұлғайды. Тарихта алғаш рет адамзаттың іс-əрекеті геологиялық жəне басқа ғаламшарлық үрдістермен салыстыратын жағдайға жетті. Аса көрнекті ғалым
жəнеойшыл, биосфера туралы ілімнің негізін қалаушы В.И.ВернадскийXX ғасырда «адам бірінші рет ірі
геологиялық күшке айналады» деген тұжырым жасады.
Қазіргі адамдар өз еркімен немесе амалы жоқтан өздерінің сан қырлы іс-əрекетінде қоршаған ортадағы əртүрлі заттардың мазмұнын өзгертуге мəжбүр. Алайда ондай өзгерістер табиғат үшін əрдайым
жағымды емес.
Адамның табиғатқа əсері ғаламшардың сырт келбетін де айтарлықтай өзгертеді. Мысалы, осындай
əсердің салдарынан XX ғасырдың соңғы ширегіне қарай 9 млн.км2 шөлейтті аймақтар пайда болды. Бұдан
басқа, 30 млн. км2 жердің ( құрлықтың бүкіл көлемінің 1/5 бөлігіндей) шөлге айналу қаупі бар. Бұл қауіп
əлемнің 100 аса мемлекеттерін қамтиды.
Соңғы 500 жылдың арасында адамзат ғаламшардағыормандардың 2/3 бөлігін жойды. Алайда бұл үрдіс
əлі де жалғасуда. Мысалы, 80-ші жылдардың ортасына қарай ластану салдарынанБатыс жəне Шығыс
Еуропаның15 мемлекетіндегі 7 млн. га аса ормандар жойылған.
Соңғы уақытта парниктік əсер деп аталатын құбылыспен байланысты Жер климатыныңкелешектегі
жаһандық жылынуыкөптеген ғалымдардыңерекше алаңдаушылығын туғызып отыр.
Сөздің толық мағынасында, ауа-райының өзгеруі –жалпы адамзат қоғамдастығы үшін үлкен қасірет.
Шындығында, белгілі бір климатологтың айтуынша, бақылаусыз парниктік əсер өркениетті 500 жыл
аралығында жоюы мүмкін.
Əйтседе, аталған атмосфералық құбылыстың жалпы адамзаттың тіршілік етуіне ықпалы туралы нақты
болжаулардыңөзара айырмашылығының көпекеніне көңіл аудару керек. Ол нақты алғанда, болашақта
парниктік əсер құбылысының өзінің өту барысы шамаларын бағалауда үлкен айырмашылықтардың
болуымен, яғни төмендегі сұрақтарға берілетін жауаптардың əртүрлі болуымен байланысты. Осы
құбылыстытудыратын газдардың жиналуы қаншалықты тез, жылдамболмақ?Жаһандық климаттың
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жылынуына ол қалай əсер етеді?
Тіпті ғаламшарлық ауқымда температураның +10С көтерілуі атмосфераның айналуы жəне топырақтың
ылғалдануы жағдайынаедəуір өзгерістерəкеледі. Ал климаттың осындай өзгерісібірқатар мамандардың
пікірінше XXIғасырдыңортасына қарайжүзеге асуы мүмкін. Бұның салдары жер өңдеуге, егіншілікке
жəне шаруашылық іс-əрекетінің басқа түрлеріне қолайлы аймақтардың бірталай орын ауыстыруы болмақ.
Бұл өзгерістер, егер де олар жүзеге асқан жағдайда, миллиардтаған адамдардың өмірлік мүдделерін өзгертеді, тұрғындардың жаппай миграциясын тудырады, инфрақұрылымы қалыптаспаған аймақтарға
адамдардың қоныс аударуына түрткі болады, ең соңында, əлеуметтік ауырзардаптарменсаяси күйзелістердің себебіне айналады.
Саяси глобалистика мамандарының сараптамаларына сай,жаһандық мəселелердің одан ары ушығуы
қоршаған ортаның нашарлауы, аштық, ғаламшар тұрғындарының біршама бөлігінің азғындануы, халықтың мəжбүрлі қоныс аударуы, бала өлімініңкөбейуі, жұмыссыздық, өмірден үмітін үзу жəне т.б. секілді
жағымсыз құбылыстардың бүкіл əлемде кең тарауына əкелуі мүмкін. Осының бəрі əлемдік қоғамдастықта саяси климаттың күрт төмендеуіне себеп болмақ. Осы тəріздес футурологиялық сценарий нақты
жүзеге асқан жағдайда, адамзат баласының одан ары өмір сүруіне қауіп төнбек. Дəл осындай жағдайды
болдырмас үшін ұлттық, аймақтық жəне жаһандық деңгейдетиімді жəне үйлестірілген экологиялық,
энергетикалық жəне шикізаттық саясат қажет деген тұжырымға келуге итермелейді.
Жаһандық мəселелерді шешу үшінəлемдік қоғамдастық мақсатты, өзара келісілген саяси стратегияны
жүргізуі керек. Онда екі негізгі бағытты-ғылыми –техникалық саясат, əлемдік жəне ұлттық саясатты атап
көрсеткен дұрыс.
Ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерімен шаруашылықты ұйымдастырудың əлемдікалдыңғы
қатарлытүрлеріненегізделген ғылыми-техникалық жəне экономикалықтиімді саясат экологиялық,
шикізат, энергетикалық жəне басқа да ғаламдық мəселелерді шешудің маңызды шарты болып табылады.
Қазіргі кезде технологиялық революциядан үлкен үміт күтуде. Бүгінгі таңда бұл үрдісте екі негізгі
бағыт айқын білінуде. Бірінші – біздің уақытымызға тəн шикізат пен энергияны өндіру жəне пайдаланудың, əртүрлі материалдарды өңдеудің, сонымен бірге қоршаған ортаны қорғаудыңəдіс-тəсілдерін жетілдіру жəне жаңғырту. Екінші – аталған салаларда қолдану үшін түбегейлі, тіптенжаңа технологияларды
қалыптастыру.
Дəстүрлі технологиялық тəсілдерді жетілдіру жолы өндірісте табиғи ресурстарды неғұрлым оңтайлы
жəне тиімдірек пайдалануға, шаруашылық айналымына қазіргі кезде кең пайдаланып жүргенкен орындарына қарағанда,кен қоры төмен, пайдалы қазбаға жету қиын кен орындарын енгізуге мүмкіндік береді.
Сонымен бірге, ол бастапқы материалдарды өндіру менөндеудің тиімді əдістерін қалыптастыруменжəне
оларды екінші рет пайдалануды барынша қолданумен байланысты.
Бұндай жол көп жағдайда жаһандық мəселелердің аралық шешімін табуға көмектеседі. Бірақ ол
қорынемесе мөлшері түбіндешектеуліболатын пайдалы қазбаларды, энергетика көздерін,
ауылшаруашылық алқаптарын пайдалану көлемінің өсіп отыруына бағытталған. Тағы бір
ескеретінжағдай,дəстүрлі техно-логиялардыңмеханикалық құралдар мен материалдарды қолдануға
негізделуі. Ол өндіріс қалдықтары-ның көлемінің ұлғаюына жəне энергия шығындарының өсуіне əкеледі.
Ғылыми-технологиялық алғышарттары мен жалпыадамзаттық қиыншылықтарды болдырмау жағдайын
жасау бағыты келешекте едəуірзор мүмкіндіктер береді. Ол тіптен сайып келгендежаңа технологияларды
қалыптастырумен байланысты. Осы бағыттың пайда болуы ҒТП жаңа кезеңімен анықталады.
Ғалымдардың пайымдауын-ша, осы бағыттың ауқымында дəстүрлі технологияларда əртүрлі
материалдарды өңдеу үшін қолданыла-тын мехникалық құралдар бірте-бірте химиялық, физикалық,
биологиялық жəне басқа үрдістермен ауыстырылады. Оларды адамның жасампаз еңбегінде қолданудың
тəжірибелік мүмкіндіктерін қарастыру заттардың тек пішінін ғана емес, сонымен қатар олардың ішкі
құрылымын да кең көлемде өзгертуге ерік береді. Ол əртүрлі материалдардың физикалық,
химиялыққасиеттері мен басқа да сапаларын түп негізі-мен өзгертуге жағдай жасайды.
Осы орайда мысал ретінде жаңа технологияларға өндірісте электронды шоқтарды қолдану жатады.
Мамандардың пікірінше, олар алдын ала берілген қасиеттеріне сай жаңа қоспа алуға мүкіндік береді.
Электрондық шоқтарды пайданану барлық белгілі материалдарды өте жоғары дəлдікпен өңдеуге жол
ашады. Сайып келгенде жоспарланған жоғарғы технологиялық үдерістің өндіріске енуіне негіз бола
алады.
Адамзатты материалдық ресурстармен қамтамасыз ету мəселесін технологиялық төңкеріспен тығыз
байланысты материалдарды жаңадан қолдан жасау саласындағы революция шеше алады. Кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, болашақта көптеген материалдардың негізін сазбалшық, пластмасса жəне құм
секілдішикізаттың кең тараған жəне қолжетімді көздері құрайды. Жаңа үдемелі материалдардың мысалы
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ретінде өткізгіштігі өте жоғары, аса өткізгіш керамиканы айтуға болады.
