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Проблемытеории и практики национального вопроса выдвинулана одно из первых мест исследование
воспитания межнационального согласия. В этой связи возникает немало вопросов по организации этого
процесса в системе образования и общественной жизни.
Каждый из нас практически ежедневно бывает и объектом воспитания,и воспитателем, сам оценивает
уровень культуры, согласия общающихся с ним людей и сам им оценивается. Верны или неверны наши
оценки, действенны или неэффективны воспитательные усилия- все это зависит от содержания нашего
опыта, полноты наших суждений, их научной обоснованности и, наконец, степени их практического
использования. Между тем, на мой взгляд, не всегда учитывается то обстоятельство, что межнациональное согласие повседневной жизни проявляется в отношениях между конкретными личностями. Однако
систематическая воспитательная работа в условиях реформирования обществаеще слабо нацелена на
реального человека, на формирование у каждого гражданина необходимой культуры и согласия общения
в разнонациональной среде. Этот вопрос, по моему мнению, требует специального исследования.
К сожалению, в Республике Казахстан и Евразии нет ни системы, ни методики воспитания
межнационального согласия молодежи и населения. Воспитание межнационального согласия следует
начинать с детского сада, семьи, учебного заведения, на уровне обыденного и массового сознания. В
связи с этим в этой сфере необходима государственная политика. Она определяется, прежде всего,
трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается«человек, вступая в жизнь и приобретая в
обществе обязанности перед ним»[1].
Воспитание межнационального согласия активизирует познавательные потребности людей, закладывает основы познавательного интереса, что, в свою очередь, стимулирует их здоровый интерес ко всему
инонациональному и межнациональному. Следовательно, воспитание должно носить концептуальный
характер, выступать в защиту подлинныхнациональных ценностей, выделяя в них общечеловеческие,
общенациональные моменты, делая акцент на том, что объединяет, сплачивает народы.
Воспитаниемежнационального согласия – это система воздействия на человека в целях формирования
у него определенных интернационалистических взглядов, убеждений, норм, принципов, а также
ориентации его на практическое поведение в соответствии с этими взглядами и принципами. Оно
призвано всемерно способствовать росту нравственной закалки населения, формированию
невосприимчивости к антинародной пропаганде, националистической идеологии, выработке стойкого по
отношению к ним иммунитета. Прочность интернационалистических позиций рождает ясную цель,
задачу, дает возможность человеку смотреть на национальную жизнь с позиции, выходящей за рамки
узкого мирка, и преодолевать те трудности, которые способны привести обывателя в смятение.
В связи с этим возникает вопрос: как воспитать человека с высокой культурой межнационального
согласия? Думается, что важнейшую роль здесь призвана сыграть школа, т. е. система образования.
Поэтому сегодня неслучайно к числу актуальных и важных вопросов социально-политической науки
относятся основные задачи и принципы воспитания межнационального согласия прежде всего в система
образования.Система образования является основой решения важных задач и принципов воспитания
межнационального согласия молодежи и населения.
Каждое вступающее в жизнь новое поколение должно усвоить определенную сумму знаний,
накопленных своим народом и человечеством. Усвоение знаний происходит прежде всего с помощью
системы образования, играющего все более важную роль в развитии и сближении национальностей и их
воспитании в духе межнационального согласия и дружбы народов.
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Система образования и непрерывное ее развитие являются жизненно важной функцией нашего
общества и воспитательного процесса. Без всестороннего развития системы образования построить
цивилизованное общество и поднять культуру межнационального согласия невозможно.
Казахстанская система образования - объективная закономерность основы прогресса культуры
общения и составная часть развития национальных процессов. Эта тенденция углубляется и расширяется.
Суть ее можно определить как процесс интеллектуализации народов Казахстана, умножения их творческих способностей и возможностей, как основу межнационального согласия, т.е. можно говорить о
переходе мышления основной массы населения республики на уровень патриотическо-интернационалистического, общенационального сознания. Вместе с тем образование обновляющегося общества во всех
видах и формах пронизывает сферу основных задач и принципов воспитания мeжнaциoнaльнoгo согласия
и укрепляет их индивидуальную и коллективную, общенациональную мысль.
Идея культуры межнационального согласия, несмотря на ее силу, глубокие корни материальных
условий жизни общества не может утвердиться в умах молодежи, а тем более превратиться в господствующую идеологию стихийно и самотеком. Чтобы воспитать молодежи в духе подлинной дружбы народов,
освободить их сознание и чувства из-под влияния национализма и манкуртизма, требуются систематические, длительные и целеустремленные усилия государства и правительства, разнообразные воздействия
на психический и моральный облик индивидов. Возможности такого воздействия возрастают лишь после
того, как устанавливается демократическое, правовое общество и развертывается культурная и воспитательная работа[2].
Существенной особенностью формирования межнационального согласия молодежи является то, что
оно происходит на базе теоретического, а не обыденного сознания. Отмечая коренную противоположность национализма и подлинной дружбы народов, великиемыслители говорили, что они представляют
два миросознания в национальномвопросе. Любое же мировоззрение, как известно, с точки зрения своей
структуры, есть система законов, категорий и принципов, выражающих правильно или извращенно
сущность определенных отношений и процессов, различные типы связей и т. п.
Вмежнациональном согласии – вся будущность цивилизованного общества. Этим определяется
постоянная забота нашего государства об улучшениивоспитания межнационального согласия, о полном
преодолениинационалистических взглядов и настроений.Цели и задачи воспитания межнациональное
согласия состоит в том, чтобы исходя из сущности научного мировоззрения и в соответствии с принципами подлинной дружбы народов воспитать сознательное отношение каждого человека к своей Родине,
своему языку, народу и другим национальностям нашей страны, к народам мирового содружества, понимание необходимости укрепления дружбы народов, их бескорыстной взаимопомощи и сотрудничества.
Чтобы стать убежденнымпатриотом-человеком высокой культуры межнационального согласия, нужно
овладеть научной теорией общественного, национального развития, так как она дает ключ к пониманию
сущности тех объективных явлений и процессов, которые требуют дружественного, интерна-ционального
сотрудничества народов всех стран, определенного сочетания национальных и общенацио-нальных
интересов,когда речь идет о решении межнациональных, международных задач. Приходитсясчитаться и с
тем, что трудящиеся даже в цивилизованныхстранах имеют меньше опыта в решении международных
задач, чем задач внутренней жизни своих стран. Не исключенои давление пережитков национализмa,
шовинизма, расизма,космополитизма,манкуртизма.Наконец,в усвоении культурымежнационального
согласия
личностьюсвязанысо
сложностью
механизма
взаимодействия
общественно-го
ииндивидуального сознания, превращения приобретенных знаний в убеждения и действия.
Воспитаниемежнационального согласия является одним из важных вопросов политического
воспитания, которые постоянно находятся в центре внимания государства. Поэтому, на мой взгляд,
достаточно обосновано предложение о выделении особой научной дисциплины - этносоциологии,
этнополитологии, призванной заниматься изучением не только национальной жизни народов, способов
передачи личности вместе с другими духовными ценностями и всего своеобразия национального
развития, но и межнациональных отношений, общенационального, общечеловеческого бытия народов.
Рассматривая основные задачи воспитания межнационального согласия населения, в том числе
подрастающего поколения, как важный участок политической работы, государство на различных этапах
своей деятельности определяло его основные направления, формы и методы, обобщало накопленный
опыт. В нашем обществе вся действительность, все более упрочивающийся казахстанский образ
жизнисоздают благоприятную основу для формирования духовногооблика казахстанцев как патриотов и
гражданинов. Закрепление этих морально-политических качеств и их воплощение в действиях являются
вместе с тем результатом воспитательной работы нашего общества.
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Утверждение в сознании населения, прежде всего молодежи, идей культуры межнационального
согласия, гордости за страну, готовности встать на защиту завоеваний демократического общества и
преодолеть кризисную ситуацию было и остается одной из важнейших задач государства. Вместе с тем,
запрещаются государством разжигание социальной, расовой, национальной,религиозной, сословной и
родовой розни[3].
Сегодня особо тревожит нас будущее молодежи, которая из-за продолжающегося ухудшения
экономического положения чрезмерно увлеклась «теневым» бизнесом, преследуя единственную цель любым путем делать деньги. Многие из них потеряли веру во власть, видя, как в нее проникают
коррупция, трайбализм и т.д. Даже если мы и выйдем из кризисной ситуации, то, возможно, потеряем
душу молодого человека. Выход видится в том, чтобы вернуть всюмолодежь обществу, к сложившимся
ранее высоконравственным обычаям,традициям, в том числе и к культуре межнационального согласия.
Для того чтобы стать сознательными гражданами и патриотами, молодежи необходимо усвоить
принципы научной национальной политики, понять главные тенденции в развитии национальных отношений при капитализме, социализме и цивилизованном обществе; уяснить сущность и основные принципы межнационального согласия, взаимосвязь культуры межнационального общения и патриотизма, национального и общенационального, космополитизма и манкуртизма; овладеть идейным наследием великих
мыслителей; знать богатые общенациональные традиции казахстанского народа, всего человечества.
Необходимо научить молодежи с общенациональных, интернационалистических позиций оценивать
развитие национальных взаимоотношений, видеть источники национальных конфликтов в тех
противоречиях, которые возникают на почве колониальной политики, эксплуататорского строя. Многие
миллионы людей в мире еще находятся под сильным влиянием националистической, шовинистической,
расовой идеологии. Антинародная пропаганда способствует распространению космополитизма,
манкуртизма, разжигает чувство национальной неприязни, раздувает национальную вражду, пытается
натравливать народы друг на друга. Не все националистические предрассудки изжиты и в
цивилизованных странах. Молодежь сможет противостоять и активно бороться с любыми проявлениями
националистической идеологии, если дать ей конкретный материал, убедительно разоблачающий
аргументы идейных противников, вооружить их знаниями, умениями и навыками борьбы.
Исходя из изложенного можно конкретно сформулировать следующие принципы, обеспечивающие
эффективность воспитания межнационального согласия молодежи в системе образования.
Во-первых, оно должно опираться на те знания, которые молодые люди получили в школе, вузе,
молодежных организациях, на их жизненный опыт. Например, преподаватели-политологи могут
подробно не останавливаться на истории возникновения национального вопроса и идее культуры
межнационального общения, о чем студенты узнают из курса истории Казахстана и других дисциплин.
Казахстанский народ имеет огромный и многообразный опыт борьбы за подлинную дружбу народов,
против национализма, шовинизма, против различных уклонов национальных вопросов.
Во-вторых, теоретические проблемымежнационального согласия нужно излагать в тесной связи с
практикой революционного, национально-освободительного движения, обновления, реформирования
общества, сопровождать примерами общенациональных, интернационалистических дел молодежи.
Только таким путем межнациональное соглашение может утвердиться как повседневная норма их
поведения.
В-третьих, воспитывая межнациональное согласие, следует иметь в виду, что культурамежнационального общения – это не только определенное мировоззрение, но и особая совокупность национальных и
общенациональных настроении и чувств. Когда идеи межнационального согласия связаны с чувствами
симпатии идружбы к людям других национальностей и закреплены впоступках людей, мы вправе сказать,
что они не толькополучили определенную сумму знаний, но и превратили их всвои убеждения. Поэтому
необходимо исследовать социально-психологическиеособенности процесса воспитания межнационального согласия конкретных коллективов, социальных групп, так и отдельной личности, субъективные проявления межэтнических отношений.
В-четвертых, воспитание межнационального согласия не может вестись в отрыве от других сторон и
составных частей идейно-политического воспитания и форм общественного сознания: патриотического,
правового, нравственного и т.д. Вместе с тем оно обладает спецификой, решает свои особые задачи.
Учитывать эти обстоятельства необходимо для того, чтобы распределить учебный материал, не упустить
ни одной важнейшей воспитательной задачи. Разумеется, многообразные задачи воспитательной работы в
учебном заведении нельзя сводить только к воспитанию межнационального согласия. Необходимо освещать другие политические и этические проблемы, воспитывать молодежьна прогрессивныx традициях и
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т.п. Но эффективность воспитания межнационального согласиязависит от того, насколько плодотворно
мы соединим его с другими формами политического воспитания, основными проблемами данной науки.
В-пятых, формы, способы и конкретное содержание воспитания межнационального согласияразличных этапах исторического развития не могут быть одинаковыми по своему значению и роли. Их
действенность определяется, в частности, тем, насколько они соответствуют стремлениям и особенностям
новых поколений молодежи, общественномуи личному опыту молодых людей - учащихся, работников,
граждан и членов коллективов и т.д. Современная молодежь не имеет того опытаполитической борьбы,
борьбы за обновление, реформирование общества и дружбу народов, какой накоплен старшими поколениями. Но она, в свою очередь, располагает таким опытом, которого нет даже у их отцов. Молодость
закаляется и мужает в период, когда реформируется государство, побеждает демократия, созидается
материально-техническая база цивилизованного общества, укрепляется международный авторитет Республики Казахстан, растет влияние ее внешней политики на укрепление международных отношений, когда
осознается, что ядерное оружие несет в себе угрозу исчезновения человечества. К тому же высок образовательный уровень молодежи и велики ее возможности освоения научно-технической революции.
Ускорилось физическое созревание молодежи, но в то же время несколько затянулась пора юношества:
для многих юношей и девушек самостоятельная жизнь начинается лишь с того момента, когда они
заканчивают высшие учебные заведения и приступают к работе по специальности. Наука все органичнее
входит в нашу жизнь. Более совершенными и массовыми стали средства передвижения, информации и
политической работы. Непрерывно возрастает роль государственных органов и общественных
организаций в воспитании межнационального согласия.
В-шестых, в практике воспитания межнационального согласия молодежи необходимо учитывать
также национальные, религиозные, образовательные особенности народов, своеобразие их культуры,
быта, национальный составколлектива, района, области, страны. В Казахстане, например, кроме казахов,
русских, украинцев, татар, узбеков, живут и работают также представители более 100 с лишним национальностей. Естественно, что и высшие учебные заведения Казахстана являются многонациональными, в
них учитсяболее 100 тыс. представителей национальных меньшинств.
В-седьмых, необходима подготовка высококвалифицированных специалистов, знающих законы
общественного, национального развития, разбирающихся во внутренней и внешней политике
правительства и государства, обладающих широким кругозором. Для этого необходимо не только давать
молодежи знания, но и воспитыватъ у нее прежде всего высокую культуру межнационального согласия.
Обучение и воспитание молодежи, в том числе и в духе гармонизации межнационального общения, двуединая задача высшей школы. Решающее значение имеют не объем информации, который студент
усваивает за годы учебы, а научный уровень и воспитательный потенциал преподавания.
В-восьмых, преподавателям необходимо не только познавать общеэтнические умонастроение
студентов, но и работать среди них, быть активными проводниками в жизнь научной национальной
политики и высокой культуры межнационального общения. Более того, они должны активно разоблачать
лживость и теоретическую несостоятельность антиказахстанской пропаганды, решительно выступать
против национализма, шовинизма и расизма, против европоцентризма и манкуртизма и догматизма,
отстаивая гуманизм и чистоту национальных и общенациональных принципов[4].
В заключении следует сказать, что принципы и задачи воспитаниямежнационального согласия
молодежи очень сложное дело, требующее комплексного подхода. Как известно, студенческая аудитория
имеет большие особенности по сравнению с другими категориями людей, социальными группами.
Студенческой молодежи присущи определенный максимализм, категоричность в оценках и суждениях,
эмоциональность. Молодые люди смело ставят острые и дискуссионные вопросы, они нетерпимы к
схоластике, начетничеству и т.д. Поэтому для воспитаниямежнационального согласия молодежи необходимо использовать все формы воспитательного процесса и различные средства, учитывать их специфику
и постоянно совершенствовать методику этой работы. При воспитании межнационального согласия
молодежи следуетиспользовать, прежде всего, материал общественной науки, раскрывать ту или иную
задачу, грань межнационального согласия, обогащая и развивая те знания, которые молодежь уже
получила и освоила.
1 Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан // Казахстанская правда.-1999,
28 октября.
2 Sozialphilosophische, politische und rechtliche aspekte der modernisierung kasachstans.-Вerlin: Verlag Dr.
Köster,2012.-S.102-110.
3 Конституция Республики Казахстан.-Астана: Елорда, 2008.-С.6.
4 Əбсаттаров Р.Б. Саясаттану негіздері. Екі томдық. 2-том.-Алматы: Қарасай, 2011.-21-27 бб.
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Түйін
Мақалада Қазақстан материалдары негізінде саяси ғылымда əлі де жете зерттелмеген тұрғындарды ұлтаралық
келісімге тəрбиелеудің негізгі міндеттері мен қағидалары мəселелері қарастырылады. Сонымен қатар, пікірталас
тудыратын сұрақтарға да көңіл бөлінген.
Тірек сөздер:саясат, ұлтаралық келісім,тəрбие, адам, тұрғындар, жастар, білім беру, міндеттер, қағида, сана,
форма, əдіс, реформа, ақпарат
Summary
In article questions of the main objectives and principles of education of international consent of the population which are
still insufficiently studied in political science are considered on materials of Kazakhstan. At the same time, in article the
attention and to debatable questions is paid.
Keywords: policy, mezhnatsinalny consent, education, person, population, youth, education, tasks, principle,
consciousness, form, method, reform, information
УДК 366.636:172.15 (574)

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ ТІЛ МƏСЕЛЕСІНЕ ТИЯНАҚТЫЛЫҚ КЕРЕК:
САЯСИ ТАЛДАУ
Ж.Кенжалин– «Қазақ газеттері» ЖШС-нің Бас директоры –
Редакторлар кеңесінің төрағасы,саяси ғылымдар кандидаты, профессор
Мақалада еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл қолданыстары туралы мəселе қарастырылады. Əсіресе, бұл мəселе «Қазақ газеттері» ЖШС-не қарасты республикалық «Ана тілі» газетінің беттерінде жарияланған
материалдар мысалынан қарастырылған. Орын алған кемшіліктерді болдырмауүшін қандай мəселелерге назар
аудару керектігі талданған. Тілдік нормаларды қатаң сақтау – ол келешек ұрпақтың сауатты да, салиқалы болып
өсуінің бір кепілі болмақ. Тіл қатынас құралы ғана емес, ол ұлт өркендеуінің оның өркениетпен үндесуінің қасиетті,
қастерлі артықшылығы.
Түйін сөздер: бұқаралақ ақпарат құралдары, тіл нормалары, баспасөз тілі, əлеуметтік желілер, мемлекеттік тіл

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл мəселесі мемлекет жəне қоғам дамуының қай кезеңінде де
өзекті болып келген.Бұған ел зиялыларынан бастап, тілші-ғалымдар, баспасөзде қызмет істейтін
журналистер қауымы, қарапайым оқырмандар да жіті назар аударып, өз ой жосықтарын алқалы
жиындарда, газет-журнал беттерінде айтып та жазып та жүр. Олай болуы заңды да. Өйткені тіл – халық
қазынасы. Оның табиғи қалпын бұзып, сөз құнарының, тіл мəдениетінің тазалығына айтарлықтай нұқсан
келтіру – үлкен күнə, кешірілмес қателік.
Ақпараттық-технологиялық ғасырда өмір сүріп отырғандықтан, бүгінде БАҚ саласы ерекше
қарқынмен дамып отыр. Ақпарат алмасу үдерістері жиілеп, «айшылық алыс жерлерден жылдап хабар
алғызатындай» кеңістік қалыптасып орнады. Ғаламтор жүйесінің кең қанат жаюымен бұл үдерістер тіпті
көз ілестірмес жылдамдықпен жүзеге асырылуда. Ал ақпарат алмасудың, БАҚ саласында ресурстық
өнімдердің басты негізі тілмен байланысты болғандықтан, оның қолданыс мəдениеті, сондай-ақ тіл
заңдылығының сақталуы да едəуір өзгерістерді басынан кешіріп жатқаны кім-кімге да аян.
Иə, бұқаралық ақпарат құралдары əрдайым халықтың, елдің назарында. Демек, ондағы тілдік
нормалар, сөз қолданыстары ол ақпараттарды тұтынатын көрермен мен оқырманға да өз əсерін тигізіп,
тілдің əрі қарай дамуына айтарлықтай себепші болатыны айтпаса да түсінікті. Ал бұдан шығатын
қорытынды - БАҚ саласындағы тіл нормаларына жауаптылықпен қарап, оның айналысындағы
мəселелерді қоғам болып, ел болып талқылап отыру – мемлекеттік тілдің келешегі үшін қажет мəселе деп
білеміз. Сондықтан да кез-келген алқалы жиынның осы үдеден шығып, БАҚ саласындағы тілдің толғаулы
мəселелерін қарастырып, белгілі бір деңгейде туындап отырған сауалдарға ортақ жауап табуға деген
ұмытлысты қуана құптауымыз керек.
Елімізде тіл саясатындағы негізгі басылым – «Ана тілі» республикалық газетінің назарынан БАҚ
саласындағы тіл мəселесі түсіп көрген емес. Заман алға озып, уақыт өз арнасымен жылжыған сайын айтар
мəселе де журналистер, қаламгерлер, авторлар қауымы тарапынан қоғам талқысына түсіп отырады.
Əрине, жазылып жатқан мақалалардың дені – қазақ тілінің табиғи қалпын сақтап қалуға деген шынайы
жанашырлықтан туындайды. Кейбір телеарналардағы, газет-журнал беттеріндегі сөз қолданысы мен тіл
мəдениетінің сақталуы көзі ашық, көкірегі ояуазаматтарды, ел зиялыларын ойландырмай қоймайды. Бұл
орайда тілші-ғалымдардың, білікті журналистердің, жазушылар мен қаламгерлердің, тіл
жанашырларының көтеріп келе жатқан мəселелеріне, айтып отырған уəждеріне құлақ түріп, көңіл қоятын
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болсақ, иə, тіл тазалығының ертеңгі тағдырына алаңдаушылық білдіруімізге тура келеді. Мұның бірденбір себебі ғасырлардан жалғасып келе жатқан тілге байланысты дəстүрлер, оның ішінде тұрақты сөз
тіркестері, тілдің стилистикалық мазмұны мен бағдары, шетел тілдерінің ықпал мен əсері, бəрі де бай
тіліміздің ажарына айтарлықтай нұқсан келтіріп отырғаны жасырын емес.
«Қайран қазақ сөйлеп тұрғанда əр сөздің өз орнымен айтылып, өзіне тиісті қызметін ғана атқарып
тұруына, оның көрікті, ажарлы айтылуына қатты мəн берген. О заманда бұ заман қазақ «жаңалық орын
алды» дегенін кім естіген? Кейбір телеарна жүргізушілерінің «Осы аптада орын алған жаңалықтар легі
(?)» дегені тілімізді некесіз туған баладай ету емес пе? Біз телеарналардың бас-аяғы 5-10 минутта осындай
«орын алған жаңалықтарының» мынадай «лектеріне» қарық болдық. «Қай ата-ана болмасын баласынан
аянып қалмасы анық». Атам қазақ «болмасын» деген оңбасын дейтін еді» деп қынжылады «Ана тілі»
газетіне жазған мақаласында белгілі журналист Мырзан Кенжебай [1].
Автор күнделікті жүріп жатқан телебағдарламалар мен жаңалықтардан нақты мысалдарды келтіре
отырып, жазады. Сонымен қатар мұндай сөз қолданыстарының телеарналар арқылы күнделікті өмірімізде
көрініс тауып жатқанына: «Қазір көшедегі, мекемелердегі, айтулы-айтулы іс-шаралардағы сөйлеп тұрған
қазақтардың сөзіне құлақ түрсеңіз, телеарналардағы əлгіндей сөз саптауды айнытпай қайталап сөйлеп
тұрғанын анық аңғарасыз. Мысалы, «жанұя» деген сөз «отбасы», «үй-іші», «шаңырақ», «шаңырақ асты»
деген қасиетке толы сөздердің орнын осы телеарналар арқылы басып алды. Ойланайық, ағайын!» деп
қоғамға ой тастайды [2].
Ұлттық тіліміздің толғаулы да толғамды мəселелерін халықтың назарына ұсынып келе жатқан «Ана
тілі» газетінің беттерінде «Тіл бұзарға – тосқауыл», «Ашиды жаның...», «Ашық айту – ардың ісі» жəне
т.б. тұрақты айдарларбойынша баспасөздегі тіл мəдениеті, сөз қолданысы мен тіл нормалары кеңінен сөз
болып келеді. Демек, бұл мəселе өзінің шегіне жетіп те қалғандай. Енді оны мемлекеттік түрде реттеп,
қалпына келтірудің жолдарын іздестіруіміз қажет болып отырғаны сөзсіз.
Елбасының «Бұқаралық ақпарат құралдарының кемінде 50 пайызы қазақ тілінде болуы тиіс» деуінің
ар жағында мемлекеттік тіл тағдыры туралы үлкен ой жатқан еді. Президент одан кейін де ешбір тəуелсіз
мемлекет өзінің эфирлік кеңістігін өзге елге беріп қоймауы керектігін де айтқан болатын. Оның бер
жағында телерадио хабарларын тарату туралы заңның орындалмай отырғаны туралы БАҚ беттерінде
жазылып-ақ жүр. Бірақ соның бəрі, ең аяғы заң талаптарына шейін ескерусіз, елеусіз қалып келе жатқаны
қынжылтады.
Қазір қазақ сөз саптауын телеарналарда өте жиі қолданылатын «құрайды», «құрауда», «құрап отыр»
деген сөз қолданысы да тілдің табиғатынан жан-жақты хабары мол журналистердің тарапынан айтылаайтыла жауыр болса да, мəселе əлі де сол күйінде қалып келе жатқанын құлақ естіп, көз көріп отыр. БАҚ
саласындағы тіл мəселесі дегенде терминдер жайына тоқталмай ете алмаймыз. Бұл да баспасөз саласында
айтар сөзі бар азаматтарды толғандырып келе жатқан мəселе. Осы орайда Алаш арысы Халел
Досмұхамедұлының «Жат сөздерді қолданғанда оларды тіліміздің өз заңымен өзгертіп, тілімізге ыңғайлап алу керек. Жат сөздерді бұлжытпай со күйінде алатын тіл жердүнияда жоқ. Жат сөздерді өзгертпестен
алып, бастапқы жат қалпымен тілге сіңіреміз дегендік – шатасқандық»дегені сөзі ойға оралады [3].
Газет-журналдар арқылы ой қозғаған журналистер қауымы мен тілші-ғалымдар бүгінде тіліміздің
табиғатына үйлеспейтін кірме сөздер көбейіп отырғанына өз алаңдаушылықтарын білдіруде. Бұл орынды
да. Себебі кірме сөздер тілдің табиғатын бұзуға емес, тілді байытуға, көркемдік дəрежесін арттыруға үлес
қосса, құба-құп. Олай болмаған жағдайда, кірме сөздерді қатаң сүзгіден өткізіп, сұрыптап отыру қажет.
Тіл кешенді мəселе болғанымен, мұндағы бір ғана «ң» əрпінің тағдыры да қазір бізді ойландырмай
қоймайды. Кейбір тележурналистер мен дикторлар «ң»-ды айтпай, оның бəрін «н» қып өзгертіп,
«жанағы», «жана жыл», «өлен айтындар», «мын тенге» деп жүргені естір құлаққа ұят болып отыр.
Айтпағымыз, соңғы жылдары ананы да, мынаны да термин деп өзіміздің тілдік қорымызда бар
сөздерімізді ұрпақ жадынан ұмыттырып, тілімізді кедейлендіріп бара жатқан жоқпыз да деген үлкен сауал
күн тəртібіне шығып отыр?!
Белгілі тіл жанашыры, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі
Бекболат Əдетов«Жетім сөз, жүйесіз тіркес» атты мақаласында: «Жасырып қайтеміз: қазір қазақ тілі ауыр
халде, тіпті адам аярлық жағдайда десе де болатындай. Бір кезде келген, кеткен жиһанкездердің əмбесін
таңдандырып, тамсандырған тіліміз шалқар байлығынан, кестелі келісімінен айрылып, қасаң қатынас
тіліне, күнделікті отбасы, ошақ қасы құралына айналып барады деп қан жылаймыз ғой. Десек –
дегендей»деп ой толғай келе ғасырлар бойы табиғи қалпы сақталып келген сөз нұсқаларының бүгінгі
күнде өзгеріске түсіп, басқаша мағынада қолданыла бастағанына өз қынжылысын білдіреді[4].
Филология ғылымының докторлары, профессорлар Сейдін Бизақовтың, Уəлиев Нұргелдінің көтерген
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мəселелері оқырман қауымға терең ой салғаны сөзсіз.Ал тілші-ғалым Шерубай Құрманбайұлының«БАҚ
жəне тіл мəдениеті» атты мақаласыда БАҚ саласындағы сөз қолданысының толғаулы мəселелеріне
арналған.
Ш.Құрманбайұлы өз мақаласының түйін сөзін «Баспасөз – қалың көпшіліктің тіл мəдениетін көтеруге тікелей ықпал ететін айрықша қуатты құрал. Сол себепті баспасөз тілінің даму үдерісін үнемі
қадағалап, кемшіліктерді түзетіп, жазу мəдениетімізді жетілдіріп отыру маңызды міндет» деп қорытқаны бекер емес [5].
Баспасөздің – тіл мəдениетіне тигізер əсері өте күшті екені белгілі. Баспасөз құралдарындағы тіл
мəселесін шешпей, қоғамдағы, көрермендер мен оқырмандар арасындағы тіл тазалығын ойдағыдай
дамыту қиынға соғатыны түсінікті. Бүгінгі таңда жазылу нұсқаларының сөйлеу нұсқаларына көшіп
жатқаны алаңдатарлық. Сөйтіп, қазақ тілінің сингармонизм заңы бұзылуда.
Тіліміздің тұнығын бұзбай, келер ұрпаққа жеткіземіз десек, сөздің тұлғалық тартымдылығын сақтап,
құрылым-құрылысын жақсартамыз, əдеби тіл нормасын күшейтіп, жетілдіреміз десек, оның болашағына
мəн беріп, келте ойлаудан шыққан ұшқарылықтан сақтануымыз керек. Тілдің дамуы өмір талабынан
кейін қалмауы керек» деп орфографиялық сөздіктері тұрақтандыру мəселесіне едəуір көңіл бөледі.
Бүгінде тіл саясатының бірден-бір қозғаушы күші – көрнекі ақпараттар мен жарнамалар, тауар
түрлеріндегі қазақша жазулар болып екені белгілі. Бұл мəселеге де «Ана тілі» газетінде ерекше көңіл
аударылып отыр.
Мəселен, «Кефир бар, айран қайда?», «Шетел сөзі қазақшаны шеттетіп тұр», «Шетел сөзі қаптап
кетті», «Полтавский», «Киевский», «Батончики»…! осындай атаулардан көз сүрінеді» атты газет тілшілері Дəуіржан Төлебаев, Ақбота Ислəмбектің қаламына арқау болған тұшымды мақалалар соның бір дəлелі.
Мəселен, журналист Д.Төлебаев:«Ғасырлар бойы таза сақталып келген асыл да бай тіліміз ХХІ ғасыр
табалдырығын аттаған кезінде мұншалықты қорлықты көреді деп кім ойлаған? Жарнама дейтін дүние
қадірін бір кетірсе, сол жарнамаларда насихатталып жатқан тауарлардағы мəтіндер де тіліміздің
көркемдік дəрежесін аяқ асты етіп жататынына қынжылғаннан басқа амалымыз жоқ. Қараймыз да, қапа
боламыз» десе, [6] журналист Ақбота Ислəмбек өз мақаласында:«Бородинский», «Московский»,
«Отрубной», «Кефир»… Осылай деп жалғасып кете баратын орыс тіліндегі азық-түлік атауларын дүкен
сөрелерінен күнде көріп байқап жүрміз» деп ой толғайды [7].
«Ана тілі» газетінің қолға алған маңызды жобаларының бірі ретінде «Сөзтаным» арнаулы бетін
ерекше айтар едік. «Сөзтаным» - қалың оқырман қауымға, жастар мен оқушыларға сөздің қадір-қасиетін
сезіндіріп қана қоймай, қазақтың бай тілін, асыл сөздің ғажайып үлгілерін таныстырып, ұмытылып бара
жатқан сөздерді де жадымызда жаңғыртуға бағытталған. Бұл орайда «Сөз мəйегі», «Сөз төркіні», «Сөз
сыры» айдарларының да атқарар өзіндік рөлі бар.
Жастар шығармашылығына арналған «Жыл құсы» айдары – жастардың тырнақалды туындыларын
жариялайды. Біз бұл арқылы жас қаламгерлердің сөз саптасын, тіл байлығын көре аламыз. Екіншіден,
«Ана тілі» газетіне өз туындысын жолдаған əрбір жас қаламгер көркем дүниесінде қолданған əрбір сөзге
жауапты қарауға тырысады. Бұл да газеттің тіл нормаларын қалыптастыруда атқарып келе жатқан үлкен
жемісі. Сонымен бірге 2015 жылдың басынан бері «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» деп
аталатын жаңа айдар жүзеге асырыла бастады [8]. Бұл жобаның мақсаты қазақ тілін практикалық тұрғыда
меңгергісі келетін аудиторияға арналған. Жобаның өз ерекшелігі бар. Онда теория берілмейді, адамның
күнделікті сөйлеу тіліне қажетті материалдар ұсынылып отырады.
Басылым – ақын-жазушылардың прозалық жəне поэзиялық туындыларын əрдайым жариялап келеді.
Мұндағы мақсат тілді əдеби-көркем дүниелер арқылы насихаттау, сөздің қадір-қасиетін арттыру.
Қазақтың жер-су атауларына арналған «Ұлы дала атаулары», «Жеріңнің аты – бабаңның хаты» айдарлары
ашылған. Бұл айдарлардың да негізгі мақсаты жер-су атауларының дұрыс жазылуынан, пайда болу
тарихынан ақпараттандырып отырады.
Қазіргі таңда əлеуметтік желілерден байқап жүргеніміздей қазақтың ежелден бері келе жатқан мақалмəтелдерін, тұрақты сөз тіркестерін, қалыптасқан сөз өрнектерін біле тұра бұзу əдеті пайда болды. Бұған
жол беруімізге болмайды. Егер де бəрін өзгерте беретін болсақ, ұлттық ауыз əдебиетін біз келесі
ұрпақтарға қалай аманаттап жеткізбекпіз? Бұл да ойланатын мəселе. «Ана тілі» газетінің негізгі
бағыттарының бірі тілдің өз дəстүрлерін табиғатын бұзбастан сақтау.
Қазақ – табиғатынан шешен халық. Бірақ осы шешендік сөз бүгінде ұлттық санамыздан, болмысымыздан ажырап бара жатқандай сезіледі. Мəселен, ел алдында жүрген шенеуніктердің сөйлеген сөздеріне
қарасақ, қазақтың бай тілімен сөйлей алмай, қиналып тұратынын көреміз. Бұл орайда Елбасының
шешендігі, қиыннан қиыстырып сөз таба білуі – ол кісінің қазақтың тілін жетік білетіндігін көрсетеді.
Демек, біздің шенеуніктер де шешендікке ден қоюы керек.
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Білікті заңгерлер Салық Зимановтың, Сұлтан Сартаевтың сөз саптау, сөз сөйлеу мəнерлері көпке үлгі.
Демек, қазақтың тіл байлығын дамытуға, сақтауға тек қана журналистер мен қаламгерлер арасында ғана
емес, сонымен қатар заңгерлер мен дəрігерлер, инженерлер мен сəулетшілер, қысқаша айтқанда өзге де
мамандық иелері мүдделі болуы керек. Болашақ журналистерге университет қабырғасында қазақ тілі мен
əдебиеті, тарих пəндері кеңінен оқытылуы керек. Бұқаралық ақпарат құралдарының А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтымен, Тарих жəне этнология институтымен байланысын күшейткен жөн.Бұл
бағытта нақты шаралар қабылдап, ана тіліміздің тазалығын өз дəрежесінде сақтап, мемлекеттік тілдің
өсіп-өркендеуіне қажетті мəселелердің барлығын шешуді жедел түрде қолға алуымыз керек. Сонда ғана
бүгінгі əңгімемізге арқау болып отырған түйткілдерге жол берілмейтін болады.
1 Біреуі жеңдім дейді, біреуі көндім дейді. «Ана тілі» газеті. 20-25 тамыз 2015 ж.
2 Біреуі жеңдім дейді, біреуі көндім дейді. «Ана тілі» газеті. 20-25 тамыз 2015 ж.
3 Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы: «Ана тілі» баспасы. 1998, - 155 б.
4 Жетім сөз, жүйесіз тіркес «Ана тілі» газеті. 10-16 қыркүйек 2015 ж.
5 БАҚ жəне тіл мəдениеті. «Ана тілі» газеті. 5-11 қараша
6 Шетел сөзі қазақшаны шеттетіп тұр. «Ана тілі» газеті.3-9 қыркүйек 2015 ж.
7 «Полтовский», «Киевский», «Батончики» ...осындай атаулардан көз сүрінеді. «Ана тілі» газеті. 15-21 қазан
2015 ж.
8 «Ана тілі» газеті. 6-7 қаңтар 2015 ж.
Резюме
В статье рассматривается проблема использования языка в средствах массовой информации страны. Исследование данной проблемы проведено на основе материалов опубликованных на страницах газеты «Ана тілі»относящийся к ТОО «Қазақ газеттері». Уделено внимание тем проблемам, которые очень значимы для предотвращения
существующих недостатков. Строгое соблюдение норм языкаявляется гарантией становления и развития грамотного и высокообразованого поколения. Язык не только средство общения, но и ценное, священное преимущество
национального возрождения.
Ключевые слова: средства массовой информации, нормы языка, язык печати, социальные сети,
государственный язык
Summary
In article the problem of use of language in mass media of the country is considered. Research of this problem is
conducted on the basis of the materials published on pages of the «Ана тілі» newspaper belonging to «Қазақ газеттері» LLP.
The attention to those to problems which are very significant for prevention of the existing shortcomings is paid. Strict
observance of standards of language is a guarantee of formation and development of competent and highly educated
generation. Language not only means of communication, but also valuable, sacred advantage of national revival.
Keywords: mass media, standards of language, press language, social networks, state language
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КАЗАХСТАНСКИЙ НОУ-ХАУ:МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Н.Б.Сейсен−к.п.н. кафедры политологии и социально-философских дисциплинКазНПУ им. Абая
В данной статье осуществлен политологический анализ модели гармонизации межэтнических отношений в
Казахстане.Разумеется, нельзяговорить о том, что все вопросы в сфере межэтнических отношении решены, что
источники потенциальных конфликтов на межэтнической почве устранены.
Наш народ гордиться тем, что на его территории проживает громадное количество этносов, ощущающих себя
казахстанцами, имеющих Родину-Казахстан. Источник слабости в других государствах, в нашей стране стал
цементирующим фактором его стабильности.
Ключевые слова: межэтническое и межконфессиональное отношения,многонациональное имногоконфессиональное общество,религия,культура межэтническогои межконфессионального общения, конфессия, этнополитическая стабильность, гармонизация межэтнических отношении, этническая толерантность, национальные процессы

Модель независимого Казахстанав гармонизации межэтнических отношении,толерантности и
общественного согласия создавалась на исторически сложившейсяоснове,традицияхименталитетеказахов
как государство образующей нации, консолидирующей все казахстанские .
При изучении исторических корней гармонизации межэтнических отношениии толерантности
казахского народа важно выделить следующие моменты. Во-первых, казахское традиционное, кочевое
общество в силу специфики номадизма, жило общиной - социумом, которая выработала и хранила такие
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черты казахского народа, как открытость, доверчивость, гостеприимство, сострадание, дружелюбие. Вовторых, этнокультурная подвижность на Евразийском пространстве выработала у казахов терпимость
сосуществования с другими ценностями и верованиями.
Казахская толерантность - это черта национального характера, элемент менталитета, выражающий
терпимость к образу жизни других этносов, их поведению, традициям, обычаям, чувствам, мнениям,
идеям, верованиям. Это понимание того, что в обществе имеется другое, отличное этническое начало и
оно имеет право на уважение.
Поэтому казахская толерантность, ставшая в наше время чертой характера всех этносов, проживающих в Казахстане, это толерантность не просто мирного сосуществования, а уровня единства и согласия.
Бесценным достоянием Казахстана является не только межэтнические, но и межконфессиональное
согласие. История человечества свидетельствует о том, что наиболее сложной сферой человеческих отношений являются межконфессиональные отношения, они наиболее трудно поддаются регулированию.
Казахская историческая, этническая толерантность отличается своей главной чертой - она открытая,
гостеприимная, сближающая людей, понимающая их, а не закрытая, замкнутая, разъединяющая.
Онапоказываетготовностькобщениюи взаимодействию. Отчетливо это видно на примере того, как казахи
встретили депортированные народы, а ведь из 130 этносов, проживающих в Казахстане, более 60-ти были
сюда депортированы. Депортация довольно широко применялась в истории человечества, и всегда
депортированные в местах поселения местным населением воспринимались как чужеродный элемент. И
только в Казахстане, в силу вышеописанной черты характера казахов, депортированные не были
отторгнуты, а приняты в свою среду и обрели в Казахстане Родину.
Трансформация межэтническихотношений в Казахстане сегодня вступает в новую фазу. В новых для
нас условиях в числе самых важных проблем выделяется задача теоретического осмысления
межэтнических противоречий, стимулирующих центробежные тенденции. "Повышение национального
самосознания индивида и, как следствие, изменение его личностных и жизненных притязаний,
требований к окружающим его людям вступает в противоречие с внутренней неготовностью и
неспособностью окружающих воспринять и реализовать эти притязания". [1] Поэтому, как нам
представляется, противоречия в сфере межэтнических отношений следует разделить на две группы:
объективные, которые стимулируют развитие наций и взаимоотношений между ними, и субъективные,
вызванные неверным подходом к решению национальных проблем или деструктивными действиями.
Объективные противоречия могут обостряться в значительной степени под влиянием противоречий
субъективных, то есть последние иногда развиваются в рамках объективных, достигая подчас
негативного содержания и осложняя тем самым их разрешение. Поэтому особенно важен внимательный
подход к предотвращению обострения противоречий на субъективной основе. Необходимо также
помнить, что полиэтнический состав населения обуславливает поливариантный характер национальных
духовных интересов, и потому нужен поиск объективных решений этих интересов.
Поэтому необходимо учитывать национальную самобытность трудовых традиций народов, национальных особенностей ориентации народа на наиболее содержательные формы культурного досуга,
национальной специфики и экологических установок народа; этнической специфики демократических
тенденций в различных этнических средах, особенностей выражения социально обусловленных настроений, патриотизма и этнопедагогических традиций и т.д. Учёт национальной специфики социальных
процессов, очень тонкий, взвешенный, продуманный, сам по себе фактор гармонизации
межэтническихотношений. Это один из путей выхода из той противоречивой ситуации, когда нарастает
интенсивность межэтнических отношений, возрастает потребность в гармонизации межэтнических
отношений.
Национальные процессы протекают в рамках каждой нации не в абстрактно одинаковой форме, а
подвергаясь в каждой из них многообразным и своеобразным модификациям. Поэтому, говоря о гармонизации межэтнических отношений, нельзя не учитывать уровень национальной культуры тех общностей,
которые входят в многонациональную социальную систему.
Культура национальных групп имеет свои исторические корни, использование прогрессивного наследия - источник творческой активности людей, поступательного развития культуры в целом. Как известно,
человек, не знающий родной культуры, родного языка, чаще всего не испытывает уважения и интереса к
культуре и языку других народов. С другой стороны, оторванность от родных корней вызывает подчас
чувство национальной ущемлённости, неполноценности, что в некоторых случаях приводят к всевозможным негативным явлениям. Мы твёрдо убеждены в том, что даже самая малочисленная национальная
группа должна иметь равные права и возможности наравне с другими нациями. Интересы национальных
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меньшинств так же суверенны, как и интересы других национальностей нашей республики. Поэтому
сегодня, вусловиях трансформации общества, нельзя пренебречь теми принципами, с которыми мы
относимся ко всему культурному достоянию, которое создавалось человечеством, ибо только в условиях
взаимообогащения культур возникает нечто духовное и ценное.
Всякая национальная самобытность есть порождение уникальных материальных и духовных условий
развития каждого народа, и не любой опыт одного из них может быть перенесён на другие. Однако
общечеловеческое и национально-специфическое в каждой культуре есть не логические антитезы, а
диалектические противоположности, и образуют живое противоречие, служащее делу развития всех
национальных культур. Таким образом, рассматривать этнические имежэтническиеотношения с точки
зрения современности, как мы считаем, это значит обращать внимание не только на сохранение,
распространение ценностей национальной культуры, но и её развитие.
Каждая национальная культура обладает собственной, только ей присущей душой. История национальных культур связана с биографией национальностей. Каждая имеет своё неповторимое лицо, подобно тому, как лицо, жесты и мимика, мелодика речи, подобно этому все формы политической, хозяйственной, общественной, научной, религиозной и эстетической жизни являются символами индивидуальной
души культуры, то есть национальной культуры. Читая языки символов и сравнивая их, можно постичь
их внутренний смысл и содержание, описывая историю души культуры нации во всей её сложности и во
всём её единстве.[2]
Как известно национальная политика КПСС была направлена на стимулирование культурной ассимиляции народов СССР. В СССР была популярна метатеория постепенного сближения, а в отдаленной
перспективе и слияния этносов страны. Культурная ассимиляция народов СССР, в первую очередь, шла
через стирание этнических особенностей потребления. Как известно стиль потребления может выступать
в качестве символа, то есть сознательно конструируемого знака, позволяющего подчеркнуть свою этническую принадлежность, провести грань между «своими» и «чужими». В ходе индустриализации шло
расширение массового производства однотипнойпродукции. Массовое производство стирало различия в
формах потребления, сложившихся в разных этнических группах. Ему противостояло стремление к
этнической дифференциации потребления, которое, в конце концов, привело к распаду СССР.
Насаждение ложных приоритетов трансформировало сознание нации. Свои, родные, традиционные
ценности были поставлены на второе место. А ценности, привнесенные извне, заняли главенствующее
положение в общественном сознании. Человек переставал быть гражданином своей земли, своего народа,
он становился винтиком государственной системы, безмолвным исполнителем воли чиновников. Человек
стал инертным, равнодушным к своей судьбе и к судьбе своего народа. И этот человек-винтик ступал не
по дороге своего народа, он шел к ложной цели, указанной другими. Была забыта истина: человеком
мировой культуры может стать только тот представитель нации, который признает свои духовные и
культурные корни, любит свой народ, желает ему блага и трудится во имя этого блага.
Издержками советской культуры было разрушение общественно-исторических связей, сложившихся
между народами Центральной Азии. Во времена Советского Союза возрождению утраченных
национальных традиций не всегда уделялось достаточного внимания. Затем долгое время в стране
доминировало принудительное единообразие общественной жизни в ее экономическом, социально-структурном и культурно-идеологическом выражении, и как следствие утрата нажитых веками связей народов
региона, обрекла людей на поверхностное общение, маргинализм.
Когда нарушается сложившаяся дистанция в этнических контактах, дается неверная оценка
ценностным предпочтениям этноса, тогда бессознательно или сознательно национальные чувства дают о
себе знать. И это естественно, ибо этносы и их культуры выдержали испытание временем благодаря
высокому смыслу и ценностям достойной человека жизни.
Русский народ больше придерживался ценностей старшего брата, что при соблюдении допустимых
норм этнических контактов и целостности, приветствовалось.
Еще недавно советская идеология соединяла страну в единое целое, предлагала общие идентичности и
маскировалацивилизационныеразличия народов. Сегодня казахская идентичность являет процесс
перехода от советской наднациональной идентичности к собственно этнической, а затем трансформации
в сторону новой надэтнической идентичности — к казахстанской. Этот достаточно сложный процесс
формирования казахстанской идентичности сопряжен внешними и внутренними конфликтами,
осмыслением тонкой грани между национализмом и подлинным патриотизмом.
Казахстан оказался в жестко спрессованном времени, когда одновременно приходится решать задачи
и национального, и демократического строительства, что в европейских странах решалось пос13
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ледовательно. В основу государственного культурного строительства Казахстана был положен принцип
формирования культурной идентичности на базе гражданства, а не этничности. А это не исключает того,
что существует реальная угроза потери культуры, а «без культуры можно быстро «раствориться без
остатка» любой нации и любому государству»[3].
Понятие «культура общения народов» выражает новое политическое явление в нашей практике. Это
не только тенденция идущего, но и то, что воплощается сегодня в жизнь Казахстанакак новое
казахстанское явление.
Культура общения народов необходима казахстанцу для познания, освоения, изменения и
совершенствования межэтнических отношений и выступает эффективным средством и способом как
национального, так и общенационального прогресса. В культуре межэтнического общения фокусируется
отношение,людей к представителям других национальностей. Не менее важно для нее и умение
заключать, говоря словами французского просветителя Ж.-Ж. Руссо, «общественный договор»[4].
Культура общения народов Казахстана является культурой в сфере национальной политики. Это определенное системное качество, способ общественной жизнедеятельности народов, форма обеспечения развития и преемственности национальных и общенациональных идей, норм, убеждений и т.д. в их единстве
и взаимосвязи. Понятие «культура общения народов» применимо к характеристике культурного уровня
как социальных групп, слоев, классов, национальностей, так и отдельной личности в новом Казахстане.
Необходимость разработки своей собственной оригинальной модели гармонизации межэтнических
отношений и предопределена данными особенностями.
Поэтому казахстанская модель межэтнических отношений должна была учитывать следующие
особенности казахстанского общества:
- общество живёт и развивается на исконно казахской земле;
- государствообразующая нация, давшая название государству -казахи;
-государство унитарное, консолидирующая миссия казахов;
- государство полиэтническое, в нём проживает свыше 130 этносов;
- большинство этносов появилось в Казахстане в результате различных форм вынужденной,
принудительной или силовой миграции, включая депортацию;
- большинство в обществе составляли два этноса - казахи и русские;
- государственный язык в республике - казахский;
- большинство населения говорило на русском языке, который на практике являлся языком
межнационального общения;
- потребность в развитии языков этносов Казахстана;
- многоконфессиональность общества;
- в обществе глубоки традиции межэтнической, межконфессиональной толерантности. Они присущи,
прежде всего, менталитету казахов;
-ключевые ценности общественного развития: гражданское общество, демократия, рыночные
отношения, идеологический плюрализм;
- Казахстан - страна-миротворец, которая отказалась от ядерного оружия, предложила мировому
сообществу создать ряд интеграционных образований (СВМДА, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС).
Оригинальность и сложность казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного
согласия заключается в гармоничном сочетании и взаимодействии всех этих особенностей, которые
только в целом, учитывая и дополняя друг друга, могут действовать эффективно.
Таким образом, за годы независимости в нашей стране была реализована собственная уникальная
модель, обеспечивающая гармоничные межэтнические отношения в полиэтничном и поликонфессиональном обществе посредством сохранения самобытности народов и их единения.
1Сужиков М.М., Сапаргалиев Г.С. Совершенствование культуры межнациональных отношений. - Алма-ата:
Наука, КазССР, 1989. - С.12.
2 Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы: особенность и проблемы. – Алматы:Ғылым, 1995. - С. 146.
3Выступление Н.А. Назарбаева на VII сессии Ассамблей народа Казахстана «Духовно-культурное развитие
народа- основа укрепления государственной независимости Казахстана// Казахстанская правда, 16 декабря 2000г.
4 Малинин Г.В. Межнациональное согласие в Казахстане: проблемы, противоречия, перспективы. - Алматы:
МН-АН РК Институт философии, 1997. - С.91.
Түйін
Бұл мақаладаҚазақстандағы ұлтаралық қатыстарды үйлестіру үлгісін саясаттанулық талдау жүзеге асырылған.
Əрине этникааралық қатынастар саласында барлық мəселелер шешілген, этникааралық негіздегі қақтығыстардың
14

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.
болуы мүмкіндігі жойылған деп айтуға болмайды.
Біздің халқымыз өздерін Қазақстандық деп сезінетін, Отаны-Қазақстан болып табылатынкөптеген этностардың
осы жерінде өмір сүретінін мақтан етеді. Басқа мемлекеттердің əлсіздігінің негізі біздің елімізде оның тұрақтылығын
нығайтушы фактор болып табылады.
Тірек сөздер: этникааралық жəне конфессияаралық қатынастар,көпұлтты жəне көпконфессиялы қоғам, дін,
этникааралық жəне конфессияаралық қарым-қатынас мəдениеті, конфессия, этносаяси тұрақтылық, этникааралық
қатынастарды үйлестіру, этникалық толеранттылық, ұлттық үдерістер
Summary
In this article the politological analysis of model of harmonization of the interethnic relations in Kazakhstan is carried out.
Certainly, it is impossible to say that all issues in the sphere interethnic the relation are resolved that sources of the potential
conflicts on the interethnic soil are eliminated.
Our people to be proud of that in its territory the enormous quantity of the ethnoses, the oshchushchakyushchikh of
Kazakhstan citizens having the Homeland Kazakhstan lives. The weakness source in other states, in our country became the
cementing factor of its stability.
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МОЛОДЕЖЬ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Г.Р. Абсаттаров– к.п.н., зам. директора института полиязычного образования КазНПУ имени Абая
В статье на материалах Казахстана рассматриваются вопросы молодежи в правовом поле, которые еще не изучены в политической науке. Казахстанское право на подлинно научной основеотражает интересы молодежи как
общественной группы в целом, так и каждого отдельного молодого человека. Вместе с тем уделено внимание и
дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: право, закон, культура, воспитание, молодежь,государство, общественные организаций,
правовые нормы,поступки

Овладение научным мировоззрением, социально-политических идейность и убежденность, верность
общечеловеческим и патриотическим традициям, широта кругозора, высокая интеллектуальность и
гуманизм, творческая смелость, честность и доброта, богатство чувств и переживаний, гармоническое
единство внутренней и внешней, политической и правовойкультуры – таковы наиболее характерные
черты, присущие большинству юношей и девушек демократического, казахстанского общества.
Тем не менее при всех успехах в воспитании масс молодежи несомненным также является и тот факт,
что высокие нравственно-политические качества и правовая культура не являются присущими всем
юношам и девушкам Казахстана. Среди них еще встречаются те, кто заражен потребительской психологией, проявляет недисциплинированность, нигилизм, аполитичность, преклонение перед ложными
«ценностями» образа жизни, совершает порой аморальные поступки, правонарушения и преступления.
Все это не что иное, как проявление остатков прошлого сознания, чуждого передовой правовой и
политической идеологии. К сожалению, эти остатки прошлого не сходят со сцены вместе с физическим
уходом из жизни их носителей. В силу закономерностей отставания общественного сознания от развития
общественного бытия, сложных форм преемственности духовного, социально-политического наследия
поколений такие остатки прошлого сознания воспринимаются и сохраняются отдельными
представителями нового поколения.
Следует сказать, что воспитание правовой культуры казахстанской молодежи направлено на формирование правосознания молодого человека. Являясь индивидуальным правосознанием конкретной личности, правовое сознание молодого человека формируется в чрезвычайно сложной, целостной системе
взаимодействия внешних и внутренних факторов, включающих как объективные условия жизни казахстанского общества, всей общественно-политической практики, так и внутренний мир казахстанца, его
психофизиологические особенности.
Развитие и воспитание правовой культуры молодежи не охватывает всего процесса формирования
индивидуального правосознания личности казахстанца, но оно является решающим, определяющим
фактором в этом процессе. Следует также подчеркнуть, что формирование правосознания – это не единственная цель воспитания, развития правовой культуры, ибо его важной задачей является также и повы15
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шение правовой культуры, правовой, общественно-политическойактивности казахстанской молодежи.
Проблеме развития и воспитания правовой культуры казахстанской молодежи в общетеоретических,
политологических работах не всегда уделялось необходимое внимание, а между тем проблема эта
чрезвычайно важная, актуальная.
Как известно, важной составной частью работы по формированию научного мировоззрения юношей и
девушек Казахстана, их высоких моральных, политическихкачеств является воспитаниеправовой и
политической культуры. Отмечая специфику методов воспитания правовой и политической культуры
казахстанской молодежи, вместе с тем надо сказать, что это вовсе не означает выведения его за пределы
целостной системы комплексного воспитания. Необходимо указать на тесное взаимодействие и связь
воспитания правовой культуры с нравственным, трудовым, политическимвоспитанием и т.д.
В нашей научной литературе справедливо отмечается, что в генезисе социально отклоняющегося, в
том числе преступного, поведения наиболее значимы не пробелы в объеме правовой информации, а
искажение нравственно-политической позиции в сфере оценки правовых факторов. Нравственно-политическаяпозиция молодого казахстанца формируется в итоге систематического влияния на его сознание
норм прогрессивной морали, научной политики и правовой культуры при взаимодействии всех направлений комплексного воспитания. Следует также учитывать, что потребность и привычка соблюдать закон
будут тем успешнее закрепляться в сознании каждого молодого казахстанца, чем глубже и нагляднее
будет выделяться правовой аспект в других формах воспитания. Таким образом, политологическая
проблема воспитания правовой культуры казахстанской молодежи является многоаспектной и
комплексной. Для её разрешения требуется философское, юридическое, социологическое, социальнопсихологическое, педагогическое рассмотрение большого числа факторов и зависимостей.
Наиболее важными составными частями воспитания правовой культуры молодежи Казахстана, на наш
взгляд, являются его теоретические, организационные основы, социально-психологические,
политические особенности формирования правосознания.
Воздействие всех этих факторов, на наш взгляд, должно быть согласованным и скоординированным.
Представляется возможным следующим образом обобщенно выразить направленность такого
воздействия: датьправовые, политические знания, воспитать убеждения, побудить к правомерным
поступкам, поднять нравственную, политическую и правовую культуру.
Следует сказать, что социально-политическое учение рассматривает поведение человека как
сознательную деятельность, как внешний акт целенаправленной активности сознания [1]. Поэтому для
выяснения причин и мотивов, побуждающих казахстанца действовать, необходимо выявить внутренние
источники активности самого сознания. К таким источникам обычно относят потребности, интересы и
убеждения. Опираясь на эту трактовку, при политологическом исследовании правомерного поведения
целесообразно выделять два основных аспекта: во-первых, саморегулирование, формирование под
влиянием условий общественного бытия внутренней потребности юношей и девушек поступать в
соответствии с требованиями норм права и, во-вторых, подчинение их поведения воздействующим на
сознание внешним правовым, политическим и моральным факторам.
Среди казахстанских исследователей нет единого мнения по поводу роли потребностей в поведении
казахстанца. Одни по существу приравнивают потребности к таким факторам поведения казахстанца, как
интересы, желания, стремления, цели. Другие считают потребности главным фактором лишь
импульсивного поведения казахстанца, отрицают или умаляют их роль. Третьи объявляют потребности
основным фактором (или основой факторов) человеческих дел и поступков.
В казахстанском обществе право выражает общие интересы в их единстве, сочетании с интересами
личности казахстанца. Правовой регламентации при этом подвергаются не все интересы личности
казахстанца, а только те, которые являются жизненно важными для всех членов общества (или части),
типическими, т.е. такими, которые наиболее ярко выражают сущность прогрессивных общественнополитических отношений (характерных для них), имеют известное социальное, политическое значение.
Показательно то, что общий, типический интерес, выраженный в нормативных актах и лежащий на
основе субъективного права Казахстана, становится самостоятельным явлением по отношению к
конкретным интересам гражданина.
Процесс осознания и оценки личностью казахстанца своих и общественных интересов, выраженных в
праве, политике, может быть весьма длителен по времени. Более того, интересы могут быть осознаны
неточно, неполно, на разных уровнях. До конца не осознанный интерес может привести к ложной
постановке цели, порочным методам её достижения и даже к правонарушениям и преступлениям.
Поэтому важнейшим идеологическим фактором формирования и воспитания правовой культуры
16
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казахстанской молодежи является разъяснение юношам и девушкам на конкретном материале идеи
сочетании в казахстанском праве, политикеобщественных и личных интересов.
Совершенствование законодательства о молодежи и корректировка практики его применения производится в Республике Казахстан по научно обоснованным предложениям, в разработке которых участвуют
государственные органы и общественные организации, социологи, юристы, психологи, политологи,
педагоги.
Твердый правовой режим и устойчивость правопорядка в казахстанском обществе создают атмосферу
уверенности каждого молодого человека в своих правах и обязанностях, обеспечивают индивиду условия
для свободного выбора способа реализации его конкретного интереса в пределах своего субъективного
права.
В связи с этим необходимо особо подчеркнуть, что казахстанское право наиболее оптимально решает
проблему «баланса» прав и обязанностей молодых людей как субъектов права и политики. Интересно в
этом отношении проведенное ЮНЕСКО в сотрудничестве со Всемирной ассамблеей молодежи и
Всемирной федерацией демократической молодежи исследование законодательства 45 стран по проблеме
«Права и обязанности молодежи». Исследование показало, что даже в развитых странах законодательство
возлагает на молодого человека обязанности значительно раньше, чем у него возникают дееспособность и
политическое совершеннолетие.
Казахстанское трудовое право выделяет молодых рабочих и служащих в качестве особых субъектов
права, устанавливает для них наряду с общими специальные гарантии, обусловленные особенностями
возраста и начала трудовой деятельности. Понятием «молодежь» в казахстанском трудовом праве
охватываются рабочие, специалисты и служащие в возрасте от 15-16 до 27-30 лет. По отношению к ним
действующее трудовое законодательство содержит нормы, обеспечивающие повышенную охрану
здоровья в процессе непосредственной трудовой деятельности, а также нормы, содействующие
приобщению молодого работника к трудовому коллективу, устанавливающие дополнительные
юридические, политические гарантии, связанные с началом самостоятельной трудовой деятельности.
Вот почему важнейшей задачей воспитания правовой культуры казахстанской молодежи является
достижение такого результата, когда основными стимулами поведения молодого человека становятся
осознанный гражданский, нравственный долг и убежденность в социальной, политической ценности
казахстанского права.
Общеизвестно, что идейные убеждения – это глубокие, прочные знания, опосредствованные жизненным опытом, высокими социальными, политическими чувствами и ставшие основой, стимулом целенаправленной практической деятельности. В правовой сфере их содержательную сущность составляет уверенность личности казахстанца в необходимости, обоснованности и справедливости требований и предписаний норм права. В нашей научнойлитературе в этом отношении вполне справедливо подчеркивается
регулирующая сила правовых убеждений. Последние прямо и положительно влияют на волевую
деятельностьказахстанских людей, удерживая их от совершения недозволенного и поощряя
предписываемое» [2].
Большая роль и значение убеждений для правомерного поведения казахстанской молодежи требуют
ясного и четкого понимания методов их формирования. Совершенно очевидно, что для того, чтобы
каждый молодой человек Казахстана обладал правовыми убеждениями, недостаточно только одного
воздействия извне. Необходимо стимулирование его собственной активности и творческих усилий.
Социально-психологической наукой установлено, что успешность внешнего воздействия зависит не
только от отношения человека к этому воздействию, но и от отношения к самому себе, к своей собственной деятельности.
Поэтому важнейшим условием для образования правовых убеждений является создание юношам и
девушкам Казахстана возможности при помощи общественных организаций, семьи, школы,
производственных коллективов посильно и сознательно участвовать в практической деятельности.
Разносторонняя общественно-политическая деятельность наилучшим образом способствует воспитанию
у молодежи Казахстана чувства ответственности и гражданского долга, сознательного отношения к своим
обязанностям, нетерпимости к правонарушениям, к различным антиобщественным явлениям.
Участие молодого поколения Казахстана в экономической, политической и культурной жизни страны,
в отправлении правосудия, в охране общественного порядка, в управлении делами общества и
государства постоянно поддерживается и развивается государством[3]. Реальным подтверждением такой
политики является непрерывный рост числа молодых активистов в стране.
В целом вся общественно-политическая жизнь Казахстана способствует тому, чтобы выраженные в
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праве индивидуальные и общественные интересы преобразовывались в сознании каждого юноши и
девушки в устойчивую идейно-правовую убежденность. Но такая убежденность молодых казахстанцев,
может появиться не на основе безотчетной веры и слепой преданности не на основе обыденного
сознания, а на основе научных знаний, на базе научного мировоззрения.
Следовательно, речь должна идти прежде всего о том, чтобы наиболее эффективным образом
обеспечить у различных категорий молодежи Казахстана необходимый уровень знания права и политики.
При этом важна и деятельность государственной системы обучения и воспитания (школа,
профессионально-техническое обучение, система высшего и среднего специального образования), и
воспитательная деятельность профсоюзных, молодежных и других общественных организаций,
административных органов, и пропагандистская работа средств массовой информации и т.д.
Общественные организации Казахстана значительно активизировали в последнее время пропаганду
среди молодежи казахстанского законодательства, теоретических и практических вопросов государства и
права. Однако задачи повышения эффективности проводимой работы, её результативности требуют
создания научно обоснованной, четкой, последовательной системы правового обучения и просвещения
казахстанской молодежи.
Важнейшим вопросом при создании такой системы является правильное определение содержания
правовой информации для учащихся школ,колледжей, студентов вузов, работающей молодежи в
промышленности, сельском хозяйстве, сфере торговли и бытового обслуживания и т.д.
Воспитываясь в обстановке обновления правосознания, очень часто не только для подростка, но и для
юноши фраза: «Все так поступают» - не только оправдывает и обосновывает тот или иной поступок, но и
превышает аргументы морального и даже правового порядка. В жизни мы нередко сталкиваемся с
фактами так называемого ложного товарищества, когда основным, а то и единственным критерием
оценки коллектива становится безоговорочная поддержка товарищей независимо отне правомерности их
деятельности. Особенно характерно это для неформальных малых групп. Ложные принципы
товарищества становится в этом случае опасными, выливаясь в антиобщественную, антиправовую
направленность. Тяга к «принципиальности» при отсутствии глубокого знания социально-политической
деятельности и личного жизненного опыта оборачивается крайней нетерпимостью, упрямством,
правонарушением, а стремление к «подвигу» вырождается в бессмысленное самолюбование и т.д.
В последнее время большинство молодежных организаций совместно с отделами юстиции, отделами
образования, административными органами, органами печати, радио и телевидения наметили
комплексные планыусиления правового воспитания юношей и девушек. Это комплексное планирование
позволяет максимальным образом скоординировать деятельность всех субъектов системы воспитания
правовой культуры казахстанской молодежи как политической проблемы.
В заключении,следует сказать, что правовая, политическая идеология наиболее эффективно овладевает молодежью, массами в процессе активной правовой, политической деятельности. Поэтому обобщающим, интегральным показателем результативности правовоспитательной работы среди казахстанской
молодежи можно считать уровень ее общественной, политической, правовой активности. Этот «осязаемый» показатель правосознания и должен находиться в центре внимания при определении стратегии и
тактики формирования и воспитания правовой культуры казахстанской молодежи, населенияв
демократическом обществе.
1 Новейший социологический словарь.- Минск:Книжный дом, 2010.-С.735.
2 Рябко И.Ф. Основы правовой педагогики.- М., 2002.- С.132.
3 Абсаттаров Г.Р. Правовая культура: характеристикаи специфика (на примере современного Казахстана) //
Вестник РУДН. Серия социология.-М., 2014, - №2.-С.181-188.
Түйін
Мақалада саяси ғылымда əлі зерттелмеген Қазақстандық материалдар негізінде құқық алаңындағы жастар
мəселесі қарастырылады. Қазақстандық құқықта шынайы ғылыми негізде қоғамдық топ ретінде жалпы жастардың
да, əрбір жеке жас адамның да мүдделері көрініс тапқан. Сонымен қатар, пікірталас тудыратын сұрақтарға да көңіл
бөлінген.
Тірек сөздер: құқық, заң, мəдениет, тəрбие, жастар, мемлекет, қоғамдық ұйымдар, құқықтық нормалар, əрекеттер
Summary
In article on materials of Kazakhstan youth questions in a legal framework which aren't studied in political science yet are
considered. The Kazakhstan right reflects interests of youth both public group in originally scientific basis in general, and each
certain young man. At the same time the attention and to debatable questions is paid.
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ƏЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ
УДК 303.425.4 (574)

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛИГОНАХ КАЗАХСТАНА
М.Абишев– д.с.н., профессор
Суверенному Казахстану досталось поистине «богатое» наследие военной индустрии СССР в виде
испытательных полигонов. Республика обладает самой большой численностью военных полигонов на
душу населения.
Долгое время, история создания и деятельность Семипалатинского испытательного ядерного и других
полигонов (СИЯП) на территории Казахстана оставаласьнеизвестной. Входящий в структуру военнопромышленного комплекса (ВПК) СССР эти объект был тщательно засекречен, и данные о них не публиковались в открытой печати, за исключением редкихофициальных информаций послекаждого ядерного
испытания. В то время вСССР, в государстве с тоталитарной идеологией, в условияхгосударственной
секретности вслух не говорилось о существовании полигонов ирадиоэкологический опасности.
Даже мнение таких выдающихся ученых,академиков А.Д. Сахарова и И.В. Курчатова, работавших над
атомной программой, высказанные в самой лояльной форме, пресекались врезкой и грубой форме
руководителями высоких государственных инстанций. В подтверждение можно привести рассказ Андрея
Дмитриевича Сахарова из интервью 1990 года казахстанскому журналу«Арай». Когда в1958 г. Н.С.
Хрущев принял решение провести серию испытаний атомных бомб, Сахаров посчитал, что сэтим
согласиться нельзя, и упросил Курчатова поехать к Хрущевууговорить егоотменить свое решение.
Хрущев нетолько не согласился, но,как говорит Сахаров, прогнал Курчатова. Сахаров далее рассказывает.
Что он и раньше писал Хрущеву о вреде испытаний атомного оружию для людей и окружающей среды и
рекомендовал приостановить дальнейшие испытания. На это Хрущев заметил в кругу своих помощников:
«Самая верная политика – это политика с позиции силы».
Еще один пример в1970 г., работая вАкадемии наук республики, молодой ученый Рысбек Ибраев
разработал проект радиоэкологических исследований в Казахстане. Проект был поддержан всеми академическими институтами Союза, имевшими отношение к радиоэкологиии почвоведению. Идея была
поддержана иМинистерством обороны, заинтересованным вразработке мер по защите почвы и растений
отрадиационных поражений. В 1974 г. согласно проекту была организована специальная лаборатория
меченых атомов. ВАлма-Атинской области началось строительство опытно-экспериментального полигона, на которомпредполагалось изучение способов дезактивации почв и растений. Были построены
железобетонные сооружения, завезены специальная техника, оборудование, полигон готов был начать
работу. Это было уникальное научное подразделение, не имевшееаналогов ни в Казахстане, ни в Средней
Азии. Но вдруг в верхах было принято решение о ликвидации лаборатории, сокращении штатов и передаче полигонного комплекса другим учреждениям. Р.Ибраева уволили с работыи изгнали из партии. Не
помогли даже ходатайства руководителей академии наук СССР. Агенты КГБ, с самого начала следившие
за деятельностьюлаборатории, своевременно раскрыли зловредные планы ученого. Поскольку Р. Ибраев
начал проводить тайный эксперимент: достав банку урановой соли,он исследовал влияние урана на
растения и живые организмы. Дальнейшая судьба Р.Ибраева была поистине драматичной: в течение
полугода он не мог найти работу. Не брали даже на должность ночного сторожа.
Политика глубокой секретности и отсутствие элементарных норм радиоактивности и безопасности
изначально создавали ситуацию необъявленной ядерной войны против собственного народа.
Медикам запрещалось ставить правильный диагноз заболеваний,связанных с воздействием
радиации.Поэтому людей«лечили» от всех болезней, кроме тех, которые вызывала радиация.
Семипалатинске был построен больничный корпус, оснащенный по темвременам самым современным
оборудованием. Назывался он «Противобруцеллезный диспансер № 4». Здесь не лечили людей,
неоказывали помощи животным. А изучали воздействие радиации на живые организмы объясняя тем,
чтоэто необходимодля наукии будущих поколений. В клинике диспансера врачинаблюдали, как люди
медленно умирали от лучевой болезни, затем они писали секретные отчеты для специальных
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службСемипалатинского полигона и центра. В настоящее время этот«диспансер» продолжает работать и
называется Научно-исследовательским институтом радиационной медицины и экологии. В1990 г. гриф
секретности с архивных материалов диспансера был снят, основная часть документов, касающихся
здоровья людей и радиоэкологической обстановки вокруг полигона, былавывезена вМоскву.
Военно-промышленный комплекс СССР сознательно создавал и пропагандировал выгодное для себя
мнение у общественности о том, что испытания атомного оружия не наносят вреда окружающей среде и
здоровью населения. Они притворно подчеркивали свою удовлетворенность тем, что на высоком уровне
выполняли задание правительства. Орденами и медалями была награждена большая группа ведущих
исследователей. Многим было присвоено звание лауреатов Сталинской премии, звания героев
Социалистического труда. Например, генерал А.Бурназян – куратор медико-биологического контроля за
испытанием ядерного оружия – стал Героем Социалистического труда.
Такова история создания и существования Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Ядерный монстр долгое время безнаказанно уродовал землю, некогда слывшуюцветущим степным
краем,нанося непоправимый вред здоровью миллионов людей, проживающих в непосредственной близости от смертоносного полигона. Зло не могло продолжаться долго. Пришли восьмидесятые годы, иказахстанское общество начало понимать, что с полигоном надо что-то решать. И наступил момент решительных действий, наступил момент истины. Народ Казахстанарешительно выступил против ядерных
испытаний, так родилось Международное Антиядерное Движение (МАД) «Невада-Семипалатинск».
И лишь вконце восьмидесятых годов, сначалом активности движения «Невада-Семипалатинск»,
сообщения о Семипалатинском испытательном ядерном полигоне широко освещались в печати. Парламентарии насессиях, медики открыто обсуждали влияние радиации на здоровье людей и методы их
лечения. А главное – впервые был услышан голос жертв ядерных испытаний, тех, кто потерял здоровье в
результате облучения. Под мощным напором общественности. Поддержанной Верховным Советом
Республики,союзное правительство вынуждено было установить мораторий на взрывы не на основе
правительственных соглашений на высшем уровне, аблагодаря активным действиям общественности.
Огромная заслуга лидера МАД «Невада-Семипалатинск» О Сулейменова заключается в том, что он
впервые с трибуны Верховного Совета СССР заявил всему миру о существовании СИЯП, обратился
кправительству СССР, ВПК СССР с требованием о необходимостипрекращения ядерных испытаний не
территории Казахстана.
Решающее значение для прекращения испытаний атомного оружия в Казахстане имело обретение
республикой своей независимости. В декларации о ее государственном суверенитете заявлялось о полном
прекращении разработки,производстваи испытания ядерного и других видов оружия массового
уничтожения на территории республики. Таким образом, народ Казахстанасвоими решительными
действиями первым остановил крупнейший в мире ядерный полигон.
Однако, до настоящего времени, функционируя в режиме секретности, ряд действующих полигонов
(Эмба, Капустин-Яр, Тайсойган, ГЛИЦ, Сары-Шаган-1, Сары-Шаган-2, Ашулук, Байконыр) вывели из
суверенного использования и экологического контроля около 6 миллионов гектаров казахстанской земли.
Ежегодная арендная плата составляет всего 27 миллионов рублей. Размер арендной платы явно занижен,
а вред местному населениюнеизмерим.
Кроме СИЯП, в различные годы в разных концах республики прогремели атомные взрывы.
Представляетопасность
для людейрадиоэкологическая обстановка
в районах
Западного
Казахстана,находящийся под воздействием полигонов «Тайсойган» «Капустин ЯР» и «Азгир».
Как
известно,
ракетный
полигон
«Тайсойган»,
расположенный
вКызылкогинском
районеАтыраускойобласти начал действовать с1952 года.На полигон «Тайсойган»за 40 лет упало
около300 отделившихсячастей ракетоносителей СС-20 с весом более 5,3 тон каждая. По
«Тайсойганскому» полигону выявлено повсеместное загрязнениепочвы, растительности, водоисточников
тяжелыми и ядовитыми продуктами превращения остатковтоплива.
Ракетно-ядерный полигон«Капустин Яр» создан в1949г. На территории Западно-Казахстанской
области полигон расположен вУрдинском и Джангалинском районах. С полигона запущено и взорвано
около 24 тысяч ракет, испытано 177 образцов боевой техники. Уничтожено 619 ракет типа СС-20.
Прииспытаниях и уничтожении боевой техники было выброшено в атмосферу около 30 тысяч тонн
высокотоксичных веществ.
Ядерный полигон «Азгир» расположен на территории Атырауской области в Денгизском районе,
граничащем с Урдинским районом Западно-Казахстанскойобласти. Состоит из 12 площадок, на10 из
которых было произведено 17 подземных ядерных взрывов на глубине от165 до 1500 метров в период с
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1966 по1979 годы. Цель проведения ядерных взрывов – отработка технологии создания подземных
емкостей в соляных куполах дляхранения определенных веществ, в том числе радиоактивных отходов.
Население, находящееся около полигона «Азгир» не было информировано о наличии радиационной
опасности. Вприлегающих кполигону районах наблюдались массовые заболевания людей и падеж
скота.В емкостях, созданных на полигоне«Азгир», находится вода. Возможен выход радиоактивных
рассолов на поверхность земли. У некоторых ответственныхработников возникает желание использовать
полигон«Азгир» в качестве места захоронения радиоактивных отходов. Но этого ни в коем случае делать
нельзя.
На основании полученных данных и с учетом сильного химического загрязнения местности за счет
испытаний боевой техники районы, расположенные вблизи полигонов «Тайсойган»,«Капустин ЯР» и
«Азгир», следует отнести к зонам экологического бедствия. Огромные территории Казахстана пострадали
от деятельности полигонов. Суммарная мощность ядерныхвзрывов в Казахстанев 45 тысяч разпревышает мощность бомбы сброшенной над японским городом Хиросимой в конец второй мировой войны.
Транзитный период для страны стал достоянием истории, рубикон пройден. Впредшествующее
десятилетие государство предпринимало меры в решении проблемы ядерно-экологической безопасности.
Однако они былинеадекватны масштабу, объему и сложности в ее решении. Ктому же
наследие,полученное в этом плане от СССР, вгеометрической прогрессии усиливало проблему и
усложняло ее решение. Естественно Казахстан, осознавая серьезностьрадиационной обстановки,
предпринимал ипредпринимает определенные меры.Однако,на расходы по преодолению экологического
кризиса правительством выделялось крайне недостаточно средств. До сих пор болеемиллиона гектаров
Казахстанской земли на долгие выведенные из оборота ипредставляют опасность длячеловека.
Почти полвека с площадок космодрома Байконур стартуют ракеты.
Над Казахстаном пролегают две траектории полетов ракет-носителей. Одна из них, западная, проходит
над Улытау, озером Тенгиз, Алексеевкой и по югу Северо-Казахстанской области, другая – южнее
Жезказгана, Караганды, севернее Каркаралинска, дальше над Егиндыбулаком и Восточно-Казахстанской
областью. Уже сорок пять лет Улытауский район Карагандинской области используется как место
штатного паденияпервых ступеней ракет. В каждой отделяющейся первой ступени, по оценкам экспертов, может оставаться до 1,5 тонны неиспользованного горючего – гептила, так называемого гарантийного запаса, который выпадает на землю .При этом предельно допустимой его концентрацией является 1
килограмм на 1 кубический километр воздуха. Особенно опасно его выпадение зимой, поскольку,
попадая в снег, оно не самовозгорается, а консервируется и с талыми водами перетекает в водоемы. В
некоторых регионах дозы гептила и продуктов его распада могут быть малыми и их невозможно уловить
привычными приборами. Они могут быть ниже предельно допустимого уровня, но, тем не менее,
накапливаясь в организме, опасные вещества подрывают иммунную, эндокринную, репродуктивную
систему. Гептил опасен не только общетоксичным действием, но и тем, что в больших концентрациях
дает канцерогенный и даже мутагенный эффект. Однако, поскольку во время сброса и подрыва
топливного бака на высоте десятков метров происходит его распыление, которое при ветре в виде облака
способно перемещаться на большие расстояния, обнаружить гептил, например, в почве, весьма
проблематично. Поэтому, даже несмотря на огромные массы выбросов, специалисты пришли к выводу,
что искать гептил в земле бесперспективно. Его необходимо фиксировать в воздухе, а это не так просто,
поскольку требует применения специальных дорогостоящих технологий.
Социально-экологическая нагрузка и облучение людей пагубно возрастает. Ведь пострадавшим от
вредных последствий работы космодрома оказалось коренное население Кзылординской, Жезказганской
и Карагандинской областей. О чем свидетельствуют такие факты, как в 1999г. на территорию
Карагандинской области упали осколки от двух «Протонов». Один из крупных осколков упал прямо во
двор частного дома поселка Карбышевка.В результате долгих исследований, разбирательств хозяйке дома
выплатили компенсацию в размере одной тысячи долларов.
Второй «Протон» упал 27 октября того же года в Жанааркинском районе Карагандинской области.
Россияне вину признали и даже согласились возместить ущерб, но казахстанская сторона растерялась и
предъявить конкретную сумму с четкими обоснованиями не смогла. Спустя какое-то время государства
договорились.
Свое мнение об этих инцидентах высказал доктор химических наук, президент союза «За химическую
безопасность»Л.Федоров:«Гептил окисляется сразу же и превращается в нитрозодиметиламин. Точка
кипения у него 152 градуса, так что он никуда не улетучивается, а садится на почву! И вот этот нитрозодиметиламин знаменит тем, что является жесточайшим мутагеном. Так что, когда вам говорят, что гептил
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улетучивается, не верьте. Ищите у себя залежи нитрозодиметиламина, они точно есть. А с «Байконуром»
такая ситуация. «Протоны» действительно работают на гептиле, и их запускалось очень много (я сейчас
не имею в виду аварийные падения). В Казахстане, насколько я знаю, для падения первых ступеней ракет
выделено два места. Однозначно, что эти падения загрязняют окружающую среду. Так, где эти обломки
падали и люди имели с ними дело, можно смело считать, что число отравленных и заболевших очень
сильно возросло. Особый разговор – это аварийное падение «Протона», и их было уже не два. Москва
откупилась, таким количеством долларов тогда, и их явно недостаточно для компенсации бед населения».
2 июля 2013 года российская ракета-носитель «Протон – М» упала на землю на первой минуте после
старта. Произошел выброс 600 тонн высокотоксичного гептила. За последние 5 лет это второй случай
падения Российской ракеты натерритории Казахстана после неудачного старта с космодрома Байконур.
По словам Ю.Коптева, бывшего гендиректора «Росавиакосмос» из 250 запусков неудачными были более
двух с половиной десятков. А в целом на территории Казахстана за эти годы было розлито 2500 тонн
гептила. Гептил признан Всемирной организацией здравоохранения веществом первого класса опасности
наряду с боевыми отравляющими веществами типа зарин и фосген.
В последнее время Россия все ракеты, заправленные гептилом запускают только с космодрома
Байконур. А вот что написали россияне, когда вопрос аварии чужой ракеты коснулся их в нейтральных
водах на Дальнем Востоке летом 2006 года: «Но еще не известно, какой вред нанесен нашей экологии.
Дело в том, что жидкостные ракеты КНДР были заправлены сверхядовитым веществом – гептилом,
который сохраняется во флоре и фауне около 500 лет» («Аргументы и факты», №28, 2006 г.).
Гептил в космических программах,кроме российской ни в одной стране мира не используется. В свое
время это топливо было запрещено академиком Королевым который сказал, «Что мы загадим свою
землю». Патриарх российской космонавтики до самой смерти сопротивлялсяи был категорически против
гептиловых запусков, понимая степень вреда наносимого этим топливом.
США не применяют гептил, они платят «Роскосмосу», а «Роскосмос» за дешево применяет гептил на
земле Казахстана.
Какова же позиция российских и казахстанских властей к произошедшей на Байкануре трагедии ?
В первый день аварии «Протон-М» по каналу «Россия-1» прошла информация, в которой было
заявлено, что на момент падения ракеты имела около 200 тонн ядовитого топлива, и за счет взрыва
образовалась воронка диаметром 200 метров. Однако на следующий день казахстанские телеканалы
уменьшили воронку до 50 метров. Более того чиновники из МЧС РК (министерство по чрезвычайным
ситуациям) считают, что «повышения» предельно допустимой концентрации (ПДК) не обнаружено.
Глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев на заседании правительства заявил, что вредные вещества от
взрыва ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме «Байконур» могут не дойти в большом количестве
до населенных пунктов.
Между тем многие ученые, эксперты и экологи сразу прокомментировали вероятность и возможность
последствий падения ракеты «Протон-М» на «Байконуре». Так по словам члена-корреспондента,
аналитика Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрия Караша в интервью изданию
«Коммерсантъ», попадание в окружающую среду Казахстана сотен тонн гептила можно сравнить с
химической атакой на страну. Эксперт также отметил, что не представляет, как удастся ядовитое облако
удержать в границах космодрома.
Сколько еще на территории Казахстана выдерживать гептиловые удары?
Хочу привести высказывание почетного эколога РК Маргулана Хамиева в статье «Отложенная смерть
или миф о безвредности аварии «Протона» Хамиев пишет, что после падения двух ракет над
Карагандинской областью начали было проводить медицинские исследования здоровья людей в районе
падения ракет, которые из-за недостаточного финансирования так и не были закончены. Но даже эти
скудные исследования показали достаточно плачевное состояние здоровья населения. Они
свидетельствуют о том, что в Улытауском районе здоровыми оказались всего лишь 7% населения, в
Жана-Аркинском 11%, в Каркаралинском 15%. Исследования показали высокий уровень заболеваемости
населения Улытауского района, что в 4,6 раза выше среднего уровня заболеваемости по РК. Частота
врожденных аномалий детей превышена в 2,85 раза, анемия – в 19,8 раза. Высок процент
мертворожденных выкидышей, бесплодия; у людей снижена репродуктивная функция. Не следует,
конечно, считать, как пишут некоторые СМИ, что только последняя авария ракеты явилась причиной
стресса, якобы давшего толчок к обострению у многих улытаусцев хронических заболеваний (хотя в этом
резон есть). Главная беда в том, что люди живут здесь в постоянном страхе из-за падения первой ступени
ракет и не верят в реальность выхода из этой сложной ситуации.
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А ведь Улытауский район – одна из «жемчужин Казахстана» по природным условиям. Когда-то он
был местом ставки Казахского ханства. Ни для кого не секрет, что ханы великолепно умели выбирать для
себя комфортное место проживания: чудная природа – горы, родники, великолепный богатейший
травостой. Даже сегодня ближайщие промышленные объекты удалены от Улытау на 150 и более
километров. При разумном использовании этот район мог бы стать великолепной туристскорекреационной зоной не только для карагандинцев, но и для всей страны. Во что его теперь превратили?
Кстати, российские граждане, проживающие в зоне падения второй ступени ракет в Алтайском крае, как
и американские граждане, проживающие вокруг космодрома, застрахованы. Во всем мире нигде нет
противостояния между ракетно-космическими ведомствами и населением. Государства этих стран
решили проблему до ее возникновения. Районы падения ракет точно обозначены, вся информация
доступна, а у нас, к сожалению, все наоборот.
После падения российской ракеты-носителя на Байконуре у генерального консульства России в
Алматы собрались общественные деятели и гражданские активисты. Они пришли сюда с письмом
протеста, в котором просят пересмотреть договоры об аренде всех полигонов в Казахстане, а также
космодрома Байконур. По мнению пикетировавших, Казахстану и его гражданам за долгие годы военного
и космического присутствия России на территории нашей страны нанесен колоссальный ущерб, который
Россия обязана возместить. Пока этого не произойдет, ни одна российская ракета не должна подниматься
в воздух с Байконура
Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов дал поручение создать комиссию для изучения воздействия внештатной ситуации на космодроме «Байконур» на экологическую обстановку. Однако кто в
составе комиссии, вошли ли в нее представители общественности, сотрудники независимых научных
лабораторий, зарубежные исследователи, представители СМИ? И потом, почему взрыв «Протона»
рассматривается только через призму экологических последствий? А экономические, гуманитарные,
политические, моральные?
В Казахстане предложили создать специальный департамент экологии для регулирования
деятельности отечественных и российских предприятий на территории космодрома Байконур. Эта
инициатива была озвучена на совещании, которое состоялось под председательством первого вицепремьера-министра регионального развития Бакытжана Сагинтаева. Также на мероприятии обсуждалась
возможность выплаты компенсаций местным жителям в связи с падением ракеты-носителя «Протон-М».
Как сообщил заместитель председателя национальной компании «Казкосмос» М. Молдабеков к концу
2014 года Казахстан рассчитывает начать самостоятельно эксплуатировать на Байконуре объекты
ракетно-космического комплекса «зенит». Однако полный переход на новые ракеты-носители может
произойти лишь к 2025 году
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УДК 141.7

ВСЕМИРНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ АХМАДИЙСКАЯ ОБЩИНА:
СОЦИОЛОГИЧЕСКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.И.Артемьев – религиевед, д.филос.н., профессор
В статье профессора А.И.Артемьева предпринята попытка со светских позиций провести историко-религиеведческий анализ Ахмадийского движения, которое в 2008 году отметило 100-летие духовной преемственности в
Исламе.
Автор кратко рассказывает о своём недавнем посещении священного места духовного зарождения Ахмадийского
братства, на основе материалов, предоставленных Центром этой организации в Лондоне, даёт описание
происхождения основных терминов: ахмадиййат, ахмадийская мусульманская община, мусульманин-ахмади, кратко
анализирует историю, вероучение и культовую практику этого направления в Исламе.
Ключевые слова: Ислам, ахмадиййат, муджаддид, Мессия Обетованный, община, халиф