Жаһандық мəселелерді шешуге жəне адамның өмірлік іс-əрекетін түрлендіруге микроэлектрондық
жəне компьютерлік революция елеулі үлес қосады[3]. Қазір футурологтар электроника, коммуникация,
қарым-қатынас құралдары, жасанды интеллект салаларындағы жетістіктердіңөзінің алдында болған
«гомо сапиенстен» елеулі айырмашылығы бар адамның жаңа түрі«гомо электроникустың» пайда болуына əкеледі деп болжайды. Ғылыми-техникалық прогресстың жетістіктерін пайдаланудың арқасында осы
жаңа түрге жататын адамдарда неғұрлым жақсы дамыған қабілетті ойлау ақыл есі болады жəне олардың
ойлауы жылдамда тиімді болмақ. Ғалымдардың ойынша, жаһандық мəселелерді шешудің ғылыми-техникалық мүмкіндіктері қазірбар, некелешекте қалыптасады. Сондықтан олар жүзеге асырудыңсаяси
жағдайларының маңызы зор.
Ғаламдық мəселелерді қоғамдық қажеттіліккешешуүшін қазіргі кездегі əлемдік қоғамдастықты,
əділетті, демократиялық бастамалар негізінде саяси реформалау үрдісі арқылықол жеткізуге болатын
баянды бейбітшілік, халықаралық тұрақтылыққажет.
Халықаралық тұрақтылық дегеніміз конфронтациялық доктриналардан, күшке сенім артудан бас
тарту, ешбір елдіңбасқа ел ішіндегіжағдайдың барысын өзгертуге, сот немесе төреші
болуғақұқығыныңжоқтығына байланыстыбасқа мемлекеттердің ішкі істеріне тікелей немесе жанама
араласуды болдырмау-ғақызметтенеді.
Адамның қолы жеткен жетістіктерінжою, күйрету құралдарының бар болу жағдайында, бейбітшіліктің тұрақты болмауы, демилитаризация, қаруланудыбірте-бірте қысқарту жəне Жердегі тіршіліктің
өзініңжойылуына қауіп төндіретін жаппай қыруқаруларын одан ары қысқарту, келешектеолардан толық
бас тартуға дейін жету мəселелерін халықаралық өмірдің күн тəртібіне қояды. Ғаламшардың саяси
өміріне жаңа мемлекеттер мен халықтардың белсенді араласуы халықарарлық қатынастарды
демократияланды-рудыжаңа деңгейге көтереді. Тең құқықты негізде барлық мелекеттердің қатысуымен,
барлық-үлкен, кіші мемлекеттер мен халықтардың мүдделері, ерекшеліктері, көзқарастары ескерілген
жағдайда, тек сонда ғана, жаһандықмəселелердің тиімді жəне оңтайлы шешімінтабуға болады.
Халықаралық қатынас-тарды демократияландыру –халықаралық қоғамдастықтың барлық мүшелерінің
қатысуымен мəселелерді шешуді барынша интернациоландыру. Халықаралық қатынастарды
гуманизациялау – адамның өзіндік құндылық екенінмойындауға,оның құқықтары мен бостандықтарын
толық қамтамасыз етуге бағыттал-ған мораль нормалары мен адамгершілік аясына əсер етудің тоқтаусыз
өсуі, оның «адами сипат»алуы.
Барлық елдердің күш жұмсауы арқылы халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің толық қанды
бағытын қалыптастыру, яғни бейбіт қатар өмір сүру қағидатынбарлық мемлекеттердің дəйекті түрде
ұстануы негізінде жаңа халықарарлық саяси тəртіпті орнату, баянды бейбітшілік пен мемлекеттердің жанжақты қарым-қатынасын дамытудың шарттары мен кепілдіктері болып табылады.
Саясаттануда халықаралық саяси тəртіп деп тек нақты құрылымды,сəйкес халықаралық құқық
ұстанымдары мен нормалары,халықарарлық келісімдермен шарттар жүйесінде рəсімделген (немесе
рəсімделмеген) халықаралық саяси қатынастар жүйесін ғана емес, сонымен қатар халықаралық ұйымдар
мен мекемелерді жəне басқа да институттардыайтатынын ескерген абзал.
Жаһандық мəселелерді шешу адамзат санасын экологизациялаусыз мүмкін емес. Экологизациябұл
адам баласының келерұрпағының одан əрі аман-есен жалғасын табуын,адамзаттың тіршілігінтолық
қамтамасыз ететін факторлар жүйесі болып табылатын,біздің əлемнің табиғи ресурстарын тұрақты
пайдаланбау мүмкін емес екенінЖер тұрғындарының басым бөлігініңжете түсінуімен тығыз байланысты. Сондықтан да, табиғаттың күйреуі өркениетке зардап əкеледі. Қоршаған ортаның азуы арқылы
əлемдік дамудыболдырмайтын ғаламдық ойлау түрін қалыптастыру маңызды. Осындай ойлау түрінде
экологиялық құндылықтар басымдылыққа ие болады. Сонымен бірге, табиғат жəне оның өзге де бөліктері мен адам өзара байланысты, болмашы маңызы аз элементтері жоқ біртұтасдеп қарастырылады. Экологиялық сана қоғам мен табиғат арасында үйлесімді қатынастардың орнауына себепші болады.
Экологиялық жəне басқа да жаһандық мəселелерді шешу тек өз санасындағыықшамдалған эгоистік,
өзімшіл мақсаттар жүгінен, шектен шыққан элитаризмнен, басқыншылық идеологиясынан, күш көрсету
психологиясынан арылған адамның қолынан келеді. Ол абстрактілі сциентистік жəне технократиялық
бағыттардың шектеуінен, тар шеңберлі ойдың тоқырауынан жəне ұлттық көрсоқырлықтан азат болуы
шарт, керек.
Адамзаттың ғаламдық мəселелер туғызатын қауіптен арылуы, бүкіл əлемнің ауқымдыəлеуметтік, əділеттілік жəне шынайы тепетеңдікке қарай алға басуымен тығыз байланысты. Жеке мемлекеттердің ішінде, тіпті жалпы əлемдік қоғамдастық деңгейінде, күрделі əлеуметтік жəне саяси қайшылықтарды шешпей
бүкіл адамзат баласының алдында тұрған жаһандық сынқатерлергелайықты ғылыми тұрғыда жауап беру
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мүмкін емес. Саяси глобалистика шеңберінде жаһандық мəселелерді шешу мақсатында халықаралық
қатынастарды саяси реформалаудың бірқатар жобалары мен тұжырымдамалары дайындалған.
Алғашқылардың бірі болып, Рим клубына арналған екінші баяндама деген атпен белгілі М.Месаревич
пен Э.Пестельдің «Жол торабындағы – жол айрығындағы адамзат (Человечество на перепутье)»(1974)
кітабында баяндалған «табиғи өсу» тұжырымдамасы жасалғанболатын. Осы тұжырымдаманы жасаушылар XX ғасырдың екінші жартысындағы адамзат қоғамдастығының жағдайының негізгікөрсеткішіоған
тəн «дағдарыстық синдром» деп есептейді. Ол «табиғи өсу » жағдайында болатын əлемдік саяси жүйеге
ауысудыңшешуші түрткісі болуы тиіс. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл жағдайда жүйе əрбір бөлігі
өзінің ерекше рөлін орындайтын жəне берілген рөлге сəйкес, сол бөліктің жалпы мүддеге сайдамуын
қамтамасыз ететін ортақ игіліктердегіүлесін пайдаланатын біртұтас ағза ретінде дамиды.
Глобалист ғалымдардың пікірінше, ғаламдық ауқымдағы саяси өзгерістер жаһандық билік құрылымын
қалыптастыруды қажет етеді. Бұл пікір Я.Тинбергтың «Халықаралық тəртіпті қайта қарау –Римклубына
арналған үшінші баяндама (Пересмотр международного порядка. Третий доклад Римскому клубу)»(1977)
еңбегіндегі «өзгерістерді жүзеге асырудың дүниежүзілік институттары» жобасында көрініс тапқан.
Осындай институттар ретінде Я.Тинберг, мысалы,«Əлемдік қазынашылық», «Азық-түліктіңдүниежүзі-лік
əкімшілігі», «Минералды ресурстардың дүниежүзілік агенттігі», «Технологиялық дамудың дүниежүзі-лік
əкімшілігі» жəнебасқаларды құруды ұсынған. Оның тұжырымдамасында дүниежүзілік үкіметтің сұлбасы
біршама айқын көрінеді. Француз глобалистерінің кейінгі жұмыстарында –М.Гранье «Үшінші
əлем:əлемнің төрттен үш бөлігі (Трети мир:три четверти мира)»(1980), Б.Гранотье «Əлемдік үкімет үшін
(За мировое правительство)»(1984)жəне тағы басқа еңбектерде жаһандық билік орталығытуралы ой əрі
қарай дамытыла түсті.