Как учёный-религиевед, изучающий различные религии вот уже более 50 лет, я с момента знакомства
с Ахмадийскимдвижением в Исламе, а это более 10 лет назад, всегда хотел попасть в Кадиан и посетить
святые духовные места, связанные с основателем Всемирной мусульманской Ахмадийской общины
Хазратом Мирзой Гуламом Ахмадом, который, получив, как он объявил, откровение от самого Аллаха и
возложив на себя миссиюмуджаддида, в 1890 г. официально провозгласил себя Мессией Обетованным и
Имамом Махди (без этого, как мне представлялось, невозможно многое понять в истории и культовой
практике этой всемирной организации).
Тогда Мирза Гулам Ахмад прилюдно поклялся: «Клянусь Богом, в Чьих руках находится моя жизнь,
что это Он (т.е. Аллах – А.А.) назначил меня пророком и назвал меня Мессией Обетованным. Он явил
великие знамения в поддержку моего притязания». [1]
Своё толкование ключевых вопросов в Исламе он изложил в знаменитом докладе, который прислал на
Конференцию Великих Религий, состоявшуюся в 1896 г. в Лахоре. Этот доклад впоследствии был издан
отдельной книгой под названием «Философия Исламских Учений».
И вот уже более 100 лет Всемирная Ахмадийскаямусульманская община живёт строго по Корану и
заветам своего основателя (официальные торжества по случаю 100-летия прошли 27 мая 2008 г. в
ЛондонскомExcelCentre).
До поездки в Кадиан я дважды участвовал в Джалсе (общем собрании верующих) в Лондоне (первый
раз при Халифе IVХозрате Мирзе Тахире Ахмаде, второй – в декабре 2014 года по приглашению Халифа
V Мирзы Масрура Ахмада, с которым познакомился в Пакистане, когда он был главой общины этой
страны).
И вот, немногим более 3-х часов полёта, и мы – в Дели.Многочасовой переезд на автобусе из Дели в
Кадиан хотя и был несколько утомительным, но и не менее познавательным, ибо дал возможность
познакомиться с природой и небольшими городами севера Индии (так как 40 лет назад я был на юге
Индии, то могу свидетельствовать, что север абсолютно не похож на юг. Это как бы совершенно другая
страна. И этим он привлекателен и интересен).
Наконец-то, Кадиан!
С утра стали знакомиться с городом. И первое, что бросилось в глаза, все люди очень светлые и
приветливые: на каждом шагу нас, совершенно незнакомых людей, приветствовали словами:
«Ассаламуалейкум!» И мне невольно вспомнились слова Халифа V Обетованного Мессии Хозрата
Мирзы Масрура Ахмада, сказанные им 27 мая 2008 года в ExcelCentre в Лондоне:
«…Мы обязаны распространять любовь не только среди членов Общины, но и среди тех, кто пока к
ней не относится. Эта доброта и благодарность, вне всякого сомнения, должны стать нашей главной
целью. Из наших сердец должны забить источники любви к людям». [2]
И хочу сказать, что это наставление Халифа V проникло в сердце всех ахмади – жителей священного
Кадиана.
Для меня это имело особое значение, так как к углубленному изучению Ахмадийскогомусульманского
движения меня в своё время подвигло, прежде всего, кредо движения:
«Любовь – ко всем, ненависть – ни к кому!»
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Поразил масштаб региональной Джалсы: в ней приняло участие 18.700 человек. Но когда я узнал, что
только в Индии 180 тысяч последователей Ахмадийского движения, объединенных в 1200 центровджамаатов, то цифра 18.700 уже не показалась мне такой впечатляющей.
Навсегда останется в памяти посещение самого святого места – Райского кладбища, где похоронен
Обетованный Мессия Хазрат Мирза Гулам Ахмад, его сподвижники и один из них – первый Халиф
ХакимНуруддин. Место, действительно, святое, утопающее в зелени и цветах. Всё создано для того, чтобы человек мог не только поклониться могилам, но и посидеть в уединении и помыслить о смысле жизни.
Большой след в моей памяти оставила беседа с господином имамГхори, которому я нанес визит. Он
подробно рассказал мне об Ахмадийской Общине Индии, ответил на все мои вопросы, а затем лично
провёл меня и показал ДарульМасих (мечеть Мубарак, мечеть Акса, белый минарет, байтуддуа, где
молился Ахмад, комнату, где он родился, и другие значимые места).
Съездил в Хашиарпур, где Ахмад 40 дней молился в 1886 г. и там же получил весть о рождении
наследника – будущего Второго Халифа – Хозрата Хаджи Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада,
который систематизировал и привёл ахмадийское учение в строгие теологические и культовопрактические рамки. А затем посетили мечеть Нур, где в своё время состоялись выборы Второго Халифа.
За эту поездку я ещё более отчётливо стал представлять всю теологическую и культовую практику
этого движения.
Ведь в течение всей истории Ислама в этой религии появлялись различные течения и направления, а
вновь образованные религиозные общины назывались по имени их реальных или предполагаемых
основателей. На первый взгляд, не избежала этой участи и Ахмадийская община, так как ее название –
ахмадийская – совпадало с именем ее основателя Мирзы ГуламаАхмада.
Но на самом деле это не так: сам Ахмад провозгласил, что его община названа так только в честь
пророка Мухаммада, а именно по второму и последнему официальному имени Мухаммада – Ахмад
(упомянутому в Коране 61:7 как предсказанное Иисусом в Евангелии – Ахмад). Таким образом, община
названа ахмадийской (“первоисламской”), в то время как его собственное имя Гулам Ахмад означало
“слуга Ахмада”, т.е. “слуга Мухаммада”[3].
Имена пророка Мухаммада имеют смысловые оттенки:
Мухаммад–“исмуджалали”, т.е. имя, проявляющее Божественные качества абсолютной власти и
величия, например, великую славу и грандиозное достоинство, внушающие благоговейный трепет и
глубокое уважение.
Ахмад–“исмуджамали”, т.е. имя, проявляющее Божественные качества милостивости и
снисходительности, например, красоту, очарование, приятие, элегантность, милость, приветливость,
вдохновлённость любовью.
Термины “мухаммадиййат” (русские варианты “магометанство”, “мухаммадийство”) и “ахмадиййат”
(по аналогии “ахмадийство”, “ахметанство”) еще со времени пророка Мухаммада являются
единственными двумя полными синонимами слова “ислам”, отражающими два периода из жизни самого
пророка Мухаммада:
1) термином ахмадиййат (т.е. до хиджры) в истории ислама обозначает первые 13 лет Ислама – период
испытаний на стойкость и верность устоям Ислама под давлением и жестокими гонениями и
преследованиями со стороны мекканских идолопоклонников;
2) термин мухаммадиййат (т.е. после хиджры и после успеха в ахмадиййате),под которым
подразумевается период испытаний на стойкость.
Четвёртый Халиф пророка Мухаммада – Хазрат Али, а также видные исламские теологи прошлого,
такие, как АлламаШайхСулайман, Мухаммад бин ФарисМисри, Шайх Ахмад Фаруки, Мухаммад алКари и другие [4], сообщали, что ахмадиййат – первозданный ислам – вернётся в этот мир опять: его
принесёт махди, который, в частности, отменит религиозные войны (по хадису из сборника Муснад Ибн
Ханбал, Китаб ал-фитан). Эта отмена должна была быть продиктована их ненадобностью в далёкий век
просвещения и закрепления общего права на свободу вероисповедания.
Ахмадиййат обозначает духовно истинный, первоначальный, классический и изначально-традиционный Ислам, не разделённый на течения, единственно канонически верный сегодня Ислам, а сторонник
ахмадиййата – ахмади – означает мусульманина, следующего принципам такого первозданного Ислама и
придерживающегося всех его основных канонов в своей жизни и во всех своих поступках.
Основатель ахмадийской мусульманской общины назвал общину – впервые в истории Ислама – в
честь пророка Мухаммада по второму его имени (Ахмад) – Ахмадийской (Первоисламской). Термин
“ахмадиййат” указывает на объединительный характер общины и служит для отличия её от всех 72
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других направлений в Исламе, названных по именам предполагаемых основателей.
Поэтому, не случайно все 72 остальные направления, ограничивавшиеся до того индивидуальными
обвинениями в “неверности” друг друга по принципу “каждый против каждого”, объединились на
ассамблее Пакистана в 1974 г. и вынесли совместный официальный “документ” о том, что ахмадине
являются мусульманами.
Сами ахмади никогда не выносили таких обвинений и не участвовали в таких дрязгах, считая, что это
ниже достоинства мусульманина, ведь сам пророк осуждал такую практику. Он учил (все эти его высказывания публикуются изначально с первых же сборников хадисов), что один Аллах знает, кто мусульманин, а кто нет, и что, кто обзывает мусульманина не-мусульманином, сам точно не-мусульманин, и что в
истории будет момент, когда число направлений в Исламе достигнет 73, и тогда лишь одно из них будет
правильным (т.е., истина в Исламе одна), а остальные будут достойны адского огня.
Слово “ахмадиййат” означает не новую религию, а “первозданный Ислам”, “первый Ислам”. Ахмади
считают себя полноценными мусульманами. Для уточнения своей идеологической позиции среди
десятков направлений в Исламе мусульмане-ахмади дополнительно к словам “ислам”, “мусульманин” –
для их максимального усиления – приняли названия “ахмади”, “Ахмадийят”, “АхмадийскийДжамаат”,
“Ахмадийская община”, “Ахмадийское движение”, т.д., так как среди десятков де-факто расколовшихся
течений в Исламе, – причём расколовшихся задолго до появления Ахмадийской общины – эти уточнения
послужат чем-то вроде пароля первоначального Ислама для всех знающих и помнящих, понимающих и
ценящих истинный смысл этих слов; а также для желающих узнать о них.Это-то и поможет им
приобщиться и примкнуть к объединяющему началу ради исполнения главной цели ислама – всемирному
исламскому, а главное, общерелигиозному единству.
Кроме того, Ахмадийят, как считал основатель общины, имеет связь с современностью и очень
подходит для восстановления Ислама.
Сам Хазрат Мирза Гулам Ахмад из Кадиана (1835-1908) был потомком дяди Тимура, Хаджи
СайфуддинаБарласа. Его предок Мирза Хади Бег прибыл в Индию вместе с Бабуром, который дал ему в
собственность территорию в Пенджабе, примерно в 70 милях от Лахора. Мирза Хади Бег назвал посёлок
Ислампур (впоследствии - Кадиан). Они занимали высокие посты при правлении Великих Моголов.
В 1802 году, когда пала Могольская империя, а Кадиан был занят сикхами, род Ахмада лишился
многих своих земель и владений. Позднее это всё перешло к британцам. Отец Ахмада, Мирза Гулам
Муртаза, провел многие годы в бесплодных стараниях вернуть по суду законные владения.
Достаток семьи был скудным, поэтому Ахмаду пришлось серьёзно заниматься самообразованием. С
ранних лет он много времени проводил за изучением Корана.
Ислам в Индии в это время подвергался ожесточенным нападкам как со стороны христианских
миссионеров, так и индуистских сект. Ахмад стал активно выступать в печати в защиту своей религии, а
затем приступил к написанию фундаментального труда «Барахин-и-Ахмадийя», четыре части которой
вышли в свет между 1879 и 1884 годами.
23 марта 1889 ученики и последователи Ахмада собрались в Лузиане, чтобы принести «байят» клятву духовной преданности, даваемую «имаму своего времени» (т.е. самому пророку, пока он жив, или
впоследствии его халифу-преемнику, каждый из которых избирается пожизненно). Эта дата считается
днем образования Ахмадийскоймусульманской общины[5].
Чтобы оповестить о своей миссии Средний и Ближний Восток, а также Северную Африку, Ахмад
пишет книги на арабском языке, в которых рассказывает о своей миссии Мессии – Махди и о своем
видении.
В 1908 г. выходит один из главных трудов Ахмада, по изложенной в нем концепции до сих пор
ведутся жаркие дискуссии не только в исламском мире. Это книга «Иисус в Индии». По версии автора,
Иисус Христос не умер на кресте, а был снят с креста живым. Он проповедовал свое учение в Палестине,
Месопотамии, Персии, Афганистане, а затем прибыл в Кашмир. Здесь он и закончил жизненный путь и
был похоронен в районе Ханйар в городе Сринагаре. Как считают последователи Ахмада, он,
посредством Господнего откровения, разрешил своей книгой об Иисусе Христе «заблуждение
восемнадцати веков человеческой истории».
Всего же Ахмадом было написано более 80 трудов. Но главные наставления он дал своим последователям в книгах: «Аль-Васийят» («Завещание») и «Истинность откровения». Им вменялось во всем
полагаться только на Господа, Священный Коран и учения Пророка Мухаммада. Были даны объяснения
различных способов общения Аллаха с людьми. Особо подчеркиваласьважность миссионерской деятельности
Движения.
Ахмад
возродил
мусульманское
положениео
халифате
и создал
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«СадрАнджуманАхмадийя» в качестве исполнительного органа общины. По завещанию, свой сад он
превращалв кладби-ще для тех членов Общины, которые совершили наиболее выдающиеся деяния во
имя служения Исламу или Ахмадийскому движению. Сегодня так называемое «Райское кладбище»
имеется также в Рабве (Пакистан) – городе, построенном общиной буквально на голом месте. Он является
вторым религиозным центром Ахмадийской мусульманской общины после Кадиана.
26 мая 1908 г. Ахмад, по свидетельству приближённых, дважды повторив слова: «О, мой дорогой
Господь!», скончался. Его погребли в Кадиане, в том самом саду, который он завещал превратить в
кладбище.Его ученик и сподвижник ХакимНуруддин был избран Первым Халифом Мессии
Обетованного, т.е. Главой Ахмадийскойобщины.
Второй Халиф Обетованного Мессии Хазрат Хаджи Мирза Башируддин Махмуд Ахмад (1889-1965),
как указывалось выше, систематизировал и привелахмадийское учениев строгие теологические и
культово-практические рамки. Его фундаментальный труд «Приглашение в Ахмадийят» излагает основы
вероучения мусульман-ахмади «в традициях апостольства, которые во все времена были средством
передачи Благовестия земным царям и их подданным» (Мирза Мубарак Ахмад).
Что же исповедуют мусульмане-ахмадии?
В книге излагается, что Ахмадийское движение полностью соблюдает 5 столпов ислама и 6 столпов
веры. Далее говорится, что среди мусульман ряд элементов веры внутри этих столпов пришли в упадок и
что их необходимо восстанавливать, чтобы возродить чистоту и силу веры. Некоторые из них таковы:
1.Вера, что «Бог существует и что утверждение Его Бытия есть утверждение самой важной истины».
2.Вера, что «Бог - Единственен. Он не имеет равных ни на Земле, ни на Небесах. Все прочее представляет собой Его творение, зависимое от Его помощи и поддержки. Он не имеет ни сына, ни дочери, ни
отца, ни матери, ни жены, ни братьев, Он Уникален в Своей Единственности и Своих Свойствах».
3.«Господь – Свят, свободен ото всех недостатков и исполнен всех совершенств».
4.«Ангелы есть часть Господнего творения. Они следуют закону, положенному для них Кораном, они
делают то, что повелено им».
5.Вера, что «Всевышний говорит со своими избранными слугами и открывает им Свой промысел».
6.Вера, что, «когда в мире господствует тьма, когда человеческие существа глубоко погрязают во зле и
грехе и им трудно вновь без помощи Всевышнего освободиться от уз Сатаны, тогда Аллах из Милости и
Благожелания Своего избирает из среды Своих наиболее возлюбленных и преданных слуг -тех, кого Он
наделяет обязанностью руководить миром».
7.Божественные Посланники, которые в прошлом помогали человечеству против зла и тьмы,
находились на различных ступенях величия и в различной степени исполняли божественный промысел,
определявший их пришествие. Величайшим из них является Святой Пророк…»
8.Вера в то, что «Аллах слышит молитвы Своих рабов и слуг. Он помогает им в затруднениях. Он –
Живойи Живущий Бог, Его живой характер проявляется во всех вещах во все времена».
9.«Время от времени Аллах определяет и промысливает течение событий особенным образом.
События этого мира не определяются исключительно законами, известными как законы природы.
Помимо этих законов, есть и особенные законы, посредством которых Аллах являет Свою мощь, интерес
и промысел. Именно эти особенные законы составляют свидетельства Воли, Силы и Любви Господа…»
10.Смерть «не является окончательным прекращением человеческого существования. Смертный
человек переживает смерть и затем отчитывается за свои деяния в будущем мире».
11.«Не верующие в Аллаха и враги явленного Им руководства, если только они не будут прощены Его
неизреченной милостью, пребудут в месте, называемом Адом».
12.«Те, кто верит в Аллаха, Его пророков, Его ангелов и Его книги, кто душой и сердцем подтверждает
руководство, исходящее от Него, кто ходит смиренно и умаляет себя в Его присутствии, кто живет
подобно беднякам, несмотря на свое богатство, кто служит человечеству и жертвует своим удобством
ради других, кто отстраняется от всяческих превышений меры, ненависти, жестокости и преступлений,
кто является образцом человеческой богобоязненности, – эти люди после смерти попадут в место,
называемое Раем…»[6].
В чем же отличие от других исламских учений?
Во-первых, как было уже сказано выше, этовера ахмадиев в то, что Иисус из Назарета умер
естественной смертью.
Во-вторых, ахмадии придерживаются верования, что «последователь Святого Пророка явился среди
нас как Обетованный Мессия». Они считают Мессией и Махди основателя Ахмадийского движения
Хазрата Мирзу Гулама Ахмада из Кадиана. Бог – Всемогущ и «может восстановить в сане проводника и
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пророка кого угодно Ему, в любое время, из среды любых людей».
В-третьих, они отрицают, что «прежний Мессия должен спуститься с небес и явиться в наши дни
ради руководства человечеством» (они не верят во второе пришествие Иисуса Христа из Назарета). По их
мнению, «второе пришествие должно было произойти в облике и при посредстве последователя Святого
Пророка Мухаммада. Этот последователь должен был быть воздвигнут в духе и качествах первого
Мессии». Они считают, что «пришествие второго Мессии уже свершилось. Его учение для многих уже
стало руководством. Многие, заблуждавшиеся на пути к Богу, вновь обрели Его.
В-четвертых, ахмади уверены, что «институт откровения и пришествия пророков продолжается во
времени после Святого Пророка», но что дар пророчества доступен лишь «для истинных последователей
Святого Пророка».
В-пятых, подтверждая важность джихада, ахмади отрицают его интерпретацию «официальным»
Исламом. Они уверены, что будущее мусульман «зависит от того,насколько глубоко они поймут истинный смысл Джихада. Если они в состоянии осознать, что лучшим видом Джихада является Джихад
посредством Корана (25:53), а не Джихад посредством меча, если они осознают, что религиозные расхождения не оправдывают насилия по отношению к жизни, собственности и достоинству других (4:91, 2:191,
60:90), их разум и воззрения испытают здоровую перемену, которая приблизит их к правому пути» [7].
Движение проповедует согласие во всех аспектах: межконфессиональном, межнациональном, социальном - выступает против любых форм насилия, религиозного экстремизма, терроризма, проповедуя:
«Любовь -ко всем, ненависть – ни к кому!»
Этот лозунг нашел широкий отклик во всем мире и привлек к идеям Ахмадийята внимание десятков
миллионов людей. Неслучайно международные эксперты называют Ахмадийское движение (общину)
самой быстрорастущей деноминацией в мире.
Таким образом, «Ахмадийят» означает не новую религию, а «первозданный Ислам», «первый Ислам»,
и отличает общину от всех других именно тем, что играет только объединительную роль в Исламе.
Возглавляет всемирную общину халиф, избираемый пожизненно. С 1982 по 2003гг. духовным,
религиозным и административным главой Ахмадийского движения являлся ХалифIV – Хазрат Мирза
Тахир Ахмад. В связи с кровавыми событиями, направленными против последователей этого Движения в
Пакистане, и объявлением практически всеми мусульманскими течениями ахмадиев «не-мусульманами»,
он вынужден был в 1984 г. эмигрировать в Лондон, где сейчас и находится международный центр
общины.
Но вернемся к делам Общины.
Вступающий в нее, в какой бы стране он ни проживал, обязан направить на имя Халифа специальный
бланк принесения обета, заполненный и лично подписанный, а также заверенный как местным миссионером (либо подтвержденный одним из членов общины), так и руководителями более высокого ранга.
Кроме того, восстановлена церемония принятия Обета посвящения. Его текст подается на имя Халифа.
Сам же обряд «посвящения» или приёма в общину может проводиться как по месту проживания
вступающего, так и на Ежегодных съездах, центральный из которых проходит в Лондоне, и тогда обряд
проводит сам Халиф. Церемония носит исключительно эмоциональный и торжественный характер.
В финансовых вопросах Ахмадийская община самофинансируется и полностью независима. Источником дохода являются добровольные взносы ее членов. От каждого зарабатывающего члена ожидается
регулярный взнос части его или ее дохода. Некоторые члены Общины вносят до трети своего заработка.
И это не всё: когда возникают особые нужды, Халиф обращается с призывами, на которые Община всегда
отвечает щедро и с энтузиазмом. Однако «главным секретом силы Общины является дух преданности и
служения, ведь каждый год ее членами предоставляются бесчисленные часы бесплатных услуг»[8].
Учитывая рост последователей, Община ведет большое строительство мечетей по всему миру. Неплохо налажено издательское дело. Осуществлен перевод и издание Священного Корана на более чем 60
языков, а также высказываний Мухаммада. Издано более 85 книг основателя Общины, сотни работ
халифов и т.д.
Ахмадийская Мусульманская Община открыла первый в истории Ислама мусульманский
спутниковый телевизионный канал, который называется Эм-Ти-ЭйИнтернешнл (МТА International).
Мусульманское телевидение Ахмадийя Интернешнл передает круглосуточно на весь земной шар
религиозные, образовательные, культурные программы, а также программы, посвященные охране
здоровья. Передачи ведутся на ряде языков (английском, бенгали, арабском, индонезийском, китайском,
немецком, русском, турецком, французском, урду и др.).
На ежегоднойджалсе (общем собрании), помимо последователей этого движения, обязательно
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присутствуют или члены английского правительства, или парламентарии, а также руководители многих
африканских стран и представители международных общественных организаций. А общее количество
участников, например, в этом году в Лондоне превысило 35 тысяч.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что Ахмадийское движение проповедует Ислам в его
изначально гуманистических традициях, строго и неукоснительно следуя букве и духу Священного
Корана; категорически не приемлет любые формы насилия, национализма, экстремизма, бандитизма, т.е.
всего того, что посягает на честь и достоинство Личности.
Поэтому попытки дискредитации мусульманским миром Всемирной мусульманской Ахмадийской
общины есть, на наш взгляд, не что иное, как политическая, а не теологическая акция, боязнь серьезного
конкурента на религиозном поле.
1 Руханихазаин. – Т.22: Хакикату-ль-уахи (приложение). – С.503.
2 Ахмадийскийхалифат – Божьеблагословение. – Islam international publications LTD. – С.62.
3 Здесь и далее материал по происхождению основных терминов автору любезно предоставлен руководством
Всемирной Ахмадийской общины (Лондон).
4 ЯнабиулМуваддат,
частьIII,
стр.58,
АлламаФазильШейхСулейманибнШейхИбрахимАлма'аруфНахаваджаКалан
(умерв1877
г.).
Матба'аалИрфанСайдаБейрут.
5 Гулам Ахмад назвал общину Ахмадийской в честь пророка Мухаммада, подчеркивая тем самым идею возрождения первоначального, канонического ислама, не искажённого последующими толкованиями (Ахмад – второе имя
Мухаммада, официальное и закреплённое в Коране: 61:7(6)).
6 Мирза Башир-уд-дин Махмуд Ахмад. ПриглашениевАхмадийят. - Islam International Publications Ltd. –1996. –
С.5-10.
7 Мирза Башир-уд-дин Махмуд Ахмад. Приглашение в Ахмадийят. – С.11-60.
8 Ахмадийское движение на службе человечеству. – Рекламный буклет, изд. в Алматы.
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Түйін
Профессор А.И. Артемьевтің мақаласында 2008 жылы Исламдағы рухани сабақтастықтың 100 жылдығын атап
өткен Ахмадия қозғалысына зайырлылық тұрғысынан тарихи-дінтанулық талдау жүргізуге талпыныс жасалған.
Автор жақында Ахмадия бауырластығы рухани қалыптасқан қасиетті жерге барған сапары туралы қысқаша
мəлімдей отырып, осы ұйымның Лондондағы Орталығы ұсынған материалдар негізінде ахмадиййат, ахмадиялық
мұсылман қауымы, мұсұлман-ахмади секілді негізгі терминдердің шығуын сипаттайды, Исламдағы осы бағыттың
тарихын, діни ілімін жəне культтық тəжірибесін қысқаша талдайды.
Тірек сөздер: Ислам, ахмадиййат, муджаддид, армандаған Мессия, қауым, халиф
Summary
The article is a secular position attempt from to hold a historical and religion analysis of Akhmadi movement, which
celebrated its 100th anniversary of a spiritual continuity in Islam 7 years ago. The author briefly talks about his recent visit to
the holy places of spiritual origin of Akhmadi brotherhood, gives a description of the origin of the basic terms, based on
materials provided by the Center of the organization in London, and also briefly examines its history, doctrine and worship
practices.
Keywords: Islam, Akhmadi, mujaddid, The Promised Messiah, community, caliph
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КРЕДИТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ: СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Г.АСТАНЫ И АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.К. Кулейменов– доктор PhD по социологии, младший научный сотрудник Департамента по науке ЧУ
«NazarbayevUniversityGraduateSchoolofEducation»
В данной статье исследуютсяпотребительские паттерны поведения домохозяйств г.Астаны и Акмолинской
области в использовании образовательных кредитов как части стратегии жизнеобеспечения.Институционализация
кредитных моделей поведения среди населения ведут к принятию рисковых решений относительно кредитов на
образование, что отражается на дальнейшем устойчивом развитии данного домохозяйства. В статье
рассматриваются основные мотивы домохозяйств в использовании кредитов на образование и исследуется различия
в потребительских моделях сельских и городских домохозяйств.В статье приведены результаты международного
сравнительного исследования домохозяйст в рамках проекта «Стратегии выживания частных домохозяйств в
Центральной Азии. Сравнение сельских и городских домохозяйств в Казахстане и Кыргызстане» при
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финансировании фонда «Фольксваген». По результатам нарративных интервью 41 домохозяйства из г. Астаны и
Акмолинской области получены данные о кредитных паттернах поведения домохозяйств.
Ключевыеслова: кредитынаобразование, домохозяйства, стратегии выживания, устойчивое развитие, риски,
стратегии совладания, нарративы, кредитные институты, коммерционализация образования, модели поведения.

Введение
Развитие рыночных институтов и трансформация системы образования в глобальном масштабе нашло
отражение в повседневных практиках казахстанских домохозяйств, в особенности в вопросах инвестиций
в человеческий капитал, развитие которого отражено во многих стратегических документах страны
[1][2][3][4].Большие изменения в системе образования на макро уровне играют значимую роль для
домохо-зяйствна уровне повседневной жизни [5, 81-108]. Реформы в системе образования позволили по
другому пересмотреть позиции относительно образовательных услуг домохозяйствами. Например, на
сегодняш-ний день наряду с бесплатными государственными образовательными учреждениями
существуют и частные школы, колледжи и университеты, которые предоставляют платные услуги. Таким
образом, постепенная коммерционализация сферы образования [6, 1-10] в контекcте развития кредитных
и сберега-тельных институтов открыла новые институциональные возможности для домохозяйств в
достижении какого-либо уровня образования [7, 47-52]. Например, современная концепция
образовательных учрежде-ний предполагает предоставление образовательных услуг, позволяющих быть
конкурентоспособными на рынке [8, 3-4]. Расширение рынка образовательных услуг, в свою очередь,
связано в новыми требованиями людей к образовательным учреждениям как оснащение передовыми
техническими устройствами (лаборатории, компьютерные классы), дополнительные языковые занятия,
спортивные секции или культурно-досуговые мероприятия после занятий. Если в советское время
образовательные учреждения были только государственными и предоставляли только стандартное
образование для всех граждан, то современные казахстанские институты образования предоставляют
различные методики преподавания, некоторые из которых составлены согласно международным
требованиям. В подобном контексте изменений в понимании и восприятии образования, отношение
людей к образовательным институтам предполагает более рыночные и потребительские модели
поведения [9, 463-475].
Стоит отметить, что элитные частные школы, колледжи и университеты,предоставляющие образовательные услуги в какой-то степени воспроизводят социальное неравенство, согласно работам П.Бурдье
[10, 241-258]. Хорошее и качественное образование начало носить статусный характер, и домохозяйства,
чтобы добиться уважения среди окружающих, любой ценой стараются дать своему ребенку
образование.Если одни домохозяйства могут себе позволить оплачивать обучение своих детей, то в
случае с социаль-но уязвимыми домохозяйствами, во многих случаях единственным выходом становятся
кредиты на образование. К тому же, согласно культурным особенностям многих восточных народов, долг
родителей перед детьми включает хорошее образование (высшее) и организацию свадьбы ребенку [11,
124]. Данные обязательства являются индикатором или лакмусовой бумагой благосостоятельности
родителей. Поэтому значимость образования в казахстанском обществе носит еще и статусный характер
[7, 47]. Учитывая все социально-культурные особенности и значимость образования для домохозяйств, в
дальшейшем хотелось бы изучить, насколько влияют современные потребительские паттерны на
изменение стратегий жизнеобеспечения и принятия рисковых решений относительно вопросов
образования среди городских и сельских домохозяйств? Также будут подняты вопросы о рациональности
и обоснованности принятия решений о кредитах домохозяйствами, согласно их собственной
интерпретации.
Методологическая часть
Один из основных концептов исследования – домохозяйство, которое выступает как социальноэкономическая единица анализа влияния кредитных институтов на образовательные стратегии людей.
Домохозяйства были определены как открытые сети безопасности, основанные на общем месте
проживания, которое может быть временным или постоянным для членов домохозяйства [12, 493].
Проведение полевых социологических исследований среди домохозяйств г. Астаны и Акмолинской
области было реализованов рамках международного исследовательского проекта «Стратегии выживания
частных домохозяйств в Центральной Азии. Сравнение сельских и городских домохозяйств в Казахстане
и Кыргызстане», которое проводилось с августа 2011 года по август 2012 года [13]. Полевое исследование
состояло из 2 частей: количественное и качественное исследование продолжительностью по году
каждый. В результате проведенных количественных и качественных исследований была сформирована
база данных: 41 нарративное интервью, транскрибированные и обработанныепосредством программы
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MaxQDA2007 и 151 анкета массового опроса, обработанные с помощью программного обеспечения SPSS
Statistics 20. Подобное двухуровневое социологическое исследование позволило собрать данные о
социальных и экономических индексах (уровень дохода домохозяйств, структура домохозяйств,
информация про кредиты, дальнейшие жизненные приоритеты, социальное настроение домохозяйства)
сельских и городских домохозяйств г.Астаны и Акмолинской области по результатам массового опроса, а
также изучить образовательные стратегиидомохозяйств на основе анализа мотивов и субъективных
интенций респондентов в использовании кредитов на образование посредством исследования нарративов.
В исследовании кейса города Астаны и Акмолинской области в потреблении образовательных
кредитов в массовом опросе использовался не вероятностный выборочный метод. В Астане было
опрошено 100 респондентов в соответствии с большими различиями в уровнях доходов [14]и в
институциональных возможностяхпотребления кредитов. 50 домохозяйств были опрошены в селах
Акмолинской области.В случае с нарративными интервью, была создана выборка в 41 интервью, где
каждое интервью рассматривалась как ресурсоемкий источник для анализа.
Фокус на нарративы городских и сельских домохозяйств послужил основой для глубинного анализа
образовательных стратегий домохозяйств в социально-территориальном контексте.
Институциональные возможности домохозяйств в получении кредитов на образование
За 23 года независимости Казахстан провел реформирование банковской системы и выстроил новую
модель, которая должна способствовать развитию рыночных институтов и адаптации населения к этим
институциональным изменениям. На данный момент в Казахстане 2-х уровневая банковская система.
Банком 1-го уровня считается Национальный банк РК, который контролирует всю банковскую систему,
печатает национальную валюту и осуществляет денежно-кредитную политику государства. Почти все
банки 2-го уровня это сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных учреждений, в том числе и
многочисленных микрофинансовых учреждений [15, 7-15].
Казахстанские домохозяйства на сегодняшний день могут получить кредиты у 36 банков, которые
являются коммерческими (кроме одного государственного – Жилстройсбербанка, который в основном
занимается ипотечным кредитованием), а также у множества микро-кредитных организаций (ломбарды,
кредитные товарищества, продажа товаров в рассрочку, лизинги и т.д.) [15, 7-15].
Таким образом, казахстанские домохозяйства имеют возможность брать кредиты в различных
государственных и частных организациях. Источники кредитов домохозяйств можно условно группировать: кредитные услуги коммерческих банков; во-вторых, частные микро-кредитные организации; втретьих – государственные фонды и программы по кредитованию. Разница состоит в том, что коммерческие банки предоставляют кредиты по более выгодным условиям по сравнению с микро-кредитными
организациями и на более долгий срок, но это занимает больше времени на оформление кредита, где
также учитывается и кредитная история заемщика [16, 62]. Наиболее оптимальными являются кредиты,
полученные по государственным образовательным программам обучения. С 2005 года через банки второго уровня выдаются кредиты на образование в рамках Программы гарантирования образовательных
кредитов наряду с функционировавшей в период 1999-2005 гг. системой государственного кредитования
образования [17]. Подобные кредиты наиболее выгодные для заемщиков, но оформление кредита по
государственной образовательной программе обучения требует оформление дополнительного пакета
документов и последующие обязательства перед банками и АО «Финансовым центром», как представителем государственных органов в данной программе [18].Поскольку количество государственных образовательных кредитов ограничено и требует времени на оформление, потребительские кредиты с более
легкими условиями оформления и маленьким пакетом документов могут предложить домохозяйствам
альтернативные варианты для кредитования. Учитывая, что за 9 лет в период с 2005 по 2014 годы
государственными образовательными кредитами воспользовались 2 968 человек [19], то можно
предположить, что среднесрочные потребительские кредиты пользуются большим спросом среди населения, хотя являются достаточно рискованными для дальнейшего стабильного развития. В данном случае
оптимальным катализатором рискованности решений в кредитных стратегиях домохозяйств служат
экономические кризисы (2008-2009 годы) [16, 66].
В концептах общества потребления западные социологи часто подчеркивают желания и способности
людей к приобретению какой-либо вещи, приобретению статусных оценок и выставлению напоказ своей
способности к потреблению современных, модных и дорогих предметов [20, 13]. Основной поток подобных идей основан на обществе потребления в постмодернистских и высоко индустриализованных
странах Западной Европы. Для Казахстана, только недавно пережившего трансформационные изменения
экономической системы в направлении рыночной экономики, данная позиция является не всегда опреде31
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ляющей потребительских мотивов домохозяйств по отношению к кредитам. Данное потребление напоказ
в Казахстане больше прослеживается в использования микро-кредитов на приобретение определенных
товаров в магазинах бытовой техники и мебели. Домохозяйства стремятся благоустроить свой быт
домашними принадлежностями и техникой, ремонтом, который имеет определенную символическую
систему кодов в интеракции домохозяйств через потребление кредитов [21, 18]. Тем самым домохозяйства не только потребляют кредиты, но и приобретают статусные и культурные позиции среди своего
окружения.
Необходимо отметить, что потребление микро-кредитов носит не только социально-культурное определение, но иногда объясняется экономическими потребностями в микро-кредите. Домохозяйства все
больше и больше потребляют в кредит, тем самым вовлекаясь в игру современного рынка с доминирующим организационным принципом потребления [22, 88]. Поэтому оформление микро-кредитов на приобретения каких-либо вещей является также необходимой мерой, для того чтобы выжить или не отстать от
своевременного развития. Некоторые домохозяйства используют потребление кредитов для построения
своих стратегии выживания, тем самым принимая риск быть вовлеченным глубже в долги [16, 65].
Основные выводы по исследованию
Большинство городских домохозяйств имеют высшее образование, а в сельской местности у многих
людей среднее образование. Примечательно, что молодое поколение сельских жителей очень стремится
получить высшее образование и многие сельские домохозяйства вынуждены брать кредиты, чтобы
оплатить их образование. Учитывая, что в казахстанской системе образования имеется отдельная квота
для финансирования обучения жителей сельской местности, то можно сделать предположение о
сравнительно слабом уровне знаний сельских учеников, чтобы конкурировать с городскими школьникам.
Поэтому подавляющее большинство образовательных грантов выигрывают городские школьники, а
сельские во многом получают грант по отдельному квотному конкурсу. Большинство сельских
домохозяйств вынуждено оплачивать обучение своих детей в городах и брать кредиты на обучение.
Многие сельские домохозяйства отмечают, что испытывают финансовые трудности во время обучения
своих детей. Образованность детей среди своего окружения и сетей родственников дает каждому
домохозяйству чувство гордости и престижа в глазах своих родственников и общины. По сей день
образование детей является индикатором самодостаточности домохозяйств.
У нас не было другого выхода где еще брать деньги. Таких возможностей нету, чтобы где-то брать
деньги, приходится только брать кредиты. Никто не принимал ключевого решения на счет кредита, мы с
супругой сообща решили, посоветовались и приняли решение. Мы не могли обойтись без данного
кредита, потому что учеба сейчас дорогая и, пока не оплатишь, к сессии не допустят… (Интервью 12,
село Жалтыр, мужчина, §15, §17)
Многие домохозяйства недовольны высокими процентными ставками коммерческих кредитов. Как
говорилось ранее, официальные ставки кредитования от 11% до 45% в зависимости от вида кредита [15,
7-15]. Несмотря на большие проценты домохозяйства вынуждены потреблять кредиты для решения своих
проблем, в том числе и на образование. Примечательно, что кредиты постепенно уменьшают значимость
социальных сетей для домохозяйств, так как дают им новые возможности для самостоятельности.
Кредитные институты предоставляют домохозяйствам пути решения проблем через активную
пропаганду в масс медиа и в обществе идей доступности кредитов для каждого и возможности обладания
деньгами или предметами в кредит за короткие сроки, что влияет на психологию потребителя [23]. В
итоге, во многих случаях домохозяйства прибавляют к своим проблемам банковские долги и
необходимость сумбурного поиска новых стратегий совладания.
Мы взяли 400 000 тенге в кредит и переплатили 200 000 тенге. В итоге, 600 000 тенге в кредит,
который будет закрыт в этом ноябре (2013).
- Сколько вы платите каждый месяц за кредит?
16 000 тенге
- Помните ли Вы проценты данного кредита?
27%. (Интервью 6, село Акколь, женщина, §126-131)
Некоторые домохозяйства имеют определенный страх перед кредитными организациями, возможно,
это связано с тем, что они полностью не понимают, что представляют из себя кредитные институты и
имеют ошибочное мнение о том, что кредиты берутся от государства. Следы советской идеологии, где
государство играло очень важную роль в повседневной жизни все еще присутствует в сознании
домохозяйств и отражается в их кредитном поведении. Из-за нехватки опыта использования кредитов
некоторые из них не до конца осознают всю серьезность ситуации, а некоторые слишком негативно
относятся к кредитным институтам.
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Мы решили взять кредит, чтобы решить проблему нехватки денег. Я была против этого, но остальные
думали по-другому и настояли. Затем мы пожалели, что взяли кредит, потому что проценты были
слишком большими. Я даже не помню сколько процентов там было, но кажется, что 20%. Сейчас мы все
еще платим этот кредит. Мы брали кредит на оплату учебы сына в университете. Каждый месяц мы
платим с проблемами. Мы обслуживались в БТА банк, затем, когда сумма кредита была переведена с
доллара в тенге, мы начали платить другому банку, название которого я не помню (Интервью 19, Астана,
женщина, §27).
Высшее образование всегда считалось одним из значимых статусных показателей для домохозяйств.
Родители стараются дать своим детям высшее образование любой ценой, даже если они прибегнут к
кредитам. Особенно тяжелее приходится сельским жителям, потому что они, помимо цены за обучение,
еще вынуждены платить за жилье в городе. Стоит отметить, что разница уровня образования в сельских и
городских школах существенная, в том числе и уровень подготовки к государственным экзаменам [7, 49].
Поэтому сельские домохозяйства имеют дополнительную надбавку в оценках экзаменов и отдельный
конкурс для поступления на учебу в город.
Мы принимали решения насчет данного кредита совместно с семьей, посоветовались и взяли этот
кредит, потому что ребенок поступил на учебу и надо оплачивать учебу. У нас не было другого выхода,
где еще брать деньги. Таких возможностей нету, чтобы где-то брать деньги, приходится только брать
кредиты. Никто не принимал ключевого решения насчет кредиты, мы с супругой сообща решили,
посоветовались и приняли решение. Мы не могли обойтись без данного кредита, потому что учеба сейчас
не дешевая и пока не оплатишь, в сессию не допустят. С такой зарплатой другого выхода не было у нас
просто. Мы даже не хотели, чтобы ребенок пересдавал экзамены на следующий год, чтобы получить
стипендию и бесплатное образование, потому что ребенок не может просто так сидеть дома. По моему
любой родитель так решил бы на моем месте (Интервью 12, село Жалтыр, мужчина, §13).
На сегодня некоторые общеобразовательные учебные заведения и колледжи также предоставляют
коммерческие услуги. В сельской местности из-за нехватки подобных средних и средне-специальных
учебных организаций домохозяйства вынуждены обучать своих детей в районных или областных центрах
[7, 49]. Качество образования и расходы на среднее образование очень сильно влияет на экономическое
состояние домохозяйств [24, 124]. Если некоторые городские домохозяйства осознанно идут на риск и
отдают своих детей в платные школы и колледжи, то для сельских домохозяйств учеба даже в
государственных школах и колледжах является весьма затратной.
Для меня, например, я не считаю себя бедняком, но я здраво смыслю, поэтому с легкостью отдам его в
обычную школу. В институт, пожалуйста, я готов. Но не в такой, конечно, где нужно слишком много
платить. Мы смотрим по нашим карманам и нашим возможностям. Если это было бы бесплатным обучением, мы бы отдали его туда. А так уже надо думать над этим (Интервью 8, село Кенес, мужчина, §22).
Дети ведь наше будущее. Если она хочет петь - пой, хочешь танцевать – пожалуйста. Она много чего
хочет. Одно время она ходила и на рисование, мы разрывались. Сейчас, так как надо платить за жилье, мы
ограничились. Мы переехали сюда. Здесь новая школа, уровень образования сильнее. Английский
ведется усиленно, а у нас до 3-4 класса его даже не было. Мы только начали его изучать. Нанимали
репетитора, но толку нет. Платили бешеные деньги. Я со всеми переругалась. Теперь с дочкой занимается
моя племянница, потому что племянница учится на специалиста английского языка (Интервью 31,
Астана, женщина, §18).
Заключение
Специфичность центрально-азиатских обществ, в отличие от остальных постсоциалистических стран
(возможно, за исключением Кавказа), - это укорененность традиций и установок в повседневную жизнь
домохозяйств [25]. Сложившиеся традиции относительно семьи имеют жизнь и по сей день и отражаются
во многих экономических действиях домохозяйств, тем самым наполняя определенной логикой действия,
которые простому обывателю без знания истории и традиции степных и кочевых народов кажутся не
совсем рациональными. Но в период транзита постепенно меняются традиционные установки,
унифицируясь с общепринятыми канонами экономического действия. Стоить отметить, что для
постсоветских государств этот процесс имеет свою специфику из-за относительно недавнего обретения
независимости, когда многие государства в процессе нациестроительства начали искать корни в
традициях и истории, тем самым предлагая новые и восстанавливая забытые традиционные установки.
Например, кредиты на образование и свадьбу являются в полной ответственности родителей [26, 14].
В исследованиях транзитных обществ при описании постсоветских стран зачастую упоминается
понятие «экономической маргинализации» [27, 183-196], где неформальный сектор экономики
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перерастает в очень значимый сектор для многих домохозяйств при решении проблем занятости, жилья и
образования. Таким образом, неформальный сектор экономики с большим влиянием и возможностями
использования неформальных связей, основывающихся на социальном капитале приводит к другой
социально-значимой проблеме транзитных обществ – к коррупции.
В кредитной стратегии домохозяйств в решении повседневных трудностей можно обратить внимание
на то, что проблема многих домохозяйств транзитного общества заключается в переломном моменте
восприятия себя как одной экономической единицы в новой системе рыночных отношений, где роль
государства максимально отдалена от регулятивных мер. За 23 года Независимости домохозяйства постепенно выстраивают свою модель и свои стратегии действия в рыночных условиях. Но все же, учитывая
всю трудность адаптации к новым услугам и проблемы домохозяйств в планировании бюджета, домохозяйства даже за прошедший период во многом не готовы к открытым рыночным условиям. Проблемой
служат излишнее потребление кредитов и вовлеченность в долги многих домохозяйств из-за отсутствия
опыта или необходимых знаний о рыночных институтах. Роль государства, которое стремится соответствовать рыночным принципам «невидимой руки» или свободного рынка [28, 485], питает иллюзию о
саморегулирующих системах, которые не вполне применимы к транзитным обществам, где домохозяйства просто оказались не готовыми к свободному рынку [16, 81]. Домохозяйства берут кредиты и ипотеки, имея пробел в информированности обо всех условиях кредитования. Данную роль должны выполнять
банки, но они не берут на себя такую социальную ответственность. Когда адаптационный процесс идет
через институциональные изменения или через структуру, то первоначально оно должно ориентироваться
на действия основной массы для правильной работы в будущем данных институтов. На сегодня мы
имеем массовую склонность людей к решению проблем через кредиты, которые во многих случаях еще
больше увеличивают уязвимое состояние домохозяйств для устойчивого планирования бюджета и
сбережений. Кредиты могут решить временные проблемы домохозяйств, что постепенно становится
привычным и проверенным выходом для домохозяйств из кризиса, несмотря на риск с повышением
суммы кредитования за счет процентов и неясность со стабильностью доходов членов домохозяйств в
дальнейшем. Поэтому, отталкиваясь от идеи Бурдье, мы замечаем что кредиты становятся как габитусы
для домохозяйств в повседневной жизни в решении проблем, в том числе связанных с образованием
членов домохозяйства [29, 378-381].
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Түйін
Аталмыш мақалада Астана қаласы мен Ақмола облысындағы үй шаруашылықтардың өз өмір сүру стратегияларын жүзеге асыру барысында білім алуға арналған несиелерді пайдалану іс-əрекеттері зерттелген. Халық арасындағы несиеге қатысты ғадеттердің институттануы олардың білім алуға арналған несиелер бойынша тəуекелге ие
шешімдерді қабылдауына итермелейді жəне үй шаруашылықтарының тұрақты дамуына ықпалын тигізеді. Мақалада
үй шаруашылықтарының білім алуға арналған несиелерді тұтыну мотивтері мен қалалық жəне ауылдық үй шаруашылықтарының тұтыну ғадеттеріндегі айырмашылықтар зерттелген. Мақалада «Фольксваген» қорының қаржыландыруы бойынша жүргізілген «Орталық Азиядағы жеке үй шаруашылықтарының өмір сүру стратегиялары. Қазақстан
мен Қырғызстандағы қалалық жəне ауылдық үй шаруашылықтарын өзара салыстыру» жобасы аясындағы халықаралық салыстырмалы зерттеу нəтижелері келтірілген. Астана қаласы мен Ақмола облысындағы 41 үй шаруашылығымен жүргізілген нарративті интервьюлер нəтижесінде үй шаруашылықтарының несиелік ғадет үлгілері туралы
мəліметтерге қол жеткізілді.
Кілт сөздер: білім алуға арналған несиелер, үй шаруашылықтары, өмір сүру стратегиялары, тұрақты даму,
тəуекел, нарративтер, несиелік институттар, білім берудің коммерциялануы, ғадет үлгілері
Summary
The consumer patterns of households’ activity from Astana and Akmola region in using of educational credits as a part of
their livelihood strategies have been explored in current paper. Institutionalization of credit behavior patterns among people
lead them to make risky decisions referring educational credits, and it affect on further sustainable development of the
households. In paper were discovered main motives of households in using of educational credits and differences in consumer
models of rural and urban households. The paper consists of the results of international comparative research of household
within the project “Livelihoods Strategies of Private Households in Central Asia. A Rural-Urban Comparison in Kazakhstan
and Kyrgyzstan” funded by Volkswagen foundation. The main findings of the research about credit patterns of households
came from narrative interviews with households from Astana city and Akmola region.
Keywords: educational credits, households, risks, coping strategies, narratives, credit institutions, commercialization of
education, behavioral patterns
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ТҰЛҒА ФЕНОМЕНІ: МƏНІ МЕН МАЗМҰНЫ
Ж.Қ.Мадалиева–филос.ғ.к., АбайатындағыҚазҰПУ саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық
пəндер кафедрасының доценті
Мақалада философиялық мəселе ретінде адам болмысының маңызды сипатамаларын айқындайтын,жеке
адамның өзіндік, ерекшеқырларын ашып көрсететінтұлға ұғымының мəні мен мазмұны қарастырылады.Қоғамдық
ғылымдар ауқымында осы ұғымды айқындайтын əртүрлі тұжырымдамалар зерделенеді. Сонымен қатар, индивидтұлға-индивидуалдық ұғымдарының ерекшеліктері мен арақатынасы анықталып, осыған орайтұлға құбылысының
феноменін айқындауға қадам жасалады.
Тірек сөздер: адам, қоғам, тұлға, индивид, индивидуалдық, болмыс, əлеуметтену үдерісі, іс-əрекет,
шығармашылық

Қоғамдағы кез келгентүбегейлі өзгеріс тек қоғамның ғана емес, сол қоғам мүшелерінің, адамның да
өзгерісі, соның ішінде тұлғаның мəнін айқындайтын маңызды жақтарына өзгеше көзқарас қалыптастыру
болып табылады.Сондықтан уақыт барысында, қоғамдық қайта құрулар кезіндеадам бойындағы тұлғаны
қалыптастыратыннегіздің өзгеріске түсуін қарастыру, бұл үдерістің мəнін ұғынуға тырысу өзекті
философиялық мəселе болып табылады.
Жалпы өзіндік құбылыс ретінде тұлғаның өзгеріске түсу мəселесін қарастыру барысында, ең алдымен,
қоғамдық ғылымдар ауқымында қалыптасқан тұлға ұғымына көңіл бөлу қажет.
Е.К. Быстрицкийдің пікірі бойынша, бірінші кезекте тұлға ретінде іс-əрекеті мен қарым-қатынасы ең
жоғары деңгейде жалпылама болып келетін жəне адами тұрғыда ортақ мəнге ие тұтас адамды
қарастырады [1]. Бұл пікір В.И. Самохвалованың көзқарасына сəйкес келеді.Оның ойынша,тұлға
дегеніміз «өз санасының əртүрлі деңгейлерінің, əртүрлі қабаттарының қандай да бір мөлшерде еркін,
терең, өнімді жəне өзара үйлесімді əрекет етуін ұйымдастыра алатын шығармашылық субъектісі» [2].
А. Толстыхтың пайымдауынша «Тұлғаны мəдени, қоғамдық жəне тарихи іс-əрекеттің субъектісі
ретіндегі адамның іс-əрекетінің рулық жəне индивидуалды (жеке дара) анықтамаларының өзара ауысуын
белгілейтін оның болмысының тарихи тұрғыда шектелген формасы деп түсінуге болады. Осыған орай
тұлға «индивидтердің əмбебап дамуына негізделген индивидуалдықтың еркіндікке деген тарихи
қозғалысының мақсаты емес, құралы» болып табылады[3].
И.Конның көзқарасы бойынша, тұлға дегеніміз «индивидтің басқаларға бағытталған шығармашылық
іс-əрекетінде ғана шынайылыққа ие болатын жалпыадамзаттық құндылықтардықамтитын айрықша жəне
қайталанбайтын өзіндік əлем». Адамның «өздігінің» (тұлғасының) құпиясы, оның ойынша, оның «ең
ішкі, жеке жағы мен ең қоғамдығының бірлігінде» [4].
Тұлға құбылысын жете түсінудегі жаңа қадам ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында М.М.Бахтин
мен оның ізбасарларының шығармашылығында көрініс тапқан «Өзгемен» диалог түрінде
жасалды.М.М.Бахтин үшін тұлға шығармашылық пен «Меннің»«Өзгеге» қатынасы кеңістігіндегі қарымқатынасының өнімі [5]. Философ тұлғаның қалыптасуындағы шығармашылық импульсы дəлосы
«Өзгеден» басталады деп есептейді. «Мейлі мен адамды толық білейін жəне өзімді де білемін, алайда мен
біздің өзара қатынасымыздың шындығын, бізді біз қатысушы болып табылатынбір жəне
бірегейқұбылыспен байланыстырудың шындығын білуім керек» [6]. Бахтиннің көзқарасына тұлғаның
М.Бубер қалыптастырған тұжырымдамасы жақын келеді.Оның ойынша, тұлға əлемінің форма
қалыптастырушы факторыжеке тұрғыда ешқандай байланыссыз алынған индивид пен қоғам емес,
Меннің өзгелермен еркін қарым-қатынасы, өзге «Менмен» қызу, діни жаңғырған диалогы.
Жеке дара «Меннің» «Сенмен» қатынасы арқылы айқындалуы туралы ойорыс философы С. Франктің
«Непостижимое» атты еңбегінде кездеседі. Субъекттің нақты өзіндік болмысының актуалданған формасы
36