1949 жылы-ақ, Парижде өздерінің бірінші институты – Əлемнің азаматтарын халықаралық тіркеу
институтын (IRWC) құрған қоғамдық ағым-мондиалистержаһандықбасқаруғабайланыстырадикалдық
айқындамаұстанады[4]. Мондиализм (фр. monde-əлем) – дүниежүзілік мемлекетті құрудың қажеттілігі
мен жолдарын негіздейтін тұжырымдама. Осы бағытты ұстанушылар жаһандық мəселелерді шешу
үшінбилікті егемен мемлекеттерден əлемдік қоғамдастықты басқаратын жаһандық құрылымдарға
«саналы жəне бірте-бірте» беру қажет деп есептейді. Осы құрылымдарды қалыптастыруға байланысты
бірнеше көзқарастар мен пікірлер бар. Жиырмасыншы ғасырдың 70- ші жəне 80-ші жылдарының бірінші
жарты-сында глобалистикадарадикалдық бағыткең тараған болатын. Ол бағытты ұстанушылар жақында
халық-аралық қатынастардыңнегізгі субъектілері ретінде «ұлттық мемлекеттердің дəрменсіздігі
басталады»,- деп есептеді. Осыған орайжаһандық мəселелерді шешу жолын іздеу əлемдік үкіметті құра
алатын дүние-жүзілік парламентті сайлаумен байланыстырылды. Бірақ бірқатаржаңа тəуелсіз
мемлекеттердің пайда болуы,көптеген ұлттар мен ұлыстардың ұлттық-мемлекеттік егемен
құрылымдарды құруға деген ұмтылыстары іс жүзінде мемлекеттің əлемдік саясаттың негізгі субъектісі
ретінде ықпалының əлсіреуі туралы болжамды жоққа шығарды. Айта кетсек, Лондондық стратегиялық
зерттеулер институтының сараптамасы бойынша, əртүрлі елдердегі шамамен 300-дей этникалық топтар
өз жағдайларына наразы жəне қазіргі шекараларды өзгертетіндей өз мемлекеттерін құруға тырысады.
Сондықтан XXI ғасыр «жаппай этникалық қақтығыстар ғасыры» болуы ғажап емес.
Қазіргі кезде глобалистикадағы мондиализм біршама бірқалыпты, айқын емес түрде көрінеді. Əңгіме
жаһандық мəселелерді шешубарысында ілгерлеу мақсатында халықаралықұйымдар мен институттарға
толық билік беру қажеттілігі туралы болуда. Дүниежүзілік мемлекетті құру жоспарынақты уақыты белгісіз ұзақ мерзімге жылжытылды.
Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында жаһандық саяси институттарды құру туралы ойды жете түсінумен
қатар, глобалистикада жаһандық мəселелердің ушығуы жағдайында əлемдік дамудың саяси парадигмасын белсенді түрде іздеу жүзеге асырыла бастады. Ондай парадигма Г.Х.Брундтланд төрелік еткен
«Қоршаған орта жəне даму туралы халықарарлық комиссия» дайындаған «Біздің ортақ болашағымыз»
атты баяндамада қалыптасқанболатын жəне ол«Тұрақты даму» тұжырымдамасыдеп аталған. Комиссияның баяндамасында, мысалы, былай делінген: тұрақты даму дегеніміз бүгінгі күннің қажеттіліктерін
қамтамасыз ететін, бірақ болашақ ұрпақтың өз қажеттіліктерін қамтамасыз ету қабілетіне қауіп төндірмейтіндей даму.
ХХ ғасырдың90-шы жылдары əлемдік үкімет идеясы өз танымалдығынжоғалттыжəне де өз орнын
ұлттық мемлекеттеринституттарын əлемдік саясатпен халықаралық қатынастардың субъектісі ретінде
сақталуы негізіндежаһандық ынтымақтастық жобаларына берді.Осы тұрғыдағы жобалардың мысалы
ретінде И.Карлсон мен Ш.Рэмфалдың басшылығымен дайындалған «Біздің жаһандық көрші болуымыз»
баяндамасында берілген«жаһандық басқару жəне ынтымақтастық» тұжырымдамасы болып табылады.
Бұл тұжырымдамада жаһандық басқару жəне ынтымақтастыққатек үкіметтер мен үкіметаралық
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мекемелер ғана емес, сонымен бірге үкіметтік емес ұйымдар, азаматтардың қозғалыстары, трансұлттық
корпорациялар, ғылыми бірлестіктер жəне бұқаралық ақпарат құралдары да кіреді деп атап көрсетілген.
Жаһандық азаматтық қоғамныңқалыптасуы, тұжырымдама авторларыныңпікірінше, адамдардың өз
тағдырын өздері шешуге деген ұмтылыстары мен мүмкіндіктерінің біршама ұлғайуын айқындайды.
Осы кездеде басты əрекет етуші тұлғалар болып мемлекеттер қала береді, бірақ оларғаəлемдік
саясаттың басқа субъектеріменбірлесе қызмет етуіне тура келеді. Біздің пікірімізше, осы салада Біріккен
Ұлттар Ұйымы өте маңызды рөл атқаруы тиіс, əйтсе де, «Біздің жаһандық көрші
болуымыз»баяндамасыавторларыныңпікірінше, ол бүкіл жұмысын атқара алмайды.Жаһандық басқару,
алдыңғы глобалистік тұжырымдамаларға қарағанда, əлемдік үкімет немесе əлемдікфедерализмдеген
түсінікті тұспалдамайды.Жаһандық басқару тиімді болуүшін адамдар мен үкіметтердің өздері жəне өз
ұрпақтарының бейбіт қатар өмір сүруіүшін қалаулы болатын əлемді құруға бағытталған бірлесе күш
жұмсаудан басқа таңдаудың жоқ екенін жете түсіндіруге мəжбүрлейтінжаңаайқындама қажет. Ол үшін
азаматтық қоғамда көрініс табатын демократия жолын қатаң ұстану керек.
Қазіргі саяси ғылымда «жаһандық азаматтық қоғам» ұғымының маңызы артуда. Жаһандық азаматтық
қоғам деп ұлтына немесе азаматтығына қарамастан жалпы адамзаттық құндылықтарды мойындайтын
жаһандық деңгейде ұйымдастырылған адамдардың бірлестіктерін атайды. Бұл адамдар əлемдік дамудың
мəселелерін, əсіресе, үкіметқажетті іс-əрекеттерді жүзеге асыра алмайтын немесе асырғысы келмейтін
салалардағы мəселелерді шешугебелсене қатысады.
Жаһандық азаматтық қоғамның саяси негізі-экологиялық, соғысқа қарсы, мəдени, діни жəне т.б.
үкіметтік емес ұйымдардың жаһандыққозғалысы. Олар əлемдік қоғамдастықтағы қарым-қатынастың
ресми емеснемесе баламалы арнасы болып табылады жəне халықтар арасында өзара сенімді қалыптастыруға барынша үлес қосады.
Экономика жағынан алғанда, жаһандық азаматтық қоғам жеке кəсіпкерлерден, ең алдымен трансұлттық корпорациялардан тұратын жаһандық іскерлік секторға сүйенеді. Алайда, көптеген глобалист-ғалымдар жеке бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің артқанына көңіл аудара отырып, жеке тұлғалардың
қолындаэкономикалық билік пен күш-қуаттың шектен тыс шоғырлану қауіпінен сақтандырады.
Мемлекеттік шекаралардан тыс жəне орасан зор қашықтыққа ақпараттың жаһандық
ағындарынтаратуды қамтамасыз ететін жаңа техникалық құрал коммуникация, қарым-қатынас
құралдарының дамуыжаһандық азаматтық қоғамның технологиялық негізінқұрайды. Бұл əлемдік дамуда
«қарым-қатынастағы жаһандық төңкеріс» деп аталатын құбылыстың пайда болуына əкелді. Саяси
глобалистикада «жаһандық азаматтық қоғам» мəселесімен қатар, мемлекеттің жаңа үлгісін қалыптастыру
мəселесі де белсенді түрде қарастырылуда. Енді, тек жай ғана құқықтық немесе əлеуметтік емес, «табиғиəлеуметтік», «экология-лық», «тұрақты» үлгілері іздестірілуде. Ондай мемлекет əрбір адамның
құқықтары менбостандықтарын қамтамасыз ете отырып, адамдар өмірін тиімді түрде ұйымдастырудың
жəне олардың өмірлік қажеттілік-терін өтеудіңжаңатəртібі ғана емес, сонымен қатар азаматтардың
барлық кейінгі ұрпақтары үшін дəл осындай мүмкіндіктерді сақтауы,олардың қауіпсіздігін қамтамасыз
етуі, қоршаған табиғи ортаны сақтау-ды жəне жақсартуды, табиғи қазбаларды тұрақты пайдалануды
жүзеге асыруы тиіс. Бұл мемлекеттің түбегейлі жаңа функциялары, оларды іс жүзінде атқару тіпті əрине
оңай емес. Өйткені осығандейінгі мемлекет үлгілері əрі кеткенде өздерінің негізгі құқықтық
нормаларындаосы функцияларды тек қана жариялады, бірақ ешқашан жүзеге асырмады.Тұрақты даму
жолына ауысу үрдісінде демократия өзінің қазіргі түрін өзгерте отырып, ноосфералық демократияға
немесе ноократияға (адамгершілік ақыл-ой демократиясы) айналады деп есептейді. Демократияның
ондай түрінде көпшіліктің шешімі емес, тек дауыс берушілердің мүдделерін ғана есепке алмайтын,
сонымен қатар əлеуметтік-табиғи өзара іс-əрекет-тіңбарлық мүшелерінің-болашақ ұрпақтың да, қоршаған
табиғи ортаның да мүдделері ескерілетіноңтай-лы шешімбірінші орында тұрады.
Орыс космизмының негізін қалаушы Н.Ф.Федоров XIXғасырдың аяғында: «Əлемнің ақыры таяп
қалды, ал адам болсаөз əрекетімен сол кезді жақындата түсуде, өйткені қалпына келтірмей тек пайдаланушы өркениеттіңөз ақырынжеделдеткеннен басқа ешнəтижесі болмайды»,-деп жазды. Жүз он бес жыл
бұрын индустриалды түрдегіөркениетті осылай бағалау тек көреген ойшылдардың қолынан келетін. Бұл
көзқарастар тек бүгінгі таңда ғана, жан-жақты жете түсінілді. Жер бетіндегі ядролық, экологиялық жəне
басқа апаттардың нақты қауіпі қоғамдық санадағы адамзаттың келешегі туралы маңызды өзгерістердің
себебіне айналды. Қазір жаһандық мəселелер халықаралық саясижəне ғылыми ұйымдардыңназарында.
Жалпы адамзаттық мəселелерді шешудің мүмкін болатын басты жолдары белсенді талқыланудажəне осы
бағытта əлемдік қоғамдастықтың əректін үйлестіруге пəрменді күш салынуда.
Жаһандық мəселелерді шешудің саяси жолдарын іздеуге Біріккен Ұлттар Ұйымы үлкен үлес
қосуда[5]. Жаһандық мəселелер БҰҰ Бас Ассамблеясының күн тəртібінде, ЮНЕП (БҰҰ қоршаған орта
туралы бағдарламасы), ЮНЕСКО (БҰҰ білім, ғылым жəне мəдениет мəселелері жөніндегі ұйымы), ФАО
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(БҰҰ азық-түлік жəне ауылшаруашылық ұйымы) секілді оның арнайы мекемелерінің ісəрекеттеріндебүгінгі таңда маңызды орын алады.
Қазіргі заманның жаһандық мəселелерінің саяси аспектілерін жете түсіну жəнезерттеу үшін БҰҰ
бастамасымен бірнеше беделді комиссиялар құрылған. Олар өздерінің қорытынды баяндамаларын БҰҰ
Бас Ассамблеясының талқылауына ұсыныпотырады.
Рио-де-Жанейрода 1992 жылы өткен қоршаған ортамен даму мəселелері бойынша БҰҰ Конференциясының нəтижесінің бірі – 52 мүшеден тұратын үкіметаралық орган, теңгерілген даму бойынша құрылған
комиссия. Ол қазір БҰҰ жүйесінде БҰҰ əртүрлі мекемелерінің жүзеге асыратынбағдарламаларын келістіруші жəне үйлестіруші орталық болып табылады. Бірақ Комиссияны тек жəй əкімшілікорган деп
қабылдаған дұрыс емес. Олтеңгерілген даму аясында жалпы саяси басшылықты жүзеге асыруүшін,
мысалы: Риода қабылданған Бағдарлама-21(XXIғасырдыңбағдарламалары) жүзеге асыруүшін жұмыс
істейді. Жалпы алғанда бұл бағдарламаның ұсыныстарын бірнеше басты бағыттарға жатқызуға болады:
жоқшылықпен күрес; қазіргі техносфераның қазбаларды пайдалануын төмендету; биосфераның тұрақтылығын сақтау; саяси, экономикалық жəне əлеуметтік салаларға қатысты шешімдер қабылдағанда табиғи
заңдылықтардың сақталуынескеру.
Көптеген глобалист-ғалымдар жалпыадамзаттық мəселелерді жеңілдету жəне шешу осы бағыттағы
саяси іс-əрекеттермен ғана емес, сонымен бірге адамзаттың дүниежүзілік тарихи дамуындағы өте
үлкенкөлемді құбылыспен де тығыз байланысты болады деп есептейді. Ол құбылысты «өркениеттік орын
ауысу», яғни қазіргі өркениеттенсапа жағынан өзгеше жаңа түрдегі өркениетке өту деп атайды.
Сонымен, жаһандық мəселелерді саясаттанулық талдау оларды шешу жолдарын қарастыру тіпті жай
ғана емес, аса күрделі жəнетіпті қауіптііс екенін көрсетеді. Мəселенің мəні мынада: ноосфераның бір
бөлігі ретінде адамзат қайтымсыз даму дəуіріне аяқ басты, ал онымен жаһандық сипаттағы əртүрлі
катаклизмдер байланысты. Қазіргі əлемде жаһандық мəселелерді саяси шешу ұлттық, аймақтық жəне
жаһандық-ғаламшарлық ауқымда тиімді жəне үйлесімді саясатты жүзеге асыруды көздейді.
Қорыта келе, барлық жоғарыда айтылғандар негізінде, жаһандану əртүрлі елдер мен халықтардың өзара байланыстары мен өзара əсерінкеңейту, мемлекеттер мен мəдениеттер арасындағыкөптеген кедергілерді жою үрдісін ұтымды үйлестіру деген тұжырым жасауға болады. Оған көп жағдайда заманауи ақпараттық технологияларды қолдану ықпал жасады. XX ғасырдың екінші жартысында дүниежүзілік тарихта
ешқашан болмаған, адамзат дамуының маңызды факторынаайналғанжаһандық мəселелердің ушығуы
орын алды. Саяси ғылымныңосы ғаламшарлық ауқымдағы феноменге реакциясы жаһандық мəселелердің саяси жақтары туралы білімдер жүйесі-саяси глобалистиканың пайда болуы болып табылады.
Саяси глобалистика шеңберінде ғалымдар біздің өркениетіміздің өмірлік іс-əректіндегі жаһандық ауру
жағдайларына диагноз, анықтама қоюға, сонымен бірге олардың əлемдік саяси дамуға ықпалын анықтауға, арттыра түсуге күш салуда. Қарастырылып отырған ғылыми бағытта адамзат қоғамдастығының қауіпті дерттерінемдеудің тиімді əдістерін іздестірудің де мəні зор. Осы əдістердің ішінде жаһандық ауқымдағы саяси реформалар мен қайта құрулар маңызды орын алады.
Саяси глобалистиканың маңызды функциясы ғаламшарлық мəселелер жағдайында өркениеттің
келешектегі дамуын болжау болып табылады.Осы тұрғыдағы зерттеулерде болашақтағы саяси тəртіппен
болашақ қоғамның саяси құрылымын көре білуге елеулі мəн беріледі.
1 Иванов А.П. Глобальные проблемы современности.-Ростов-на-Дону, 2012.-С.96.
2 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент.-М.:Дело, 2008.-С.273-300.
3 Иваненко А.П. Общество и научно-технический прогресс.-Харьков, 2010.-С.261-262.
4 Соціологічна енциклопедія.-Київ: Академвидав, 2008.-С. 242.
5 Гелей С.Д. Політологія.-Київ, 2013.-С. 196-197.
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КӨРНЕКТІ ТАРИХШЫ-ҒАЛЫМ, САЯСАТТАНУШЫ, ҚАЙРАТКЕР
Р.Б.Əбсаттаров –ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі, филос.ғ.д., профессор, Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедасының меңгерушісі,
Ə.Е.Шалтыков – с.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық
пəндер кафедасының профессоры
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Қасиетті Сыр бойынан талай даналар дүниеге келгені белгілі, талай даналар өз шығармашылығын
əлемге паш еткені тарихқа аян жəне осы дəстүр əрі қарай да жалғаса береді деген ойдамыз. Ондай
даналардың басы осындай текті жердің перзенттері болған Қорқыт Ата менƏбу Нəсір əль-Фарабилерден
басталмай ма?
Əрине, дарынды азамат болу оңай емес жəне ондай биікке көтерілудің өзі екінің – бірінен келе бермейді де.
Міне, осындай халқымыздың дарынды ұлдарының бірі Асылбек Мəлік – Айдар Хантемірұлы деп
есептейміз.
Қазақстанның көрнекті ғалымы, академик, елімізге еңбек сіңірген ғылым қайраткері, тарих ғылымдарының докторы профессор Мəлік-Айдар Асылбек (Асылбеков) 85 жасқа толып отыр. Оның балалық
шағы қазақты күштеп ұжымдастыру, одан кейін іле-шала болған ашаршылық пен қуғын-сүргінге тап
келіпті. Одан кейінгі кеңес-герман соғысы, халық шаруашылығын қалпына келтіру, тың игеру сынды
науқандар да ол кісіні айналып өтпеген. Осынау қиын-қыстау кезеңдер мен нəубеттердің ешбіріне
қарамастан əуелі орта, содан кейін жоғары білім алады. Əрине, оның сыры шыққан отбасының, еңбек
еткен, тұрған ортасының əсері күшті болды деуге орынды. Ашаршылық, саяси қуғын-сүргінді ата-аналарынан есітіп өскен, əкесіХантемір сауатты болған, майданға кеткенше ұжымшардың, ауылдық кеңестердің төрағасы болған. Соғыстан кейінгі қиын жағдайға қарамастан, білімге деген құштарлық сол кездегі
ұрпақта өте күшті болды. Сол бала жігіттер соғыстан қайтқан ересек ағаларымен бірге оқып, олардан көп
нəрсе үйренеді.Міне, жас Мəліктің үздік оқуына, бəлкім, осы жағдайлар себеп болғаны анық.