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

ретіндегі тұлға оның «Сенге» қатынасында ғана іске асады. Ол шын мəніндегі «Мен» оның «Сенмен»
алғаш рет кездескен кезінде пайда болады деп санайды[7].
Философ жəне психоаналитик Э. Фроммның пікірінше, «тұлға объективті жағдайлар негізінде
қалыптасады, бірақ тек оның əлемге деген қатынасын жүзеге асыратын жалпы іс-əрекеті негізінде ғана
қалыптасады»[8]. Осы іс-əрекеттің ерекшелігі тұлғаның типін құрайды.
Субъектінің тұлға ретінде өзіндік бар болуы туралы Бахтинніңүлгісі Г.Батищевтің философиясында
өзіндік жалғасын табады. Оның көзқарасы бойынша, тұлға терең қарым-қатынасқа негізделген кездесудің
еркін сыйы, өзара субъективтіліктің сыйы ретіндегі шығармашылықтың өнімі. Г.Батищевтің пікірінше,
терең қарым-қатынас əрбір адамның өзгеге деген ең бірінші жəне ішкі қатынасы болып табылады.Сол
қатынастар барысында «олар бір бірін жəне өздерін тұлға жасайды жəне тұлға ретіндегі болмыс үшін бір
біріне міндетті болады». Бұл тұрғыда «əлеуметтік байланыстардың кез келген жүйесі индивидтердің
қатар өмір сүруі мен сырттай бірлесе əрекет ету формасына жеткенге дейін, ең алдымен, адам үшін өзге
субъектілердің өмірін өз өміріндей қабылдай алатындай деңгейде болуы керек» [9].Осындай өзара
айналымды қатынастарда, Г.Батищевтің пікірінше, Өзге «Мен»көптеген адамдарың бірі емес, «өзінің
жиынтық түріндегі адамзаттың өзіндік жеке даралануы».
М.М.Бахтин мектебінің философтары қалыптастырған тұлғалық болмыс түсінігі психологиялық
бағыттағы кеңестік зерттеушілердің дəстүрлерімен тығыз байланысты.Тұлғаны іс-əрекет негізінде қарастыру С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский жəне А.Н. Леонтьевтің еңбектерінде кездеседі. А.Н. Леонтьев
тұлғаны зерттеудің нағыз жолықоғамдық қатынастар жүйесіндегі субъектінің өзіндік қозғалысы
барысында қалыптасатын оның түбегейлі өзгерістерін қарастыру болып табылады деп есептейді.Бұл
тұрғыда іс-əрекет тұлғаның негізі жəне тұрақты базисін құрайды.«Тұлғаның нақты базисі-өз табиғаты
бойынша қоғамдық болып табылатын оның əлемге деген қатынастарының жиынтығы, бірақ та оның ісəрекетінде, нақтырақ айтқанда оның алуан түрлі іс-əрекетінің жиынтығында жүзеге асатын қатынастары»,-деп жазады.[10]. Жалпы алғандаА.Н. Леонтьевтің түсінігінде тұлға, бір жағынан, іс-əрекеттің бір
сəті, екінші жағынан, оның өнімі.Психологтың пікірі бойынша, индивидтерге қарағанда тұлға «оның ісəрекетінен бұрын болмайды жəне оның санасы секілді одан туындайды». Тұлға болып дүние келмейді,
тұлға болып қалыптасады.
А.Н. Леонтьевтің пайымдауынша, тұлға екі рет: бірінші рет баланың іс-əрекетінде өзара
бағыныштылық пайда болғанда, екінші рет, саналы тұлға қалыптасқан кезде дүниеге келеді. Бірінші
дүниеге келу индивидтің индивидтердің өзіндік санасының құрылымынигерумен байланысты. Екінші
дүние келу дүниеге көзқарас қалыптастырумен, тұлғалық мəндерді қалыптастырумен байланысты.
С.Л. Рубинштейннің көзқарасынша, «көбінесе адамның алуан түрлі тұлғалық қасиеттерінің ішінде
адамның қоғамдық маңызды тəртібін немесе іс-əрекетін ұйғаратын қасиеттерді бөліп қарастырады [11].
Л.С. Выготский əлеуметтік пен жеке даралықтың (индивидуалдықтың) бірлігі ұстанымын қалыптастырған. Ол шынай өмірде қоғам мен тұлға бір бірімен тең ғана емес, көп жағдайда олар бір біріне қарама
қарсы келеді деп санайды. Индивидтің қоғамға қатысты болу үдерісі екі бағытта жүзеге асады. Бір
жағынан, адам əлеуметтену үдерісінде белгілі бір қоғамның əлеуметі қалыптастырғанбарлық тəжірибені
игереді, ал екінші жағынан, ол осы тəжірибені өзінің жеке дара шығармашылығымен байытады.
Е.К. Быстрицкий айтқандай, «өзінің «тəжірибелік» мəні бойынша өзіндік сана ... қоғамдық əлемге
тəжірибелік қатысу бірлігінің санасы ретінде қалыптасады». Бұл тұрғыда руханилық индивидтің өзіндік
ерекшелігінің айнасы тəріздес Меннің санасы ретінде «айрықша мəдениет əлеміндегі бүкіл өмірлік ісəрекеттің табиғи биографиялық өнімі»[12]. Тұлға оның мəдени ерекшелігінің бастауы болып табылатын,
бірақ оның өзіндік бар болу кеңістігін шектемейтін ерекше мəдениет əлеміне «ұлттық, этикалық,
сословиялық» əлемге əрдайым қатысты болады. Қайталанбас ерекшелік ретінде ол тек бір ғана, тіпті ең
əмбебап, маңызды іс-əрекет немесе оны қамтитын олардың иерархиясы негізінде емес, адамзат мəдениеті
əлеміне деген іс-əрекеттік қатынастың барлық формалары негізінде, өмірдің барлық жақтары негізінде
қалыптасады. Алайда тұлға сырттан берілген іс-əрекет қатынасының өнімі ғана емес. Ол оның жүзеге
асуының шарты, сонымен қатар оны түсіндіруші ұстаным. Бұл тұрғыда тұлғажаңаны жасаушы, яғни
сезінуші, танушы жəне іс жүзінде əрекет етуші Мен.
Тұлғаның маңызды сипаттамаларын қарастыру барысында мазмұны бойынша өзара жақын
«индивид», «индивидуалдық», «тұлға» ұғымдарының мəнін айқындау, олардың өзара айырмашылығын
анықтау маңызды болып табылады.
Бірқатар зерттеушілер олардың айырмашылығын қарастырудан бас тартады. Индивид ретінде «адамзат баласының кез келген экземпляры»қарастырылады. Индивидуалдық ұғымы сол индивидтің өзіндік
ерекшеліктерін, оның дағдылы өзіндігін білдіреді, ал «тұлға» ретінде адамның қандай да бір, сөзсіз басым
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сипаттамасын – оның субъективтілігін айқындайды. Бұндай ұстаным жеке жағдайларда ғана орынды
болатыны сөзсіз, ал жалпы, фундаменталды мəселелерді қарастыру барысында жеткіліксіз болуы мүмкін.
Тұлға – көп деңгейлі құбылыс. Ол əлеуметтің өнімі емес, сонымен қатар табиғаттың құбылысы,
мəдениеттің субъектісі.Сондықтан бұл феноменді жете түсіну үшін осы ұғымды тұлғаны көп деңгейлі
құбылыс ретінде сипаттауға қолданылатын өзге көзқарастардан ажырата білу қажет.
Адам əртүрлі нəсілдің жəне ұлттың өкілі, əртүрлі рухани əлеует, өзгеше мінез-құлықиесі, əртүрлі
жынысқа жатуыжəне т.б. болуы мүмкін. Алайда адамдар арасындағы көптеген айырмашылықтарға
қарамастан оларға ортақ сипаттама – барлығының адамзат баласының өкілі болуы. Өзінің жеке
даралығында, ұқсас еместігінде қарастырылатын адаминдивид категориясымен анықталынады. Бұл
ұғымды анықтау қандай да бір арнайы сипаттамаларды қажет етпейді, белгілі бір адамның нақты өмір
тіршілігінің ерекшеліктерін айқындамайды.
Өзінің мəні бойынша индивид- əлеуметтік құбылыс. Бұл категорияадамныңбиологиялық қасиеттері
мен нақты бір əлеуметтік сипатының жиынтығын қамтитын оның өлшемдерін белгілейді.
Сонымен, «индивид» ұғымы жеке даралықтың деңгейін айқындайды. «Биологиялық индивид»,
«əлеуметтік индивид» ұғымдары дəл осы тұрғыдақолданылады. Тұтас бір құбылыс ретінде индивид
биологиялық эволюцияның өнімі болып табылады. Бұл биологиялық эволюция барысында органдар мен
функциялардың саралану үдерісі ғана емес, сонымен бірге олардың бірігу, өзара «деңгейлестіру» үдерісі
жүзеге асады. Ал адамның қалыптасу үдерісі өмір бойы жүзеге асатындықтан, индивид тек қана генотиптік құрылым емес, ол сонымен қатар онтогенетикалық жəне филогенетикалық дамудың өнімі болып
табылады.
Адамның рухани əлемінің қалыптасуы руханилықты ұғынудан бастау алады. Оны индивидуалдықтың
бастапқы нүктесі деуге болады.
Индивидуалдықты айқындауға деген ұмтылыс қазіргі кездегі көптеген зерттеушілердің еңбектерінде
кездеседі. Бұл еңбектерде аталмыш ұғым кең ауқымда қолданылады. Кейбір зерттеушілер үшін (Ю.
Хабермас) [13] «индивидуалдық» жəне «тұлға» ұғымдары өзара теңдес ұғымдар болып табылады, ал
басқа бір зерттеушілердің түсінігінде (П. Рикер) [14], «тұлға – ерекше тұрғыдағы индивидуалдық»,
үшіншілер үшін индивидуалдық дегеніміз тұлғаның белгілі бір даму деңгейі. Солардың ішінде бұл
феноменнің ішкі, мəндік өзегін айқындауға ең жақыны П.Рикердің ұстанымы.«Индивидуалдық» ұғымы
нақты бір тұлғаның қайталанбастығын, айрықшалығын, яғни оның «өзіндік келбетін» білдіреді.
Адамның нақты индивидуалдық келбеті оның жеке дара рухани əлемінен туындайды, сонымен қатар,
ол жалпы табиғилықтың жеке жағдайы болып табылады.Нақты қалыптасу барысында индивидуалдық
жеке даралық пен əмбебаптық, табиғилық пен əлеуметтік текжай бар болып қоймайтын,керісінше өзара
əрекеттесетін, «өзіндік» деп аталатын болмысқа ие болады. Бұл ұғым «индивидтің өзіндік болмысымен,
өзімен өзі болу қабілетімен, басқа бір тұтастық шеңберінде дербес, тəуелсіз тіршілік иесі болуымен»
байланысты.
Зерттеуші В.А. Конев: «Индивидуалдық – тұлғаның жиынтық келбеті жəне оның феноменалды
көрінісі, өйткені тек тұлға ғана оған ие, қандай жағдай да болса да ол үшін индивидуалдық маңызды.
…Индивидуалдықтұлғаның мəдени болмыс ретіндегі қажетті сипаттамасы болып шығады»,- деген пікір
білдіреді [15].
Индивидуалдық пен тұлға бір бірімен қатар жəне бір бірінің қасиеті ретінде өмір сүреді.Осыған орай
Ю. абермас «менің тұжырымдамам – менің өзім деген түсінік адам жалпы тұлға ретінде жəне нақты
индивидуалды тұлға ретінде мойындалғанда ғана мəнге ие болады»,-деген пікір білдіреді [16].
Сонымен, тұлға ұғымы адамның əлеуметтік маңызды белгілерін, оның əлеуметтік сапасын білдіреді.
Белгілі бір тұлға өзінің əлеуметтілігін тек индивидуалдық түрінде ғана көрсете алады. Егер бірінші ұғым
адамды оның əлеуметтік айқындамаларын,бағдарларын анықтау арқылыоны əлеуметтік шарттасуы
жағынан сипаттайтын болса, индивидуалдық ұғымы оның формасын, болмысының əдісін, индивидтің
нақты анықтамаларынашып көрсетеді. Осы орайда М. Бубердің тұлға үшін «Мен бармын» деген, ал
индивидуалдық үшін «Мен осындаймын» деген пайымдау тəн деген тұжырымы маңызды болып
табылады[17]. Өзінің болмысының, бар болуының əдісі ретінде индивидуалдықпен байланыссыз
қарастырылатын тұлға тек абстракция болып табылады, сондықтан ол шынайы, нақты түрде болмайды.
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Резюме
В статье в качестве философской проблемы рассматривается сущность и содержание понятии личности
раскрывающий существенные характеристики человеческого бытия, своеобразные, уникальные стороны каждого
отдельного человека. Исследуются различные концепций определяющие это понятие в рамках общественных наук.
Вместе с тем, изучаетсяособенность и взаимосвязь понятии индивид-личность-индивидуальность и тем самым
делается попытка раскрыть феномен такого явления как личность.
Ключевые слова: человек, общество, личность,индивид, индивидуальность, бытие, процесс социализации,
деятельность, творчество
Summary
In article as a philosophical problem the essence and the contents concept of the personality opening essential
characteristics of human life, peculiar, unique parties of each certain person is considered. Are investigated various concepts
defining this concept within social sciences. At the same time, feature and interrelation concept the individual-personalityidentity is studied and by that attempt to open a phenomenon of such phenomenon as the personality becomes.
Keywords: person, society, personality, individual, identity, life, socialization process, activity, creativity
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА
Н.Б. Сейсен−к.п.н. кафедры политологии и социально-философских дисциплинКазНПУ им. Абая
В статье рассматривается культура многонациональногоКазахстана, которая прошла длительный путь
становления и развития. Казахская народность, прошедшая долгий период формирования, в процессе которого
принимало участие множество племен и народов, занимает важное место в истории Евразии и является одним из
древнейших этносов. Она является преемницей культурного наследия всех народов, принявших участие в ее
становлении, поэтому казахский народ - один из богатейших народов в культурном плане. Система ценностей,
сложившаяся в культуре, стала важнейшим условием национального и культурного своеобразия народа.
Ключевые слова: культура, традиция, гражданская идентификация, этнический язы, межэтнические отношения,
патриотизм

Наша национальная культура вобрала в себя достижения мировой культуры и является частью и
продуктом мировой истории и культуры. Изучение истории и культуры народа невозможно без
понимания истоков этнического развития, приоритетных духовных, нравственных ценностей казахской
культуры. В истории любого народа осмысление прошлого закладывается основа и перспективы развития
будущего. Как отмечает президент Н.А. Назарбаев «... Казахи - наследники великих цивилизаций -сумели
пронести свое национальное «Я» над всеми историческими пропастями и впадинами. И не только
пронести, не только сохранить, но и приумножить» [1].
До 60-х годов XX века понятия "культура","традиции" определялись тем подходом, который был
сформулирован М.Вебером. Традиция рассматривалась как явление отмирающее, неспособное сосуществовать с современными формами жизни. На традиционные явления культуры смотрели как на
рудимент, который должен был исчезнуть по мерс активности модернизационных процессов. Основной
причиной такого взгляда на традицию послужило широкое распространение в начале XX века эволюционистских воззрений о прогрессивно-стадиальном развитии. На сегодняшний день стали популярны взгляды на традицию, развившиеся со второй половины XX в., как на один из механизмов изменения общества
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и на динамичный и саморазвивающийся феномен. Э.С. Маркарян отмечает: «Динамика культурной
традиции - это постоянный процесс преодоления одних видов социально организованных стереотипов и
образования новых»[1]. С.Эйзенштадт считал, что в традиции тесно переплетены между собой креативные и стабилизирующие элементы, и т.е., и другие являются составными частями единой традиции.
Традиция может передаваться от одного слоя общества к другому, претерпевая при этом некоторые
(иногда и существенные) изменения, потому что обстоятельства, которым они адекватны, меняются.
По даннымсоциологическогоисследование Института философии и политологии МОН РК частота
соблюдения национальных традиций: 50,5% опрошенных стараются тщательно соблюдать и не забывать
традиции своего народа, а 30,1% соблюдают национальные традиции хотя бы по особым бытовым
событиям.
Более всего склонны к соблюдению национальных традиций юноши 15-20 лет (суммарная доля
«тщательно соблюдаю» и «соблюдаю по особымтрадициям» - 90,3 %). У остальных суммарная доля
соблюдения традиций колеблется в пределах 80 %
Тщательное соблюдение традиции своего народа51,9 % мужчин и 49,2 % женщин; «соблюдают
традиции по особым случаям» 28,3 % мужчин и 31.5 % женщин, а 18,5 % «сильной» половины населения
и 18,0 % «слабого» пола вообще об этом не задумывались.
А вот исполнение народных традиций очень разнится в зависимости от области проживания.Чаще
всего национальные традиции соблюдаются в Южно-казахстанском регионе и в Алматинской области
(«тщательно соблюдают традиции своего народа» 66,9 % и 64,1 %, «соблюдают традиции по особым
случаям» 22,2 % и 29,1 % населения соответственно).
Село хранитель национальных традиций, этнического языка фольклора, народного творчества.
Культура народов очень устойчива и меняется она медленно именно в селе. Сельские регионы занимают
около 90 процентов территории Казахстана. В них проживает около 30 процентов населения, которое
обеспечивает сохранение традиционно-духовной культуры нашей республики. И можно только
приветствовать, что жизнь и быт предков воспринимается как непререкаемый образец для подражания и
вес еще сохраняется хотя бы на уровне села. Больше половины (56,9 %) «тщательно соблюдают и не
забывают традиции своего народа» именно в селе.Почти 1/3 опрошенных сельских жителей «соблюдают
традиции по особым праздникам», в то время как в городе эти показатели составляют всего 44 % и 32,4 %
соответственно. Хотя можно говорить, о том, что в целом, эти показатели указывают на высокий порог
этноидентичности[2].
Важным, поддерживающим сплоченностьобществасимволом являетсяязык.
Как показывает история, языковое единство складывается в процессе исторического развития
этнических общностей, выполняя функции основного средства межличностного общения, способа
передач; этнических традиций, информации о культуре народа, историческом наследии и т.д. Как
подчеркивает А.Ю. Шадже, «первым атрибутом уникальности нации является её язык».[3] Вследствие
этого, язык является наиболее ярким определителем этнической идентичности фактором её
формирования,[4] но не гражданской идентичности. Однако в данном случае речь идет об этническом
(национальном) языке, когда родной язык выступает самым главным этноконсолидирующим
этнодифференцирующим индикатором этнической идентификации населения.
С другой стороны, при гражданской идентификации государственный язык всё же играет особую
роль. И об этого нельзя не сказать, так как вЗападном, Восточном и Южном регионах страны
большинство населения представлено казахским этносом, а государственный язык идентичен
этническому языку. В Северном регионе в большей степени с иноэтническим составом населения
казахский язык, не являющийся для большинства населения родным языком, «внедряется» в качестве
государственного языка медленными темпами.
По данным социологического опроса Центра по исследованию проблем межэтнических отношении ,в
возрастном срезе государственный язык больше всего считают «всегда важным» в возрасте 15-20 лет
(78,6%) ,что очень показательно, так как, во-первых, именно эта категория граждан является "будущим"
нашей страны, а во-вторых, это свидетельствует о постепенном возрождении и укреплении этнического
языка (родной речи казахов).
Среди казахов как носителей государственного языкалишь 86,5% считают знание государственного
языка «всегда важным», а 0,7% - «не важным».Большинствореспондентов,считающихзнание
государственного языка «не важным» выявлено у молдаван (50 %), немцев (17,6 %) .
Основная часть населения - 97,4% владеют языком своей национальности. Как правило, он является
родным. Лишь 2,7% не владеет своим родным языком. Это говорит о том, что национальный язык
40

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

востребован и в государстве имеются для развития этноязыков все условия.
1/6 всех опрашиваемых этносов (уйгуры, чеченцы, азербайджанцы) на 100 % хорошо владеют языком
своей национальности. 100 % таджиков достаточно владеют своим этническим языком.
В возрастномдиапазоне менее владеют своим этническим языком лица в возрасте 15-20 лет.
Больше всего казахстанцевсчитает перспективным английский язык. Он занял наивысшую позицию 43,2%. На второе место встал казахский язык - 33,1%, и на третьем месте оказался русский язык - 18,95 .
Востребованность языковых знаний не одинакова в разных возрастных категориях. Так, казахский
язык сильнее необходим в возрасте60 лет и выше (41,2%), русский - в 15-20 лет (23,1%), английский- в
29-39 лет (56,7%), китайский - в 21-28 лет (4,6%), языки стран СНГ - в 40-49 лет (4,3%)[5]. Как видно, на
практике востребовано двух и трехязычие. То есть тенденция языкового поведения направления от
ондоязычия
к
двумязычию.
Такое
позитивное
стремление,
во-первых,
созвучно
политическойстратегииразвитиясуверенногогосударствана
современном
этапе.Президент
Н.А.
НазарбаеввПосланиинароду Казахстана от 28 февраля 2007 года выделил необходимость создания
триединой языковой политики, предложив начать поэтапную реализацию культурного проекта
«Триединство языков». По его словам, Казахстан должен восприниматься во всем мире как
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык государственныйязык,русскийязыккак язык межнационального общения и английский язык - язык
успешной интеграции в глобальную экономику.[6] Г.А. Усенов аллегорично сравнил эти языки с 3-мя
ключами
от
квартиры,
машины
и
собственного
дела
.
Во-вторых,
полилингвизмпризванснятьостротуязыковойпроблемыв мультиэтничном Казахстане.
Однако гармонизация межэтнических отношений является проблемой, решение которой требует
непрерывных целенаправленных усилий со стороны общества и государства. В контексте поиска
гражданскойидентичностинельзя оставить без внимания проблему формирование казахстанского
патриотизма. Оно предполагает формирование политического человека, который свободно и
самостоятельно определяет свое отношение к политике и государству, способен делать осознанный
выбор и принимать рациональные решения, направленные на реализацию коллективных благ.
Патриотизм - это чувство любви к Родине, Отчизне, месту, где ты родился, вырос и осознал себя как
личность, любовь к Отчизне выше любви к государству. Недаром патриотизм традиционно
рассматривается как нравственный и политический принцип воспитания, содержанием которого является
любовь к Отечеству, гордость за ее прошлое и настоящее. Понятие Родина, места, где я живу, начинается
еще в раннем детстве, но формирование патриотизма складывается у личности в течение всей жизни и
проявляется с момента участия в политических процессах, в защите Родины, осознание ответственности
за свою роль в жизни общества. Казахстанский патриотизм не новое понятие .Помимо личных
устремлений человека нужны обще человеческие ценностииодним из них является чувство патриотизма.
Поэтому государственная концепция образования Казахстана строится следующим образом: воспитание
казахстанского патриотизма, осуществляемое через познание национальных этнокультурных традиций и
обычаев в привитии уважения к историческому прошлому. Для успешного формирования казахстанского
патриотизма важную роль играет характер создаваемого государства, те цели, которые оно ставит перед
собой, и ценности, которые оно собирается отстаивать. В Конституции РК подчеркивается, что
республика утверждает себя как демократическое и правовое государство, где высшая ценность - человек,
его жизнь, его права, свободы и достоинство.
Многое зависит и от проводимой политики государства, особенно в условиях его полиэтничности,
поликонфессиональности. Поэтому, вполне естественно, что идея патриотизма, замешанная на основе
мононационализма, моноконфессионализма, национал-патриотизма может только осложнить обстановку.
В этой связи следует отметить, что только та политика государства, которая направлена на достижение
укрепления равноправия народов, способна вызвать доверие, уважение и энтузиазм всех граждан страны,
независимо от их этнической ,религиозной принадлежности.
Курс проводимой политики Казхстана на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия приносит свои плоды. Свидетельством этому то, что Казахстан является примером, когда в
условиях резко выраженного этнического многообразия удалось избежать каких-либо драматических
конфликтов и сохранить стабильность и гражданский мир. Вместе с тем, как показывают данные
различных социологических исследований, растет число граждан страны, осознающих себя, прежде всего
не как представителей определенного этноса, а как представителей общности «казахстанец». Это та
реальная основа, на которой только и может формироваться феномен казахстанского патриотизма.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отмечает, что «Патриотизм нужно формировать общими
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усилиями всего общества, особенно среди молодежи, в наших детях. Очевидно, что успех и международное признание каждого нашего гражданина - это бесценный капитал, предмет гордости и достояние
всех казахстанцев. На этих примерах нужно поднимать дух нации! Быть патриотом своей Родины - это
носить Казахстан в своем сердце. Я призываю вас к этому»[7].
Патриотическое воспитание населения Казахстана - это, хотя и важная, но только сторона сложного и
многогранного процесса формирования гражданских качеств человека и становления, на этой основе,
развитого гражданского общества. Важную роль в этом процессе призваны выполнить как институты
государства, так и общественные и этнокультурные объединения,конфессии, молодежные организации.
Вне этого процесса не должны оставаться и бизнес-структуры Казахстана, они должны в полной мере
осознавать свою социальную,нравственно-политическую ответственность перед обществом. Принятые в
последнее время решения по повышению роли Ассамблеи народа Казахстана имеют, в этом плане, очень
важное значение. Трудно также переоценить значение такой важной инициативы нашегогосударства, как
организация и проведение съездов традиционных и мировых религий.
Таким образом, важным инструментом формирования гражданского самосознания, включая
патриотизм, являются средства массовой информации Казахстана. В постиндустриальную эпоху их роль
неизмеримо возросла, весь мир оказался втянутым в своеобразную «информационную паутину».
Интернет становится механизмом, способствующим глобализации. В этих условиях сохранение
национальной идентичности, становится для многих стран проблемой. Важно поэтому включить СМИ в
процесс активного формирования патриотического сознания граждан Казахстана.
В заключении, хотелось бы привести слова нашего Президента Н.А.Назарбаева «Казахстан
уникальная страна. В нашем обществе причудливо объединились и взаимодополняют,
взаимоподпитывают друг друга самые разные культурные элементы. Нам следует оберегать нашу
национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше
культурное достояние»
1 ЖадеЗ.А.и др.Многоуровневая идентичность.-М.; Майкоп, 2006. –С. 220.
2 Артемьев А.Н., Цепкова И.Б., Коменбаева Л.К. Иерархия идентичной структуры граждан Казахстана. –
Алматы, 2009. –С.171.
3 Шадже А.Ю. Русский язык в условиях формирования русской нации // Социально-гуманитарные знания.-М.,
1996.-№2.-С. 166.
4УталиеваЖ.Т. Язык как фактор формирования этнической идентичности.-М., 1994.-С.2.
5 Состояние и перспективы развития этнополитических процессов в РК // Материалы социологического
исследования PR.-Алматы: Интеллект-Капитал, 2011.
6Назарбаев Н.А. Послание Президента РК Нурсултана Назарбаеванароду Казахстана «Новый Казахстан в
новым мире», Казахстанская правда, 2007
7Выступление Призидента РК Н.А. Назарбаевана ХIIсессии Ассамблей народов Казахстана // Казахстанская
правда. 25 октября 2006.
Түйін
Мақалада қалыптасу мен дамудың ұзақ жолынан өткен көпұлтты Қазақстанның мəдениеті қарастырылады. Ұзақ
уақыт тұрған қалыптасу үдерісіне көптеген рулар мен ұлыстар қатысқанқазақ халқы Еуразия тарихында маңызды
орын алады жəне ежелден келе жатқан этностардың бірі болып табылады. Қазақ халқы өзінің қалыптасуына негіз
болған барлық халықтардың мəдени мұрасының мирасқоры, сондықтан ол мəдени тұрғыда ең бай халықтардың бірі.
Мəдениет ауқымында қалыптасқан құндылықтар жүйесі халықтың ұлттық жəне мəдени ерекшелігінің маңызды
шарты болды.
Тірек сөздер: мəдениет, дəстүр, азаматтық бірегейлену, этникалық тіл, этникааралық қатынастар, ұлтжандылық
Summary
In article the culture of multinational Kazakhstan which passed a long way of formation and development is considered.
The Kazakh nationality which passed the long period of formation in the course of which the set of tribes and the people took
part takes an important place in the history of Eurasia and is one of the most ancient ethnoses. It is the successor of cultural
heritage of all people which took part in her formation therefore the Kazakh people - one of the richest people in the cultural
plan. The system of values which developed in culture became the most important condition of a national and cultural
originality of the people.
Keywords: culture, tradition, civil identification, ethnic language, interethnic relations, patriotism
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ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ МІНБЕСІ
ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
УДК 72

DEVELOPMENT OF INDIAN ARCHITECTURE (AD1196-1555AD) AND ITS CENTRAL ASIAN
ANTECEDENTS
DR.Nasir Raza Khan
This research is about the Turkic Influence on Indian Architecture. Itis a study of infusing the cultural heritage of India
with new energy and revitalizing it towards new directions and broader, vast frontiers as evinced by their art forms, such as
architecture and painting. The author decided upon architecture to illustrate and elucidate the enriching contributions of Turkic
architects and artisans to the Indian Architecture.
Keywords: architecture, cultural heritage, art, painting, state

Turkic Influence on Indian Architecture (AD1196-1555AD)is a study of infusing the cultural heritage of India
with new energy and revitalizing it towards new directions and broader, vast frontiers as evinced by their art
forms, such as architecture and painting. I have decided upon architecture to illustrate and elucidate the enriching
contributions of Turkic architects and artisans to the Indian Architecture.
Displacement of population in Central Asia due to their power conflicts caused inter-regional migrations to
Indian subcontinent. There have always been very close commercial, cultural and even spiritual contacts among
the population of these regions.These bonds always remained very strong because the rulers of these areas came
from Central Asia and sought inspiration from their homeland. The artisans, architects, craftsmen and
calligraphers from Central Asian land migrated to these areas, bringing with them valuable knowledge and
expertise to use under their new patronage.
It is therefore, no surprising that the early medieval architecture of Indian subcontinent has very strong
similarities with the Central Asian art in construction, design and its decorative form. There are number of
monuments in Indian subcontinent including present day area of Pakistan, which clearly reflects the direct
inspiration from the architecture of central Asia.
India has a very long history of contact with people beyond the north-western frontier. Starting from Harappan
times and continuing through the Phoenician, Persian Greek and Roman period. The routes which traversed
Central Asia; provided channels for profitable trade and for the missionary spread of Buddhism. The character of
the infiltration from Central Asia into India which lead to the establishment of Kushana rule should therefore be
seen in the context of a prior acquaintance with India on the part of Central Asian peoples, they had already had
some interaction with Indian culture on there home ground.
The significant edifices of the proposed study are embellished with decorative features, like calligraphic
motifs, floral patterns, triangular framing of decoration in the bands; cornices made by narrowly placed horizontal
bands of carvings are all directing towards the conclusion that the craftsmen and architectural traditions from
Turkic Central Asia are experimented and illuminated with Indian Art within the original form, before it would
have been possible to established a style of its own distinctive feature.An art historian describes this technique and
decoration as “.... inscription, arabesque and geometric patterns create tremendous excitement for a serious scholar
of Islamic art.For a genuine stimulus these decorative have talismanic appeal.”1
(I have examined the cultural and aesthetic qualities of this novel art and analyse how it took the final shape.
1

Prof. Shaukat Mahmud, ‘Meaning, and Function of decoration in Sultanate Architecture’, paper presented at a seminar,
Anjuman Mimaran, Lahore, Pakistan, 1990.
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When we speak about Islamic architecture in India, we trace to the foreign and Indian architectural tradition as
demonstrated in temple architecture. I have attempted to define the reasons and purpose behind the choices finally
made in architectural style in the period under study.
The history of Islamic2 Architecture of India is a confluence of the Turkic Central Asian Art & Architecture,
before its rendezvous with its major tradition, the traditional Indian Art & Architecture. With this point in the
mind the broad lines of development have emerged and one will visualize major tradition with Islamic culture in a
concise manner. The religious blanket term quite obscure the variety of ethnic cultural groups that were penetrated
India. It would be enlightening to emphasise the rich and varied cultural amalgam that was to interact with the
Indian culture and not only as an Islamic culture. Surely if art is the distilled essence of a people, the final
expression of a culture, to appreciate the full significance of art forms, we would need to know about the people
and their style by which these were created. This would necessitate backtrack historically and geographically that
is the total view again.
When we talk about the development of Islamic architecture in India we are implying a historical institution
including the places which fall beyond the present day post-partition India. These areas are in the modern
provinces of Punjab and Sindh in present day Pakistan. It is interesting to note that these areas had an architectural
spectrum much ahead of the Delhi Sultanate,3 which provided a splendid path for the development of architectural
activities of the Turks of Delhi. Some of the oldest surviving monuments of the area, especially tombs and
mosques, present remarkable examples of building design, construction systems, interior and exterior decoration
and application of motifs in geometrical and arabesque patterns.4
The significant and permanent military movement of Turkic people dates from the 11th century, and was
carried on by various Turkish dynasties that arose indirectly from the ruins of the Abbasids. The road of conquest
was prepared by Sultan Mahmud of Gazna5 (998-1030 AD) who established Punjab as the easternmost province
of his empire. The only structures, which have survived the ravages of time, are the west wall of the tomb of Saifuddaula Mahmud near village Zair in Parachinar (Punjab) and a mosque in Giri in the Margalla hill near Taxila.6
The wall of the tomb of Saif-uddaula provides us with useful information about the Gaznavid architecture.7 It
consists of a tall-recessed four-centred arch which accommodates a small window. The arrangement was probably
repeated on the other three sides. The arch was constructed in stone using lime mortar. The arch of this tomb is the
earliest surviving example of a true arch in the entire subcontinent.8 According to Dr. Chughtai, the area formed a
part of a large Muslim township during the Gaznavid period, where a memorial named Fatehabad was also
established.9 The use of lime mortar in this tomb is remarkable. We find it in continued use over the following
successive architecture in India. Today, the only surviving monuments in Gazna are the tomb of Mahmud and the
two minars or towers of victory. The minars are interesting as prototypes of the Qutb Minar in Delhi. The richly
carved doors of the tomb of Mahmud were brought from Ghazni by the British in 1842 and are now in the Red
Fort at Agra. The doors are of wood, divided in panels and adorned with six pointed stars and geometrical figures.
The Arabesque design of the doors is noteworthy: it became a source of inspiration for later development in India.
Victory of Mohammad Gauri in 1191 AD in the battle of Tarain was a turning point in the arena of Indian
history. Turks brought several changes in various fields of life in India. They brought with them their developed
architectural style, largely based on the arcuate10 system of construction. On the other hand, Indian artisans were
skilled in the building of the trabeate11 and corbelled style. The successful amalgamation of two different styles
2

“Islamic” means in the context of Islamic architecture; the use of the word ‘Islamic’ is not adjective defining a religious
quality. It should be understood as a word that identifies a special kind of architecture, that of a civilization re-electing, or
determined by, special qualities inherent in Islam as a cultural phenomenon.
3
Satish Grover, The Architecture of India - Islamic 717-1707 (Delhi, 1981) Also see John Marshall, ‘The Monuments of
Muslim India’, Cambridge History of India, Turks & Afghans, (ed.) Haig, rpt. (Delhi, 1965), vol.iii, chp.xxiii, p. 412.
4
At present Pakistan Archaeological Society are engaged in excavating various areas including Bhambar, Daybul etc.
5
Gazna is known as modern Gazni of Afghanistan.
6
Abdul Rahman, ‘Sultanate Period Architecture in Punjab – 1000 to 1500 AD’, proceeding of the Seminar on the Sultanate
period architecture, in Architectural heritage of Pakistan, II, eds. Dr. Siddiq Akhtar & Dr. Abdul Rahman (Lahore: Anjuman
Minmaran, 1991), p.38.
7
Abdul Rahman, ‘Saif-ad-daula Mahmood’, Journal of Central Asia, No. I, July, 1989, vol. vii, p.79.
8
Traditionally, this credit goes to Balban’s tomb (1266-87 AD) situated in Delhi – centric view of history.
9
Abdullah Chugtai, Taxila Revisited (Lahore: Kitab Khana-i-Nauras, 1975), p.9
10
A term applied to a building dependent structurally on the use of arches or the arch principle in contrast to a trabeated
building.
11
An arch constructed with a post and lintel. having straight horizontal beams or lintels (rather than arches).
http://www.thefreedictionary.com/trabeate
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achieved here can rarely be seen elsewhere than in India. Because of this fusion, most of the Turkish creations in
India could be distinguished from Central Asian architecture12
First they built a congregational mosque known as Quwwat-ul-Islam (Might of Islam). This mosque was
founded in 1191 AD.13 This mosque was at first a plain enclosure but afterwards a large screen was erected on the
side of the maqsura14 and arches appear here for the first time. This screen gave a texture of traditional mosque.
At first sight, this screen with pointed arches seems to be of the purest Central Asian style. Its curved shape is very
much similar to the arcuate style (true style), but a closer examination of the construction of these arches reveals
that they are constructed in corbelled style - a common technique used in ancient India for building of Buddhist
viharas.15 Instead of the use of keystone and voussoir16 (which are necessary to built a arcuate or true arch,
common in Central Asia) these arches are built through piles of horizontal courses with each course slightly
overlapping the one below. The arched shape has been achieved by carving off ends of these courses.17 The same
process is revealed again in the decorative carving on the façade of the screen.
Aibak’s son-in-law and successor, Shamsuddin Iltutmish (1211-1236 AD), doubled the area of Quwwat-ulIslam mosque by extending the maqsura and the screen at both ends and built an outer riwaq (cloister) which
enclosed the original mosque of Aibak. The ornamentation of the screen put up by Iltutmish is different from
Aibak’s. The motif of the latter is closely related to those seen in Gaurid structures, for example at the Shahi
Madarsa in Gharigistan.18 The arches of this screen do not have the same proportions as seen in the earlier screen
built by Aibak. Here, Quranic inscriptions are inter-woven with arabesques, a style known as Saracenic art.19 The
arches are still corbelled. This extension work is more refined and established in design and reflects the Turkish
victors as beginning to settle more comfortably in their new settlement. The third main contribution in Quwwatul-Islam mosque was made by Alauddin Khalji (1296 –1316 AD). He repeated Iltutmish’s plan by again doubling
the length of the liwan of the mosque and built a concentric riwaq. Some notable features used by his predecessors
were preserved to continue the stylistic unity of the whole.20
Attached to the mosque is the famous Qutub Minar named after its founder Qutubddin Aibak.21 As originally
designed, it was 225 feet in height, and comprised four storeys divided from one another by richly decorated
balconies and further embellished by vertical flutings and horizontal bands of calligraphy in Naqsh. The first
storey was the work of Aibak and the rest three were completed by his successor Iltutmish.
The Qutub minar has a Central Asian ancestry. Kutlug - Timur minaret at Kunya-Urgench has a strong
resemblance to the Qutub Minar. The bands inscribed with Naqsh at Qutub Minar afford a delicate relief to the
plain fluted masonry of the great shaft. The most interesting and effective feature is the boldly projecting
balconies at every storey.
There is a minar at Jar Qurgan near Tarmiz, built to appear as if 16 round columns are tied together. This has a
strong resemblance to the Qutub Minar.22 The minars at Ghazni can also be said to have some resemblance to it.
The ultimate origin of this minar is to be found in the old Ziggurat of the Mesopotamians. The Abbassid Caliph
Wathiq-ibn-Mutasim built a mosque at Samara near Baghdad in 842 AD with a minaret attached to it. Compared
with this mosque, the decoration of the Qutub Minar is consistently Central Asian in character from the base to its
top. The Abbassid style of the minaret was copied by the square minar attached to the mosque of Ibn-Tulum at

12

Today Central Asia comprises five independent republics, Kazakhstan, Kyrgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and
Tajikistan.
13
Ziauddin Desai, Mosques of India (Delhi: Publication Division, 3rd edn.1979), p.13.
14
It was introduced as a part of a mosque in early Islamic period to protect the ruler from other worshippers, and forming a
kind of royal box, usually near the mihrab and mimbar. Later, the maqsura became a symbol of Friday mosque, taking the
form of a domed square chamber
15
A Buddhist temple or monastery.
16
a wedge-shaped stone or brick that is used with others to construct an arch or vault.
http://www.thefreedictionary.com/voussoir
17
G.R. Tillotson, Mughal India: An Architectural Guide (London, 1990), p. 30
18
Asher, New Cambridge History of Mughal Architecture, p. 4.
19
Saracen: A vague term used in the West for the Arabs and other Islamic state of the Near East.
20
Mughal India: An Architectural Guide, p. 33
21
Historians differ about the name. It may be associated with Qutubuddin Aibak. The word ‘Qutub’ means axis or pole, so
‘Qutub Minar’ means ‘axial tower’. Some historians suggest that it was built in the memory of Khawaja Qutubuddin
Bakhtiyar Kaki (1235 AD) whose shrine is nearby. It is believed that Iltutmish was a devotee of the saint. See Sangeen Baig,
Op.cit., p. 103.(Translation).
22
Mujeeb, ‘The Qutub Complex as a Social Document’, p.21.
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Cairo in the year 990 AD, as is recorded by the historian Maqrizi.23 However, the hybrid style of Firuzshah
Tughlaq’s later additions to the Qutub Minar is noticeably distinct. He added the fifth storey and the novel style of
decoration as well as the material used is clearly apparent. The bands inscribed with Naqsh at Qutub Minar afford
a delicate relief to the plain fluted masonry of the great shaft. The most interesting and effective feature is the
boldly projecting balconies at every storey, supported as early types of stalactite that is such a characteristic of
early Islamic architectural decorative features, common to the Qutub Minar in India and the Al-Hamara in
Spain.24
When we look at the aesthetic sense of the Minar, Prof. Mujeeb rightly observes, “The Turks wanted to create
a symbol of power and stability. With its upward surge, expressed in the taper and in the almost organic
emergence of one storey from another, the Qutub Minar is such a symbol. But Hindu sculpture also put its stamp
on it, and those who have seen it will know that beauty is the only power that endures.”25
Iltutmish’s tomb is situated on the northern side of Quwwat-ul-Islam mosque. Sayyid Ahmad Khan26 suggest
that it was built by his successor and daughter Razia Sultana (1236 – 1239 AD) while Cunningham says that it
was built in 1235 shortly before the Sultana’s death.27 This tomb is a square structure. There are differences
among historians about the dome of this tomb. Sayyid Ahmad Khan is the first art historian to have given a
reference from a contemporary source about the presence of the roof.28 He quotes from the Futuhat-i-Firozshahi to
prove that Firoz Shah Tughlaq repaired the tomb. But some historians believe that the tomb never had a roof.29
Iltutmish’s tomb is one of the oldest tombs in India. The oldest known tomb in north India, especially in Delhi
is that of Iltutmish’s son Nasiruddin Mohamad, who died before him in 1228-29 AD. It is called the tomb of
Sultan Ghari.30 Ghiyasuddin Balban (1266–87 AD) built a palace called Darul-Aman and founded a city called
Ghiyaspur.31 Sangeen Baig also describes its position as near the dargah of Hazrat Nizamuddin Auliya. Now
there is no trace to identify the area definitively. The tomb of Ghiyasuddin Tughlaq is situated in the area of Qutub
Delhi and presently stands in a ruinous condition. As an art historian remarked, “First-time presence of arches
built on the true style (arcuate style) is a Turk innovation and is the first step towards development of Indo-Islamic
architecture in India.” 32 The appearance of arcuate arches in Balban’s tomb marks a definitive advance and
development in architectural activity in north India.
Under the Khalji (1296-1316) architectural development assumed renewed importance. The effect of further
development in style is clearly evidenced in the two principle monuments of Alauddin regime: the Jamat Khana
mosque (1311 AD) at the dargah of Hazrat Nizamuddin Auliya and the Alai Darwaza at the Qutub Complex. The
central structure of Jamat Khana mosque was built by Khizr Khan, son of Alauddin Khalji. 33 Firoz Shah
Tughlaq’s expanded the mosque and built another liwan on both sides of the central structure.34
While studying the architectural features of a particular building, much importance is to be given to two
distinct features. One is the style and the technique used and the second is the aesthetic taste of the particular
building. In this context, if we examine the Alai Darwaza we find that the well proportioned, beautiful arched
doorways and the bridging of the four corners with the help of squinches35 are in true scientific style, while the
decorative ornamentation appears like a piece of sculpture. This gives a unique character to this art which became
a common feature for successive dynasties. As R. Nath observes, “Alai Darwaza is the first Muslim monument in
India which marks the absorption and assimilation of several inspirations in its body fabric and which
revolutionized the whole art of building by the proclaimed success of its innovations.”36
Structurally, Alai Darwaza is a marvel of inspired simplicity. The arches of the three entrances are so
23