Біз,Мəлік-Айдар Хантемірұлын осы мерейтойымен құттықтап, алдағы өміріне ынтымақ пен береке
атты баға жетпес байлық, құймақұлақ щəкірт, иман мен сабыр, отбасылық бақыт жəне шығармашылық
табыс тілейміз.
Адам жүз жасаса да ғылым үшін оның ғұмыры қысқа. Ғылымның адам баласына тиісті лəззəтін көруге
болады, бірақ тұңғиық тереңіне армансыз бойлап, маржанын түгел тердім деуге болмайды. «Сегіз қырлы,
бір сырлы» деген теңеу ұлы ғұлама ойшыл Шəкəрім Құлайбердиевке ғана жарасар.
Сол сегіз қырдың бірі – ғылым көрінеді. Ғылым да Алланың керемет құдіреттерінің бір парасы.
Жаратушымыз Мəкеңе салауатты ақыл, терең білім, сезімталдық пен сергектік берген. Жүрегі жылы, ойы
ұщқыр, ең əуелі қара басына қатаң талап қоя білетіндігінің арқасында ол ірі ғалым дəрежесіне көтеріліп,
ізденістер мен қиыншылықтарға толы күрделі жолдан сүрінбей өтіп, биік тұлғалы қазақ зиялыларының
қатарына қосылды. Адал еңбегі мен алғырлығы, таланты мен дарындығы арқасында Мəкең суырылып
алға шығып, ең жоғары ғылыми атақ – академик атанды.
Мəлік Айдар Хантемірұлының өмірдегі барлық жетістіктеріне тек өзінің табиғат тарту еткен дарындылығы мен құдай берген қабілеттілігі арқасында ғана, күнбе-күн аяусыз тер төгіп, еңбек етуі арқасында
ғана қол жеткізгеніне куəміз.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы Асылбек отандық ғылым мен жоғары білімнің дамуына ат салысып келе
жатқан ірі ғалым жəне көрнекті педагог. Оның ғылым жолы, көбіне тəн, соғыс кезіндегі, одан кейінгі
жылдардағы қиыншылықтарды бастан өткізді.Ол өзінің шығармашылық энергиясын, өміріндегі негізгі
істеріне адал бола отырып,барлық күші мен білімін туған еліміздің дамуы үшін, өсіп келе жатқан жеткіншек ұрпақтарға беруге арнап келеді.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы ең əуелі тарихшы ғалым. Жалпы алғанда, əртүрлі мүдделілігіне қарамай,
қоғамдық ғылымдардың бір-бірін толықтырып отырады, өйткені олар белгілі бір мəселені, оқиғалар мен
құбылыстардыжан-жақтан қарастырып, оны барынша байытып, тереңдетугемүмкіндік береді.
Саясаттану, тарих, əлеуметтану, құқық, философия, экономикалық пəндері сияқты қоғамтану ғылымдарымен өте тығыз байланысты.
Айта кету керек, саясаттану саласындағы ғылыми зерттеу үш негізгі аспектіні қамтиды: теориялықəдістемелік, тарихи, нақты-эмпиристік. Сондықтан да саясаттану ғылымының да тарихпен қоян-қолтық
қалыптасқанына ешбір күмəн жоқ. Оған дəлел ретінде америкалық ғалым И.М.Сейттің пікірін келтірейік:
«Біз қазіргі күннің түбірі ерте заманда жатқанын түсінуіміз керек, сондықтан,тарих –ол бұрынғы саясат,
ал бүгінгі саясат – келешек тарих». Сондықтан болар, қайсыбір болмасын саясаттану жөніндегі ғылыми
зерттеулер саяси тарихқа көңіл бөлуді талап етеді.
Міне, осы тұрғыдан, профессор М. Асылбектің қай еңбегін алсаңыз да тарих пен саясат тығыз байланысты болып келеді. Бұл құбылысты оның ең алғашқы ғылыми еңбегінен-ақ байқауға болады.
Өзінің 1960 жылы жарық көрген «Патша өкіметіне қарсы қазақ тіліндегі үндеу – өлең туралы (1905
ж.)» деген тұңғыш ғылыми мақаласын М.-А.Х. Асылбеков ұлт-азаттық қозғалысына арнап, патша өкіметінің отаршылдық саясатын үлкен сынға алады. Мақала Омбы мемлекеттік мұрағатынан автор алғаш рет
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тауып, жариялаған өте сирек мəліметтер негізінде жазылған. Ол үндеу Қарқаралыдан шыққан омбылық
телеграфист Мұхамед-Мақсұт Хамидуллин-Бекметовтің жергілікті халық арасында кең таралған араб
графикасымен емес, конспирация мақсатында латын əріптерімен жазылған қазақ тіліндегі үндеу өлеңі
негізінде жазылған еді. Алайда мұндай конспирация оны тінтумен, тұтқындалып, Далалық өлкеден жер
аударылуымен аяқталған жазадан сақтап қала алмады. Патша əскерлерінің Жапониямен соғыстағы
жеңілісін жəне жергілікті еңбекші бұқараның ауыр халін əшкерелеген бұл үндеу-өлең халықты отарлық
езгіге қарсы белсенді қимылдарға шақырады.
М.-А.Х. Асылбековтің1963 жылы «ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан темір
жолдарында жұмысшы кадрлардың қалыптасуы» атты тақырыпта кандидаттық диссертациясы да
бұрынғы патша өкіметі кеңес өкіметінің қазақ жеріндегі ұлт кадрлеріне деген көзқарастары саясат ретінде
жан-жақты талданады. Оның бұл еңбегін еліміздіңүлкен кеңінен танымал ғалымдары Қазақ КСР ҒА
мүше-корреспонденті Г.Ф. Дахшлейгер, Қазақ КСР ҒА вице-президенті, академик А.Н. Нүсіпбеков пен
танымал тарихшылар И.Г. Пичугин жəне Х.Х. Хабиев, Е.Б. Бекмаханов, Б.С. Сүлейменов, М.Қ. Қозыбаев
жəне т.б. жұмысты жоғары бағалады. Олар бұл күрделі проблеманы зерттеудегі ғалымның өзіндік пайымдауы мен Мəскеудегі, Ленинградтағы, Өзбекстандағы, Қазақстандағы, Орынбор жəне Омбыдағы мұрағат
құжаттары мен материалдарын кеңінен пайдалануын атап көрсетті.
ХХ ғасырдағы 60-жылдардың ортасында оның «Қазақстан теміржолшылары бірінші орыс революциясы жылдарында (1905-1907 жж.)» (Алматы, 1965, 10 б.т.) деген тұңғыш, өте тартымды əрі мазмұнды
монографиялық еңбегі жарық көрді. Бұл еңбекте жəне басқа да көптеген ғылыми мақалаларында ол Ресей
империясының отары – Қазақстанның ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы əлеуметтікэкономикалық жəне саяси дамуының өзекті мəселелерін тыңғылықты зерттеді. Ұлы Сібір, Рязань-Орал,
əсіресе Орынбор-Ташкент, сондай-ақ Алтай, Жетісу жəне т.б. темір жолдардың, сонымен бірге Екібастұз,
Ленгір жəне т.б. жергілікті өндірістік маңызы бар темір жол тармақтарының құрылысы мен пайдалануға
берілуі Қазақстанды Ресейдің капиталистік өнеркəсібінің шикізат шылауы мен тауар өткізетін рыногына
айналдырды. Бұл сол экономикалық жағдайдың тек тереңдеп қана емес, сонымен бірге отарлық шеткері
аймақтарға кеңінен енуін де қамтамасыз етті. Өлкедегі теміржолдардың жүк тасымалын (шеттен əкелуі
мен шетке тасуын) талдау нəтижесінде тау-кен өндірісі мен ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу кəсіпорындарының, тауарлы мал шаруашылығының, қала тұрғындарының, сауда жəне т.б. өсуі, осы темір
жолға жақын аймақтардың дамуына əсер еткені де кітапта кеңінен зерттелді.
Кітапта Қазақстан темір жолдарында жұмысшы кадрларының қалыптасу процесі, əсіресе оны толықтырудың əлеуметтік көздері, құрамы, саны жəне əлеуметтік белсенділігі кеңінен пайымдалған. Автор
жергілікті тұрғындар мен қоныс аударушылардың көптеген əлеуметтік топтарының темір жол құрылысшылары мен темір жолдың өзінде істейтін жұмысшылар қатарын толықтырып отырғанын өте нақты
дəлелдеген. Бұлар Ресейдің орталық губернияларындағы жолдардан келген маманданған жұмысшылар,
əскерден босатылған төменгі шендегілер, кедейленген қоныс аударушы-шаруалар, қала кедейлері,
қолөнершілер, сонымен қатар маусымдық табыс табуға шығатын қазақ шаруалары жəне т.б. еді.