Page, An Historical Memoir on the Qutub: Delhi, p.24.
Ibid, p.25.
25
M. Mujeeb, ‘The Qutub Complex as a Social Document’, p.121.
26
Asar-us Sanadeed, Vol.I, p.318. Also see Sharma, Delhi and Its Neighbourhood, p.56.
27
ASI Report, Cunningham Series, Indological Book House (Varanasi, 1972), Vol.I, p.204.
28
Asar-us Sanadeed, p. 318.
29
Marshall, ‘The Monuments of Muslim India’, p. 580
30
Asar-us Sanadeed, p.317. The oldest tomb in the subcontinent is the tomb of Khalid Walid which I have discussed earlier.
31
Sairul Manazil, MS, p.6
32
Sharma, Delhi and Its Neighbourhood, p. 65. As we have already pointed out earlier, most scholars have been confining
their vision to monuments in and around Delhi, and hardly any efforts have been made to trace the first appearance of the
true arch along its route of migration to the Indian subcontinent.
33
Desai, Mosques of India, p.14.
34
Firoz Shah Tughlaq, Futuhat-i-Firozshahi, ed. Abdul Rasheed, Aligarh, 1954, p.14.
35
An arch placed diagonally at the internal angles of towers to bring them from the square to support the octagonal spire.
36
R. Nath, History of Sultanate Architecture, (Delhi, 1978), p.74
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exquisitely proportioned that they are equally beautiful whether seen from the outside or inside.37 It is not only a
monumental structure but is one that later builders looked upon as a source of inspiration. This is a work of
practiced hands and of minds thoroughly versed in the art of creating pleasing composition of architecture and
sculpture. The other monuments built in the Khalji period outside Delhi are in Bayana, near Agra, Jalore
(Rajasthan), Khambayat, Patan and Siddhpur in Gujarat, at Bhilsa in Malwa and elsewhere which represent the
Sultanate style in regional areas.
The Tughlaq (1321 – 1414 AD) architecture comprised the tomb, small city and forts such as the tomb and fort
at Tughlaqabad and the twin city and palace called Jahanpanah (The Refuge of the World) etc. A major work for
which, Ghiyasuddin Tughlaq (1320-25 AD) was responsible in Multan is the mausoleum of the saint Rukn-iAlam. The tomb of Rukn-i-Alam is one of the most impressive buildings in this part.38 This tomb is also a first
example of octagonal layout.39 This design is reproduced with a novel layout in Khan-i-Jahan Tilangani’s tomb
built in the 14th century in Delhi. The monument maintains a slope in every component. The walls have a
pronounced slope or batter. Some features of the Rukn-i-Alam tomb, specially the battering walls and corner
turrets are reflected in the walls of Tughlaqabad fort and Ghiyasuddin’s tomb. The interior of the tomb is also very
impressive. The principle ornamentation is worked out in cut brick work with diaper patterns. The superb surface
decoration of this tomb was also a source of inspiration for the successive monuments of Sayyids and Lodis.
If we confine architecture only within the framework of religion, period or region, we tend to overlook certain
important features and their basic concepts. In the medieval period, the monuments that came into existence are
marked by an amalgamation of different artistic concepts. Present in different areas and regions of the country,
these silent historical monuments, which, more or less, have survived the vagaries of a thousand years of Time,
stand witness to the skills of their architects and artisans, who conceived, planned and brought them into existence
with meticulous care. Today these monuments stand with their past glory and have become an integral part of the
cultural heritage of our country.
Түйін
Бұл əлеуметтанулық-мəдениеттанулық зерттеу үнді сəулет өнеріне деген түрік ықпалы жөнінде. Бұл зерттеуде
Үндістан мəдени мұрағатының жаңа энергиямен қайта жаңғыруы жайлы жəне сəулет өнері мен көркем сурет тəрізді
өнер формаларында көрініс тапқан оның жаңа бағыттар мен кең шекараларға бет бұруы жөнінде айтылады. Автор
өзінің жұмысында үнді сəулет өнерінің негізінде түрік архитекторлары мен қолөнершілерінің үнді сəулет өнерін
байытуда қосқан үлесін көрсетуді ұйғарды.
Кілт сөздер: архитектура, мəдени мұра, өнер, əлеуметтану, мемлекет
Резюме
Это социологическо-культурологическое исследование о тюркском влиянии на индийскую архитектуру. В
исследовании говорится о перерождении культурного наследия Индии с новой энергией и про его оживленные
повороты к новым направлениям и более широким, обширным границам, которые проявляются в таких формах
искусства, как архитектура и живопись. Автор решил на примере архитектуры проиллюстрировать и рассказать о
вкладе обогащения индийской архитектуры тюркскими архитекторами и ремесленниками.
Ключевые слова: архитектура, культурное наследие, искусство, живопись, социология, государство
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Mujeeb, “The Qutub Complex as a Social Document”, p.125.
Ahmad Nabi Khan, Proceeding of the Seminar on the Sultanate Period Architecture, Op.cit.,p.47.
39
Tomb of Sultan Ghari (1231 AD) was also built on an octagonal pattern but the main difference between these two tombs is
that the former was built sunk into the ground and its plan was not clear.
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УДК 323.2

OVERSEAS KOREAN ADOPTEES IN PERSPECTIVE OF TRANSNATIONAL DIASPORA:
WHAT MAKES THEM RETURN TO HOMELAND AND BIRTH PARENTS?
HaeRyangYoo Kim – Doctoral Program of Global Diaspora Studies in Chonman National University,
Hyeong-Kwon, Jeon– Research professor, ResearchCenter for Overseas-Korean Business and Culture,CNU
This study aims to speculate on the experiences and identities of the overseas Korean adoptees from the perspective of
transnational diaspora. It is assumed that adoptees are transnational actors with multiple identities beyond the boundaries of
their nation or state although they are simply overseas Koreans from the perspective of blood lines.
Most adoptees have had a diasporic identity while recognizing that their appearance is different from others in the host
country and have been raised having in fundamental question: ”Who am I?” At the same time, they have had opportunity to
visit their homeland to find their roots and identities thanks to the expansion of the transnational social environment, and have
eventually come to realize the difference in language and culture between their native and host country.
It is surprising that the Korean government, which has devoted itself to the discharge of adoptees for more than a half
century, began to arrange home visiting programs and pay much attention to root-finding and home visitation projects.
The study targeted the process of their development from being simply overseas adoptees to becoming part of the overseas
Korean diaspora, focusing on home visits and their search for their birth-parents between 2005 and 2010. For case, interviews
and motherland visit programs were arranged and observed, and adoption agencies were visited. A total of 30 OKA were
involved most of which visited Korean from the United States, Switzerland, Sweden, England, Denmark and the Netherlands
and some whom we met in their resident countries participated in the interview.
Diaspora, as overseas adoptees, show a sense of crisis and resistance about their identity when their own language and
cultural values are ignored in the place where they have settled. However, when they feel they are respected and their culture
and social positions are guaranteed, they will respond positively. Thus, diaspora’s attitude to life has an important meaning
individually and socially.
This study argued that, for mutual exchange between homeland and overseas adoptee communities, both should have an
open mind and a dignified attitude to accept and recognize the cultures of other society where they are living now.
Key words: Adoptee, adoption, diaspora, overseas korean adoptees(oak),identity politics, politics of recognition,
transnationalism,state

Contents
Ⅰ. Introduction: Why the Discourse On Adoptee Is Emerging?
Ⅱ.TheoreticalReview on Korean Adoptees
The History of and Categories
Korean Adoptees and Transnational Diaspora
Analytical Framework of this study
Ⅲ.Research Design11
1. Hypothesis of this study
2.Methodological design
Ⅳ. Overseas Korean Adoptees in the Perspective of Diaspora
1. Are they Compatriot or Diaspora
2.Experiences of Exclusion and Identity Politics
3. The Relationship between Homeland and Korean Adoptees
Ⅴ.Conclusions
48

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

<References>
Ⅰ. Introduction: Why the Discourse On Adoptee Is Emerging?
Korea was one orphan exporting nations which produced a lot of overseas adoptees. Half a century has passed
since Korean society and the government transferred orphans abroad because they couldn't afford to take care of
them properly. Most adoptees, who came about due to war or industrialization, were abandoned by their parents
and their homeland. They are imagined as a sandwich generation stuck between their homeland and the place they
now live. However, the roles and activities of Overseas adoptees' roles and activities have been highlighted, in this
age of globalization and tranationalism ear, and they are regarded as an important transnational actors through a
new understanding of their presence. Especially, as the multi-cultural discourse and the political environment in
their homeland and their host country has been reinforced, they have been able to rediscover or develop their
identities. This contributes to an increase in diaspora-consciousness and an ultranational nature.
As most adoptees were brought up in the warm care of adoptive parents in the middle and upper classes of
mainstream society, a situation which could not have been imagined in their homeland, they may not have any
financial difficulties in their host country. Therefore, the existence of their homeland or birth-parents is not a big
concern to overseas Korean adoptees who have adapted well to their new environment.
However, independent of their successful adoptive lives, adoptees find their previous identities and gain an
interest in their homeland and birth-parents while they encounter multi-cultural discourse and politics in their
lives.
As is frequently heard from the media, more overseas Korean adoptees (we’ll say them OKA in this study)
have said to their mother-nation which abandoned them, "Please do not feel sorry.", and "We miss you mom and
dad." This is where we need to make fundamental changes in our perspective of them and in our political
discourse.
This study found that overseas Korean adoptees have an interest in their homeland and there is a diasporic
nature in their basic consciousness through the experiences of their intake and follow-up and their practices of
visiting their mother-land and in root-finding expeditions. In addition, adoptees' psychological response
mechanisms about the dual attitudes shown by their native country toward them were repetitively encountered.
This study aims to speculate on the experiences and identities of the OKA from the perspective of Korean
diaspora. It is assumed that adoptees are transnational actors with multiple identities beyond the boundaries of
their nation or state although they are simply overseas Koreans from the perspective of blood lines.
As we most adoptees have had a diasporic identity while recognizing that their appearance is different from
others in their host country and have been raised having the fundamental question: "Who am I?" At the same time,
they have had opportunity to visit their native country to find their roots and identities thanks to the expansion of
the transnational social environment, and have eventually come to realize the difference in language and culture
between their native and host country.
Therefore, they find themselves confused as they can not be completely assimilated into their host country
because of their appearance and culture while having an identity as an overseas Korean.
In consideration of research on the experience to support the OKAover a few decades, what is important to
them is not a support policy based on the paternalism of the government or the society of their native country or a
policy to use overseas Koreans based on jus sanguinis.
The most urgent thing for them is being recognized as transnational citizens with an independent culture and a
consciousness in the transnational area, not simply limited to just being a resident of either their native or host
country.
It means that adoptees are citizens of their host country and have multiple identities as transnational diaspora
with blood and emotional bonds to their native land. In most case, theyhave nostalgia and miss their homeland
along with the individual trauma that they had to leave their motherland not through their own intent. To cite what
adoptees have said, “We want to be accepted as normal citizens by our resident country and recognized as Korean
by our native country.”
It is surprising that the Korean government, which has devoted itself to the discharge of adoptees for more than
a half century, began to arrange home visiting programs and pay much attention to root-finding and home
visitation projects. In fact, adoptees were adopted by advanced countries independently of their own intent and
were brought up there as citizens in their resident countries. After they grew up they requested reconciliation with
their parents and motherland and have reorganized their own roots and identities.
However, this study suggests that the reason The Overseas Korean Foundation and The Ministry of Public
Health and Welfare began to pay active attention to overseas Koreans isclosely related to the belief they will be
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useful for the development of Korea. What perspective will adoptees have on the antinomic attitude of their native
country? What is the nature of the diasporic consciousness and the identity implied by such a perspective? What
directions should the native country take?
This study was designed to answer these questions and aims to identify the diasporic characteristics of OKA
living in transnational boundaries, how they desire to be recognized, and the political directions their native
country should take.
This study was designed based on my experiences dealing with the overall process of OKA through
connections with overseas adoption agencies and overseas adoptees since 1972. The study targeted the process of
their development from being simply overseas adoptees to becoming part of the overseas Korean diaspora,
focusing on home visits and their search for their birth-parents between 2005 and 2010.
For this study, current conditions and activities were analyzed using bibliographical data which included
statistical data and reports from overseas adoption agencies, data from government organs, collections of political
data, the press, and Internet releases. Results obtained through critical review of previous studies were also used.
For a case study, interviews and motherland visit programs were arranged and observed, and adoption
agencies were visited (GOAL, IKAA, and The Swiss Adoptees Association for Truth and Reconciliation). A total
of 30 OKA were involved most of which visited Korea from the U.S., Switzerland, Sweden, England, Denmark,
and the Netherlands and some whom I met in their resident countries participated in the interview. Ten adoptees
were derived from war and 20 from industrialization which are the representative models for a historical
prototype.
The study divided the orphans into two groups: War orphans who were born before the 1950s and 1960s and
orphans derived from industrialization who were born after 1961 but before 1985 as they have been influential as
local residents and to their native country as overseas diaspora. Interviews were in French for two adopted
Koreans raised in Switzerland and English was used for the other 28.
Ⅱ. Theoretical Review on overseas Korean Adoptees
History and Categories
The history of international adoption in Korea began with eight war orphans being sent to the U.S.. The largest
number of adopted Koreans is distributed in the U.S. and the number of overseas adoptees sent to 16 foreign
countries between 1958 and 2008 was 161,558. About 200,000 if those informally adopted during the war and
sent overseas are included. As it is difficult to include overseas adoptees in the category of international emigrants,
careful review is required.
Peter Stalker, who closely studies international migration, classified the reasons for immigration and the types
of people involved into five categories as follows: settlers, contract workers, professionals, undocumented
workers, and refugees and asylum seekers. International immigration can be classified according to reasons,
durations, directions of movement, voluntary or forced decisions, economic activity, ranges of manifestation, and
legal validity. Also the nature of overseas adoption in Korea can be identified according to voluntary or forced
decisions.
When the nature of international immigration is classified into voluntary and forced immigration according to
exile, repatriation, refugees, or government policy, overseas Korean adoption has to be reclassified as semi-forced
immigration in that the adoptees were sent independently of their own intent through pressure from Korean
society, pruning, and economic reasons. Such involuntary and semi-forced immigration is an important factor in
the adoptees rebirth as beings with a diasporic consciousness and the experiences of being raised to be adults in
their resident countries.
The adopted Koreans this study focuses on can be classified into war orphans due to The Korean War in the
early 1950s and those that derived from industrialization since the 1970s.
Korean War orphans are unusual as there were no children who were picked up on streets in World War I. The
countries helping South Korea in the Korean War numbered 16 and two countries helped North Korea. Although
it is certain this was an international war it did not progress beyond the Korean peninsula, which makes it unique.
For the children who became war orphans, during this time period and irregardless of their desire, they were
adopted by families in foreign countries such as the USA and in Europe. At first the adoptions were carried out
unofficially because if they were official then it would have seemed that Korean people were throwing away their
children. From 1950 to 1964, there was a total of 5,348 orphans sent to America.
Then orphans appeared as the number of single mothers increased due to aftereffects of industrialization. It
was impossible for unmarried women to raise children in the old customs of Korean society. Finally, as Korea
could not afford to care for the increasing number of orphans, they could not help but to resort to opening up
overseas adoption. In 1976, as special orphan adoption acts were replaced by adoption law, legal grounds for non50

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

orphaned children to be adopted overseas were developed.
In 1995, changes in political regulations were executed in the absence of a welfare policy for children in need
of care. This led to a great increase in international adoptions.
2. Korean Adoptees as a Transnational Diaspora
The classical definition of diaspora is related with the Jews and early Christians. The concept of diaspora in the
history of ancient Jews and Greek history was translated into 'national dispersion' or 'national separation'. The
classical diaspora emphasized one-sided dispersion through tragic experiences, native mythology, a return
consciousness, and a collective devotion while the transnational diaspora is a political, economic, social, and
cultural phenomenon centering on recent diaspora which are formed through free movement, labor forces, capital,
and social relationships beyond boundaries under the transnational environment in which the population moved
voluntarily because of development of transportational and communicative means. The increasing transnational
diaspora phenomenon needs to be understood in the frame of causationism. However, the world has been
witnessing a rapid increase in multi-directional movements beyond international boundaries since the mid-1960s.
Studies on diaspora by Safran(1991), Wahlbeck(2002), Sheffer(2006), and Cohen(2008) mainly deal with
ethnic identity as national members along with maintenance of consistent relations between the diaspora and their
homeland.
Diaspora in a modern sense is used to explain immigration, cultural gaps, and identity politics. In other words,
it broadly indicates a people with the same nationality and belief system who are living in different countries. The
idea of diaspora, in a contemporary sense, focuses on the movement of people who reside outside their national
boundary.
As studies on diaspora were active in the 1990s, the meaning of diaspora has been expanded to indicate
communities of different types which have had experiences in exile as well as the experience of the Jews. Now, it
is comprehensively used to cover international immigration, people in exile, refugees, immigrant-labors, ethnic
communities, cultural gaps and identity. It is also used to extensively mean dispersed races, their residence and
communities, and the process of separation.
As the globalization process to unite the world into one raised specialization and the increase of identity, which
leads us to return to our local and historic culture. Such a return is a historical irony which is occurring in deterritorialization and outside national boundaries. One of the important concepts which explains such phenomenon
is diaspora.
The diaspora identity is an identity in the space of an imaginary geography which is separated from place and
time, not a return to a past time or place. There are controversies on whether the identity of a people or the race of
a nation is personal or collective, or if it is given or made, but the suggestion that it is divided and newly
constituted in social relationships is gaining persuasive.
Identity, which is formed in the process to confirm who we are, is composed of our position in social
relationships and a series of definitions on the roles connected with our position. Having an identity means
recognizing a series of definitions as our own and identifying with them.
The diaspora have dual national identity in a certain sense, but in another sense, as they can not completely
belong to any one side, they are without any racial state identity. It is the disapora group that is the most important
factor in ultranational or global discourse which discusses breaks and separations in national states since the late
20th century.
At this time, when exchanges are accelerated in areas with population, capital, culture, information, and
ideology due to the development of traffic and media, a racial state in a typical sense is losing sight of its
dominance. Diaspora discourse focuses on the flux of human groups and the identification of new identity while
transnational discourse focuses on identification of a new cultural identity.
This study, which defines OKA as diaspora, suggests that adopted Koreans retain both their past experiences
and memories and their present transnational experiences and memories simultaneously. Their special position
and status are called a place of diaspora, from which they can recognize their new identities and political
consciousness through interaction with families, society and government administrators.
3. Analytical Framework of this Study
Understanding overseas adoptees from the perspective of diaspora has the advantage that their various
experiences can be compared and analysed within a consistent analytical framework, not simply considering them
as individual cases.
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This study aims to identity how a transnational diaspora consciousness is formed and changed through
interaction and what differences there are between such a diaspora consciousness and the idea of a classical
diaspora consciousness focusing on the relationship between homeland, families in resident countries, society,
government and adopted Koreans.
As seen in the figure, adopted Korean diaspora will have more varied experiences living in the boundary
between their native land and resident country as the transnational environment is reinforced. This means a
transformation from the classical diaspora which was formed through past historical experiences of a peoples
compelled into exile from their native land to an adopted country and into being transnational diaspora which
forms interactive relationships between their native land and resident country and their identity.
To analyse the two hypotheses presented earlier, the study is to focus on interaction among families, social
organizations, the government, and Korean adoptees. In particular, it analysed growth in the families of the
resident country, recognition of their adoptive parents, the psychological experiences of the positions, roles,
differentiation, and exclusion, the policies of the resident country, and the attitudes of adopted Koreans to them. In
addition, this study is to analyse adopted Koreans' recognition, attitudes, and their expectations for their birth
parents, connections with social organizations(specifically, adoption agencies) in their homeland and their attitude
toward them, and the Korean government's recognition of the adoptee policy and their attitude toward it.
Ⅲ. Research Design
1. Hypotheses of this study
This study framed the following two research hypotheses to enhance the point of the entire study:
<Hypothesis 1>The increased transnational experiences of overseas Korean adoptees will increase their
transnational diaspora.
In general, as trans-national and multi-cultural phenomenon intensify, transnational experiences of those living
on the boundary between their native and resident country will increase. So, as they want their identities to be
recognized newly and have more desire to be recognized socially and culturally, they have more interest in
belonging to their native land. Such a sense of belonging and attention are a phenomenon of a transnational
consciousness which occurs over the transnational boundary rather than simply being a vague feeling and as
transnational social areas increase, they have new recognition and roles as diaspora actors.
People have said that the existence of diaspora which were born from a history of tears and has been ignored is
a core of international competitive power in this global society. They are attracting attention because it is believed
that they have multi-cultural ability and knowledge which will contribute to pioneering overseas markets with
various cultures and characteristics. Diaspora who leave their mother land voluntarily or involuntarily and are
scattered worldwide have advantageous conditions in mixing with multi-cultural and multi-linguistic globalism. In
52

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

addition, their direct or indirect connective networks due to the development of communication technology are
expanding their power over extensive areas on and offline(Im, Chae-wan 2008, 470).
Studies on diaspora by Safran(1991), Wahlbeck(2002), Sheffer(2006), and Cohen(2008) focus on the
diaspora's maintenance of a consistent relationship with their homeland and an ethnic identity as members of the
nation among the concepts of diaspora. They approach the issue of diaspora in the category of politics and explain
it in aspect of a triangular relationship between the ethnic diasapora community, the homeland, and the host
nation.Existence of a homeland is politically and economically important in approaching the issue of diaspora. A
great number of peoples have left their homeland and are living diasporic lives in another country.
In addition, as they were adopted by developed countries regardless of their intent and brought up there, they
experienced psychological exclusion and discrimination as essential properties of their culture. So their sense of
belonging to their real parents and homeland and interest in them increases as they develop more interest in their
identities.
Culture is the most powerful generator of identity, and the main difference between modern countries. It also
appears as a mechanism for classification. It is a criteria used to designate others. In such a sense, the process of
forming a modern cultural identity is closely related with the development of a specific historical process in
regulations for collective others. So primarily, others to us, in a modern state and society, are non-people.
Foreigners, or those overseas, are representative others in a modern state and society.
Koreans realize this through living abroad. In communication with a native of another country a Korean has to
be a Korean as they are presented as Korean. They keep being judged as one who is part of the whole and
continue to be reproduced as one who is part of a homogeneous union. Differences, even if not there, have to be
created. If the huge differences are somewhat removed then smaller more subtle differences are emphasized. How
strong this mechanism is can be estimated through the efforts taken by people to remove themselves from it.
<Hypothesis 2> As Korean adoptees have more diaspora experiences in a transnational environment, they will
have more interest in multiple identities and recognition politics rather than a sense of belonging to a single
country.
Immigrants who have contact with various cultures and races make the boundary of their fixed identities
variable or reiterate and de-territorize their thinking and behavior. The number of people who live transnational
lives, that is, those who use two languages, have homes in two countries, and keep regular contacts over national
boundaries, gradually tends to increase.
As international movement increases according to globalization and transnational immigrants have more
opportunity to connect with mainstream culture, the psychology of being different and differentiation is gradually
reproduced. As diaspora experiences and memories are stronger, the intention to be different and to differentiate
will become stronger and problems in recognition politics will appear as an important topic.
According to N.Luhmann, a culture indicating self-statement/self-expression of society is a unique
phenomenon of modern society, culture as a collective method to observe and remember the past of a social
system(Lotman) is attained through differentiating and comparing the most important social roles and meanings.
In other words, the ideology of modern culture understands humans as a result of specific learning and therefore,
recognition of different life styles, that is, the diversity of humanity and human existence types became possible.
Such a view of the universe is closely related with modern sensitivity to cultural differences. In this sense, culture
in modern society is a specific form which produces identity and difference - in which society can limit us from
infinite possibility.
According to Zigmunt Bauman, recognizing differences between groups as cultural differences and the
differences as being derived from the process of cultural learning is a specific method to recognize differences and
diversity.
In this sense, as overseas Korean adoptees, who were individually adopted, make connections with their native
country and have more opportunity to share their collective memories and experiences, they will come to find
themselves differentiated from the majority and the minority cultures in their host country and the politics of
recognition will appear.
2. Methodological design
This study selected 30 OKA made up of 10 war orphans, 10 industrial orphans who found their real parents
and 10 who have not found their real parents. The war orphans selected were born before the 1950s and the 1960s
and were adopted because of poverty. The industrial orphans selected were born after 1965 and before 1985 and
have had time to influence their host country and native country.
They were adopted by families in the United States, Switzerland, the Netherlands, Sweden, Denmark and
England through adoption agencies while they were being raised in (ChoonghyunBabies’Home: we’ll say this
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CBH in this study), a social welfare foundation. They have come to visit their homeland to find their roots since
1988 and this study sampled 30 adoptees of those who visited Korea to find their roots or learn about culture
between 2005 and 2010. The 30 subjects were interviewed and observed and research was done using a
questionnaire.
Table 1. General Characteristics of the Sampled War Orphans
No

Name

Nationality Gender

Date of Birth

Level of Education

Occupation

1

Mr. Lee

U.S.

M

1947-06-12

BA degree

Business man

2

Mr. Kim

U.S.

M

1948-02-14

Master's degree

Professor

3

Mr. Cho

U.S.

M

1948-03-10

BA degree

Clinician

4

Ms. Kim

U.S.

F

1949-03-10

Master's degree

Professor

5

Mr. Kim

U.S.

M

1950-01-25

Master's degree

Pastor

6

Ms. Sin

U.S.

F

1953-02-28

BA degree

Restaurant owner

7

Mr. Kim

U.S.

M

1957-06-21

BA degree

Doctor

8

Mr. Kim

U.S.

M

1958-05-05

BA degree

Air force officer

9

Mr. Kim

U.S.

M

1958-05-05

BA degree

Postal officer

10

Ms Kim

U.S.

F

1959-10-20

High school graduate

Hospital staff

The war orphans adopted by families in America are highly educated and their occupations are also settled.
They were adopted without regard to their will after the Korean war, and were raised in good living conditions.
They are highly influential in the society of their host country and frequently visit their homeland.
Table 2. General Characteristics of 20 Sample Industrial Orphans
No.

Name

Nationality

Gender

Date of birth

Level of Education

Occupation

1

Mr. Kim

Netherlands

M

1965-03-10

BA degree

Architect

2

Mr. Kim

England

M

1966-10-14

BA degree

Bank clerk

3

Mr. Kim

England

M

1966-10-14

BA degree

Office worker

4

Mr. Kook

Swiss

M

1967-03-05

BA degree

Government Officer

5

Ms. Kim

Swiss

F

1967-11-20

College Diploma

Office Worker

6

Mr. Yoo

America

M

1968-08-15

Master's degree

Bank clerk

7

Mr. Kim

America

M

1969-10-20

Master's degree

Lawyer

8

Mr. Kim

Swiss

M

1969-10-23

BA degree

Bank clerk

9

Ms. Park

Denmark

F

1969-12-26

BA degree

Nurse

10

Ms. Chen

Netherlands

F

1971-01-17

BA degree

Specialist

11

Ms. Won

Netherlands

F

1971-03-27

BA degree

art therapist

12

Ms. Heu

America

F

1971-05-21

BA degree

Specialist

13

Ms. Kim

Netherlands

F

1972-04-12

BA degree

Teacher

14

Mr. Kim

Netherlands

M

1973-02-10

BA degree

Bank clerk

15

Mr. Chen

Netherlands

M

1973-10-23

BA degree

Specialist

16

Ms. Kim

Swiss

F

1975-01-03

BA degree

nurse

17

Mr. Sin

America

M

1976-05-21

BA degree

Artist

18

Ms. Ku

Sweden

F

1977-11-14

Master's degree

Social worker

19

Ms. ˚

America

F

1978-06-14

BA degree

Real estate agent

20

Ms. Bu

America

F

1979-03-02

BA degree

Artist

The 20 industrial orphans have varied host countries and were highly educated, and are settled in their jobs.
They often visit their homeland to search of their roots, but 10 could not find them because of rejections in their
native country. They understand that a single mother could not raise children in the past and appreciate that they
were able to be raised and educated well as they were sent overseas.
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Ⅳ. Overseas Korean Adoptees in the Perspective of Diaspora
1. Are they Compatriot or Diaspora?
Although the question, "How the existence of overseas Koreans is defined in their organized relationship with
their native country?" is very important. The government and academic circles have been concerned little by it.
In general, when the devotion, loyalty, and identity of overseas Koreans are oriented towards their native
country, they are considered Koreans and as beneficiaries for the application and support policies by their native
country based on jus sanguinis. When they are considered as transnational citizens with a de-territorialized
identity between their native country and host country, the native government will develop an exchange and
cooperation policy for their mutual interest by recognizing them as partners for exchange and cooperation over a
transnational society.
When overseas Koreans desire to settle in and adopt to their host country, their native government supports
their successful adaptation to the host country as overseas Koreans. In considering the characteristics of overseas
Koreans in a time of trans-nationalism, it will be better to consider them as transnational diaspora rather than as
classical diaspora.
The huge wave of immigration, stimulated by the development of transportation and communication and
increased the generosity of pluralism and multiculturalism, contributed to the overall expansion of racial and
national diaspora. Building and maintaining a diaspora community does not rely on simply a calculation of
economic, social, and political interest. If immigrants decide to give up their racial and national identities, they
will still be treated either individually or collectively by their host countries. However, according to the experience
of the disapora community, evidence shows that in respect to the nature and identity of the diaspora, in its
expansion, organization, and maintenance, elemental, psychological, and symbolic factors are relied on. Hence,
based on individual and collective decisions, emigrants become main political actors.
When the diaspora can decide and maintain their own identity and culture, and are free to express themselves
and join in social political parties in their regions as well as disapora unions without excessive pressure from their
host country, they can maintain and develop regular relations with their motherland. In this aspect a multi-cultural
policy, according to the advent of a multi-cultural society, requires political consideration through which the
diaspora can maintain their identity and culture and be associated with their host country.
To introduce motives, discourses and issues surrounding overseas Korean adoptees, the adoptees in Korea
established a Global Overseas Adoptees' Link in spite of lack of governmental support, and arranged their
meetings to find their identities as Koreans.
Korean volunteers in host countries began to help OKA who wanted to visit their homeland. Since then,
voluntary groups and organizations have been developed to help those who want to look for their real parents and
gain an understanding of Korean culture and society, so that they can adopt to Korean society and live there. In
particular, when those who were adopted overseas in the 1960s and 1970s, when the number of overseas adoptees
rapidly increased, were in their 20s and 30s they actively organized root-finding projects.
The number of overseas adoptees who visited adoption agencies in Korea for five recent years, is presented in
the following table:
<Table 1>The number of overseas Korean adoptees who visited four adoption agenciesin Korea
Holt children's service inc.
Eastern social welfare society
Social welfare society inc.
Korea social service inc.

2001
1,321
745
298
374

2002
344
746
442
343

2003
812
703
351
317

2004
1,237
913
341
436

2005
1,357
1084
538
387

total

2,738

1,875

2,183

2,927

3,366

About 100,000 adoptees, who had to leave their homeland in the 1970s and 1980s, have grown up to be
diaspora and the number of the adoptees who visit Korea is increasing every year. They do not want one-sided
support from the native country. This means they want to have a relationships with their native country as partners
based on how they can develop through exchanges. They have a transnational identity as diaspora, not as Koreans
or regular citizen of their host countries.
To sum up the interviews with OKA who visited Korea:
They found themselves standing in the position of diaspora on the boundary between their native and host
country. As illustrated in the interview with one adoptee,“To ask whether overseas Koreans are Koreans or
foreigners, both are correct. It is complex and ambiguous, but it is a reality. So, we adoptees thought that we could
55

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №4(52) 2015 ж.

grow to be a strong bridge connecting Korea to our host countries.” This is evidence that the diaspora recognize
the meaning of their new existence and their roles. In this context, it seems that their suggestion for, “ building up
a new relationship between adult adoptees and their native country is our joint task.” is meaningful.
2. Experiences of Exclusion and Identity Politics
Most overseas Koreans seem to feel isolated and excluded because of their outward appearance and, as they
get older, they want to strongly confirm their identity and Korea as the native country where they were born.
Overseas adoptees who visited Korea have confidence in their sense of self and reconsider their life, self, and life
goals and try to be better role models for other adoptees.
Although they have different reasons to find their roots, the desire is very common. They want to find their real
parents because they desire to have stronger identities. Everything the adoptees had was cut from the past and they
feel empty and isolated. The adoptees who do not have blood ties may encounter obstacles in maintaining ties
with their children. As the adoptee's family is organized under the environment it is in, and is accompanied by
social expectation, the adoptees' children may be separated from their family ties. This is inefficient.
Therefore, they are motivated to find their real parents, and to acquire information on their family history, the
background they were given up, and family health history.
During the interviews with them, we can find that after meeting their biological parents, they are able to have a
better understanding of their past and regain confidence in their appearances and roots. Even in unfortunate cases
where adoptees are unable to find their biological parents, they are able to find some peace of mind in Korea while
being surrounded by Koreans who look similar to them and hence feel closer to Korea.
Moreover, after spending some time in Korea and experiencing the culture and life, they are able to realize that
they themselves are in fact Korean and start to feel a type of Korean pride from within themselves. They also gain
a better understanding of the Korean culture and history and also have the chances to meet others like themselves.
Through this they are able to gain a type of emotional support they were unable to get from their adoptative
parents and friends who were not adoptees themselves.
The followings are cases of the intensive interviews with OKA done so far:
Case 1.A pastor who was born in 1950 and adopted by an American family as a war orphan.
He lost his parents and siblings during the war. He visited Korea about ten times a year. He carries out his
ministerial duty in Philadelphia. Remembering the past when he was always hungry with the aftereffect of war, he
is thankful for the present development of Korea. He helps Korea very actively in translating English into Korea.
He raised his child as a journalist, and is proficient in English and Korean. He is thankful for being a chosen one
for adoption and desires to share his love with society.
Industrial orphans visit their native country to find their real parents. Case 2 and 3 introduce those who found
their real parents and Case 4 and 5 involve those who did not find their real parents:
Case 2 (Two children adopted into the same family)
A female adoptee(sister) who was adopted by a family in the Netherlands (1971). Education: BA degree, Job:
Underwater tunnel development/ Also a male adoptee who was adopted by the same family in the Netherlands
(1973) Education: BA Degree, Job: Swiss Bank Computer Programmer(brother)
They are brother and sister. The sister visited Korea for research on an underwater tunnel between Korea and
Japan and tried to find her real parents through the KBS TV program, " Missing The One" . She finally found her
and her brother's birth parents and they visited the graves of their parents together. They swore they would never
separate again. The adoptees felt empty and isolated when their adoptive parents and family told them about their
past because they had nothing to tell them about their past. However, they have stories to tell to their children
now..<omitted>.” They found seven siblings while visiting Korea on business although their parents have already
passed away. However, they sent a letter of thanks to us as they feel their lives are enriched and are not lonely any
more.
Case 3
A male Korean adoptee who was born of a single mother and became a pianist. He believed that he was the
natural child of his present parents. The father was Korean and mother was an American. But he found out that he
was adopted. When he was young, his adopted grandfather discovered his talent for music so he started taking
private lessons. Soon, he began to be taught by professional pianists. When he nagged his parents to have a little
brother, they let him know he was adopted, but they still consider him as their real son and have lived together
happily.
He said that his desire to meet his real parents started when he met some Korean musicians in New York.
After 2 years, he contacted me and visited Korea in a mentor of program which gives hope and dream to children
who love music. Then I helped him to meet his mother. His birth mother already had two children through another
marriage, so he couldn't meet her openly.
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He consoled his mother who cried while apologizing for him, saying “how could you care children at your
young age? “ and said to her that he was well raised as well as he was because his mother sent him abroad at that
time.
He played the piano enthusiastically for the children he met and said that he is happy to know that mother is
alive in the same sky as him. I helped them exchange birthday gifts. His mother did not let her husband know the
fact, but someday, she will let him know.
Case 4
A Switzerland adoptee who is now a company worker. She visited Korea three times and desired to have a
traditional weeding ceremony with her Italian husband(a banker). So we helped them to have a traditional Korean
weeding ceremony on October 2009 with the help from some village people. They wanted to give their children
the opportunity to experience Korean culture. She tried to find her real parents and a man who thought to be the
real father appeared, but it was discovered that he was not as a result of a DNA test. She said she considers CBH
as her parents' house.“ I have a puzzle in my life. I lost the pieces of the puzzle. So I have been looking for them
for than 40 years. The pieces are very important to me.” She said that her parents are happy and healthy
someplace and should not be sorry for giving her away. Her son aged eight wrote, “all the people in the world
deserve to have friendship, love and respect. Luca.”
Case 5:An American Adoptee (His family name is Yu and he is a banker)
This person came to my agency with his American wife saying that Korean Independence Day(August 15) is
his birthday. He decided to adopt a Korean baby through 00 Children's Service inc. and he wanted to visit the
place where he was born in Korea. As there was no record on his adoption in any adoption agency in Seoul, he
gave up finding out his past and decided to raise a Korean baby. We held a surprise birthday party for him and he
asked if he could have a picture taken of himself and his wife on the step he had always remembered. When we
showed him his old document and explained his record, he was moved to tears. If he would have come here
earlier, he could have found his parents. He is raising his Korean son and has opened a web-site titled www.
koreanblessing.blogsopt.com.
As seen in the cases mentioned above,OKAhave both historical experiences and memories of the past as well
as transnational experiences and memories of the present as beings between their native country and their host
country. Their special positions can be called‘a place of Diaspora.’ In such diasporic place, they recognize their
own new identity through interaction between family, society and government agents in both countries and gain a
political consciousness based on their identity.
The number of overseas Koreans who were adopted abroad after the Korean War as of 2005 has reached about
160,000. Many grown-up adoptees are returning to Korea to find their roots. They visit home to search for their
roots temporarily or to stay longer because of marriage with Koreans or job.
Korean Oversea Adoptees(KOA), an adoption agency in Seoul, found families of 180 adoptees that were
searching for their parents, but 100 of them were rejected by their parents.
About 80% of all adoptees desire information on their parents, birth and the background of their adoption, but
no cooperation was found from public institutes except in cases of public officers' individual interests and
cooperation. With no support for Korean adoptees who visit Korea, they leave Korea with a sense of betrayal
because of the disinterest and lack of cooperation of the government. However, it was discovered that the
adoptees who found their parents or were able to confirm their identities had less resentment against their native
country and parents.
The diasporic nature of OKA is confirmed through the following which is different from previous studies:
Case 1
According to one overseas Korean adoptee, he was adopted by a family in Switzerland in 1972 when he was
five. His life there was not easy. As his adoptive parents had financial difficulty, he had a difficult adolescence
and no opportunity to study at college. He had to endure discrimination as he was not European. “He had to
prepare better resume to get a job. As no photo is attached to resumes in Switzerland, he was able to get job
interviews, but interviewers rejected him when they saw him.” To adopt to Swiss society, he completed military
service there and earned money so he could be admitted to the University of Zurich. <omitted> He decided to
return to Korea in the summer of 2003. He stayed in Korea for two months on vacation and decided to live here.
He visited Korea twice in 1990 and 199, and found his real mother in 1994. After that he often visited Korea for
holidays and decided to stay in Korea. The adoptive parents held him, but he did not change his decision. He
could not throw away the nationality of the host country because of the love the adoptive parents gave him, but he
said, “I did not give up my Korean nationality. I was sent away. I am happy to regain it.”
At any rate, the existence (Anwesenheit) and visibility(Sichtbarkeit) of cultural others are basic and inevitable.
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As much as we could not but consider each other as others, we know each other and are close. These collective
others have actual meaning as those who belong to a different culture from our common life. That is, when
nationality or racial blood is confirmed, almost everything about a person can be defined.
Here, what is told through 'being Korean, Korean culture, and Korean descent' is beyond a statement of
collective properties at just an abstract level. Regardless of our will or independent decision, it says who I am, as
an individual entity, and what my properties are. How I should be treated, what my personality is, what food and
music I will like, and how I should be treated in business are clearly presented through my pre-recognition in the
culture of the state or society I belong to.
In accordance with the limitation of the discussion to have a‘multi-cultural society' by Chon Sun-young, prerecognition has been clearly confirmed through experiences of differentiation and exclusion of host countries.
Case 2
"I want be a white person." A Korean adoptee's identity confusion while being raised.
It was shown that most Korean adoptees, who make up the largest part of overseas adoptees in America, had
identity confusion during their growth. Along with the results that adoptees are confused in their identities while
growing up, The New York Times published an article addressing the trouble and sorrow of Korean adoptees. Ms.
Jo(aged 35) who is working as a high school teachers in Fort Lauderdale, Florida, was adopted by a white family
when she was three in 1977. She confessed, “I could not tell my adoptive parents my worry about my racial
identity because then I would have seemed ungrateful. ”
When the Evan Donaldson Adoption Research Center in New York investigated 179 Korean adoptees, 78%
answered that they thought they were white or wanted to be white. 60% responded that they have come to realize
their racial identity since middle school. 61% responded that they had decided to try to find their real parents and
gain a curiosity about Korean culture after they grew up. Most adoptees experiences racial discrimination when
they were young and also had similar experiences being excluded by Asians. She said that when she(Ms. Jo)
visited her maternal grandmother in Korea, the grandmother blamed her saying:‘why did you not learn
Korean?’There are lots of cases where adoptees have been hurt by Korean's attitudes toward them.
3. The Relationship between Homeland Korean Adoptees
Most host countries of overseas adoptees have successfully set up multicultural discourse. The mechanism of
social and psychological exclusion in the host country has not been mitigated. On the surface, it seems that the
term multicultural indicates understanding, generosity, reconciliation, and harmony, but internally and in reality regardless of its good intention - it works to reconfirm or reinforce cultural uniqueness and identity in a modern
state-society.
As the concept of culture and cultural identity inherits the concept of culture which implies the concept of
society and the possibility of collective comparison in a modern state-society, what discourse on multi-cultural
society produces - sympathetically - is a continuous idea of others, difference, and internal integrity, not identity
and inclusion. If discourse on cultural identity can be defined as a discourse device through which various
differences are reproduced in one's integrity or identity, discourse on multiculturalism carries the task exactly. As
multiculturalism emphasizes the importance of culture with the approach that native cultures of emigrants are not
obliterated (Kymlicka,2005), the following cases confirm it.
Case 1. A camp for overseas Korean adoptees and their real parents is opened in the host countries during
summer and winter vacations with help from Korean immigrants. An adoptee who was born of a single mother
aged 16 and adopted by a family in the U.S. said that her adoptive parents had her learn Korean since she was
young. Her adoptive mother was a German intellectual and works as a school librarian. These days, adoptive
parents try to teach Korean language and culture. As a result, as more than 20 dance companies and Korean
culture academies have been opened and adoptees have become teachers there, adoptive parents put a lot of trust
in these agencies. As adoptive parents feel guilty because they removed children from their original culture, they
send them to a Korean culture camp and help them to find their identities. Sometimes, adoptive parents do not
know what to do. She suggested that grown-up adoptees should mentor younger adoptees. She learned about knot
art and Korean traditional paper art. She could find her identity through culture. Her life style desired Korean
culture and Korean adoptees are helping each other. However, she said that it is not desirable to publish a research
or report based only on the opinion of adoptive parents without the adoptees' opinions also being shown.
Case 2. Some adoptees groups in the French-speaking areas of Switzerland gather at the Korean Embassy in
Bern, Swiss on August 15 which is Independence Day in Korea. They have a good time eating Korean food with
other Koreans living in Switzerland in the yard of the embassy. The adoptees in Switzerland form a collective
identity in one place from early in the morning to late in the afternoon. Then they have also organized an overseas
adoptee link with Seoul.
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As seen in the cases above, this study suggests that overseas Korean adoptees tend to form collective identities
and join in correspondence beyond the level of identity search or nostalgia as the transnational nature and
multicultural discourse increases in the host country.
Ⅴ. Conclusion
We have approached overseas Korean adoptees from the perspective of transnational diaspora.
This study defined overseas Korean adoptees as transnational diaspora and examined the characteristics of
transnational experiences and identity building in order to identify the existing viewpoint of using overseas
Koreans in their native country or the limitation of the perspective of jus sanguinis.
This researchers examined what attitude and recognition overseas Korean adoptees have, who live in the age
of globalism and trans-nationalism, on the trends of trans-nationalism and a multi-cultural society.
Diaspora, as overseas adoptees, show a sense of crisis and resistance about their identity when their own
language and cultural values are ignored in the place where they have settled. However, when they feel they are
respected and their culture and social positions are guaranteed, they will respond positively. Thus, diaspora's
attitude to life has an important meaning individually and socially.
For mutual exchange between past and present society, diaspora should have an open mind and a dignified
attitude to accept and recognize the cultures of the society where they are living now. Also they should be able to
maintain their status close to their native culture and open themselves to the culture of their host country. All
people should live in harmony with each other, whatever group they are in while while having their own sense of
existence, for the formation of a peaceful civil society as well as individual maturity.
From the perspective of the native country, overseas Korean adoptees are human resources who are spread all
over the world. About 200,000 adoptees, their families, and human relationships they have are a resource which
can lead in globalism. This can not be artificially built up. They can serve as the main actors who can manage and
coordinate relations between their native country and their host country in international relationships.
Furthermore, it is certain that they will appear as leaders of the age of globalism advancing multi-culturalism and
trans-nationality.
However, the Korean government, social groups, and academic circles should reconsider the historical
specialitythe and ontological position of Korean adoptees prior to having new expectation and roles for them.
Although Korea may present any political alternative without sympathetic understanding from overseas
Korean adoptees under the assumption that it honestly recognizes and is retrospective of the history of adoption
which has been covered up, they will not be welcome a narrow one-sided native country-centered project.
When efforts to discover and recognize their characteristics as transnational diaspora take precedence in a
trans-national and multi-cultural age, their relationship with their native country will be newly organized. It is
more important to recognize their multiple identities and discover their new transnational roles, which can
contribute to the development of both countries, rather than expect a sense of belonging, devotion to native
country, and loyalty from them.
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Түйін
Мына зерттеудің мақсаты ұлтаралық диаспора тұрғысынан шетел кəріс асыранды балаларының тəжірибесі мен
тұлғаларын анықтау болып табылады. Қан жағынан алғанда жай шетел кəрістер болғанымен, асыранды балалар
ұлты немесе мемлекетінен тыс əртүрлі жеке ұқсастылықтары бар ұлтаралық тұлғалар деп ұйғарылады.
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Көптеген асыранды балаларда диаспоралық даралық болды, өйткені қабылдаушы мемлекетте олар уақыт өте
өздерінің бейнесі басқалардан ерекше екендігін байқады жəне «Мен кім?» деген фундаменталды сұрақ туындады.
Сондай-ақ кең ұлтаралық əлеуметтік ортаның арқасында тамырларын табу ұшін оларда атамекенін барып көру
мүмкіндігі болды, сөйтіп, ақырында туған елі мен қабылдаушы ел арасындағы тіл мен мəдениеттің арасындағы
айырмашылықты көріп білді.
Таңғалатын жайт, жарты ғасырдан астам асыранды балаларды шетелге жіберген кəріс үкіметі атамекенге келу
бағдарламаларын жасап жəне де тамырларын табу мен елді көру жобаларына көп көңіл бөле бастады.
Бұл зерттеу 2005-2010 жж. аралығында елді көру жəне биологиялық ата-аналарды іздеу бағдарламалары негізінде
жүрген шетелге асыранды бала болып барғаннан бастап шетел кəріс диаспорасы атанғанға дейінгі үрдісті қамтиды.
Осы орайда олармен сұхбат жасалып, елді көру бағдарламалары жасалды, сонымен қатар олар асырап алу
агенттіктеріне де барып қайтты. Жалпы алғанда 30 кəріс асыранды балалары қатысып, оның көбісі Корей еліне
АҚШ-тан, Швейцария, Швеция, Англия, Дания жəне Нидерланд елдерінен келген; кейбіреулерінен сұхбат алынды.
Пайда болған жерінде олардың туған тілі мен мəдени құндылықтарынан бас тартылған диаспора дағдарысының
жəне оның ұқсастықпен қарсыласудың мəнін көрсетеді. Алайда оларды сыйлап, олардың мəдениеті мен əлеуметтік
жағдайлары ескерілетінін сезген кезде, олар дұрыс көзқараста болады. Сөйтіп, диаспораның өмірге деген
көзқарастың маңызды мəні бар, жеке жəне əлеуметтік жағынан. Бұл зерттеу асыранды балалардың атамекен мен
шетел қауымдастығы арасындағы өзара алмасу жағдайында олар қазір өмір сүріп жатқан басқа қоғамның мəдениеті
танып қабылдау үшін екі жақ əділдік пен лайықты қарым-қатынасты сақтауы қажет.
Кілт сөздер: асыранды бала, бейімделу, диаспора, шетелдік кəріс асыранды балалар, ұқсастылық саясаты, тану
саясаты, транснационализм, мемлекет.
Резюме
Целью этого исследования является изучение опыта и личностей зарубежных корейских приемных детей с точки
зрения межнациональной диаспоры. Предполагается, что приемыши - межнациональные личности с
множественными идентификационными данными вне зависимости от нации или государства, хотя они - просто
зарубежные корейцы с точки зрения линии крови.
У большинства приемышей была диаспориальная идентичность, так как со временем они замечали, что их
внешность отличается от других в стране-организаторе и назревал фундаментальный вопрос: «Кто я?» В то же время
они имели возможность посетить их родину, чтобы найти их корни, благодаря расширенной межнациональной
социальной среде, и в конечном счете нашли различие в языке и культуре между их родной страной и странойорганизатором.
Удивительно, что корейское правительство, которое отсылало приемышей больше половины века, начало
устраивать программы посещения дома и обращать много внимания на нахождение корней и проекты домашнего
посещения.
Исследование рассматривает процесс развития от того времени, как они просто были зарубежными приемышами
до становления их частью зарубежной корейской диаспоры, основанной на домашних посещениях и их поиске
биологических родителей в период с 2005 по 2010. В данном случае устраивались интервью и наблюдались
программы посещения родины, а также они посещали агентства по усыновлению. В общей сложности принимали
участие 30 корейских приемышей, большинство которых приезжали в Корею из Соединенных Штатов, Швейцарии,
Швеции, Англии, Дании и Нидерландов; и некоторые из них в стране резидентства участвовали в интервью.
Диаспора, в лице зарубежных приемышей, показывает смысл кризиса и сопротивления их идентичности, когда
их собственный язык и культурные ценности проигнорированы на месте, где они были основаны.
Однако, когда они чувствуют, что их уважают и что их культура и социальные положения гарантируются, то они
ответят положительно. Таким образом, отношение диаспоры к жизни имеет важное значение - индивидуально и в
социальном отношении. Это исследование показывает, что для взаимного обмена между родиной и зарубежными
сообществами приемыша, обе стороны должны сохранить объективность и достойное отношение, чтобы принять и
признать культуру другого общества, где они живут теперь.
Ключевые слова: Приемыш, адаптация, диаспора, зарубежные корейские приемыши, политика идентичности,
политика признания, транснационализм, государство.
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қисындықəдіснамалықмəселелердіңтуындау көздері,əлеуметтік жанжалдардыболдырмаудың маңызды тəсілі, олардың алдын
алу жолдары қарастырылған. Еліміздің тұрақты дамуы менхалықтың əлеуметтік-экономикалық əлеуетін арттыру
мақстында барлық аймақтарда инфрақұрылымды жақсарту мəселесі біртіндеп жүргізілуде.
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мемлекеттердеəлеуметтікқайшылықтарорын алады.Қазіргі кезде қоғамда əлеуметтік қайшылықтардың
түрлері ерекшеленіп, шиеленістердің туындауы мен оларды шешу жолдары көбеюде.Міне, сол себептен
əлеуметтік қайшылықтарды талдауда, алдын алуда жəне дұрыс шеше білуде əлеуметтік жұмыс
мамандарының орны ерекше. Осы мəселеге əлемдік деңгейде назар аударылып отыр.
Əлеуметтік қайшылық екі жақтың мүдделері мен мақсаттарының айырмашылықтарынан басталып,
олардың қарама-қарсылығынан туындайды. Сол қарама-қарсы жақтардың арасындағы қайшылық
шегінен шығып, асқынуы нəтижесінде шиелініс пісіп жетіледі. Бұл қоғамдағы жеке адамдардың,
əлеуметтік топтардың, таптардың мүдделері бір-бірімен қабыса бермейтіндігін де көрсетеді. Шиелініс ең
жоғарғы деңгейіне жеткенде əлеуметтік қақтығыстар да туындайды.
Американдық авторлар Р.Фишер мен У.Юридің талдауынша шиелініс дұрыс шешімін табуы үшін ең
алдымен екі жақты субъектілердің мақсаттары мен мүдделерінің қарама-қарсылығын айқын сезінулері
қажет. Сол сезімдер шиеліністің өрістеу барысына əлеуметтік ортаға елеулі ықпал етеді. Қоғамның
жалпы дамудəрежесі, нақты сол кездегі орын алып отырған экономикалық жағдай, коғамдағы дəстүр,
ұлттық, демографиялық айырмашылықтар шиеліністі жағдайда елеулі рөл атқарады. Бұл жағдайлар
шиеліністің нəтижесіне де əсер етеді [1].
Əлеуметтік жанжалдарды болдырмаудың маңызды тəсілі − олардың алдын алу. Əлеуметтік жанжалдардың алдын алу үшін оларды тудыратын нысандардың арасындағы жанжалдардың туылу ықтималдылығын болдырмау немесе барынша азайтатындай етіп ұйымдастыру болып табылады. Əлеуметтік
жанжалдардыңалдын-алуға байланысты іс-əрекеттерді əлеуметтік өзара əрекеттесуге қатынасушылардың
өздері, ұйым басшылары, жанжалтанушылар жүзеге асыра алады. Əлеуметтік жанжалдар − екі жақтың
күресінің нəтижесі. Ол нəтижені қайшылық нысанына қатынасы бар жақтардың қатынастары есебінде
қарастыруға да болады. Жанжалдардың шешілу нəтижелері мыналар болуы мүмкін:
− қайшылыққақатысты субъектілердің бір немесе екінші жағының да жойылуы;
− жанжалдыңқайта басталуы мүмкіндігін тоқтату;
− екі жақтың біреуінің жеңіске жетуі (біреуінің жанжал нысанына ие болуы);
− жанжал нысанын бөлу;
− нысанды бірлесіп қолдану тəртібі жайлы келісімге келу;
− өзге жақтың нысанын иемдену үшін тең өтем төлеу;
− екі жақтың да аталмыш нысанға қол сұғудан бас тартуы;
− екі жақтың да мүдделерін қанағаттандыратын объектілерді баламалы түрдеанықтау.
Қазақстан үкіметі бүгінгі экономикалық жəне саяси əлеуметтік қайшылықтарды реттеу үшін бірқатар
шаралар атқаруда. Əсіресе, халықтың əлеуметтік жағдайын жүйелеуге қатысты жаңа саяси-құқықтық
шаралар, реттеу нормалары мен принциптері жəне басқа құжаттар қабылданды. Олар халықтың əлеуметтік қауіпсіздігін сақтауға, кейдейшіліктің бұқаралық сипат алып кетпеуіне шешуші əсер етеді. Алайда бұл
шараларды жүзеге асыруда кедергі келтіретін факторлар аз емес. Мысалы, кəсіподақтардың бірізді
болмауы салдарынан əлі күнге дейін əлеуметтік қайшылықтардың кейбір түрлері шешілмеуде. Еңбек
қатынастарындағы жұмыс берушілер мен жұмысшалардың келіспеушілігі, тағы басқада да мəселелер
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туындауда. Бастысы, еңбек қатынастарында кəсіподақтармен жұмыс берушілердің, тағы басқада
ұйымдардың өкілдерінен тұратын үшжақты комиссияжасақталған. Бұл комиссияның басты мақсаты
əлеуметтік жанжалдардың алдын алу, еңбек дауын шешу. Нақтырақ айтқанда, жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы еңбек дауын шешу үшін жиналыс не мəслихат өткізу, екі жақтың бұйымтайын
тыңдау, ортақ шешім шығаруға сеп болады. Бұл ретте республикалық Кəсіподақтар федерациясының өз
мақсаты бар. Еңбек дауларының туындау қатерлерін алдын ала анықтап, мемлекеттік органдар, жергілікті
атқарушы билік жəне жұмыс берушілермен бірге текетірестің шығу себебін анықтау болып
табылады.Сондай-ақ, қолданыстағы заңдардың шеңберінде шиеленіскен дауларды шешуде кəсіподақтың
міндеттеріне жатады [2].
Бүгінгі таңда қоғамдық тəжірибе көрсеткендей əлеуметтік жұмыс төмендегідей бірнеше салаға
бөлінеді. Олар: əлеуметтік демеуге мұқтаж балаларға көмек көрсету; денсаулық сақтау мен салауатты
өмір салтына мұқтаж жандар; есі кемістермен жұмыс; жұмыссыздықтан құтылу үшін кəсіптік дайындық
алушылар; жалғыз басты қарттар мен жетімдер; əлеуметтік мұқтаждақтарын шешу мақсатында сауат ашу
мен білім көтеру; мінезі ауытқығандардың тəрбиелілігін түзету сияқты мəселелер. Əлеуметтік жұмыстың
бұл салалары мамандарды дайындауға нақтылы бағыттар береді. Əлеуметтік жұмыс маманы мен
əлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар арасындағы қажетті білімді игеріп, туындаған қайшылықтарды
жоғары біліктілікпен шешу əлеуметтік жұмыс маманының басты мақсаты болып табылады.
Əлеуметтік жұмыс, қоғамдық қатынастардың ерекше салаларын реттейтін əлеуметтік инситуттың бірі
бола табылады. Сол институттар жеке адамның бүткіл қоғамның тіршілік əрекеттерімен нақтылы
байланыстарда болуын, солардың жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Соларға тікелей немесе қосалқы түрде
əсер етеді. Қоғамның əлеуметтік əлсіз мүшелерін қолдау, өмірдің қиын-қыстау кезеңіне түскен адамдарға
көмек көрсету əлеуметтік жұмыс өте маңызды істеріне жатады[3].
Осы істерді дұрыс жəне нəтижелі атқару үшін əлеуметтік қайшылықтардың болу себептерінің объективтік жəне субъективтік жақтарын нақтылау қажет. Мысалы, кейде əлеуметтік қайшылықтар тек қана
қоғамда кездесетін обьективті себептерге байланысты туындамайды. Адамдар арсындағы қайшылықтар
жеке пенделердің мінез-құлқы, көңіл-күйі, талғамы, өмірге деген көзқарасы жəне т.б.субъективтік
себептерінен де туындауы ғажап емес. Солар белгілі бір əлеуметтік жағдайларда, өмірдің нақтылы
жақтарымен байланысқан жағдайларда əлеуметтік қайшылықтарға тəн сипаттарға ие бола бастауы
мүмкін. Егер жеке пенделер арасындағы қайшылықтардың туындау себебі қоғамдық қайшылықтардың
мəн-мағыналарымен жалғасып, сол тұрғыдан өзге де əлеуметтік топтар мен қатарлардың өкілдерін
қамтыйтын болса, онда адамдар арасындағы қайшылықтар əлеуметтік жағдайларды ушықтыруы мүмкін.
Ол жағдаят жеке адамдар арасында бір-біріне өшпенділік туғызып қана қоймай, қоғамның тұтастығына,
ел бірлігіне əсер етуі де мүмкін. Қоғамдық сипат алған қайшылықтар ұзаққа созылып кетсе кең
көлемдегіматериалдық шығындарға ұшыратуы, адамдар өміріне əртүрлі қауіптер төндіруі де мүмкін [4].
Əлемдік тəжірибеде əлеуметтік қайшылықтарды шешудің,
ретке салудың бірнеше əдістері бар. Олар:

Қоғамда
күнделікті болып
түратын, ұсақ-түйек
қайшылықтарды
елемеу, мəн бермеу.

Қайшылық тудырушы
жақтардың
айыптылы-ғына
қарай репрессивті
шаралар қолдану.

Қайшылықтардың
Қақтығыстарашық түрде туын-дауына
дың тікелей
себеп бол-ған
себептерін жою
алғышарттар-дыңбіразын
арқылы
жоюға бағытталқақтығысты
ған реформаларды жүзег
түбегейлі шешуге
е асыру.
тырысу.
Əлеуметтік іс-əрекет барысында қарсы жақтардың мүдделерінің, мақсаттарының, жеке тұлғалар мен
топтардың қажеттіліктерінің қайшылыққа ұшырауы, күресі. Əлеуметтануда жəне саяси теорияда бұл
ұғымды түсіндірудің əртүрлі теориялық-əдіснамалық жолдары бар. Солардың бірі − мінез-құлықтық
(бихевиористік) − қақтығысты жеке адам немесе тұлға өз мақсатына, мүдделеріне жетуді көздеп, оған
ұқсас немесе бірдей мақсат пен мүддені көздеген қарсы жақты ығыстыру не бағындыруға талпынатын
əлеуметтік процесс ретінде бейнелейді. Қақтығыс, сондай-ақ əртүрлі мақсаттағы, бірақ, оны жүзеге
асыруда бірдей құралдар қолданатын топтардың арасында да болуы мүмкін. Қақтығыста қашан да
қарсыластың бар екендігін түйсіну үшін екі жақтың да діттегендері мен мақсаттары анық білу қажет.
63

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №4(52) 2015 ж.

Қақтығыстар өзге құндылықтар жүйесін қабылдамаудың, қарсыласқа жағымсыз қатынастардың
ымырасыз қайшылығы негізінде туады. Бұл ұғымның ең танымал түсіндірмесін АҚШ əлеуметтанушысы
Л. Козер жасаған. Оның пікірінше, қақтығыс − қарсыласушы жақтардың арасында жетіспейтін ресурстар
үшін күрес туғызып, бəсекелесті қарусыздандырып, залалын тигізіп, тіпті шеттетуге дейін баратын мінезқұлық. Күрес ретіндегі қақтығыс анықтамасында ашық қарсылыққа көшетін субъектердің өзара
қатынасының ширығуы ерекше көңіл аударуды талап етеді.
Əлеуметтік қақтығыстардың атқаратын қызметі, қоғамдық тұтастыққа қатысты қақтығыстардың
атқаратын рөлін реттеуге себепші болу. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, қоғам өмірінде анағұрлым
маңызды саналатын əлеуметтік қақтығыстардың қоғамдық процестер динамикасын тездететін қызметі
бар. Əлеуметтік қақтығыстан қоғам дамуының қарқындауын көру үрдісі К. Маркстен бастау алады. Оның
пайымдауынша, таптық қайшылықтар төңкерістік сипат ала отырып, əлеуметтік жүйеде прогрессивті
құрылымдық өзгерістерге əкеледі. Козер, Дарендорф сынды қазіргі зерттеушілер де қақтығыстар
қоғамдағы əлеуметтік жүйелердің қасаңданып, қатып қалуына жол бермей, олардың өмір сүруі үшін жаңа
институционалдық түрлерінің қалыптасуына септігін тигізетінін мойындайды [5].
Қазақстан республикасында əлеуметтік қайшылықтарды болдырмаудың бірқатар шаралары іске
асырылуда. Еліміздің тұрақты дамуы мен халықтың əлеметтік-экономикалық əлеуетін арттыру мақсатында барлық аймақтарда инфрақұрылымды жақсарту мəселесі біртіндеп жүргізілуде. Алыс-жақын елді
мекендерде тұрғын үйлер мен жолдар салынып, оларды жылумен, жарықпен, сумен қамтамасыз етуілуде.
Жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру үшін қайта даярлау курстарында оқыту арқылы жұмыссыздар
саныазайтылуда. Осы жұмыстардың барлығы еліміздің əлеуметтік қайшылықтарды болдырмаудың
немесе қайшылықты мəселелерді азайту мақсатында жасалынып жатқан іс-шаралары болып табылады.
Қоғам тарихы мен философиялық тұжырымдар көрсеткендей қайшылықсыз қоғам жоқ, тіпті қоғам
сол арқылы дамыйды. Сондықтан да кез-келген қоғамда конструктивті қақтығыстар болмай қоймайды.
Ол саяси жүйенің динамикалық дамуын қамтамасыз етуге, оның үнемі өзгеріп отыратын шарттарға
дағдылануға, социум мен оның жеке бөліктеріне оң əсер ету жолдарын жасап отыруға шешуші əсер етеді.
Пайда болған əлеуметтік қайшылықтар қоғамдағы тұрақсыздықтың индикаторы болып табылмайды. Ол
қоғамдағы өзара сəйкес келмейтін мүдделерді, пікір айырмашылықтардың заңды түрдегі көріністері.
Ашық пікірталасқа түсу, саяси қақтығыстардың алдын алу мен реттеудің диалогтық кеңістігінің қажет
екенін көрсетеді [6].
Қарама-қайшылық ушыққан жағдайда қақтығысқа жол беру оны шешудің жолдарын қарастыруға
дайын еместігімізді білдіреді. Қайшылықтарды ұтымды шешу іс жүзінде əліде кемелді болмай отыр.
Сондықтан əлеуметтік жұмыс саласында тұлғаның дамуы оның əлеуметтік қайшылықтарды дұрыс шешу
қабілетініңқалыптасуына байланысты. Əлеуметтік қайшылықтардышешуде солар туралы терең білім алу,
қақтығыстық жағдайда дұрыс бағдар ұстай білу қабілеті мен дағдысының болуы əлеуметтік жұмыс
мамандары үшін аса маңызды құзіреттілік болып табылады. Бүгінгі жағдайда əлеуметтік жұмыс
мамандарын оқытуда оларды болашақта қарама-қарсылыққа келгендердің арасындағы делдалдар,
келіссөздер жүргізудің сарапшылары, бəсекелестік ортада тиімді қызмет атқаратын жəне қақтығыстарды
реттейтін, басқаратын тұлғалар болулары керек.
1 www.testent.ru.Əлеуметтік шиеліністер.
2 Дабылбек Д. Əлеуметтік кикілжіңді болдырмаудың жолдары//Жас алаш28.11.2013.3 бет.
3 Тұрсынбаев Н.Ж. ҚАЖ қызметіндегі əлеуметтік жұмыстың маңыздылығы //Проблемы и перспективы развития угловно-исполнительной политики, 312-бет.
4 Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.
5 http://www. Google.kz/ Əлеуметтік қақтығыстар.
6 http://alashainasy.kz/person/1681. //Қақтығыстарды реттеудің тиімді əдістері мен тəсілдерін толық меңгердік деп айтуға əзірге ертерек. 26.03.2010.
Резюме
В статье рассмотрено источник формирования правдоподобно-методологические проблемы на исследование конфликтологии в сфере социальная работе. В цельх постоянного развития и улучшения социальная-экономическую потенциалу народа нашей страны на всех краях постепенно проводится проблемы облагораживание инфраструктуру.
Ключевые слова: социальная конфликтология, социальный инцидент, социальный противоречие,
бихевиорисный поведение, социум
Summary
In the article the source of formation of plausible methodological problems to study conflict resolution in social work. In
tselh continuous development and improvement of the socio-economic potential of the people of our country on all edges
gradually carried problems upgrading infrastructure.
Keywords:Social Conflict, Social incident of social contradictions, biheviorisny behavior, society
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ЖƏНЕ ҰЛТТЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ
Ж.Ж. Куанышбаева– Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ аға оқытушысы
Мақалада жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтардың қалыптасу кезеңдері анықталады. Жалпыадамзаттық
жəне ұлттық құндылықтарды қалыптастыру мемлекетаралық жəне ұлтаралық ынтымақтастықты нығайтудың басты
этапы ретінде көрсетіледі. Мақалада қоғамды демократияландыру жағдайындағы саяси-əлеуметтік өзгерістердің
жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтарға əсері айқындалып, оның қалыптасу ерекшеліктеріне саясаттанулық
тұрғыдан талдау жасалынған. Аталған маңызды міндет ұлтты ұйыстырып, ұлттық құндылықтар негізіне сүйене
отырып, патриот жастарды қалыптастыруды талап етіп отыр. Демек, мемлекеттегі əрбір жеке тұлғаның бойында
Қазақстанның бірлігі, тұтастығы мен тəуелсіздігі, қоғамдық тұрақтылық пен саяси келісім жəне т.б. ортақ құндылықтарды орнықтырудың қажеттілігін арттыра түседі. Біздің міндетіміз осы жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтарды əрбір қазақстандық қоғам мүшесінің санасындағы басты да басым тетікке айналдыру болып табылады.
Түйін сөздер: жалпыадамзаттық құндылық, ұлттық құндылық, ұлт, құндылықтық бағдар

Қазіргі кезде қазақ қоғамындағы ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардыңқалыптасу
ерекшеліктеріадамзат қоғамы өмірдің барлық салаларындағы серпінді өзгерістермен сипаталынады.
Еңбек, саяси-идеялық, отбасылық, эстетикалық, дене тəрбиесімен қатар жалпыадамзаттық құндылықтар
негізінде тəрбиелеу тұлғаныңбірыңғай əлеуметтену үрдісініңнегізгі бағыты болып табылады жəне
адамзат құндылықтарыныңқалыптасуы мен дамуын білдіреді.
Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін алғаннан бастап ұлттық құндылықтардың өзгерістерге
ұшырауының жай-күйін анықтау əлемдік өркениетке ұмтылу заманында маңызды мəселелердің бірі.
Өйткені жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтардың бір түрден екінші түрге ауысуы күрделі үрдіс
болып табылып жəне де көп уақытты талап етеді. Сонымен қатар, қазіргі таңда біздің мемлекетіміздің
өтпелі қоғам жағдайын ескеретін болсақ, саяси-əлеуметтік, экономикалық жəне мəдени мəселелердің
құндылықтарға өз əсерін тигізуі мүмкін. Өйткені елдегі түрлі реформалар, қоғам, мемлекет
институттарының модернизациялануы қоғамда жаңа құндылықтар жүйесінің орын алуына септігін
тигізеді. Осы тұста елдің ұлттық сипатын сақтап қалу маңызды шарт ретінде қарастырылады.
Кеңестер Одағыныңыдырауы нəтижесінде өз тəуелсіздігіне қол жеткізген Қазақстан жаңа негізде өз
экономикасын, мəдениетін, саяси жүйесін құру қажеттілігіменбетпе бет келді. Қазақстанның алдында,осы
құрылыс
барысында
нені
–жалпыадамзаттық
құндылықтарды
немесе
ұлттық
құндылықтардыбасымдылық деп тану мəселесі туындады.
Қазіргі заманғы қоғамдақалыптасқан жалпыадамзаттық нормалар мен құндылықтар жүйесі
адамгершілік тұрғысынан таңдау жасау мен ол үшін жауапты болуды қажетететін тұлғаның нақты
əрекеттер үрдісіндегі оның белсенді ішкі айқындамасына байланысты тұлғаның өмірі мен іс-əрекетінің
нағыз реттеушісіне айналады. Осыны негізге ала отырып, адамның моральдық келбеті, оның
жалпыадамзаттық қағидалары нақты өмір барысындапайда болады жəне дамиды деген қорытынды
жасауға болады. Сондықтан, көпұлтты қазақстан қоғамындағы ұлттық жəне жалпыадамзаттық
құндылықтардыңқалыптасу мен даму ерекшеліктерін анықтаудың маңыздылығы жоғарлайды.
Көпұлтты қоғамдағы құндылықтарды талдаудың əдістемелік аспектілерін қарастыру оларды зерттеу
өте қиын деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.Құндылықтардың мəнін қарастыра отырып,оның
мазмұнының əртүрлі құрамдас бөліктеріне тоқталуға болады. Құндылықтар күрделі, өзара əрекеттесетін
де,біршама дербес факторлардың əсерінен қалыптасады. С.Мукашевтың ойынша, қазақстандықтардың
құндылықты қағидаларына үш фактор əсер етеді:
1) бұрынғы кеңестік құндылықтарды сақтау;
2) алдыңғы қатарға этникалық факторды шығару (қазақ ұлтының тұрғындары арасында) ;
3) мəдени жаһанданудың салдары ретінде мəдениет саласының коммерциялануы [1].
Бүгінгі қазақстандағы жалпыадамзатық жəне ұлттық құндылықтардың қалыптасуы мен дамуына əсер
ететін көптеген жайттардың түп тамыры тəуелсіздікпен қатар жүруінде жатыр. Құндылықтар дамуы
егемендікпен бірге барлық саяси-əлеуметтік қиындықтар мен жақсылықтарды бастан өткерді. Осы орайда
жоғарыдағы факторлардан басқа мынадай факторлар да өз ықпалын тигізді:
1)кеңестік əкімшіл-əміршіл жүйеден, қазақстандық қоғам бірден батыстық типтегі нарықтық экономикаға, демократиялық жүйеге өтті. Саяси жəне əлеуметтік-экономикалық өзгерістерге азаматтардың тез
бейімделуі қиынға соғары белгілі. Саяси сананың, саяси мəдениеттің, мінез-құлықтың саяси
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психологияның, саяси құндылықтардың, ұлттық құндылықтардың жаңа жүйеге тез арада қалыптасуы
күрделі процесс. Яғни, əлеуметтік-экономикалық формацияның бірізді жүрмеуі жалпыадамзаттық жəне
ұлттық құндылықтардың қалыптасу жəне даму процесінде көп қиындықтарды туындатты.
2) С.Мукашев айтып кеткендей, Қазақстандағы кеңестік үлгіден қалған əкімшілік əдістер мен түрлі
стериотиптердің, бюрократияның сақталуы, қоғамдағы жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтардың
тамыр жаюына тежеуші факторы болды десек артық айтпаймыз.
3) жаһандану жағдайына байланысты батыстық құндылықтар қоғам өміріне еніп, ұлттық идеяның
басты ұстанымы болатын ұлттық құндылықтармыздың қалыптасуын баялатып жатыр.
4) қоғамымыздағы əлеуметтік-мəдени алғышарттар, ұлттық құндылықтар демократиялық
ұстанымдармен нашар үндестік табуда. Ұлттық, діни, ділдік-психологиялық жəне жалпыадамзаттық
құндылықтар демократиялық ұстанымдармен өзара біте қайнасып, жаңаша ұлттық сана-сезім мен
психология қалыптасса ғана осы заман талабына сай нағыз қазақстандық құндлықтар қанат жаяды.
5) ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар мен асқақ идеялдар қазақстандық қоғамға əлі тереңдеп
сіңгене қойған жоқ. Азаматтар жеке басының қамын, тұтынушылық талғамдарын қанағаттандырудан,
материалдық байлық жинаудан əрі аса алмауда.
Осы ой желісінде кенестік жəне посткеңестік жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтардың қалыптасуын қарастыра отырып А.Браун айтып кетендей «Ресей мен СССР қалыптастырған ұзақ авторитарлы
сипат демократизация, либерализация жəне плюрализм бағытындағы саяси өзерістерге шындап кедергі
болды» [2], олар авторитарлы сипатта қалыптасты деп тұжырым жасауға болады. Кейін келе біртіндеп
мемлекеттік саясаттың аясында құндылықтарымызды жаңғырту қолға алына бастады. Сонда да, адамдардың саяси процеске қатысуынан, ұлттық құндылықтарды сақтау жəне тəуелсіздік жылдары ұлттық жəне
жалпыадамзаттық құндылықтардың теориялық жəне практика жүзінде қалай іске асырылғаны туралы
жолдаулар мен стратегияларды салыстырып саралай келе төмендегі кезеңдерге бөліп көрсетейік:
1. 1990-1995жж. – кеңестік саяси жүйе əсерінен құндылықтардың құлдырауы. Тəуелсіздік алғаннан
соң ұлттық-этникалық бағыт-бағдарлардың біртіндеп халықтың əл-ауқатын көтеру негізінде қолға
алынды.
2. 1995-1997жж. – ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың мақсаттары мен бағдарламалары
қалыптасып жаңа мазмұнға ие бола бастады.
3. 1997-2001жж. Жаңа қоғамның трансформацияланып адами қатынастарға, құндылықтардың жаңа
сапасын қалыптастыру кезеңі. Қоғамдық сананы тронсформациялау қолға алынып, жаңа құндылықтарға
тез бейімделіп үлгерген жастарға арқау жасалады. Барлық адамның заң алдында теңдігін, өз құндылықтарын сақтап, оны ары қарай дамытуға мүмкіндік жасалатын құқықтық мемлекеттіқалыптастыру кезеңі.
4. 2001-2005жж. Қалыптасқан мемлекеттік құндылықтар негізінде бостандық, нарықтық қоғам түсінігі
баға жетпес құндылық болатын жаңа ұрпақ пайда болды. Қазақстанды дамыту мақсатында стратегиялық
реформалар жүргізіле бастады. Адами, ұлттық жəне мемлкеттік құндылықтарды, бiрлiгiмiздi, ұлтаралық
жəне дiнаралық татулығымызды, саяси тұрақтылығымызды сақтай отырыпалдыға жылжуға
бағдарламалар жасалып іске асырыла бастайды.
5. 2005-2010жж. Экономикалық жəне саяси дамудың жаңа кезеңі. Қайтадан қалыптастырған ұлттық
құндылықтарымызды демократиялық құндылықтармен ұштастырып көпұлтты жəне көпконфессиялы
қоғамымызға сай құқықтық мемлекетті ары қарай нығайту кезеңі.
6. 2010- тұрақты Қазақстан. Бейбітшілік пен төзімділік, бірлік, тұрақтылық, көпұлттылық жəне
көпконфессиялық сияқты құндылықтар жалпыұлттық құндылыққа айналған кезең. Осы құндылықтарды
сақтап қалу мақсатынды Мəңгілік ел актісі ұйымдастырылды.
Түбірлі құндылықтарды өзгерту мүмкін емес. Дегенмен, қазіргі таңда адамдардың өмірлік бағдары
қоғамдағы өтіп жатқан ауқымды процесстерге сəйкес өзгерістерге түсіп, тұрғындарда жалпыадамзаттық
жəне ұлттық құндылықтардың маңызы өсіп отыр. Яғни, адамға өзін, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға
заңды құқығы бар еркін, тəуелсіз тұлға ретінде түсіну тəн.
Қазақстандағы этносаясаттанудың негізін қалаушылардың бірі Р.Б.Əбсаттаров: «Қазіргі кезде
Қазақстан халықтарының өз ұлттық түп тамырына, тарихы мен мəдениетіне көңіл бөлудіңкүшейуі,ұлттық
өзіндік ерекшелікті, тіл мəдениетін сақтауға қызығушылықтың артуыжаппай байқалады. Сондықтан
Қазақстанныңұлттық құрылымын мұқият зерттеу қажет. Осы мəселені неғұрлым толық зерттеу үшін
ұлттық даму жəне ұлтаралық қатынас мəдениеті тұжырымдамасын дайындаудыңмаңызы өте зор»
[3].Қазақстанныңбүгінгі өмірініңмаңызды міндеті - ұлтаралық келісімді сақтау.
Жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтардың қазақстан коғамында қалыптасу ерекшеліктерін екі
кезеңге бөліп қарастыруға болады:
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1) Кеңестік кезең. Яғни кеңес үкіметі кезеңіндегі таптық идеологияның негізінде қалыптасуы. Ең
алдымен саяси үрдістер қоғамда саяси ахуалды тудырады. Сонымен бірге, қоғамның саяси деңгейі,
дамуынан азаматтардың саясатқа қатысуы мен құндылықтық ерекшеліктерінен байқалады. Бұл кезеңге
тəн сипат тəуелсіз ұлт қалыптастырудың мақсаты ұлттықтан жоғары, сонымен қатар, жалпыадамзаттық
құндылық болаалатын ұлттық мемлекет құру. Мемлекет өзіне ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың белгілерін өзіне жинақтап мемлекеттің қарқынды ортақ идеология тұрғысынан дамуына шоғырландырады. Қандай болмасын адамның қауымдастығы қоғамдық ұйымды қамтамасыз еткен жағдайда
жоғары инстанцияға еріксіз көнгіштік пен өздерінің өкілеттілігіне құқық береді. Ұлт бұл кезде ұлттық
мемлекеттің қауымдастық ұйым формасы ретінде міндетті жəне жалғыз субъектісі болып табылады.
Құндылықтар адамның барлық қарым-қатынастарында кездесі, бірақ олардың тиімді қызметі норма
(тиістілік) менмаңыздылық сияқты критерилерге тікелей байланысты. Олар осы уақытқа тəн əлеуметтік
адамгершілік құнлықтарына тығыз бағынышты. Адамгершілік пен құқық ұлттық жəне адамзаттық
құндылықтарды өзіне басыбайлы етіп өзара қарым-қатынас пен қарама-қайшылықта болады. Құндылықтар əр кез өзінің идеалды нормаларын көрсетпекші болғанмен саясаттың құрсауында қалып өзін-өзі
бекіте алмайды. Саясат ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтарға, адамгершілік пен құқықтық
құндылықтарға талғаммен қарап оларды бағыттап өзінің нормаларына ыңғайлап,қоғамға мəжбүрлейді.
Тоталитарлы жүйе кезеңіндегі қоғамдағы маңызды құндылықтан аластатылу ерекше сипат алды.
Сонымен бірге, жалпы еңбек ету міндеттілігі, құндылықтарды мəжбүрлеп жасаудан ұлт өзінің бастапқы
тарихи қалыптасунан алшақтап кетеді. Халық саясаттың кепліділігі болған ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, экономика, құқық, адамгершіліктіңалдындағы сөзсіз көнгіштік пен төзімділіктің
жемісін ұлттық құндылықтарын жоғалтқан ұрпақтарынан көрініс тапты. Ұлттық жəне жалпыадамзаттық
құндылықтар өзінің шынайылығы тек билік ұлттың игілігіне, адамның мүддесіне қарай легитимді болса
ғана байқалады.
Кеңес үкіметі кезеңінің саяси жүйесінде ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтарды
қалыптастыру мен нығайту идеологиялық мəселелерінің бірі интернационализм тұрғысынан дамыды.
2) Тəуелсіздік алғаннан кейінгі ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың жаңғыру кезеңі.
Ұлттың өзін саналы өркениетті дамудың бастамасы ретінде сезінуі. Жалпыадамзаттық құндылықтар
демократиялық сипат ала бастады. Бірақ 1990 жылдан бастап, əсіресе тəуелсіздіктің алғышқы жылдары
либералды құндылықтардың аранқол құндылықтардың дамуына алып келді. Тəуелсіздігін енді алып
саяси үрдістердің дамына ден қоя бастаған елімізде құндылықтық негіздерге жауапкершіліктің аз
болғандылығы байқалады. Саясаттанушы Т.Исмағанбетов: «Сонымен, батыстың идеясы мен
құндылықтары өзімізге сəйкестендіріліп, түпнұсқадан алшақталынды, Сондықтан да, Еуропаға қарағанда
либералды құндылықтардыңқалың бұқараға жете қоймады» [4].
Қазіргі уақытта Қазақстанда тіршілік етудің жеткіліктіжағдайлары жасалды. Қазіргі заманғы қоғамның
жаңа демократиялық құндылықтарын қалыптастырып, дамыту жүргізілуде. Елдегі маңызды
нəтижелердің бірі ұлтаралық тыныштықты сақтау, діни төзімділік, саяси тұрақтылық пен келісім болып
табылады. Қазақстандық ғалым А.Ш. Ешмұхамедов «Егеменді Қазақстанның қалыптасуы, қазіргі
кезеңдегі қазақ халқының əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени дамуын еркін қамтамасыз ету, саяси
мəртебесін нығайту оның адамзат өркениеттің даму аясына кіруімен байланысты. Жалпыадамзаттық
құндылықтардың оң жетістіктерін меңгеру жəне іс жүзінде іске асыру – егеменді Қазақстанның алға
басуының маңызды негізі. Қазақ қоғамының əлеуметтік- экономикалық , ұлттық өмірінің оң белгілері мен
түрлерін,оның дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарын, мəдениеті мен тілінің өзіне тəн ерекшеліктерін дамыту
жəне өркендетуосы үдерістерімен байланысты» [5] -дейді.
Көпұлтты демократиялық мемлекет этникалық, ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың
бірлігінің көмегімен ерекше басқару формасы болып табылады. Мұндай мемлекет мемлекетаралық
ынтымақтастықты қалыптастыру мен нығайтудың басты этапы ретінде көрсетеді.Бірақ саяси үрдістің бір
кезеңнен екінші кезеңге өту барысында қиындықтар мен əлеуетті кризистер де орын алады. Қазіргі кездің
жаңа құндылықтары қоғамда өз орнын алу үшін уақытты талап етеді. Сондықтан саяси институттар,
ұйымдар мен азаматтар осы құндылықтарды қалыптастыруға ат салысу керек. Мемлекет осы
ұстанымдарды əлеуметтік-саяси іс-əрекеттерде басшылыққа алып отырса өзінің легитимділігін
қамтамасыз етеді. Өз кезегінде саяси легитиімділік жаңа демократиялық нормалар мен құндылықтарды
қоғамның трансформациялануында мойындалуына мүмкіндік жасайды. Осыған байланысты тəртіп пен
келісім,тұрақтылық пен жүйелілік сияқты қағидаттардың маңыздылығы алдыға тартылады. Осы
фактілерді сақтау қоғамның əлеуметтік-саяси үрдістерді - құндылықтар мен əлеуметтік-саяси
басымдықтары бар дамыған қоғам қалыптастыруды тиімді ұйымдастыруға жағдай жасайды.
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Осы кезеңдерді салыстыра отырып қазіргі трансформацияланған қоғамның саяси жəне əлеуметтік
келбеті келесі əлеуметтік-саяси қағидаттардан байқауға болады:
- бірінші кезеңнің қалыптасқан қарым-қатынастар мен қазіргі саяси жүйенің қалыптасу кезіндегі
құндылықтық ерекшеліктердің арасының алшақтылығы;
- саяси билік легитиімділігі басшылыққа алатын құндылықтар жүйесі мен қалыптасып келе жатқан
құндылықтардағы алшақтылық;
- алдыға койылған əлеуметтік-саяси игіліктік құндылықтар мен саяси үрдіс субъектілерінің
құндылықтарының арасындағы алшақтылық.
Бұрынғы одақтас республикалар мен жақын орналасқан көршілес елдерде жүргізілген саяси дамудың
келеңсіз іс-тəжірибесі ұлтаралық қатынастар аясына көңіл бөлмеу реформалаудың оң өріс алуын
күрделендіре түсетіндігін көрсетті. Сондықтан да, Қазақстан қоғамының көпұлттылығын есепке ала
отырып саяси дамуды қалыптастырып, жүзеге асыруда оң жемісін берді. Біздің ойымызша, ұлттық топтар
арасындағы төзіміділік пен бейбітшіліктің дəстүрлі құндылықтарын ескере отырып, саяси қалыптасуды
жүргізу еліміздің мемлекеттік саясатының өзіндік ерекшелігі болып табылады.
Бірінші кезеңде дамудың ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың бағдарларын қалыптастыру
жүзеге асрылса, онда келесі, екінші кезеңінде олардың тиімді іске асырылған нəтижесін байқай аламыз.
Нарықтық экономиканы құрудағы бірінші кезеңде қол жеткен табыстарымыз, тұрақтылық пен тəртіпті
сақтау, ұлтаралық келісімді қамтамасыз ету, реформалаудың бірізді, біртіндеп дамуы, реформалаудың
уақытылы өту сипаты Қазақстан қоғамын одан əрі жаңарту мен демократияландырудың факторларын
қалыптастырып, тереңдету үшін, берік негізі болып шықты.
Бүгінгі таңдағы адамның қадір қасиетін сақтау жəне адамның еркіндігі, бостандығы мен демократиясы
басты құндылық болып саналады. Қазақстандық қоғам өзінің ерекшеліктеріне қарай жалпыазаматтық
мұраттарын жоғалтпауы маңызды. Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекеттің өмір сүруінің негізгі шарты
оның құндылықтары: азаматтық қоғам, патриотизм, гуманизм, төзімділік, адамгершілік, этносаралық
сыйластық пен ашықтықты жүзеге асыру ұлттық саясатта рөлі ерекше. Бұл құндылықтар Қазақстандағы
тұратын халықтардың ортақтық пен келісімге келудің негізі бола алады.
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Резюме
В данной статье рассматриваются основные этапы формирования общечеловеческих и национальных ценностей.
Формирование общечеловеческих и национальных ценностеи проявляется как главный этап в укреплении межгосударственных и межнациональных содружествах.В работе рассмотрено воздействие социально-политических
преобразований, происходящих в условиях демократизации общества, на формирование общечеловеческих и национальных ценностей, своеобразие которых стало предметом специального политологического анализа стратегическим развитием инновационных моделей. Данная важная задача в контексте ценностных ориентиров общества
сплачивает и объединяет народ в условиях протекающих политических процессов и определяет формирование
патриотической нации, воспитанной на национальных ценностях. Таким образом, в государстве, у каждого
гражданина возникает необходимость укрепления таких ценностей, как единство, целостность и независимость
Казахстана, общественная стабильность и политическое согласие и др. Наша задача состоит в том, чтобы в сознании
каждого члена казахстанского общества эти общечеловеческие и национальные ценности становились главными.
Ключивые слова: общечеловеческие ценности, национальные ценности, народ, ценностные ориентации
Summary
This article discusses the main stages of human and national values. The formation of human and national values
manifested as a major stage of in strengthening the inter-state and inter-ethnic community.
The article is considered with the impact of socio-political transformation taking place in the conditions of democratization
of society, the formation of universal and national values which have been the subject of the originality of special politological
analysis. Such an important task is actual in the social values rallies and unites people in a flow of political processes and
determines the formation of a patriotic nation who are brought up through national values. Thus, each citizen has a need of
strengthening of such values as unity, integrity and independence of Kazakhstan, public stability and political consent and
many other qualities in the state. The task of the research is connected with the need of the universal and national values
formation in every person of Kazakhstan on the way of building a democratic society.
Keywords:The Universal values,national values,people, values
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨҢІЛ КҮЙІ МЕН
ƏЛЕУМЕТТІК БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ
Б.М. Аташ–филос.ғ.д., доцент,
А.Куленбек– ҚазМемҚызПУ-нің2 курс магистранты
Мақалада геронтологияның маңызды тұстарының бірі – қарт адамдардың физиологиялық жақтарымен қатар,
олардың қазіргі қоғамымыздағы ішкі психологиялық күйзелістері əрбір жас ерекшеліктеріне байланысты талданды.
Бұл қарт адамдардың əлеуметтік белсенділігі жəне қоғамдағы мəртебесін арттыру шараларымен ұштасып жатуы тиіс
екендігітуралы тұжырымдармен қортындыланды.
Түйін сөздер:қарттар, геронтология, психологиялық көңіл-күй, əлеуметтік белсенділік, негативист, экстраверист,
интроверист

Адамзат эволюциясымен бірге жалғасын тауып келе жатқан маңызды əлеуметтік мəселелердің бірі физиологиялық жас ерекшеліктеріне байланысты түйткілдер, оның ішінде қартаю үдерісінен туындайтын
ахуалдар. Бұл ахуал қоғам өркениеттік сатыға көтеріліп, құқық пен гуманизмге қарай бетбұрып,
руханияттық ізгілендіру саясаты артқан сайын жаңаша шешімдерді қажет етіп келеді. Осыған
байланысты қарт адамдардың тұтас болмысын, атап айтқанда, олардың қоғамдағы шынайы өмірін,
мəртебесі мен белсенділігін, əлеуметтік қорғалуы мен денсаулығын, психологиялық көңіл-күйі мен
жалпы көзқарастарын жəне т.б. зерттейтін арнайы сала - геронтология ілімі қалыптасқан еді.
Қарттық жас - қартаю процесі ашық көрінетін, онтогенездің аяқталу кезеңі. Қазіргі кезде қартаюдың əр
түрлі анықтамалары бар. Ғалымдардың кейбіреуі қартаюды клеткалық заттың физико-химиялық
структура өзгерісіесебінен реактивті клеткалардыңбіртіндеп өзгеруі деп қарайды. Басқалардың ойынша,
қартаю ішкі жəне сыртқы ортадан қорғанудың, мінез құлықтың, физиологияның, биологияның төмендеуі.
Сондай-ақ, қартаюдың өмір сүруімен жəне қорғанудың төмендеуіне əкелетін мінез-құлықпен организмнің
есейгендегі өзгеруі деп санайтын көзқарастар бар [4].
Адамның қартаю себебіне ең көне анық ғылыми түсініктемелердің бірі Аристотельдің
түсініктемелерінде жазылған. Оның ойынша, қартаю индивидуалды өмірдің басында əртүрлілік иесіне
берілетін «туылғаннан бастап, берілетін жылудың» біртіндеп азаюымен түсіндіреді. Сондай – ақ,
Аристотель адам өмірін кезеңдерге бөлуге тырысып, сол арқылы биожас есебінің негізін салды. Бірінші
бөлім - жастық, екінші бөлім - кемелдену, үшінші - қартаю.
Қартаю мəселесі ерте заманда адам өмірінде маңызды орынға ие болды. Қартаюдың алғашқы
анықтамалары мен оның себептері антикалық дəуірге жатады. Ұлы көне грек дəрігері Гиппократ (б.д.д.
Ү-ІҮғ.ғ.) қарттықты - табиғи жылудың азаюы жəне ағзаның кебуінің нəтижесі деп санаған.Сол кезеңде
өмір сүрген философ Платон қартаюға, əсіресе, орта жастағы өмір сүру салты əсер етеді деп көрсеткен.
Қартаю туралы ілім өзінің даму жолында мына сала мамандары бойыша: дəрігерлерден,
физиологтардан, философтардан жəне биологтардан, психологтардан, социологтардан, тарихшылар жəне
құқықтанушылардан өзіне жаңа білім жинады.
Ресейде қартаюдың белсенді ұзартуына байланысты алғашқы еңбектер ХҮІІІ ғасырда пайда болған.
Мəселен, орыс дəрігері И.Фишердің «Қартаю, оның деңгейлері мен аурулары туралы», атты кітабын
айтуға болады.
Ғылыми геронтологияның негізін салушы И.И. Мечников болып табылады. Геронтологияның қазіргі
ұғымы ХХ ғасырдың ортасында қалыптасты. Геронтологияның міндеттерінің бірі - орта əсерінен, өмір
салтына, еңбегіне, əлеуметтік қатынастарына жəне өзара қарым қатынасына байланысты қартаюдың
ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
Қартаю кезеңінде адамның психологиялық жағдайының өзгеріске ұшырауы оны зерттеген
ғалымдардың айтуы бойынша, ең бір ауыр жəне қиын кезеңдердің бірі болып келеді [6].
Қартаюдың табиғатын анықтауменайналысатын бұлғылымның басты мақсаттарының бірі –
физиологиялық өзгерістермен қатар қарт адамдардың қоғамдағы əлеуметтік ролін терең зерттей отыра,
кəрілікке байланысты туындайтын кейбір кемшіліктерді жеңу. Өйткені əрбір жас тобының əлеуметтік
мəртебесі мен қоғамдағы орны сол топтың экономикалық «жетістіктерімен» тығыз байланысты.
Геронтологиялық хронология дəстүр бойынша үш кезеңге бөлінеді:
1. Мосқалдық кезең (еркектер үшін 60-74 жас, əйелдер үшін 55-74 жас)
2. Қарттық кезең (70-90 жас)
3. Көп жасайтындар (90 жастан жоғары).
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Егер кез-келген елде60-танасқан адамдар саны жалпы халықтың 10% құрайтын болса,ол – елдің
қартаю процесі деп саналады. Ал бұл көрсеткіштерҚазақстандағыжасы 65-тен асқан адамдар 7-8%
құрағандығын көрсетеді. БҰҰ ның мəліметтері бойынша2050 жылдары60 жастан асқан адамдар саны жер
бетіндегі халықтың жартысын құрайды деген болжам бар. Қазіргі уақытта Қазақстандағы ерлердің өмір
сүру ұзақтығы 63,6 жасты, əйелдер жасы 73,6 жасты, ал жалпы орта жас 68,6-ны құрайды [5].
Көптеген елдерде 60-65 жастан асқан адамдар тобы 20% дан жоғары екендігі дəлелденді. Қазіргі кезде
адамдардың орта кезеңдегі өмір сүруі олардың ата-аналарына қарағанда əлдеқайда жоғары, сонымен
бірге,бұл құбылысересек жəне қартаю жасына дейін əлеуметтік психологиялық ерекшеліктерін
жалғастыру кезеңі екенін білдіреді. Саяси-əлеуметтік экономикалық өрлеу кезеңі қоғамның мəдени
өмірін жəне адам дамуындағы мінез-құлықтарының нығаюын талап ететіншақ болып табылады.
Қарттықтың өз ішіндегіəр түрлі фазаларында əлеуметтік-психологиялық факторлар бар. Мысалы,
біреулер 50 жасынан-ақ шаршап өмірден түңіле бастаса, ал біреулері 70 жасында өмірге деген құштарлығы мол болып, əлі көптеген өмірмəнділік жоспарларын жүзеге асырғысы келеді. Жалпы экзистенциалдық
тұрғыдан алғанда, 60 жас шамасына таяған адамдардың көбісі өмір жолын өзінше талдап, сонымен бірге
болашағының тұтас бейнесін жоспарлап, іске асыруға тырысатын болады. Бұл кезеңнің əдеттегі өмірмəнділік толғанысы болып мыналар саналады:«Уақыттың жетпеуі», «Өмірдің тез өтуі», «Осы уақыттың
көбісі қайда кетіп жатқаны түсініксіз», «Егер алда ұзақ уақыт болғанда, онда мен..., əттең» жəне т.б. [1].
Бірақ қаншалықты зейнетке шыққанымен кəрі адамдар өз əдеттерін тастамайды. Өзінің жанұясына не
болмаса тағы басқа жұмыстарға қызығып, күнін өткізеді. Мосқал адамдар бəрібірəрі қарай өз ұрпағына
көмектесуді міндет деп сезінеді. Олар үшін бұл кезеңде ең басты бақыттың бірі – немерелері.Ал осы
кезеңде өз қосағынан айырылу ең қиын сəттерге тудырады да,ұзақ бейімделуге əкеліп соғады. Өмірлік
жарынан айырылып, жалғыз қалуы адамдыүлкен бір өзгеріске алып келеді, яғни, адам өзін «жесірлік»
қатарына қосып, алдағы уақытта өзінің өмірі аз қалғанын сезіп, бұрынғы кездегі белсенділігінен айрыла
бастап, мінезінде мелонхоликтік тип басым болады да, қоршаған ортасынан, айналасынан алшақтаудың
белгілері көріне бастайды.
Жесір қалушылық күйзелісі еркектерге қарағанда əйелдерде үш еседей артығырақ болады екен. Бұл
ахуал ер адамдар алғашқы жарынан кейін тез үйленіп алуға ашылатын мүмкіндіктерге, ал əйелдердің
біразы өмірінің соңына дейін жалғыз өтетіндігіне байланысты [2].
Мысалы, Ф.Гизен қарттар мен қарттық шақты психоэмоционалдық тұрғыдан 3 кезеңге бөліп
көрсеткен болатын:
1. Қарт негативист, өзіндегі қандайда бір кəрілік кезең мен шөгушілік кезеңдерін теріске шығарушы,
қартқа тəн белгілерін мойынсұнбау;
2. Қарт экстраверист, кəріліктің келгенін мойындайтын, бірақ бұл мойындау сырт келбетінің əсері
арқылы жəне айналасындағыларды бақылау арқылы, əсіресе зейнетке шыққанда байқалады;
3. Қарт интроверист, қарттық кезеңде қатты қобалжитын үрдіс: тыныштыққа бейімделуі, эмоциясының əлсізденуі, жаңа жаңалықтарға кері байланыстардың пайда болуы, өткен кезеңдерін еске түсіре
берудің артуы.
Ал, Американдық геронтопсихолог Форд қарт адамдарға тəн бірнеше психологиялық типтерді
көрсетті:
1. Регрессия-бұрынғы іс қимылдарға оралу, яғни «балалықты» көрсету, денсаулығына байланыссыз
елден үнемі көмек сұрау.
2. Қиын жағдайда шешім табу үшін тұрғылықты орнын ауыстырунемесе қашу.
3. Қоғамдық өмірге мүлде араласпау, бəрінен алшақтап, оңашалану.
4. Қоршаған ортадағыдардың қызығушылығын өзіне тарту мақсатымен екіжүзді іс қимыл көрсету [6].
Ендеше, біз осы тұста, қарт адамдармен əлеуметтік жұмыс мəселесінеорай, «Жасы алпыстан асқан
қарт адамдардың қандай психосоматикалық ерекшеліктері бар жəне ондағы жағымсыздықтың астарлары
неде?» деген сауалды туындата аламыз. Бұл мəселені, біз, физиологиялық-психологиялық, экологиялықəлеуметтік т.б. арналарда жеке-жеке бөліп қарастыратын боламыз.
Қарттық кезеңде адам өмірінде белгілі бір өзгерістер орын алады. Сонымен қатар энергетикалық
потенциалы төмендейді, судың, тұздардың, микроэлементтері азаяды, оттегі алмасуы нашарлайды,
мидың қанмен толығуы əлсірейді жəне басқа да жағымсыз физиологиялық өзгерістерге ұшырайды.
Психологиялық шаршау, қабылдаудың, реакцияның ойлаудың баяулауы, еске сақтау қабілетінің
төмендеуі күшейе түсіп, іс əрекетке құлшыныс азаяды, эмоциялық ахуал нашарлауы байқалады: өз
мүддесін ғана ойлау, өкпелеу, күмəншілдік жəне т.б. процестер жиі орын алады.
Физиологиялық жəне психологиялық өзгерістер тұлғаның əлеуметтік мəртебесінің өзгеру негізінде
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еңбек əрекетінің шектелуі жəне тоқталуымен байланысты өмір сүру салты мен қарым қатынастардың
өзгеруіне алып келеді. Зейнеткерлікке шығу еңбек əрекеті жоғары бағаланғанжəне шығармашылық
белсенді адамдар үшін өте ауыр тиеді. Тəжірибе көрсетіп отырғандай, еңбек əрекетінен қол үзу процесі,
өмір сүру жағдайына жəне адам денсаулығы мен психикасына кері əсер ететінін байқаймыз, бұл ахуал –
қарт адамдардың хал жағдайлары көп жағдайларда отбасындағы қалыптасқан қатынастарымен де
детерминацияланады [3].
Бұндай субьективтілікпен қатар, обьективті əсерлер де онымен ықпалдасады.Жас адамдармен
салыстырғанда қарт адамдарда аурушаңдық дəрежесі екі есе, ал қарттық кезеңде алты есе жоғары болады.
Біртіндеп өсе беретін созылмалы аурулар жинақталады да, мүгедектікке алып келеді. Жағымды көңіл
күйді сақтау үшін денсаулыққа кері əсерін тигізетін ең алдымен ауаның бұзылуы, ауыз су сапасының
төмендеуіне алып келетін экологиялық келеңсіздіктерді де атауға болады.
Бұларға келіп жамалатын əлеуметтік келеңсіздіктер: басты мəселе 61-65 жас аралығындағы
зейнеткерлердің материалдық жағдайы, ерлердің зейнетке шығуына байланысты отбасына кіретін кірістің
азаюы, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың біреуінің қайтыс болуы, сөйтіп, жалғызбасты қарт адамдардың
санының күрт өсуі т.б. атап өтуге болады.
Сондай-ақ, тамақтану рационының нашарлауы, əлеуметтік мəдени мұқтаждықтарғақаржының аз
бөлінуі отбасындағы қарт адамның əлсіздігін арттыра түседі, кейіннен мұның барлығы денсаулық
жағдайынан көрініс тауып, зейнеткерлікке шыққаннан кейінгіөмір сүру ұзақтығына кері əсерін тигізеді.
Зейнеткерлер отбасының көпшілігі тамақққа ақшасының барлығын жұмсайды, соған қарамастан, кей
жағдайларда, олардың тамақтану сапасы нашарлап, тамақ құрамынан сүт өнімдері, балық өнімдері, жеміс,
көкөніс өнімдері азаяды.
Мəңгілік жастық, ұзақ жасау жəне мəңгілік жасау туралы мифтер мен аңыздар адамзат дамуының
барлық кезеңінде пайда болып қолдау тауып отырды. Осыған байланысты, бүгінгі геронтологияның
басты мақсаттарының бірі де: кəрілікке қатысты кейбір кемшіліктерді жеңуден туындайтын шара- адам
өмірін ұзарту. Дəрігерлік көмек пен өмір сүру деңгейінің жақсаруы арқасында қазір жаһан бойынша
адамдардың өмірі біршама ұзарды деп айта аламыз. Ғалымдардың пікірінше, индивидум, деңгейінде
дұрыс диета сақтау, физикалық жаттығулар жасау жəне темекі, арақ-шарап сияқты қауіпті улы
факторлардан аулақ болудың арқасында да өмірді аздап ұзартуға болады. Əйтсе де, бұл факторлар
кəрілікті жеңуге емес, «кездейсоқ» ажалды жеңуге бағытталған [5].
Кейіннен ғылымда қарттардың мəселесін зерттеу түрлісалалар бойынша тереңдей түсті. Мысалы, орыс
ғалымдары А.Сырцова мен О.В.Митина тұлғаның ориентациялық уақытша динамикасын зерттеген. Яғни,
бұл жрдеқартаю процесінің барысында адамның мінез құлқының өзгеруі, қарттардың өзгешелік
психологиясына талдау жасаған. Адам қартайған кезде оның физиологиялық белсенділігі төмендеп,тек
өмірлік тəжірибесіне сүйенетін ғұмыр кешеді. Олар өз күшіне сене алады, шешімді тез жəне сенімді
қабылдайды. Сондықтан оларды «Ұрпақты басқарушы» деп атайды. Бұл көрініс 50-60 жас аралығында
айқын байқалады. Себебі, зейнетке шығуымен байланысты олар «өмір Енді басталды» деп сенеді.
Болашақта өзін өзі күту, балалары мен немерелерінің қамын ойлайды. Олар «өмір сүруге аз уақыт
қалды», деп, «ештеңені өзгертуге келмейді» деген екінші жоспарға қарай ауысады. Бұл жаста адамда
жаңадан белсенді өмір сүруге деген құлшынысы болады.
60-тан кейін денсаулық жағдайына көңіл бөлу өседі. Бұл жастағы адам өз өзіне «уақыт өтіп барады,
енді жоспарым ешқашан жүзеге аспайды», деп шешім қабылдай келе, «болды», «бітті» деген сияқты
күйзелістер арқылы сана сезімін өлім қорқынышы жаулайды. Зейнетке шығу, табыстың азаюы, жұбайдың
біреуі қайтыс болуы осы жастағы ерекшеліктер. Бұл ахуал отбасы өмірі, отбасы дəстүрі, балалар жетістігі,
немерелерімен, балаларымен жиі қарым қатынаста болуын қажет етеді.
70-тен жоғары позитивті өмір сүру типіне сəйкес. Позитивті ойлау, уақыттың ұзақтылығы, өмірлік
кəсіби деңгеінің жетістігі, немерелер мен балаларды ойлау, түптеп келгенде, өздерінің жалғасын сол
ұрпақтарынан көре білуімен келіп ұштасып жатады. Өздері жасай алмаған, бітіре алмаған жұмысты солар
бітіреді екен деген үмітпен ғұмыр кешу мұраттарында болады.
Қартайған жас, экзистенциалдық тұрғыдан алғанда, бұл өз өмірінен қорытынды шығаратын уақыт,
өмір бойы жасалған, жасалмаған жұмысқа баға беру болғандықтан, біз осы орайда, қарттардың ішкі
психологиялық жан дүниесін терең сезіну, оларға жасалатын қамқорлықтарды осындай биофизиопсихологиялық ерекшеліктеріне сай жүргізу, сонымен қатар, қарт адамдарға деген көзқараста ұлттық таным
түсініктіүнемі ескеріп отыру, сонымен қатар, барлық міндеттерді тек əлеуметтік қорғаумен ғана байланыстырмай, əрбір отбасы бойынша қарттарға деген құрметпен қарайтын өнегелік, насихаттық жұмыстар
жүргізіп отыру, олармен жүргізілетін əлеуметтік жұмыстардадагендерлікұстанымды ескеру т.б шаралар
қажет деп тұжырымдай аламыз.
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Резюме
В статье рассматривалась такая важная сторана геронтологии как физиологии. Людей старческого возроста в
месте с внутренним психологическим расстройством в современном обществе в зависимости от каждой возростной
особенности. Это подитожено выводом связывания меропрятий по повышению социальной активности и статуса
обществе людей старческого возроста.
Ключевые слова: старики, геронтология, психологическое ностроение, социальная активность, негативность,
экстраверист, интроверист
Summary
This article is about the important problems in gerontology whice includes not only physiology of old men, also their
physiological depression at every age and touches the problem of increasing old men act. Old man activity andstatus in
society.
Keywords: old man, gerontology, physiological mood, social activity, negativation, ecstraverist, introverist
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РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
С.И. Оспанов– д.филос.н., доцент кафедры общественно-гуманитарных дисциплин,
А.Суимбаева– магистрант кафедры общественно-гуманитарных дисциплин КазГосЖенПУ
Данная статьянаправлена на очень важную, в то же время мало изученную проблему иимеет актуальность, как в
научном, так и в практическом аспектах. Несмотря на то, что наша страна вступает в полосу экономического процветания, проблемы социальной защиты, по различным причинам остаются актуальными. Государство предпринимает
различные меры их решения. Культурно-духовный аспект этого процесса, с одной стороны, является сложным для
точности понимания, а с другой стороны, для превращения их в реальные механизмы практического действия.
Ключевые
слова:
социальная
защита,
дух
взаимопомощи
и
поддержки,
традиции
и
ценности,клерикальноеобщество, секулярное или светское общество

Современный мир посредством научных знаний нашел для себя множество ответов на трудности, с
которыми он сталкивался в последние века.Какие-то решения быливременными, а другие помогли
устранить проблему окончательно. Однако существуют такие трудности, несмотря на то, что на них
находятся определенные ответы, а в новые времена приобретают свои новые, иногда даже усложненные
формы. Как говорил Л.Бетховен: «Высшим отличием человека является упорство в преодолении самых
жестоких препятствий» [1]. Тогда возникают потребности изучать прошлыезнания по новому. Мы также
ищем ответы, обращаясь к знающим людям современности.
Таким образом, развитие наукипроисходит как уместное переплетение прежних и новых знаний.
Неоценимыйвклад в изучение сложных вопросов жизни внесли современные институты производства
новых знаний. Они преподносят свои труды и достижения обществу.Как говорил Д.И. Менделеев:«Роль
наук служебная, они составляют средства для достижения блага» [2]. В этой статье мы постараемся
представить наши ответы на вопросы, которые являлись и являются важными и актуальными в жизни
каждого человека. Их основы связаны с теми устоями и порядками, которых люди придерживались
прежде, и в наши дни считаются важными. Их актуальностьв новые времена возникает из-за того, что
определенные аспекты, элементы, трактовки теряют свою эффективность. На их место приходят новые
понимания. Тогда возникает потребность на новые интерпретации, понимания и использования. Такие
сложности существуют в сферах сохранения и использования в формах обычаев и традиций. В их
основаниях присутствуют многие ценности человечества. В частности, например, ‒дух взаимопомощи и
поддержки, своим корнями восходящие не к современным законодательным нормам, а к тем этическим
нормам, формирующие уважительные взаимоотношения людей друг к другу. Такие устоявшиеся
моральные принципы как проявления милосердия к младшим, уважение старших, оказания коллективной
солидарности нуждающимся, становились основой в предотвращении проблем и их решений, еслиони
появлялись в силу разных обстоятельств в жизни отдельных людей.
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Наряду с такими, чисто этическими нормами, главными постулатами их устойчивости, являются их
религиозные основания. Их смысловой контекст часто связывается с пониманием замыслов и перспектив
Божественного творения. Они также переплетаются с пониманием о смысле жизни, о судьбе души после
смерти, о рае и аде и т.п. Все они составляют ту основу, на которых держатся смысл, ценность веры в
священное писание, деянии пророков, которые являются посланниками от Бога и разъясняющими людям
суть божественного откровения, вложенные в священные писания. В них социальные нормы и ценности,
часто приобретают силу божественного веления, в виде божественных желаний или запретов. Среди этих
норм и ценностей существуют многие положения, которые относятся к регулированию взаимоотношений
представителей различных слоев населения, в том числе, ‒ людей, относящиеся к категории «социально
нуждающихся» в определенных поддержках или не нуждающихся. Эти взаимоотношения в религиозных
представлениях связаны с такими понятиями как милосердие, добродетель, возлюбить ближнего, желать
другим того, что желаешь себеи другие.
Почти во всех обществах существуют такие традиции и обычаи, содержание которых не имеют ярко
выраженный религиозный оттенок. Как мы думаем, они уходят своими корнями к тем этапам истории,
когда существовали мифологические представления о мире и социальных взаимоотношениях, когда еще
не сложились такие современные мировые религии, как ислам, христианство и другие. Они вошли в
структуру социальных взаимоотношений людей. Они очень часто формируют базовые элементы
толерантного во взаимоотношениях между этническими, социально незащищенными слоями и группами
населения. Общество, которое хочет сохранить свои устои как определенную этническую общность,
должно в первую очередь сохранить такие ценности, которые существуют в пределах семейной,
племенной или государственной организации жизни.
Мы можем сказать, что древние ценности и более современные религиозные представления в сознании современного человека глубоко переплетены. Для тех, кто их воспринимает как устои системы
культурных ценностей собственного этноса. Они, одновременно, становятся для них и индивидуальными
духовными ценностями, глубоко связанные с архетипами их сознания.В ходе изучения вопроса социальной защиты через религиозное мировоззрение становится ясно, что религия подходит к этому чувствительному вопросу очень ответственно и более того, с очень убедительными суждениями. Например,
визречениях Пророка Мухаммеда (мир ему) встречается такое суждение: «верующему мусульманину
следует относиться к верующему как к единому организму, если какой-нибудь органначинает болеть, то
весь организм проявляет заботубессонницей и температурой» [3]. Это изречение можно использовать и
для понимания целостности и взаимоотношений людей на уровне общественной жизни. А значит,что
здоровое общество, в лице народа и государства, может существовать и выжить, если оно будет работать
и функционировать также,как работает организм здорового человека. Смотря на человеческий организм,
мы убеждаемся, насколько совершенно и организованноон функционирует в пределах своей возможности, что вызывает у нас удивление. Врачи утверждают, что здоровый человеческий организм построен
так, что когда он начинает болеть, то автоматически использует более эффективные методы защиты
(иммунитет) что бы справиться с болезнью.В данном явлении неоспоримым фактом является то, что весь
процесс самозащиты активизируется и управляется принуждённо, из-за слабости и беззащитности
организма.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. С одной стороны, если само общество
выступает как внутренне организованный организм, то по отношению к слабым слоям и группам
населения должно активно организовывать помощь. С другой стороны, и слабые, как часть, подструктура
целостного организма общества, независимо от того, временно или постоянно, они в таком положении
вполне естественным образом ожидают помощи со стороны общества и других.И если вышеупомянутое
сравнение общества с организмом в целом можно сказать правильное, то в отдельных частях оно может
быть некорректным. Поскольку по своей сущности эти явления совсем разные и не могут быть
сравнимыми во всем.К примеру, если в организме слабость может проявляться временно, то в обществе
она является постоянной и неотъемлемой частью, и для того что бы защитить этот незащищенный слой
населения, сильная часть должна быть постоянно готова к разным видам кризисных ситуаций,
выработать заранее подходящий и эффективный механизм длясамозащиты своей неотъемлемой части.
Вышесказанному можно добавить то, что помощь или поддержка не окончательная цель, более важным
является развивание в обществе духа самоуважения и чувства самолюбия, которые будут одной из
крепких основ в трудные минуты.
Религиозное учение, которое воспитывает в человеке основы внутренней моральной убеждённости,
призывает человека быть самостоятельным, даже в трудные моменты и времена, не дожидаясь помощи.
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Например, в религиозных учениях и в биографии пророков приводятся немало примеров,когда в самые
трудные периоды жизни они действовали в силу своих возможностей. К примеру,Нух(Ной) был плотником, пророки Муса (Моисей) и Мухаммед в молодые годы пасли скот,помогали своим семьям. В то же
время, они помогали нуждающимся и обездоленным, тем самымвнося свой вклад в укрепление общества.
В вопросе социальной позиции каждого человека можно и нужно искать ответы на вопросы: что
подталкивает человека к проявлению действия добродетели? насколько это важно для него? как часто он
готов протянуть руку помощи слабым и обездоленным? Исходя из ответов на эти вопросы, мы можем
говорить об успехах или проблемах социальной защиты на уровне межличностных отношений.
Раскрывая религиозное учение в социальном вопросе, мы узнаем, что оно неотъемлемо от духовных
убеждений, которые являются стержнем в таких вопросах как социальная защита. Если светский
человек,помогая нуждающимся материально, исходит из своего желания, то верующий человек считает
это своей обязанностью и благородством. В священных писаниях мы можем увидеть
множествопримеров, призывающих к такому виду социальной взаимопомощи.
В клерикальном обществе (как арабские страны) оказание социальной помощи другим является неотъемлемой частью жизни и более того обязательным элементом поклонения богу. В частности, в исламских
государствах можно выделить такие виды религиозных обрядов, как – закят(очищение) и садака (милостыня). Если второе является добровольным обрядом каждого верующего, то первое ‒закят является
обязанностью каждого мусульманина. Суть этих добродетелей заключается в социальной помощи тем,
кто в этом нуждается. Если для оказанияматериальной помощи закята необходимы определенные
условия, указанные в религиозном писании, то для садака,человек свободно может решать, кому и как он
хочет помочь.
И в секулярных или светских обществах, где государственное регулирование построено на основе
государством принятых законодательств, вопросы помощи слабым имеют два аспекта. Один из них ‒ это
обязательная помощь. По этой части материальные, финансовые, медицинские и иные формы помощи
организованы официально, выполняются по плану и в обязательном порядке. Эта сторона вопроса
несколько отходит от нашей темы. Другой аспект данного вопроса ‒ это воспитание молодого поколения
к гуманности, к взаимопомощи, к взаимовыручке. Наряду с этим, также существует ряд мер
экономического порядка, которые направлены на содействие тем юридическим субъектам, которые, при
оказании определенных видов помощи представителям социально слабо или не защищенных слоев и
групп, будут представлены определенные экономические льготы, преференции. При конкретных
реализациях таких действий, экономические, политические и религиозные аспекты и основания
социальной защиты населению приобретают единые или очень тесно переплетенные смысловые корни.
Таким образом, можно утверждать, что в основах организации и реализации социальной защиты
слабых слоев и групп населения, наряду с политико-правовыми, экономическими механизмами,
существуют и религиозные духовно-культурные механизмы. Более широкое и глубокое изучение этих
механизмов имеет очень актуальное значение.
1 Уайт Е.Пророкиицари.—К.,1998.
2 МеньА.Историярелигии.—М.,1991.Т.1—7.
3 ТокаревС.А.Ранниеформырелигии.—М.,1971.
Түйін
Осымақалаөтемаңыздыбағыттакөзделген,қəзіргіуақыттаазталқыланғанмəселеніғылымижағынандапрактикалыктұ
рғыданда,өзектіорыналыпотыр.Біздіңелімізэкономикалықжағдаятөркендеукезінееңебастағанынақарамастан,əлеумет
тікқорғауəртүрлісебептербойыншакөкейкестіқалыпжатыр.Мемлекетəлеуметтікқорғаумəселеріншешуінебағытталған
əртүрлішаралардықолдануда.Бұлпроцесстің,біртармағыретіндемəденируханиаспектісі,практикалықжағынаеңгізукүрделімəселелердіқолдайды.
Негізгісөздер:Əлеуметтікқорғау,өзаракөмек,қолдаукорсету,дəстурменруханиқұндылық,клерикқоғам,зайырлықоғ
ам
Summary
Thisarticleisaimedataveryimportant,yetlittlestudiedproblemandhasrelevanceinbothscientificandpracticalaspects.Despitethefactthatourcountryentersaperiodofeconomicpros
perity,socialprotectionissues,forvariousreasonsremainrelevant.Thegovernmenthastakenvariousmeasurestosolvethem.Culturala
ndspiritualaspectofthisprocess,ontheonehand,isdifficultforthepreciselyofunderstanding,ontheotherhand,toturnintorealmechanis
msofaction.
Keywords:SocialProtection,thespiritofmutualhelpandsupport,traditionsandvalues,clericalsociety,secularsociety
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ТҰЛҒАҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫМЕКТЕПТЕГІТƏРБИЕНІҢРӨЛІ
П.Ж.Баселова–Абайат.ҚазҰПУ6М050100–«Əлеуметтану»мамандығының2курсмагистранты,
Ғылымижетекші:Т.Ж.Қалдыбаева–ə.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ,«саясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялық»пəндеркафедрасыныңпрофессоры
Мақаладақоғамдатəрбиеліұрпақтəрбиелеутуралыайтылған.Жасұрпақтыңтұлғаболыпқалыптасуындағымектептегі
тəрбиеніңрөліқарастырылады.Өйткеніқазіргіқоғамныңсұранысынасəйкесəлеуметтік,экономикалықталаптілектергесайруханибай,білімді,шығармашылтұлғатəрбиелеуқажеттілігіерекшетуындапотыр.
Адамныңадамболыпқалыптасуынатəрбиеніңжəнедесолтəрбиеніұрпаққаберудеұстаздыңықпалызорекені,оқушыла
рдыңбілімгеқабілеттілігі,өзінөзібасқараалуы,оқуміндетінежауаптыболуы,оқумəдениеті,құқықмəдениетіменəлеуметтікқұндылықтардықалыптасты
руы,тұлғаұғымы,тұлғақасиеттеріменболмысытуралыбаяндалған.
Тірексөздер:мұғалім,оқушы,тəрбие,мектеп,қоғам,тұлға,атаана,құндылық,білім,адамгершілік,патриотизм,ұлттықрух

Адамдүниегекелгенненкейін,жан–
жағынтанып,білімдібойынасіңіріп,адамгершілікқасиеттерінжинап,халқынапайдасынтигізіп,өмірдіңбелгілі
бірбелестерінбағындырып,барып«тұлға»дегенатынаиеболады.Тұлғаұғымы,тұлғақасиеттеріменболмысын
ыңқалыптасуыерекшеболыптабылады.Қоғамдаөзорнынтабабілген,барлықадамиқасиеттердібойынажинақ
тағантұлғанықалыптастырудамектептегітəрбиеніңрөліөтезор.
Халықтыңғасырларбойыжинақталғанізгіқасиеттерінжасұрпақтыңбойынасіңіру,балалардыңқоршағано
ртадағықарым–қатынасын,өміргедегенкөзқарасынқалыптастыру,денісау,ұлттықсана–
сезімі,руханиойлаудəрежесібиік,мəдениетті,ар–ожданымол,іскертұлғатəрбиелеу,оларғадұрысбағыт–
бағдарберумектепалдынақойылғанмақсаттарболыптабылады.Өйткені,уақытталабыныңкүннен–
күнгекүшеюіоқументəрбиегеерекшекөзқараспенқараудыталапетеді.
«Адамғаеңбіріншібілімемес,тəрбиекерек.Тəрбиесізберілгенбілімадамзаттыңқасжауы,олкелешектеоныңөмірінеқауіпəкеледі»-депұлығалым,философƏбуНасырƏлФарабиайтқандай,еңбіріншібалағадұрысберілуітəрбиекерек.Ал,солтəрбиеніжасжеткіншектердіңбойынасі
ңіріпдұрысбағытберумектептегіұстазалдынақойылғанбастыміндетболыптабылуытиіс[1,220б.].
Қайсыбірұлытұлғалардыалсақта,олардыңжетістіктеріменжеңістеріосымектептегіұстаздардыңбергентə
рбиесінетікелейбайланысты.Адамныңадамшылығыжақсыұстаздан»депұлыАбайайтқандай,мұғалімтəрбиесіменөнегесіоқушыныңболашақазығы.Жақсыұстазғ
акезігіп,тəлімтəрбиеалғаншəкіртөмірмайданындамойымайкүресіп,болашақжолдардабағытынантаймасыанық.Ұрпақбол
ашағы,халқымыздыңкелешегіқазіргіұстаздардыңқолында.Тəуелсізелатанып,төбемізгетутігіп,тіліміздіңмə
ртебесіартып,əлемгеатымыздытанытыпжатқанкезеңдеұлттың,елдіңболашағыжасұрпақтəрбиесінедемықтыкөңілбөлінуде.Осыегеменді,тəуелсізҚазақстандаөркениеткебастаржолдыңба
стауымектепдесек,мектептіңбастытұлғасы,жүрегі-мұғалім.
Жаһанданузаманындаұлттықбəсекегеқабілеттіболудыңкөрсеткіші–
білімдеңгейіменөлшенеді.Сондықтан,əлемдікбілімкеңістігінекіріп,білімберужүйесінхалықаралықбиіккекө
терукезеккүттірмейтінөзектімəселе.Бұлмəселенішешудіңкілтіұстаздардыңқолында.ЕлбасыНұрсұлтанНазарбаев«Болашақтаеңбекетіп,өмірсүретіндер–
бүгінгімектепоқушылары,мұғалімолардықалайтəрбиелесе,Қазақстансолдеңгейдеболады.Сондықтанұстазғ
ажүктелетінміндетауыр»–дегенеді.Ұрпаққатəрбиеберу,білімнəріменсусындату–
екініңбірініңқолынандакелебермейді.Сондықтан,ұстазболу–
жүректіңбатырлығыдепбағалауғаболады[2,3б.].
Тəрбиесізқоғам,қоғамсызтəрбиеөмірсүрмейді.Солсебептенде,ұстазбалаларғабілімберіпқанақоймай,тəр
биеберіп,оныбіріншімақсатретіндеқоябілуікерек.ҚазақстанРеспубликасының"Білімтуралы"заңында:"Білі
мберужүйесініңбастымақсаты–ұлттықжəнежалпыадамзаттыққұндылықтарнегізіндежекетұлғаныңқалыптасуынақажеттіжағдайжасау"делінген.Жасұрпақ–
еліміздіңертеңі,болашағы.Ендеше,білімберусаласындағыбастыміндетұлттықерекшеліктердіесепкеалаоты
рып,жасұрпаққабілімментəрбиеберуісінжетілдіру,жекетұлғанықалыптастыруболыптабылады[3].
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Тəрбиеүрдісіндаралаудамұғалімоқушыныжекетұлғаретіндеқабылдау,яғниоқушыныңөзіндіктанымдықі
с-əрекетінқалыптастыруғабағыттап,білімберудежекеоқытудыдамытабілуітиіс.
Жасөспірімдердіңбіліміқалыптыболсадатəрбиесіжеткіліксізболуыныңқоғамғатигізеркесірімол.Қоғамө
ркендеп,заманкөркейгеніменжаныазған,тілден,дінненбезген,арбауменалдау,кісіөлтіруменұрлық,əділетсізд
ікпенқайырымсыздықсияқтыкелеңсізжағдайлардыңкездесуіатаана,мектеп,жұртшылықтарапынантəрбиеніңкемістүсіпжатқаныныңайғағы.Сондықтанқазіргітаңдамектепт
іңалдындатұрғанөзектімəселелердіңбірі-білімберуменқатартəрбиежүйесінжетілдіру.Тəрбиелікқарымқатынастаоқушыменмұғалімніңісəрекетінғылымитұрғыдаұйымдастырудыңмаңызызор.Осымақсаттаортақісəрекетарқылымұғалімдерұжымыменоқушыларұйымыныңбірігуінəтижесіндебаланыңбосуақытынтиімдіпа
йдаланудыңұтымдынəтижелеріжасалады.Оқушыларкеңесіоқушылардыңөзінөзібасқарумектепөміріндемократияландыру,мектепістерінеқатысу,түрлітанымдықкештер,іскерлікойында
р,көгалдандыру,бірігіптанымдықжорықтарғашығуоқушылардыңбелсенділігін,еркін,ұжымдықісəрекетіндамытудаүлкенрөлатқарады.
АбайҚұнанбаев«Адамныңадамшылығы–
ақыл,ғылым,жақсыата,жақсыана,жақсықұрбы,жақсыұстазданболады».–
дегенболатын.Өйткені,тұлғаболыпқалыптасуүшінжасұрпаққаайналасындағықоғам,отбасы,мектептегітəрб
иесі,араласатынортасыдаəсеретеді.
Балалартəрбиесіне,келерұрпақтəрбиесінеқайкезеңдеболсада,қайелде,қайұлттаболмасынүлкенмəнберіл
ген.Өйткенібала–
біздіңболашағымыз.Еліміздіңегемендігіналып,тəуелсіздіктуыбиіккекөтерілгенқазіргікезеңдебалалардықоғ
амныңлайықтыізбасарыетіпдайындау,тəрбиелепшығаруүшінмектептеоқу,тəрбиежұмыстарынкөбейтіп,ұлт
тықұлағаттылыққабаулыпотыруымызқажет.Қазіргізаманталабынасайоқутəрбиежұмысыныңтүрлері,өткізуісшараларыүнеміөзгеріп,жаңарып,дамыпотыр.Өскелеңұрпақтытəрбиелеужүйесіндегішешушібуынмектепбо
лғандықтан,бұрынғыдандазоржауапкершілікартуда.Əршəкіртмектепарқылыөміргежолдамаалады.
Мектепешуақыттаотбасынан,қоғамнанбөлініп,өзбетіншежекемекемеболғанемес.Сондықтаноныңісəрекетіотбасыменбірігіпатқарылады.Осытұрғыданалғандамектеп–
баламентəрбиежұмысынұйымдастырудыңжекеадамныңдамуынажəнеқалыптасуындаəртүрліфакторларды
ңүйлестіріп,біріктірудіңорталығы.Мұндатəрбиетүрлерініңсаналуаныжүзегеасырылады.
Мұғалімоқушылардыңекіншіатаанасыретіндебіргежүріп,халықтығасырларбойыөзұрпағынтəрбиелепкелгентəжірибесіненүлгікөрсетудімақ
сат-мұратысанайды.Балаларғатəрбиелікжұмысжүргізудіжанжақтықарастырып,тиянақтыкөрсететінтұлға.Ұлтболыпұйысып,елболыпеңсеміздікөтергенкезіміздеқолғаа
ларісіміздіңөзіұрпақтəрбиесі.Қазіргізамандаеңбастымəселе–балатəрбиесі.
Мектепқабырғасындажақсытəрбиеленген,саналыбілімалғаншəкіртөмірдеөзорнынтабады.Олүшінеңəуе
ліұрпағымыздыбалакезінен-ақұлттықтəлімтəрбиеге,адамгершілікəдетке,руханимəдениеткебаулукерек.Сондажасұрпақеліүшінелеңқағаразамат,иман
дылыққасиеттердіжақсыбілетіназаматболыпқалыптасады.
Қазіргізамандаұлттықмектептіңіргетасықаланабастағанкездеатааналардамектеппенбайланысыннығайтатүсуіабзал.Мектепөмірі,оқушытұлғасынəлеуметтендірупроблемас
ыəріптестікпедагогиканыталапетеді.Жəнемектеппенатаана,қоғамбірлескенкездеғанатəрбиепроцесіөзжемісіннəтижеліберебастайды.
ЕлбасыНұрсұлтанƏбішұлыНазарбаевұстаздарменғалымдардыңсъезінде:«Қымбаттыұстаздар,сіздербіз
діңбалаларымыздыөсіріп,олардыңақыл–ойынжетілдірудесіздер.Оларүшінкейдеата–
аналарынақарағандасіздердіңбеделдеріңізүлкен.Жаңаұрпақтыңболашақазаматтықбағдары,олардыңпатрио
тизмі,туғанжергеетенелілігікөпреттесіздергебайланысты.Олардызияндыəдеттерден,есірткіденсақтап,бойл
арындасалауаттыөмірсалтынорнықтыруғасіздердіңкүш–
қуаттарыңызжетеді.ЕлүшіноныңбалаларыбалғыншағынантəуелсізҚазақстанүшінмақтанышсезімінбойлар
ынасіңіріп,оныңтарихымензаңдарын,мемлекеттікнышандарынбілгеніөтемаңызды»,дегенболатын[4,5б.].Демек,өскелеңұрпақтыңөміргеараласуыосымектептабалдырығынанаттағаннанбастал
ады.Мектептеналғантəрбиесіоқушығадұрысбағыт–
бағдарберуарқылы,барлықжақсықасиеттердімойнынасіңіреді.
Тəрбиеніңжеткіліксіздігіненбіздіңқоғамымыздаəсіресемектепоқушыларыарасындакөптегенпсихикалы
қпроблемалар,зияндыəдеттер,зорлық–
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зомбылықсияқтыауытқушылықтарбайқалуда.Өйткенімектепоқушыларыкез–
келгенжаңанəрсеніқабылдауғадайынтұрадыжəнедевианттымінез–құлыққалыптасады.Алоныңалдыналу–
өзіараласатынортасыжəнемектебі.Мінез–құлықтыңауытқушылығыныңбірден–
бірсебебібұлмектептегітəрбиеніңжеткіліктітүрдеберілмегендігі,оқушығаназардыңбөлінбегендігі,ұстаздың
оғанбей–жайқарауындажатыр.Оқушылардыңмектептегіқарым–
қатынасорнатусферасыоныңтұлғалыққалыптасуына,өмірлікпозицияларыныңқалыптасуына,өмірлікжоспа
рдыңқалыптасуынаəсеретеді.Сондықтандаоқушыбілімалатынортадабарлығыынтымақтастыққарым–
қатынаснегізіндеқұрылуытиіс.Сондағанақоғамныңсұранысынаиетұлғақалыптасады.
Қорытындылайкеле,МемлекетбасшысыНұрсұлтанƏбішұлыНазарбаевтың«Əлеуметтік-экономикалықжаңғырту–
Қазақстандамуыныңбастыбағыты»аттыхалыққажолдауындабелгіленген10негізгіміндеттіңалтыншысында
,оқытуүдерісініңтəрбиелікқұрамдасынкүшейтуқажеттігі,олар–
патриотизм,моральменпарасаттылықнормалары,ұлтаралықкелісімментолеранттылық,тəнніңде,жанныңда
дамуы,заңғамойынұсынушылық.Соныменқатарбұлқұндылықтардыңменшіктіңқандайтүрінеқарамастанба
рлықоқуорындарындасіңірілуітиістіекендігікөрсетілген.Бұлдегенімізелбасымызбастыназарғаұстап,қазіргі
қоғамныңбастымəселесіжастардыадамгершіліккетəрбиелеу,ұрпақтəрбиесінеерекшемəнберіпұстаздыңсауа
тты,жанжақтымолбілімі,өзбойындағыбілімді,əлеуеметтіктəрбиеарқылыоқушығаеркінұялатаалатындайəдіскерлік
шеберлігіболуыкерекекендігінкөрсетеді.Болашақелтұтқасынұстайтынжасұрпақтыңертеңқандайадамболы
пшығуымектеппенмектептегіұстаздарынатікелейбайланысты.ҚазақтыңайтулықоғамқайраткеріМұстафа
Шоқайбылайдейді:«Ұлттықмəдениеттенжұрдайрухтатəрбиеленгенұрпақтанхалқымыздыңқажетіменмүддесінжоқтайтынпайдалыазаматшықпа
йды».Яғниелдіңтуынкөтеріп,тəуелсіздікталаптарынорындауісінебатылбетбұрысжасағанбүгінгітаңдаадамз
аттықигіліктерді,халқымыздыңғасырларбойыармандағанмəдени-руханимұрағатта-рыменұлттықтəлімтəрбиесаласындағы,білімжүйесіндегіізденістерінкөрсету–
бастыміндетіміз[5].Демек,бұлмектепжасындағыоқушылардыңөзін–
өзібасқаруының,болашаққажоспарқұраалуының,құқықтықмəдениетініңжоғарыдеңгейдеболуының,қоғамн
ыңбөлшегіретіндетығызқарым–
қатынасжасайалуыныңбарлығыдерліктəрбиегебайланысты.Сондықтандаұстазоқушыныңбойынанүнемітə
рбиенəтижесіналдын–алакөріп,өзжұмысыныңнəтижесінталдапөз-өзінебағабереалуыкерек.
1 Мемлекеттікқайраткердіңнақылсөздері//Əл-Фараби.Əлеуметтік–этикалықтрактаттар.–
Алматы:Ғылым,1975.–220б.
2 ҚазақстанРеспубликасыбілімжəнеғылымқызметкерлерісъезініңматериалдары.–А.:2001.–2–3–ақпан.–
Алматы:ҒБОҒылым,2001.–3б.
3 ҚазақстанРеспубликасының«Білімтуралы»Заңы,27.07.2007
4 ҚазақстанРеспубликасыбілімжəнеғылымқызметкерлерісъезініңматериалдары.–А.:2001.–2–3–ақпан.–
Алматы:ҒБОҒылым,2001.–5б.
5 Оқушыбойындаұлттыққұндылықтардықалыптастырудамектеппената-ананыңрөлі//http://40.astanamektep.kz/
Резюме
Встатьерассматриваетсяпровоспитаниявобществеблаговоспитанногопоколения.Вформированиимолодогопоколе
ниякакличностирассматриваетсярольвоспитаниявшколе.Потомучтовоспитатьсоответствующегосоциальным,экономическимпотребностямдуховнобогатую,умную,творческуюличностьявляетсяособонеобходимым.
Рольвоспитаниявформированиичеловекакакчеловек,ирольпреподавателякоторыйвоспитываетэтопоколениеочень
важна,способностьучениковкучебе,уметьуправлятьсамимсобой,бытьответственнымвучебныхзадачах,культурачтени
я,правоваякультураиформированиесоциальныхпотребностей.
Summary
Thearticlediscussesabouteducationinsocietybredgeneration.Intheformationoftheyoungergenerationasapersonlooksattherole
ofeducationinschool.Becauseeducatetherelevantsocial,economicneedsofthespirituallyrich,smart,creativepersonisparticularlyne
cessary.
Theroleofeducationintheformationofmanasman,andtheroleoftheteacherwhoeducatesthisgenerationisveryimportant,theabilit
yofstudentstolearn,tobeabletocontrolhimself,toberesponsibleforeducationalproblems,readingculture,thelegalcultureandtheform
ationofsocialneeds.
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МЕКТЕПТЕГІƏЛЕУМЕТТІКПЕДАГОГТАРДЫҢАХУАЛЫ
А.А.Есенжолова–Абайат.ҚазҰПУ6М050100–«Əлеуметтану»мамандығының2курсмагистранты,
Ғылымижетекші:Т.Ж.Қалдыбаева–ə.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ,«саясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялық»пəндеркафедрасыныңпрофессоры
Мақалада
қазіргіқоғамныңсұранысынабайланыстысаналы,адамгершілігімол,жауапкершіліктітүсінебілетінұрпақтəрбиелеудеме
ктептегіəлеуметтікпедагогтардыңоқушылартəрбиесіне,балатəрбиесінежəнетұлғаныңдамуынақосатынүлесітуралықар
астырылған.
Əлеуметтікпедагогтартұлғаныңөз-өзідамытужəнеөзөзінтəрбиелеупроцесіндегіболашағынанықтау,əлеуметтікдиагнозжекетұлғалықмүмкіндіктердіжəнеəлеуметтіктұрмы
стықөмірқызметінүйретіпқанақоймай,жасөспірімдерменбаланыңдевианттымінезқұлқыныңсебептерінқарастырып,сəтсізотбасылардыңəлеуметтіксебебінанықтап,балаларменжасөспірімгежанұяжағы
нанжəнеəлеуметтікортажағынанəсерететінтəрбиеніңбарлықтүрінентүзетужұмысынжүргізіпотырады.Жалпы,мектепт
егіəлеуметтікпедагогтардыңнегізгіатқаратынқызметтеріменоқушылартəрбиесітуралыбаяндалған.
Тірексөздер:əлеуметтікпедагог,оқушылар,мектеп,тəрбие,девианттымінез-құлық,отбасы,мінезқұлық,қоғам,мəдениет.