Монографияда Сібір магистралі, Орынбор, Ташкент, Жетісу жолдары, сонымен қатар Екібастұз жəне т.б.
өнеркəсіпті-өндірісті тармақтарда қазақтардың кең көлемде құрылыс жұмыстарына араласқандығын
көрсететін құнды фактілер бар. Қазақстан теміржолшыларының 1905-1907 жж. 5-6 мың адамнан 1917 ж.
30 мыңға дейін өсу жолының динамикасы ең алғаш рет көрсетіліп, олардың категориялары (тұрақты,
күнделікті жəне т.б.) мен жағдай ерекшеліктері, ұлттық құрамы талданған. Патша əкімшілігі «бұратаналарды» теміржол транспортына, əсіресе поездардың қозғалысына байланысты жұмыстарға жолатпады,
қазақтар, құрылыс жəне жөндеу жұмыстарына кең көлемде қатысқанымен, ресми шектеушілік жəне
мамандығы мен техникалық дəрежесінің жеткіліксіздігі нəтижесінде, 1917 ж. теміржолшылар қатарында
20%-дай ғана болды. Орынбор, Петропавл, Орал, Перовск жəне солар сияқты айтарлықтай ірі шеберханалар мен деполары бар станцияларда маманданған жұмысшылардың шоғырлануы, ал олардың араларында
негізінен Ресейдің орталық теміржолдарынан шыққан, көп жағдайда жұмысшылардың толқуларына
қатысқаны үшін қудаланғандықтан қоныс аударып келгендер көп еді, олардың елдің орталық жəне т.б.
аудандарымен байланыстары, теміржол телеграфының тəуліктік жұмысы жəне поездардың үздіксіз
қозғалысы, басқа да əлеуметтік-саяси факторлар теміржолшыларды Қазақстандағы революциялық қозғалыстың алдыңғы қатарына шығарды.
М.-А.Х. Асылбековтің монографиясы мен басқа да көптеген еңбектерінде Қазақстан теміржолшыларының 1905-1907 жж. бірінші орыс революциясына, сонымен қатар Ақпан жəне Қазан революцияларына
белсенді қатысуы бүкілресейлік оқиғалармен тығыз байланыста қаралған. Оларда теміржолшылардың
ереуілдеріне көп көңіл бөлінген, сондай-ақ кəсіподақ, РСДЖП-ның жергілікті топтары мен ұйымдары
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жəне басқа партиялар мен қозғалыстардың да қызметтері зерттелген. Перовск, Петропавл, Орал жəне
басқа да станциялардағы теміржол комитеттерінің 1905-1907 жж. революция кезеңіндегі жағдайы мен
алар орны баса көрсетілген, себебі олар жаңа революциялық биліктің бастамасы болған Жұмысшы
депутаттарының кеңестерімен деңгейлес еді.М.-А.Х. Асылбековтің бұл монографиясының өте құндылығы – онда алғаш рет бұған дейін зерттелмеген ХІХ ғасыр аяғы – ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан темір
жолдарында жұмысшы мамандардың қалыптасу үрдісі жан-жақты зерттелген, сол кезеңдегі өлкенің
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси дамуындағы жағдайы мен орны анықталған. Кітап Республика мен
одан тысқары аймақтардың ғылыми қауымының жоғары бағасын иеленді.
М.-А.Х. Асылбеков Қазақстанның индустриялық дамуы жəне жұмысшы табы тарихына байланысты
Кеңес Одағының көрнекті мемлекеттік жəне қоғамдық қайраткері Тұрар Рысқұловтың өмірі мен қызметін
зерттеп, оны еліміздің үлкен саяси қайраткер екендігін танытуы. 1969 ж., яғни бұдан 45 жыл бұрын, 1930шы жж. саяси қуғын-сүргін құрбандарының мəселесін баяндауда шектеушілік бар уақытта, М.-А.Х.
Асылбеков«РСФСР ХКК жанындағы Түркістан-Сібір темір жолын салуға Жəрдемдесу комитеті-нің
қызметі туралы» ғылыми мақала жариялады, бұл Комитеттің төрағасы Т.Рысқұлов – сол кезде РСФСР
ХКК төрағасының орынбасары еді. «Рысқұловтікі» деген атақ алған Түрксіб құрылысына Жəрдемдесу
комитеті магистральдың құрылысын сəтті жүргізіп, оны уақытында аяқтауға, пайдалануға беруге көп
қызмет атқарып, ықпал етті. Əсіресе жол бойына жақын аудандардың экономикалық ерекшеліктерін
зерттеуде, құрылысты қаржымен, материалдармен, техникамен жабдықтауда, мамандан-ған жұмысшы
күшімен қамтамасыз етуде ол қыруар еңбек етті. Комитеттің ұсынысымен шеттен жұмыс күшін əкелуді
шектеп, құрылыс жұмысына ашаршылық кезінде босқын болған қазақтарды кеңінен тарту-ды жүзеге
асырды, кейінірек олар магистральдың пайдалану жұмысына тұрақты қабылданды. Осының нəтижесінде
Түрксіб Қазақстандағы жаңа жұмысшы табының ұлттық кадрларын даярлайтын ошағына айналды.
Түрксіб құрылысына Жəрдемдесу комитетінің басында тұрған Т. Рысқұловтың қызметі М.-А.Х.
Асылбековтің басқа да еңбектерінде баяндалды, сонымен қатар Т. Рысқұловтың үш томдық, кейін бес
томдық кітабы шығарылды.
М.-А.Х. Асылбековтің алғашқы еңбектерінің өзінде-ақ ғылыми жəне зерттеу əдістеріне тəн негізгі
бағыттары – кеңестік тарих мектебінің ең жақсы дəстүрлерінің рухындағы кең ауқымдылық жəне прагматизм, құбылыстарды терең талдап,оларды қоғамда жүріп жатқан саяси үрдістермен тығызбайланыстырып,мол деректерді жан-жақты, əрі объективті пайдалану айқын аңғарылды.
1968 жылдан бастап М.-А.Х. Асылбековөз қызметін тарих ғылымына толықтай арнайды. Ұзақ əрі
тынымсыз еңбектің нəтижесінде «Қазақстан теміржолшы кадрларының қалыптасуы жəне дамуы (19171970 жж)» монографиясы 1973 ж. Алматыда жарық көрді. Бұл еңбекте тұңғыш рет Республика жұмысшы
табы мен инженер-техникалық интеллигенциясының бірден-бір ірі əрі алдыңғы қатарлы тобының кеңес
дəуіріндегі жарты ғасырдан астам тарихи жолы саяси тұрғыдан да кешенді түрде зерттелген. Аталмыш
еңбек Москва, Алматы, Астана, Ташкент жəне Орынбор мұрағаттарындағы жаңа мұрағаттық құжаттар
мен материалдар негізінде жазылып, онда Қазақстанды шапшаң индустриаландыру ерекшеліктері
анықталды. Үлкен территория мен пайдалы қазбаларға бай аймақтарды игеруде алдыңғы қатарға транспорт, оның ішінде теміржол шықты, ол қала мен ауылды, өнеркəсіп пен ауылшаруашылығын байланыстыруды жүзеге асырар еді, сонымен қатар халықты Республиканың өз ішіндегі жүйемен жəне Кеңес
Одағының Орталық жəне басқа да аймақтарымен байланыстырар еді. Қазақстанның экономикалық өмірінің күре тамырына айналған теміржол транспорты жаңа жұмысшы кадрлар мен инженер-техникалық
қызметкерлерді, əсіресе кешегі қазақ шаруаларынан даярлау мен тəрбиелеудің ірі ошағына айналды.
Монографияда теміржолшы кадрларды қалыптастырудың ең басты кезеңдері, əлеуметтік көздері мен оны
толықтыру жолдары, ХХ ғасырдың 20-30 ж.ж. жұмыссыздыққа қарсы күрес, Түрксіб, Трансқазақстан
магистралінің (Петропавл-Көкшетау, Көкшетау-Ақмола, Ақмола-Қарағанды жəне т.б.) учаскелері мен
басқа да теміржол тармақтарының құрылысы мен пайдалану жұмысына қазақ шаруаларын, бірінші кезекте ашаршылық босқындарын тартудың ерекшеліктері зерттелген. Теміржол транспортында басқалармен
салыстырғанда көбірек шоғырланған ұлттық кадрларға аса көп назар аударылған, ал осы фактор бүгінгі
күнге дейін дəстүрге айналған. Монографияда теміржолшылардың Қазақстанның экономикалық қуатының өсуіне қосқан үлесі, əсіресе фашистік Германия мен милитаристік Жапонияға қарсы Кеңес Одағының Ұлы Отан соғыс кезінде жəне соғыстан кейінгі жұмысы нақты көрсетілген. Онда қазақ ауылдарынан
шығып, ірі өндіріс басшылары мен еңбек озаттары болған республиканың атақты теміржолшылары
туралы қызғылықты фактілер мен тұжырымдамалар бар.
М.-А.Х. Асылбековтің кеңес заманындағы Қазақстанның индустриялық дамуы мен жұмысшы табының тарихындағы аз зерттелген осы проблемаға арналған бұл монографиясын бұрынғы КСРО-ның ғылыми қауымы жоғары бағалады. М.Қ. Қозыбаевтың, Т.Б. Балақаевтың, Р.Б. Сүлейменовтің,Л.И. Киселева118
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ның, К.Нүрпейісовтың, Н.Г. Пан мен Г.В. Виноградовтың, Ю.И. Романовтың жəне көптеген басқа да
ғалымдардыңрецензияларында автордың Қазақстан жұмысшы табының ірі тобы – теміржолшылардың
тарихи ұзақ уақытқа созылған күрделі де жəне көп қырлы қалыптасу процесін шынайы, объективті
жағдайда тұжырымдағаны, оны пайымдауда өте бай деректік базаны ұтымды да жəне нақты пайдаланғаны көрсетілген. Бұл еңбектің жаңашылдығы, зерттелген проблеманы сын көзбен талдау ерекшелігі атап
көрсетілген.
М.-А.Х. Асылбеков бұл проблема бойынша көптеген мақалалар жариялады, 1972 жылы сəуірде
Донецк қаласында өткен «КСРО-ның жұмысшы табы жəне индустриялық дамуы» атты Бүкілодақтық
ғылыми конференцияда «Қазақстандағы социалистік индустрияландырудың кейбір ерекшеліктері» деген
тақырыпта баяндама жасады.
Қарқынды ғылыми-зерттеу жұмысының нəтижесінде 1974 жылы «Қазақстан теміржолшы кадрларының қалыптасуы жəне дамуы (1917-1970 жж.)» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Бұл
докторлық диссертация республиканың ғылыми өмірінде айтарлықтай оқиға болды.
М.-А.Х. Асылбековтің С.Б. Нұрмұхамедов жəне Н.Г. Панмен бірлесе жазған «Қазақстан жұмысшы
табының индустриялық кадрларының өсуі (1946-1965 жж.)» деген атпен 1976 жылы Алматыда жарық
көрген үшінші монографиясын да ғылыми қауым өте жақсы қабылдады. Бұл осы тақырыпқа алғашқы
қорытылған еңбек еді. Онда соғыстан кейінгі алғашқы онжылдықтарда жұмысшы табы дамуының негізгі
проблемасы жан-жақты əрі кешенді талданған еді. Монографияда жұмысшыларды толықтырудың көздері
мен формалары, олардың мəдени-техникалық деңгейінің өсуі, маман даярлаудың əртүрлі жолдары мен
формалары, еңбек жəне тұрмыс жағдайлары, материалдық тұрмыс жағдайының проблемаларының өзекті
мəселелері зерттелді. Мол деректік база, сын көзбен талдау жəне қорыту, қаралған мəселенің айқындылығы, тарих ғылымының соңғы жылдардағы методологиялық жетістіктерін тиімді пайдалану кейбір даулы,
дискуссиялы мəселелерді айқын ашып көрсетуге көмегін тигізіп, оқиғалар мен фактілерді дұрыс бағалауға мүмкіндік берді. Жұмысшы табының қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеумен
қатар, бұл алғашқы арнаулы зерттеуде республиканың əлеуметтік-экономикалық жағдайынан туындаған
ерекшеліктері дұрыс көрсетіледі. Еңбекте тұңғыш рет жұмысшылардың дамуының басты факторларының бірі – демографиялық жəне ұлттық құрамы, кəсібі, еңбек өтімі жəне т.б. қырлары кешенді түрде
қаралды. Онда ұлттық кадрлардың өсу проблемасына басты назар аударылды.
Іргелі зерттеулер нəтижесі ретінде Алматыда орыс тілінде шыққан «Кеңестік Қазақстан жұмысшы
табының тарихы» (1987 ж., І том, 1988 ж. ІІ томдарын) еңбегін ерекше атауға болады. Бұрынғы КСРО
көлемінде бұл еңбек ұлттық республикаларда шыққан алғашқы басылым.Ол бұл көлемді еңбектің негізгі
авторларының бірі болды.
80-жылдардың екінші жартысынан бастап ғалымның негізгі ғылыми шығармашылығы Қазақстан
халқының əлеуметтік-демографиялық даму тарихы мен саясатынаарналады. М.-А.Х. Асылбеков пен Ə.Б.
Ғалиевтің орыс тілінде шыққан «Қазақстандағы əлеуметтік-демографиялық процестер (1917-1980 жж.)»
(Алматы, 1991) монографиясы ғылыми жұртшылыққа бірден танылды. Оның бұрын идеологиялық
себептермен тарих ғылымындағы назар аударылмаған саласы – тарихи демографияға нағыз қарқынды
бетбұрыс əкелгенін еш əсірелемей-ақ айтуға болады. Бұл еңбекте Қазақстанның əлеуметтік-демографиялық ұзақ тарихи кезеңге созылған дамуы елдегі кең көлемді əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өзгерістер негізінде алғаш рет біртұтас жəне жан-жақты қарастырылған. Республикадағы əлеуметтік-демографиялық дамудың басты факторлары мен бағыттарына кешенді көзқарас авторлардың бұл процестің
болашақтағы дамуына ғылыми-тұжырымдамалық болжамдар жасатты. Тұтастай алғанда, бұл зерттеу
жұмысы жаңа методологиялық деңгейде тарихи демография проблемаларын айшықтауды нақтылады,
оның шешудің жолдарын да көрсетті.
Осы зерттеудің жалғасы ретінде өзекті, əрі кезек күттірмейтін, терең зерттеуді қажет ететін М.-А.Х.
Асылбеков пен В.В. Козинаның 1995 ж. «Қазіргі Қазақстанның демографиялық процестері» атты
монографиясын айтуға болады. Бұл еңбекте Қазақстан халқының өсіп-өну проблемасы экология жəне
денсаулық сақтау мəселесімен тығыз байланыста қарастырылған. Зерттеуде республиканың əлеуметтікэкономикалық дамуының демографиялық процестерге ықпалы талданған, ал бұл əлемдік қаржылық
дағдарыс жағдайында тəжірибелік маңызы өте зор мəселе. Қазақстанның индустриялық, əлеуметтікдемографиялық жəне саяси дамуының өзекті проблемаларын ғалым тарихнама проблемаларымен тығыз
байланыста қарастырады. Атап айтқанда, ол осы салада тек қана соңғы жылдары көптеген мақалалар
жариялады.
Ғалым өз еңбектерінде отан тарихының сан-саналы бағытын қамтыған күрделі де іргелі мəселелерін
зерттеді. Ол «Қазақ ССР тарихы» – бес томдық (көне заманнан бүгінге дейін), «Кеңестік Қазақстан
жұмысшы табының тарихы» – екі томдық, «Қазақстан тарихы. Очерктер» қазақ жəне орыс тілдерінде –
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(Алматы, 1993-1994 ж.ж.), «Қазақстан тарихы» – ағылшын тілінде (1998), сондай-ақ, бес томдық
«Қазақстан тарихы» (Алматы, 2010) сияқты күрделі еңбектердің негізгі авторларының бірі. Əсіресе соңғы
басылымының 3,4-томдарына оның қосқан үлесі мол болды. Бұл түйінді, іргелі еңбектерде ғалым
Қазақстанның ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. тарихының сан-салалы жəне кең ауқымды проблемаларын қарастырды.
Автор Қазақстанның индустриялық дамуы тарихнамасындағы талқылауды қажет ететін мəселені, атап
айтқанда, оның мерзімдік кезеңдерін белгілеуді алғаш көтерді. Өз концепциясының негізінде, ол
Қазақстанда индустрияландыру Ұлы Отан соғысы қарсаңында аяқталмаған, онан кейін де жалғасты деген
тұжырымдаманы құжаттық жəне логикалық негізде пайымдады.
Қазақстанның демографиялық ахуалын объективті тұрғыда зерттеу нəтижесінде, М.-А.Х. Асылбеков
алғашқы болып Қазақстан халқының ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы саны мен ұлттық
құрамын, еліміздің қазіргі территориясына сай, территориялық (қала-село-аймақтар) орналасуын жəне
басқа демографиялық ерекшеліктерін нақтылап, анықтап берді. Ғалымның бұл тұжырымы Қазақстан
халқының Кеңес дəуірі мен қазіргі егемендік жағдайда өсіп дамуын салыстырмалы түрде талдауға жол
ашты. Миграциялық толқындардың республика тұрғындарының əлеуметтік жəне ұлттық құрамына
əсерін, демографиялық апаттардың себептері мен зардаптарын анықтады, қазақтардың өз жерінде аз
ұлтқа айналуын, олардың экономиканың индустриялық салаларындағы азшылдығын жан-жақты талдап
қана қоймай, сонымен қатар қала тұрғындары құрылымында да төмендігін терең зерттеді. Ғалымның
еңбектерінде Қазақстан қоғамының əлеуметтік құрамындағы өзгерістерге жаңа көзқарас ерекше пайымдалған. М.-А.Х. Асылбековтың тарихи демография проблемалары бойынша еңбектері қоғамдық ғылымдарға барынша ықпал етіп, үстемдік жүргізген кеңестік идеологиялық факторлардың салдарынан ұзақ
уақыт бойы тоқырауға ұшыраған ғылымның бұл саласына ірі бетбұрыс əкелді деп батыл айтуға болады.
М.-А.Х. Асылбековтың ғылыми шығармашылығында айқын көзге түсетін ерекшелігі – оның зерттеу
тақырыптарының жан-жақты, кешенді түрде болуы жəне терең талдануы. Оның зерттеутнысандар алуантүрлі: қазақстанның əлеуметтік, саяси, экономикалық дамуы, азаттық қозғалысы, Қазақстанда өнеркəсіп
пен теміржол дамуы, жұмысшы табы, оның ұлттық кадрларының қалыптасуы, қазіргі кезде – Қазақстан
халқының дамуы, көші-қоны,ұлт зиялыларының іс-əрекеті, Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қазақстан жағдайы əне т.б. мəселелер.Ол индустриялық өзгерістер мен əлеуметтік-демографиялық даму үрдістерін бүкіл
қоғам тарихымен тығыз байланыста қарайды. Ғалым зерттеулеріндегі методологиялық пайымдаулар
зерттелген мəселелерді объективті түрде жəне жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. М.-А.Х. Асылбеков
Қазақстан халқы туралы өзекті мəселелерді қарастыру үшін өте маңызды, өзіндік бірқатар методологиялық қағидаларды қалыптастырды. Ғалым тарихымыздағы «ақтаңдақтарды» зерттеуге де көп көңіл
бөлуде.
Қазақстандағы демографиялық процестерге арналғанМ.-А.Х. Асылбековтың еңбектерінде тарихи
демографияның өзекті мəселелері тұжырымдамалық тұрғыдан қайта пайымдалып, халық санының өсімі
мен құрамындағы өзгерістер əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өмірмен жəне қоршаған ортада қалыптасқан жағдаймен тығыз байланыста қарастырылады.
М.-А.Х. Асылбеков 346 ғылыми еңбектерінің, оның ішінде 16 монографияның авторы. 5 томдық
«Қазақ ССР тарихын, 5 «Қазақстан тарихын», «Қазақстан тарихы. Очерк»,екі томдық «История рабочего
класса Советского Казахстана» жазуға қатысты. Оның еңбектерінің ғылыми құндылығы жоғары болумен
қатар, оның практикалық маңызы да өте зор. Қазақстанның бүгінгі таңдағы демографиялық ахуалына
қатысты зерттеулері, əсіресе халықтың өсіп-өнуіндегі келеңсіздіктің себептерін, тұрғындардың негізгі
əлеуметтік топтарының бүгінгі таңдағы жағдайын айқындауы ғылыми негізделген тұжырымдар. Бұл
қазіргі демографиялық саясатты саралау мен жүзеге асыру үшін өте маңызды.
Оның Қазақстан тарих ғылымының дамуына қосқан зор үлесі республиканың жəне одан да тысқары
аймақтардың ғалымдар қауымына кең танымал. Ол редакциялық-баспа жұмыстарына да ауқымды үлес
қосты, тарихтың өзекті проблемаларын қамтитын көптеген монографиялар мен жинақтардың редакторы.
М.-А.Х. Асылбеков таяу жəне шет елдердің жетекші демограф-ғалымдарымен тығыз ғылыми байланыс
орнатқан. Оның ғылыми жəне педагогикалық қызметі тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шет
елдерде де кең танымал əрі жоғары бағаға ие. Ол 1992 ж. АҚШ ғалымдарының шақыруымен СанФранциско жəне Беркли (АҚШ) қалаларындағы университеттерде тарихи демография жəне əлеуметтік
тарихтың өзекті проблемаларынан лекция оқыды.
М.-А.Х. Асылбеков Қазақстан ғылымын көптеген елдерде үлкен абыроймен танытқан ғалым. Ол 1995
жылы Москвада өткен социологтар мен демографтардың, 1997 жылы Берлинде өткен «Орталық Азиядағы миграция: оның даму мен тұрақтылыққа əсері» атты халықаралық конференцияларға, 2008 жылы
Москвада өткен «КСРО-да болған жаппай ашаршылықтың тарихи жəне саяси мəселелері (30 жылдар)»
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атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен т.б. көптеген ғылыми жиындарға белсене
қатысты. Академик М.-А.Х. Асылбековтың төрағалығымен 2008 ж. Ресей Ғылым академиясының
«Күнделікті өмірдегі адам: өткені мен болашағы» Ғылыми кеңесінің аймақтық секциясы құрылды.
Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының бас ғылыми қызметкері, ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор М.-А.Х. Асылбеков республика халқының революцияға
дейінгі, кеңес дəуіріндегі жəне тəуелсіздік кезіндегі негізгі өзекті мəселелерін зерттеу жұмыстарына
жетекшілік етуде. М.-А.Х. Асылбековтың басшылығымен 2008 ж. Тарих жəне этнология институтының
бір топ демограф-ғалымдары Қазақстан мұрағаттарында кездеспейтін 1937 жəне 1939 жж. халық санақтарының облыстар мен аудандар, қалалар мен ауылдар бөлігіндегі Қазақстанға қатысты материалдарды
Ресей мұрағаттарынан тауып, Қазақстанға жеткізді. Бұл құжаттар 1930-жж. Қазақстан тарихының
шынайы тарихи шындығын айқындауда зор ғылыми маңызға ие. Қазіргі кезде ғалымның басшылығымен
4 томдық «1937 жəне 1939 жж. Бүкілодақтық халық санақтарындағы Қазақстан халқы» атты кітап баспаға
дайындалуда.
М.-А.Х. Асылбеков Қазақстанның тарихшы-демографтарының көшбасшысы. Осы саладағы өзінің
ғылыми мектебін құрып, жоғары білікті ғылыми ізбасарларын даярлауда. Қамқор аға, ақылшы ретінде
оның жетекшілігімен 12 ғылым докторлары, 50 ғылым кандидаттары диссертациялар қорғады. Бүгінде
шəкірттері қазақстанның түкпір-түкпірінде ғылым, білім, басқаружүйелерінде жемісті еңбек етіп жүр.
Шəкірттерінің ішінде өзі сияқты көрнекті ғалымдар, белгілі басшылар да бар.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы қаншама ғалымдардың, ұстаздардың еңбектерін дұрыс бағалай біліп,
олардың ғалым болып қалыптаусуына өзінің əріптестік септігін тигізді.
Өнегелі шəкірт, ұлағатты ұстаз белестерінен өткен академикМ.-А.Х. Асылбек соңғы жылдары дамып
келе жатқан отандық тарих ғылымындағы тұлғатану саласына да өзіндік үлесін қосуда. Оның жетекшілігімен жəне қатысуымен қазақтың көрнекті қайраткерлеріƏ.Бөкейхан, М.Тынышпаев, Т.Рысқұлов жəне
т.б., танымал ғалым-ұстаздар А.М. Панкратова, П.Г. Галузо, С.Б. Бəйішев, А.Н. Нүсіпбеков,Б.С.
Сүлейменов, Т. Тəжібаев, Р.Б. Сүлейменов, М.Қ. Қозыбаев жəнеЖ.Қ. Қасымбаевтың ғылыми мұрасы мен
қызметіне арналған диссертациялық жұмыстар қорғалып, монографиялық еңбектер мен мақалалар жарық
көрді.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор академик, белгілі ғалымтарихшы ғана емес, ол жас ғалымдардың жанашыр кеңесшісі, көрнекті ұстазы, құрметті оқытушысы.
Оған куə – ол ұзақ жылдар бойы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті тарих
факультетінің профессоры ретінде тарихшы студенттерді тəрбиелеуде жемісті еңбек етуінде.
М.-А.Х. Асылбеков ғылым, білім жүйесіндегі ұзақ жылғы жемісті еңбегі үшін бірнеше əртүрлі
марапаттарға ие болды. 1998 жылы оған «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым жəне техника қайраткері»
деген атақ берілді. 2003 жылы ҚР ҰҒА академигі болды.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы, сөз жоқ,көшбастар көшелі азамат, заманға лайық тұлға. Ол Қазақстан
тарихында өз орны бар ардагер азамат. Ел өмірінің негізгі саласының бірі – оқу мен білімін өркндетуге
елеулі үлес қосып келе жатқан білікті маман ретінде ел құрметіне бөленіп келеді.
Жасы ұлғайған жан үшін əрбір күннің, сағаттың, сəттің қадірін академикМəлік ағамыз түсінеді,
сондықтан да ол өзінің шығармашылық энергиясын, өмірдегі негізгі істеріне адал бола отырып, танымсыздықты тануға, барлық күші мен білімін туған еліміздің дамуы үшін, өсіп келе жатқан жеткіншек
ұрпақтарға арнап келеді.
Мəлік-Айдар Хантемірұлы Асылбек өзінің 85 жылдық мерейтойын шығармашылық күш-қуаты кемелденген, əлі де жүзеге асыратын мол ойлар мен идеяларға толы кезеңде қарсы алуда.
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