Мектепоқушысыныңқоршағанортаменбайланыстарыныңсипатыөзгеруіүшіноқуорындарыныңбарлықт
үрлеріəлеуметтікжəнемəденитəрбиеорындарыретіндетанылып,олардаəлеуметтікпедагогикағалайықтыоры
налуықажет.
Дүниежүзіндегіөркениеттімемлекеттердетəрбиеніңтеориясыменпрактикасындағыжетекшітенденция–
əлеуметтікпедагогикарөлініңартыпотыратындығынкөрсетіпотыр.ҚоғамдықөмірдіңжанжақтыдемократияландыруыменгуманизациялаупроцесіндеҚазақстанРеспубликасыныңбілімжүйесіндеада
митұлғалыққатынастыңатмосферасынобъективтітұрғыданжасалуынталапетеді.Бұлөзкезегіндекəсібимемлеке
ттік–қоғамдықтəрбиелеуқұрылымдарыныңөмірден,отбасынан,əлеуметтікмəдениортаданалшақтауынжоюарқылыбалаларменжастардыəлеуметтіктəрбиелеужүйесінөзгертужолдары
ніздестірудіқажететеді.
Біздіңелімізде1991жылыəлеуметтікпедагогқызметіенгізілуібекеремес.Өйткені,еліміздеəлеуметтікжұм
ыстыңкəсіптікдеңгейгекөтерілуімаңыздымəселе.Бұлмамандықтыңболашағына,мемлекеттіңəлеуметтіксаясатыныңжастарсаясатыныңжзас
тарсаясатыныңөзектіпроблемаларыныңшешілуінекадрларсанасыныңтигізерəсерімолБілімберумекемелері
ндеəлеуметтікпедагогмамандығыныңенгізілуі,бүгінгітаңдағыоқушылардыңқоғамғаəлеуметтікортағабейім
делуі,əлеуметтенуіндегіқиыншылықтар,оныңтұлғалыққасиеттерінзерттеуге,зерттеунəтижесіндетүзетужұ
мыстарынжүргізуге,өмірдіңқиынжағдайынаншығабілугеықпалетугеқажеттіліктерінентуындапотыр.Бұлж
ұмысмамандыққанаемес,соныменқатар,бұлбізқолұшынберетін,адамипроблемаларынбіргешешетін,пробле
малардытиімді,дұрысшешілужолдарынтабатынадамдартағдырыдесекқателеспейміз.
Соныменқатар,əлеуметтікпедагогикағылымыныңеліміздеəліқарыштапдамиқоймасада,бүгінгітаңдабілі
мберумекемелеріндегіəлеуметтікпедагогтаржұмысжүргізубарысындатүрлікедергілергеұшырапотыр.Себе
біқазіргітаңдаəлеуметтікпедагогтардыдайындайтынортаарнаулы,жоғарыоқуорындарыжетіспейді.Кедергі
лердіңбіріəлеуметтікпедагогтардыңжұмысынақажеттіəдістемелікқұралдардыңжетіспеушілігіболыпотыр.Б
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ұлəдістемеліккөмекшіқұралжалпыбілімберетінмекемелердегіəлеуметтікпедагогтардыңпроблемасынзертт
еунəтижесіболыптабылады.Əдістемелікқұралдаəлеуметтікпедагогикалықжұмыстыңəдістемесіментехнологиясы,əлеуметтікпедагогтыңотбасыменжұмысəдістемесі,ə
рбірнақтымекемежағдайынабейімдеугекелетінсыныптың,оқушыныңəлеуметтікпаспорты,оқушыныңотбас
ынамінездеме,əлеуметтікпедагогтыңқабырғабұрышыжəнет.б.үлгілеріберілген.Соныменқатар,əлеуметтікп
едагогжұмысындағыдиагностикалықжұмыстарға,түрлібалаларкатегориясыменжұмысыныңнегізгібағытта
рынаəлеуметтікпедагогтыңпедагог-психологпенбірлескенжұмыстарына,девианттықмінезқұлықтыоқушыларменжүргізілетінəлеуметтікпедагогтардыңжұмыстарынамəнберілген.
Негізінен,əлеуметтікпедагогдегеніміз–
мектепқызметкерлерімектептеоқушылардыңəлеуметтікжəнемамандықалудаөзінөзідамуынажағдайжасайды,педагогтармената-аналардыңнегізгігуманизмдікқағидаларғақарайісəрекеттерінұйымдастырады.Сондықтантарихижəнемəденисалтдəстүрдіңжалғасынтабуғакөмектесетінмектепқызметкері.
Мектептегіəлеуметтікпедагогтіңнегізгінысаныбаланыңқұқығынқорғау,баланыңдамуынажағдайжасау,
жанұяменмектептіңарасындағыбайланыспенəріптестікқатынастыңжүргізіпотыру.
Қазіргізаманжағдайында,балалар,жасөспірімдер,олардыңтəрбиешілеріөмірініңқиынкезеңіндеəлеуметті
кпедагогтанкөмексұрайды.Өмірдентүңілген,үмітінжоғалтқан,қиындықтыбасынанкешіргенжəнепроблема
ныөздігіненшешеалмағанолартүсіністікті,тілектестікті,адамгершілікқолдаудыжəненақтыкөмектікүтеді.Ол
арғасөзбенжəнеіспенкөмектесу,олардыңөзінесенуіне,өзініңқұндылықтарынқайтақарауынажəнекемелдену
інеықпалету-əлеуметтікпедагогтыңбастыміндеті.
«Некежəнеотбасы»Заңының100-бабының1тармағындааталғанбалалартуралымəлiметтербармекемелердiң(мектепкедейiнгiұйымдар,ортабiлiмберетiн
ұйымдар,емдеужəнебасқадамекемелердiң)лауазымдыадамдарыжəнеөзгедеазаматтаролартуралықорғаншы
жəнеқамқоршыоргандарғабалалардыңнақтытұрғанжерiнхабарлауғамiндеттi.Қорғаншыжəнеқамқоршыорг
аносындаймəлiметтералғанкүнненбастапүшкүнiшiндебаланыңтұрмысжағдайыназерттеужүргiзугежəнеата
аналарыныңнемесеоныңтуыстарыныңқамқорлығыжоқекендiгiфактiсiанықталғанкездебаланыорналастыру
туралымəселешешiлгенгедейiноныңқұқықтарыменмүдделерiнқорғаудықамтамасызетугемiндеттi[1].
Қазіргізаманжастарыныңқоғамдағыжағдайынəлеуметтікдепривациялықжағдайретінде,яғниолардыңөм
ірсүруіментұлғалықдамуынажағдайдыңжеткіліксізболуы,шектеулік,материалдықжəнеруханиресурстарды
ңжеткіліксізболуынайтуғаболады.Күнделіктітіөмірдежастарішімдікпен,нашақорлықпен,ассоциалдықміне
зқұлықпен,қылмыспенкездесуде.Баланыңжаныменпсихикасынажағымсызəсерететінтолықемес,кикілжіңді,
қолайсыз,бейморалдыотбасыларкөбеюде.Балаларменжастарүнемібілімберументəрбиесаласындадаəлеуме
ттікдепривацияғатүсуде.Қазіргітаңдасапалыбілімалутікелейотбасыныңматериалдықжағдайына,байланыст
ыболыпотыр.Əлеуметтікқатынастадепривациялықфакторəлеуметтікжіктелудіңкүнненкүнгетереңдеуінежəнеқаламенауыларасындағыайырмашылыққабайланыстыболыпотыр.
БҰҰхалықаралықбалалардыңқұқықтарытуралыконвенцияда,балаларөздерініңтабиғинəзіктігінебайлан
ыстыерекшеқамқорлықпенқорғаудықажетететіндігі,əсіресебастықамқорлықпенжауапкершілікотбасыиеле
рінежүктелетіндігітуралыайтылған.Сондайақ,ондабаланытуылғанғадейінжəнетуылғаннанкейінқұқықтықжəнебасқалайқорғауқажеттігі,оныңтуғанхал
қыныңмəдениқұндылықтарынқұрметтеумаңыздылығықарастырылған.Соныменбірге,мектептегіəлеуметті
кпедагогтаросыконвенцияныңнегізгібаптарынасүйенеотырып,өзқызметтерінатқарады.Мысалы,білугетиіс
ті2-бап–Дискриминацияны,яғнизорлық-зомбылықтыболдырмау;3-бап–
Баланыңқұқығынанағұрлымтолыққамтамасызету;9-бап–Ата-анаданажырау;12-бап–
Баланыңкөзқарасы;13-бап–Пікірайтуеркіндігі;14-бап-Ой,ар-намысжəнедінбостандығы;16-бап–
Жекеөмірсүруқұқығынсақтау;19-бап–Асырапайданушылықпенжаныашымаушылықтынсақтаужəнет.б.[2].
Қазақстанқоғамыныңжоспарлыэкономикаданнарықтық,тоталитарлықжүйедендемократиялықжүйегеа
уысуыескіпроблемалардыңшиеленісуінежаңапроблемалардыңсоныңішіндежастарортасындадапайдалану
ынаəкеліпсоғуда.
Біздіңеліміздебалапроблемасыменмемлекеттіңжастарғақатынасыбарлықкездеөзіндік,спецификалықкө
ріністергеиеболған,олқоғамныңəлеуметтік-саясиқұрылымыныңерекшелігінкөрсететін.
Əлеуметтікпедагогбіріншіден,мүмкіндігіншепроблеманыңалдыналуынатырысады,проблеманытудыратынсебептердіанықтайдыжəнеуақытындаоныжойыпотыру,адамбой
ындағыолардыңқарым-қатынасындағыəртүрліауытқушылардыңалдын79
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алып,отыру,осыарқылықоршағанəлеуметтікортанысауықтырыпотырады.
НұрсұлтанНазарбаев«Қазақстанныңəлеуметтікжаңғыртылуы:ЖалпығаОртақЕңбекҚоғамынақарай20қ
адам»аттыбағдарламасында:«ЖаңғыртудыңтабыстылығыүшінəрбіразаматтыңөзОтанынапайдалыболуыөт
емаңызды.Жаңғыртубарлыққазақстандықтарғақажет.Осындайтүсіністікжағдайындағанакеңкөлемдіқоғам
дықконсенсуспентабысқақолжеткізугеболады»дегенболатын.Яғни,қоғамдабелгілібіртабысқажетуүшінбілімкерек,бірақоданбөлекжасөспірімгееңбіріншід
əрбиедұрысбағыттаберілуітиіс.Солсебептенде,баланыңбарлықжақсықасиеттердібойынажиыпөсуіүшін,біл
імберумекемелеріндеəлеуметтікпедагогтардыңалатынорныменқызметіөтезор[3].
Сонымен,білімберумекемелеріндеəлеуметтікпедагогтардыңдевианттымінезқұлықтыбалаларменжұмысқадаярлығынқалыптастырумəселесініңлогикасынашу,оныңтеориялықмазмұны
нұғынужүйеліліктұғырсызмүмкінемесдеген(В.Г.Афанасьев,В.П.Беспалько,Т.А.Ильина,В.Н.Садовский,А.Н.Уемов,Э.Г.Юдинжəнет.б.).[4,34б.].
ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ə.Назарбаевтың«Қазақстанэкономикалық,əлеуметтікжəнеса
ясижеделжаңаружолында»атты2005жылғы16ақпандағыҚазақстанхалқынаЖолдауында,«Бəрідемектепқаб
ырғасынанбасталады.Сондықтанбіздің2008жылданбастап,12жылдықжалпыортабілімберугекөшіп,педагог
тардыңкəсіптікдеңгейін,оқулықтарменбілімберубағдарламаларыныңсапасынарттыруымызкерек.Бізмұғалі
ммамандығыныңбеделіменабыройынқайтаруғаміндеттіміз»-деген[5].
Қорытындылайкеле,əлеуметтікпедагогмамандығыныңиесігуманист,биікруханижəнежоғарғыдеңгейдег
імəдениеттіпедагог,психолог,баланыңблімалуына,тəрбиесіне,дамуынабайланысты,онықорғауғаөзініңбелс
ендірөлатқаратынынтүсінеалуы,тұрақтыадамгершілікқағидасы,ұстанымыболуытиіс.Белгілібірнəтижегеж
етуүшінəлеуметтікпедагогикалықжұмыстыжоспарлауды,білімменіскерліктіорындыпайдалану,педагогика
ныңжаңаинтенсивтіəдістерінмеңгеру,оқытументəрбиелеудіңформаларынбілуқажет.Əлеуметтікпедагогата
аналарментығызбайланыстажұмысжүргізіп,оларғажекекеңесберіп,отбасылықмəселелердібірлесешешугек
өмектеседі.балалардыңтəрбиесіне,қоғамдаорнынтабабілуге,небірқиындықтардышешудеəлеуметтікпедаго
гтарқызметініңықпалыөтезор.азiргiтаңдаəлеуметтiкпедагоготбасымен,соныңiшiндесəттiсəтсiзотбасымен,азқамтылған,көпбалалы,толықемесотбасыменжəнетұлдыржетiм,жартылайжетiм,мүгедек
балалармен,солсияқтықамқоршылармендетығызбайланыстажұмысжүргiзедi.Осыорайдабүгiндеəлеуметтiк
педагогтарғаүлкенмiндетжүктелiпотыр.Мектептебаламенжұмысжүргiзсе,отбасымен,атаанаментығызбайланысжасалады.Қазiргiкездеатааналардыңкөбiбалаларыныңтəрбиесiнекөпкөңiлбөлеберм
ейдi.Себебi,республикалықғылымизерттеуорталықтарыныңмəлiметiбойынша,əрбiрсегiзiншiжасөспiрiмжүйкежүйесiнебайланыстыəрдеңгейлi
патологиягаұшыраған.Қиынбалалардыңбасымкөпшiлiгi–
бұлармектепбағдарламасындұрысмеңгереалмайтындар,өзорталарынаншеттетiлiпқалатындар.Сыныптаста
рыныңортасындажағымдыпозицияданқалысқалу,олардытерiсмiнезқұлыққа,əсiресе,бiргеоқитынқұрбыларымендұрысқарымқатынасжасауғакедергiкелтiредi.Қиындықпентəр
биелену–баланыңтерiсмiнезқұлқы,əрдайымдаужанжалтууынегiзiндеұстамсыздық,мейрiмсiздiк,кекшiлдiк,т.б.келеңсiзқиындықтартуғызады.Сондықтанда
,əлеуметтікпедагогтардыңмектептетұрмысытөменотбасынакөмекберуменшектелмей,оқушыларментрени
нгтерөткiзiп,сауалнамажүргiзiп,кiрiктiрiлгенашықтəрбиесағаттары,сыныпсағаттарынақатысып,əңгiме,кең
естержүргiзiп,тұрмысытөменотбасыларғабарыпактжасап,жағдайларынбiлсе,барлықатқарғанісіменқызметі
жемістіболмақ.
1 http://adilet.zan.kz
2 http://adilet.zan.kz
3 НұрсұлтанНазарбаев«Қазақстанныңəлеуметтікжаңғыртылуы:«ЖалпығаОртақЕңбекҚоғамынақарай20қада
м»аттыбағдарламасы//ЕгеменҚазақстан.–2012.–10шілде.
4 Профилактикаипреодолениеотклоненийотнормповеденияуподростков/Сост.Е.Д.Дедков,Е.г.Диденкус.–
Челябинск,1985.34c.
5 ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ə.Назарбаевтың«Қазақстанэкономикалық,əлеуметтікжəнесаясиж
еделжаңаружолында»аттыЖолдауы//ЕгеменҚазақстан.–2005.–16ақпан.
Резюме
Встатьерассматриваетсярольшкольныхсоциальныхпедагоговввоспитаниисознательного,гуманногопоколениясвяз
анныеспотребностямисовременногообщества.
Социальныепедагогивпроцессесаморазвитииличностиисамовоспитанииинетолькоучатопределятьбудущее,социал
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ьныйдиагнозличностныеспособностиисоциальногобытовуюжизнь,ноирассматриваютдевиантноеповедениедетейпод
ростков,социальныепроблемынеудачныхсемейипроводитразъяснительнуюработусдетьмиподросткамипоповодусемь
иисоциальнойсреды.
Вобщемрассказанообосновныхфункцияхсоциальныхпедагоговвшколахиповедениедетей.
Summary
Thearticlediscussestheroleofschoolsocialworkersintheeducationofconscious,humangenerationrelatedtotheneedsofmoderns
ociety.
Socialeducatorsintheprocessofself-developmentandselfeducation,andnotonlylearntoshapethefuture,asocialdiagnosisofpersonalabilitiesandsocialeverydaylife,butalsoconsideringdevia
ntbehaviorinchildrenadolescents,socialproblemsoffailedfamiliesandconductingexplanatoryworkwithchildrenteenagersaboutfa
milyandsocialenvironment.
Ingeneral,toldaboutbasicsocialworkersinschoolsandchildren'sbehavior.

ОҚЫТУШЫЛАРҒАКӨМЕК
ВПОМОЩЬПРЕПОДАВАТЕЛЮ
УДК141.7(574)

МУСУЛЬМАНСКИЙОБРАЗЖИЗНИИСПЕЦИФИКАКАЗАХСКИХ
НАЦИОНАЛЬНЫХТРАДИЦИЙ
А.И.Артемьев–д.филос.н.,профессор
ВсвоейстатьепрофессорА.И.Артемьев,говоряомусульманскомобразежизни,предпринялпопыткуответитьнаглавн
ыйвопрос:«Чемотличаетсярелигиозныйобразжизнивцелом,включаяимусульманский,отобразажизнивообще?»
Ноглавноевниманиеавторсосредоточилнаспецификежизнимусульмансуннитовханафитскогомазхаба,таккакименноприверженцыэтогомазхабасоставляютподавляющеебольшинствомусул
ьманКазахстана.
Говоряобэтническойкультуре,авторрассматриваеттекомпоненты,которыесоставляютеёоснову.
Необошёлонвниманиемиспецифическиеформысложнойимногограннойсистемывзаимоотношенийлично-сти–
группыединоверцев–конфессии–
образажизнивцелом.Этопомоглоемувыявитьспецификуказахскихнациональныхтрадицийиобрядов,связавающуювтра
диционнойкультуреказаховжизнеобеспечивающиесистемы.
Ключевыеслова:образжизни,стильжизни,уклад,культура,общественныесвязи,умма,обряды,проповедь,ритуал,ку
льт

Прежде,чемговоритьомусульманскомобразежизни,надо,видимо,ответитьнаглавныевопросы:
Чемотличаетсярелигиозныйобразжизнивцеломотобразажизнивообще?
Какпроисходитвключениесознанияиповедениялюдейвпроцессысвоеобразного,ориентированногонапер
воочередноеудовлетворениерелигиозныхпотребностейиинтересов,специфическогоспособаиндивидуально
гоигрупповогосуществования?
Вкакоймереструктурирована,внутреннедифференцированаиотделенаотдругихсистемрелигиозная,конф
ессионально-общиннаяисемейнаяжизненнаясреда?
Каковыважнейшиеисточникиформированияифункционированиярелигиозногообразажизни?
Носначала,какпредставляется,следуетсказатьотом,чтовключаетвсебяпонятие«образжизни»вообще.
Философскийэнциклопедическийсловарьдаетемуследующееопределение:
-Философскосоциологическаякатегория,охватывающаясовокупностьтипичныхвидовжизнедеятельностииндивида,соци
альнойгруппы,обществавцелом,котораяберетсявединствесусловиямижизни.Даетвозможностькомплексно,
вовзаимосвязирассматриватьосновныесферыжизнедеятельностилюдей:ихтруд,быт,общественнуюжизньи
культуру,выявлятьпричиныихповедения(стильжизни),обусловленногоукладом,уровнем,качествомжизни.[
1]
Религиозныйобразжизнипоотношениякобразужизнивообщетакжеявляетсячастным(илиподсистемой).Г
лавноездесь–
местоирольрелигиивжизнииндивида.Чемболеетесныеэтисвязи,тембольшеиндивидкакбы«поглощается»ре
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лигиознымобразомжизни.
Быт,стильжизни,уклад,культура,общественныесвязи–
всеэтоужерегулируетсярелигиознымиустановкамиипредставлениями.
Важнотакжеподчеркнуть,чторелигиозныйобразжизнииадекватнаяемумикросреда–
результатвзаимодействиярядаразнокачественных,новчемтодополняющихдругдругафакторов:личностныхинадличностных,субъективныхиобъективных,духовныхи
материальныхмножеств,идеологических,психологических,организационныхпредпосылок.
Все,сказанноевыше,вполноймереотноситсякмусульманскомуобразужизни.Нопривсемтомобщем,чтоим
еетместобыть,каждаярелигиознаясистемаимеетсвой,соответствующийейспецифическийобразжизни,ибо«любаярелигиознаятрадициявоспроизводититранслируеттотилиинойтипвнутреннего
устроениячеловека»(А.Кураев).Поэтомупривсемтомобщемвтомжемусульманскомобразежизнисущественныеразличиявобразеустроениядуховнойжизниусуннитовишиитовочевидны.
Нонашузадачумы,естественно,обязаныещёболеесузить,иборечьдолжнаидтиоспецификежизнимусульм
ансуннитовханафитскогомазхаба,таккакименноприверженцыэтогомазхабасоставляютподавляющеебольшин
ствомусульманвКазахстане.
Однакопрежде,чемговоритьоспецификеобразажизнисуннитовханафитов,необходимо,видимо,остановитьсянатомобщем,чтообъединяетвсехмусульман.Ипреждевсегона
историитакогопонятия,какумма,илиобщинаверующих.
ОноскладывалосьвходепроповедническойдеятельностиМухаммадаиформированиясоциальногооргани
зма,обозначаемоговКоранеэтимтермином.ОсновныеаспектыегозначениясложилиськконцупребыванияПр
орокавМекке(620-622гг.).
ВКоранеподуммойподразумеваетсявсечеловечество,независимоотнациональности,расыидругихпризна
ков,объединенноеобщейрелигией,необязательномусульманской.Вдальнейшемвсемусульманесталисчитат
ьсячленамиоднойуммы.Внастоящеевремявсечащетермин«умма»имеетнациональныйоттенок.Кпримеру,в
арабскихстранахраспространенопонятие«аль-уммааль-арабия»-арабскаянация.
Термин«умма»употребляетсядляобозначенияавтономныхрелигиозныхобщин.Так,втрудахливанскихбо
гослововмаронитовониспользуетсядлявыделенияидеологическогоаспектарелигиознойобщностивмногонациональн
омгосударстве.[2]
Поэтомувполнеправомерноговоритьоказахскойсуннитскойуммеханафитскогомазхаба.Атаккаквисламе
(вотличиеот,например,протестантизма)нетфиксированногочленства(исключениесоставляют,пожалуй,лиш
ьахмадии),тоактивкаждоймечетиследуетсчитатьпервичнымрелигиознымформированием,илигруппой.
Группообразующимипризнакамивданномслучаеявляются:
a) идейныепринципы:общиерелигиозныепредставленияиидеи,верования,целиизадачи,знакиисимволы;
б)религиознаядеятельность,культоваяивнекультовая;
в)чувствообщности(какоднабольшаясемьяединоверцев);
г)субординация,разделениепозицийиролей.
Новширокомсмыслерелигиознаягруппа–
этооднаизформрелигиозногообъединения.Этимпонятиемврелигиеведческойлитературеобозначаютразноо
бразныерелигиозныесообщества(какправило,малочисленные).Религиознаягруппаможетбытьобъединение
мверующихдлясовершениякультовыхдействий,совместногоудовлетворениярелигиозныхпотребностей;со
вокупностьюверующихвнутрирелигиознойобщности,объединенныхопределеннымрелигиозныминтересо
м(осуществлениемиссионерской,благотворительнойдеятельности,молодежные,женскиегруппыит.д.)[3]
«Всеверующие,-говорилПророкМухаммад,-напоминаютодинживойорганизм,и,есликакой-нибудьорганэтогоорганизмазаболевает,всетелоегоохватываютжарибессонница».[4](СахихальБухари)
Какнетруднозаметить,вданныхопределенияхролиместаобщинывцеломиеёпервичныхячеекнаместахвду
ховнойжизниверующихподчеркивается,чтовних,во-первых,духовнопрактическисочетаютсяиорганизационнооформляютсякультовыеивнекультовыевзаимодействияверующи
х,авовторых,черезнихпреломляютсяиотношениекмиру,ирелигиознаямораль,игрупповоеобщественноемнениеи
т.д.Ихвлияниенаверующихогромно.Ноособоевлияниеоказываютимамиактивмечети,иэтооченьважноучит
ывать.
Приэтомавтономнаяуммапредставляетсобойболеесложнуюсистему.Такуюсистемупринятоназыватьрел
игиозной(иликонфессиональной)организацией.
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«Каждыймусульманин-училПророкМухаммад,братмусульманину.Апотомуоннедолженпритеснятьегоинедолженотдаватьегонаволюпритеснителя.Всяко
му(мусульманину),кто(поможет)удовлетворитьнуждысвоегобрата,Аллахпоможетудовлетворитьегособств
енныенужды;ивсякому(мусульманину),которыйпоможетсвоемубратусправитьсясостесненнымиобстоятел
ьствами,АллахпоможетвыйтиизтяжелогоположениявДеньВоскресениянаСуд;ивсякого,ктооградитмусуль
манинаотнапасти,АллахоградитоттяготвденьВоскресения».[5](СахихальБухари)
Вэтойсвязинельзянесказатьобэтническойкультуре.Еёосновусоставляютследующиекомпоненты:
Языковойкомпонентвключаеттакиеязыковыепоказатели,какроднойязык,языкдетства,степеньзнанияяз
ыковэтническихпартнеров,язык,используемыйдома,вобразовательныхучреждениях,наработе,вобщении.
Компонентматериальнойкультурыподразумеваетналичиетрадиционнойисовременнойутвари,традици
оннойнароднойодежды,частотуприготовлениянациональныхблюдидр.
Обрядовыйкомпонентраскрываетуровеньзнанияираспространениятрадиционныхсвадебных,родильны
хидругихобрядов.
Компонентпрофессиональнойкультурыраскрываетобусловленностьвыборакругачтения,художественн
ойлитературыипредпочтениявобластипрофессиональноймузыки.
Этнопсихологическийкомпонентвключаетощущениечеловекомсвязисэтносом,интерескисторииикульт
уресвоегонарода,характеризуетинтенсивностьвнутриэтническихсвязей,выборустановокотносительномеж
национальногообщенияит.д.[6]
Однойизважныхсоставляющихсложнойимногограннойсистемывзаимоотношенийличности–
группыединоверцев–конфессии–
образажизнивцеломявляетсярелигиознаяпроповедь.Имеяопределеннуюсамостоятельность,онавтожевремя
являетсязвеномвобщейсистемекультовойпрактикикакоднаизспецифическихформчеловеческойдеятельнос
ти.Так,вовремяобщественноймолитвывмечетичитаютсядвепроповеди(по–арабски–
хутба).Хутбавключаетприветствиесобранию,хвалуБогуипросьбублагословитьПророка,чтениеКорана,мол
итвузаверующихсупоминаниемимениздравствующегоправителя,атакженаставлениевблагочестии.[7]
Всурах«СвященногоКорана»,гдеговоритсяопередачеСвященногоПосланиявсемучеловечеству,такжеос
обоподчеркивается:«ПризывайкпутиГосподатвоегосмудростьюиблагимиувещеваниямиирассуждайсними
наилучшимпутем…»(глава16,126).ОбэтомжеговорилПророкМухаммад:«Тот,ктозоветлюдейнаправедный
путь,получиттуженаграду,какте,которыепоследуютзаним…»[8](Муслим)
Анализируяместоизначениепроповедейвсистемедуховноговоспитанияверующих,следует,видимо,такж
еотменить,чтопроповедникистремятся,соднойстороны,недопуститьотставаниявдуховномразвитиисвоейпа
ствы,асдругой,–воспитыватьуверующегочувствоего«избранности»,«исключительности».
Онинебезразличныикформам,иметодамизложенияматериала,стараютсясделатьпроповедьобразной,эмо
циональной,используяповозможностипримерыизповседневнойжизни.Многообразныесредстваиприемыво
здействиянасознаниеиповедениеверующих,религиозныйязыкиавторскийстиль,формыиспособыизложени
яизакрепленияматериала,соотношениечувственноэмоциональныхирациональныхэлементоврелигиознойпроповедипостоянномодифицируются.
Культ(лат.cultus,обычновыводятотcolo–почитать,возделыватьили,поФлоренскому,отcolere,вращать–
«круговорот,хоровод,обращениевокругсвятойреальности»)–
поклонениесвятыням,каковымистановятсяколлективнозначимыеипринятыеданнойобщностьюидеальные
ценности,трансцендентныйсмыслкоторыхсимволическивыраженвзримойформелитургическогохоровогос
троя,ритуальныхжестов,обрядов,магическихформулиразногородавещественныхфетишей:оттотема–
животноговархаическихродовыхгруппахдоикониабстрактныхсакральныхзнаковвразвитыхмировыхрелигиях.[9]
Религиозныйкульт–«вширокомсмыслебогопочитаниевообще;вузком–
комплексрелигиозныхакций,выражающихпочитанияБогаилибоговсостороныприверженцевтойилиинойре
лигии.Каждаярелигияимеетособыйкульт.Вместестемможновыделитьобщиеэлементывразличныхкультах:
молитвы,жертвоприношения,общественныебогослужения,посты,религиозныепраздники,процессии,пало
мничествак«святымместам»,атакжечастныедействия,связанныесрелигиознымоформлениемзначимыхсоб
ытийчеловеческойжизни(рождение,совершеннолетие,вступлениевобщину,брак,болезнь,смерть).Внешней
формойкультаявляетсяритуал–
индивидуальныеилисовместныедействия,преследующиерелигиозныецели.Религиозныйритуал(обряд)име
етдвойнойсмысл:соднойстороны,онсоотноситсобытияифактычеловеческойжизнисБогомкактрансцендент
нойреальностью,имеющейрешающеезначениедлячеловека;сдругой,–
формируетиподдерживаетсоциально83
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психологическиеструктурысознаниянаосновеобщепризнанныхвданномсообществерелигиозныхценностей
.Такимобразом,религиозныйкультимеетодновременно«вертикальное»и«горизонтальное»измерение,будуч
ивыражениемкакглубиннойрелигиознойпотребностичеловека,такиегонуждывтом,чтобыегоиндивидуальн
аяиобщественнаяжизньполучиласакральноеобоснованиеиоправдание».[10]
Следовательно,культ,илирелигиознаяпрактика,вширокомсмыслепредставляетсобойтакуюдеятельност
ьлюдей,котораяумышленноилинеумышленнопринимаетмистическиеформы,стремитсяодновременноикма
ксимальномуотрывуотреальнойдействительности,икпогружениювнее,отождествлениюсжизненнойсредой
.
Вузком,специфическом,смыслерелигиознаяпрактика–этовоплощениеопределеннойтеологическойдоктрины,традицийввидекомплексаобрядовыхдействий.Очевидно,чтовданномслучаеречьидетопопы
ткахустановлениясвязиверующихиндивидовиконфессиональныхорганизацийсобъектамипоклонения,обо
жествления.Сэтихпозицийрелигиознаяпрактикаможетистолковыватьсякакмагия.
Нельзянеотметитьпоявлениявсеболеемногочисленныхпопытокрасширительного,универсальногоистол
кованиярелигиознойпрактикикаквсейвообщедуховнойкультуры.Приэтом,разумеется,происходитфактиче
скоерастворениелюбойпрактики,включаяконфессиональную,всферетеории.
Однимиизнаиболееважныхиэффективныхвидовкультовойпрактики,способомобогащенияиинтеграции
индивидуальногорелигиозногоопытаверующихигрупповогоопыта,традицийиобычаев,уменияинавыков,це
ленаправленногоподключенияксферамподсознательного,бессознательного,стихийнотрансцендентного,безусловно,являетсякакрелигиознаямедитация,погружениевглубинысвоего«я»,такирел
игиознаякоммуникация,илисовместныедействиясединоверцами.
Любаярелигия(иисламнеявляетсяисключением)придаетисключительнобольшоезначениемедитации.
«Медитация(лат.мeditatio–размышление,упражнение)–врелигии–
типкультовойдеятельности,построенныйнапредельнойконцентрациивнимания,строжайшейдисциплинем
ыслейичувств,внутреннем(интроспективном)видении,созерцании.Наиболееархаическиеформымедитации
относятсякшаманскимпрактикам,вкоторыхонитеснопереплетенысвизионерскимопытом,экстатическимис
остояниями,приемамиобретениявнутреннего«жара»имагическихспособностей.
Всовременномисламемедитационныеупражненияиграютвторостепеннуюроль,посколькудоминирующ
ееместозанимаетмолитва.Помнениютеологов,5кратноеобращениесмолитвойкобъектупоклонения,ежедневныйсамоанализ,сосредоточениеикакбы«самоо
чищение»отмирской«скверны»формируют«глубоковерующую,беззаветнопреданнуюВсевышнемуличнос
ть». ПорокМухаммадпоучал:«Когдатыстановишьсянамолитву,молисьтак,какеслибыэтобылатвояпоследняя
молитва:непроизносиниодногослова,закотороетебепридетсяпроситьпрощениянаследующийдень,инестро
йникакихиллюзийотносительнотого,чтонаходитсявведениилюдей»[11](Ахмад).
Религиознаяпрактика–многоплановоепонятие.Ономожетнестивсеберазличноесмысловоесодержаниевзависимостиотконкретныхусловий.Всякаякультоваядеятельность,начинаяотсооруженияиоборудов
аниякультовогоздания,утвари,одеждысвященнослужителей,молитвенныхдействий,ритуаловиобрядовико
нчаяобычаями,традициями,празднованиями,–
этотщательноразработанные,апробированныевременем,всестороннерегламентированныеправиларелигиоз
ногоповедения,индивидуальногоиобщинногруппового.Онинаправленынаполноеиличастичноеподчинениеличности,обеспечениежесткогоконтроляза
еедуховнонравственнымсостояниемиповедением.Человекдолженкакможнобольшеобщатьсястеми,чьиинтересыподо
бныегособственным.
«Неистовость»ввыполненииобрядовилихолодное,индифферентное,атоинегативноекнимотношениевер
ующейличностипозволяютдуховнымнаставникамиспользоватьрелигиозныеобрядыдляконтролязапасомы
ми.Новданномслучаеможноговоритьиоколлективномконтролеобщинызаверующейличностью.
Любыекультовыедействияодновременнонаправленыинаконкретноговерующего,инаобщинувцеломсце
льюсохраненияееединстваижизнеспособности,насовокупностьтехпринципов,которыесоставляютсущност
ьвероучения.Онипредназначеныдлязакреплениярелигиознойидеологииипсихологии.
Жесткаярегламентация,котораяимеетместобыть,неисключаетвозможностиопределенныхноваций,ноон
иносятхарактерприспособлениякисторическимусловиямиконкретнымсоциальнополитическим,правовым,социокультурнымреалиям.
Следовательно,основнойсмыслбогослужебнообрядовойпрактикикакдоминирующегоспособаколлективногокультовогообщения,совместногопереживан
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ияпроисходящегоостаетсянеизменным.Еёвлияниенаверующуюличностьогромно.Анаправленовсеэтонагла
вныеценности,проповедуемыевероучением,вчастности,исламом.
Ноприэтомследуетиметьввиду,чтоказахскиенациональныетрадициииобряды,связывающиевтрадицион
нойкультуреказаховжизнеобеспечивающиесистемы,привсемтомобщемдлявсехмусульман,всеженескольк
оспецифичны.
ДляпримеравспомнимвеликогоЧоканаВалиханова.Онписал:«Киргизы(казахи–
А.А.)приписываетособуюсилукиенекоторымживотным,птицамиразнымпредметам,полезнымвихкочевомб
ыту,ивоздаютимизвестногородапочет,думая,чтоисполнениеэтихпочетныхобрядовутверждаетзанимибогат
ствоисчастье;кұт(этословозаключаетвсебеидеюсчастья,соединенногосбогатством,анеисполнение–
бедностьикакоенибудьзло.Предметы,имеющиетакуюсилукие,называюткиелы,акарательнаяихсилакеер(зло).»[12]«…Если
животноеимееткакуюнибудьособенность,тоегоназываютаулиеипочитаютвыражениемсчастья(вспомнитенедавнийшумвокругок
расашерстиягненка,вкоторомместныемуллыузреливысказываниеизКорана.–
А.А.);лошадисгнездаминагривахихвостах,которыеделают,попонятиямкиргиз(казахов–А.А.),злыедухи–
шайтаны,почитаютсятакжезапредметсчастья(кұт),такихживотныхникомунеотдают:«счастьеуйдёт»(вснос
ках–«кұткетедi»–А.А.),еслиотдают–толькоберуттакназываемыйслекей–
слюну.Например,улошадейвырываютклочокгривы,ослюниваютвслюнеживотногоикладутвкалту,т.е.вкарм
ан».[13]
РусскийисследовательЦентральнойАзиииСибириГ.А.Потанинэтотобычайописалболеедетально:«…Хо
зяинвырываетклочокшерсти,суетподгубыпродаваемойскотины,чтобызамочитьеёслюной…Укиргизов(каз
ахов–
А.А.)подобныйобычайназываетсяслекей,обтиратьслюну…Шерстьсослюнойзашиваютвгривуконю,еслион
авзятасконя,вгривубаранаит.д.;другиевместошерстидовольствуютсятем,чтооботрутслюнусвоимкепешем(
шапкой).Говорят,чтоеслислюнунеобтереть,тоскотнебудетводиться;еслизабудутсоблюстиэтотобычай,точе
резденьиболеедогоняютпроданнуюскотину;есликупленнаяскотиназаболеет,ахозяин,продавшийее,неотерс
люныхотьчерезпятьдней,человек,которыйкупилее,может,пообычаю,возвратитьеестаромухозяинуисказать
:«Тынеотереяслюны;оназаболела;возьмиееназад».Иэтотдолженвзятьееобратно».[14]
КакотмечаетНуриляШаханова,кұтуказаховимеетнетолькотакиезначения,как«рождающее,побудительн
ое,плодоносящееначало»,«душа»,нои«жизненнаясила»,«потенцияжизни»,«плодороднаясила».Иэтонаходитсвоеподтверждениевпоминально-погребальнойобрядностиказахов[15].
ПосвидетельствуЧ.Валиханова,привыносепокойникаизюртыказахипроизносили:«ОтБогацелымтеломд
алек»иобводиливокругеготуловищадомашнююутварь,съестное».[16]Р.Карутц,посетившийзападныхказах
оввначалеXXвека,писал:«…Родственникикладутвсумкухлебимясо,обводятеенадголовойпокойникаизатем
съедаютсодержимое».[17]ПосвидетельствуН.Шахановой,«этотобрядвыполняетсяивнашидни».[18]
Интересныеисвоеобразныетрадиции,связанныесюртой–традиционнымжилищемказаховскотоводов(кстати,всовременнойлитературепоисследованиюномадическойкультурыюртарассматривается
какмодельвселенной,микромиркочевника).
«Представлениеказахов,–пишетН.Шаханова,–связанныесюртой,носятантропозооморфныйхарактер.Так,каркасюртыназываетсяүйдіңсүйегі,«скелет»,«костяк»юрты;центрюрты–кіндік,«пуповина»;гнездаобручадымовогоотверстияюрты,кудавставляютсякупольныерейкиуықкөз,«глаза».Передняячаст
ьюртыназываетсяалды,«перед»,задняя–арқасы,«спина»;боковыерешетки–
жамбас,«таз»,тазовыекости.Антропозооморфныназваниенетольковсейконструкцииюртывцелом,ноиотде
льныхеедеталей.Местосгибакупольныхреекуықназываетсяуықтыңиігі(иіні)–«плечо»уық;основаниеуықа–
қары,«предплечье».Кереге(раздвижнаяярешеткаюрты,состоящаяизотельныхсекций)подразделяетсянакере
геніңбасы–«голова»кереге;керегеніңқұлағы–«ухо»кереге;керегеніңқасы–«бровь»кереге;керегеніңкөзі–
«глаза»кереге;керегеніңқанаты–«крылья»кереге;керегеніңаяғы–«ноги»кереге.[19]
Идалее:«Следующийэтапосвоенияпространства–установкаюрты...подразделяетсянамужскуюиженскуюфункции.Установкакупольногокругаюртышаңырақ–
мужскаяфункция,втовремякакостальнаяработа–
женская.Объясняетсяэточащевсеготяжестьюшаңырақа(вбольшихюртахшаңырақустанавливаливерхомнак
оне).Однакообращаетнасебявниманиесакрализациядействий,связанныхсшаңырақишестомбақан(шестсраз
вилкойдляподнятиякошмиверхнейчастиостоваюрт».[20]
Многиеученыеотмечаютсвязь(впредставленияхказахов)междушаңырақиспособностьюженщинкдеторо
ждению.
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Следуетотметитьвесьмаширокоеприменениебақана,помимоосновнойзадачиподнятиякошмиверхнейча
стиостоваюрты.Ониспользовалсяивродильнойобрядности,иприритуальныхиграх,связанныхсосватовством
,идажевпохороннопоминальнойобрядности.Так,И.Алтынсаринписал,чтобақанустанавливалсяказахаминамогилекакзнакпогр
ебенияженщины.[21]Указаховбақанзапрещалосьбросатьназемлю,еговсегданужнобылодержатьввертикаль
ном,подвешенномсостоянииилиприслоненнымкстене.Нельзябылочерезнегоперешагивать.Быладаженарод
наяпоговорка«Переступившийчерезбақаннеразбогатеет».
Такимобразом,анализфункциибақанвжизниказаховсвидетельствуетозначительнойсемантическойнагру
зкеэтогоэлементакочевогожилища.
Особоеотношениеуказаховкэтическимнормам,связаннымсюртой.Ониразличаютследующиевидызапре
тныхпоз:
-нельзясидеть,прислонившиськчему-либо,опираясьначто-либо,–этопозабольногочеловека;
-нельзясидеть,подперевруками:
а)землю,т.к.это–позаскорби,горя,означающаясмертьблизкогочеловека;
б)поясницу,таккакэтапозаозначаетпотерю«мужскойсилы»(позаимпотента,атакжеплакальщиц[22]попок
ойнику).
-нельзяподпиратьрукойщеку,ибоэтотакжеобозначаетпечаль,какие-тосерьезныепроблемы;
нельзясидеть,подняврукинадголовойилизаложитьихзаголову,неразрешаетсяисцеплятьпальцыруквзамок,и
начеБогсвяжетруки;
-нельзясидеть,обнявколеноилижесцепиврукивзамокнаколене;
-нельзяпотягиватьсяприпосторонних;
-молодыелюдинемогутвозлежатьвюрте,приниматьпищуполулежа,ибоэтапозабольногочеловека;
-нельзясидеть,вытянувногивперед,поэтомуповодусуществуетдажепоговорка:«Итаягынсозады»дословно:«собакалежитнавытянутыхлапах».Такаяпозаразрешаетсятолькомаленькимдетям;
нерекомендуетсявюртесидетьнакорточках(этапозасчитаетсяисключительномужской).Есливэтойпозесиди
тчеловек,значитонпришелненадолгоикуда-тоторопится.
Правильнымспособомсиденияуказаховдлямужчинсчитается«малдаскурып»,подвернувногикалачиком;
замужнейженщины,хозяйки–
лицомкочагу,наподогнутойподсебяправойноге,леваясогнутавколене.Этотспособиспользуютимужчины,ко
гдаприслуживаютзатрапезой(разливаюткумыс,чай,ит.п.),нопосколькуонисидятнапротивоположной,мужс
койполовине,положениеподогнутойподсебяисогнутойвколененогобратноженскому.
Понароднымтрадициямказаховнельзяподъезжатьвсадникукюртесостороныдвери.Входитьвюртунеслед
уетсплеткойврукеиличто-тоимеяворту.Гостьобязанбылоставитьлошадьза2030шаговиподойтикюртепешком.Вошедшийвюртуобязательнодолженотведатьпредложеннуюхозяевамипи
щу. Издревлесуществовалопредписаниеневходитьвдом,вкотороместьбеременнаяженщина,безгостинцев,та
ккаксчиталось,чтоунеёиначевоспалитсягорло,«тамағыiседi».Существовалзапретприходабезподарковикко
рмящейматери,иначеунеёвоспалитсягрудь,«емшегiiседi».
Составнойчастьюмировосприятияказаховявляетсятрадиционнаяодежда.Онакаккомплекстрадиционног
окостюмавцеломвоспринималасьвуниверсальныхкатегориях«верх-низ»,«сакральноемирское»,«плодородие-бесплодие»,«мужскоеженское»ит.д.Представления,связанныесодеждой,быличастьюсложногоидеологическогокомплекса,связан
ногоспонятием«құт»,означавшимнапозднихэтапахразвитияказахскогообщества«процветание»,«благопол
учие»,«счастье»,«изобилие»,«плодородие»,«благоденствие»,«доля»ит.п.[23]
ВстранахВостокаособыефункциивыполняли(даисегоднянередковыполняютвнекоторыхстранах)шариа
тскиесуды.Онинетольковторгалисьвчастнуюжизньмусульман,регулировалисемейнобрачныеотношения,рассматривалиуголовныедела,ноистоялинастражерелигиозныхпринциповинорм,строг
окараядажемалейшеесвободомыслие.Приэтомсудьям,всоответствиисвысказываниямиМухаммадавразгов
оресегосподвижникомМуазом,разрешаетсяопиратьсянасобственноеусмотрениеприрешениивопросов,неос
вещенныхвсурах.
Привсемнеоднозначномотношениикшариатскимсудам,следуетвсежесказать,чтовсохранениитрадиций
онииграютнемаловажнуюроль.
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Түйін
Профессор А.И.Артемьев өз мақаласында мұсылмандық өмір салты туралы сөз қозғай отырып, «Діни өмір
салтының, соның ішінде мұсылмандық өмір салтының, жалпы өмір салтынан айырмашылығы неде?» деген ең басты
сұраққа жауап беруге тырысады.
Алайда Қазақстандық мұсылмандардың басым бөлігі ханафи мазхабын ұстанушы мұсылман сүнниттер
болғандықтан, автор олардың өмірінің өзіндік ерекшеліктеріне айрықша көңіл бөледі.
Этикалық мəдениет туралы сөз қозғай отырып, оның негізін қалайтын қомпоненттерді қарастырады.
Сонымен қатар, ол күрделі де көп қырлы тұлға-бір діндегілердің тобы-конфессия- жалпы өмір салты өзара
қатынастар жүйесінің өзіндік формаларына да назар аударады. Бұл оның қазақтардың дəстүрлі мəдениетінде
тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін байланыстыратын қазақтың ұлттық дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарының өзіндік
ерекшеліктерін айқыдауына мүмкіндік берді.
Тірек сөздер: өмір салты, құрылыс, мəдениет, қоғамдық қатынастар, үмбеті, ғұрыптар, уағыз, рəсім, культ
Summary
In this article Professor Artemyev tried to answer a question on how different is the religious lifestyle, including the
Muslim one, from the lifestyle in general.
The author's main attention was focused on the lifestyle specifics of the Muslims Sunni of the hanafit school of thought,
because the adherents of this mazhab are the overwhelming majority of Muslims of Kazakhstan.
Speaking about the ethnic culture, the author examines the components that make up its foundation.
Also Professor Artemyev devoted his attention to specific forms of the complex and multifaceted relationship of an
individual, fellow group and confession. This helped him to reveal the specifics of the Kazakh national traditions and customs,
which link in the traditional culture of Kazakhs' life support systems.
Keywords: lifestyle, culture, public relations, ummah, ceremonies, sermons, ritual, cult
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питания,которыеещенеизученывполитическойнауке.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:право,культура,воспитание,закон,правопорядок,дисциплина,государство,общество

Вусловияхмодернизациистраны,когдаэкономическая,политическаяидуховнаяжизньказахстанскогообщ
ествастроитсянастрогонаучнойоснове,совершенствованиеструктурыиметодовформированиявоспитанияп
равовойкультурынаселенияявляетсяособенноактуальнымдляполитическойнауки.Говоряоправе,культуреи
воспитанииправовойкультуры,необходимоотметить,чтомыимеемделосширокойкомплекснойдеятельность
югосударстваиобщественныхорганизаций,направленнойнаформированиеуказахстанскихлюдейстольвысо
койправовойкультурыиправомерногоповедения,которыевперспективедолжныстатьпривычкой,прочными
убеждениямикаждогоказахстанца.Вотпочемунеобходимо,нанашвзгляд,рассматриватьвоспитаниеправово
йкультурыкаксложнодинамическуюсистемуправо-культуравоспитаниеиприменятьвпроцессеееанализаметоды,обеспечивающиесистемнополитологическийподходкпроблеме.
Системнополитологическийподходпозволяетобнаружитьвнутренниймеханизмдействияотдельныхегокомпонентов,
вскрытьвнутреннееединствоиорганическуювзаимосвязьструктурныхэлементоввоспитанияправовойкульт
урынаселенияКазахстана.ГосударственныеорганыиобщественныеорганизацииКазахстананакопилизначительныйопытработыповоспитаниюправовойкультурынаселенияинашлим
ногоудачныхиэффективныхформ.Здесьвозникаютспецифическиеполитологическиепроблемыихдальнейш
егоразвития.Внастоящеевремя,например,остростоитвопросотносительнокоординацииусилийвсехорганов,
организацийилиц,осуществляющихвтомилииномвидефункциивоспитанияправовойкультурынаселения.П
осколькувкачествесубъектов,осуществляющихвоспитание,выступаютмножестворазличныхучреждений,к
оллективовилиц,тооченьважноправильнорасставитьихсилы,определитьконкретныезадачи,датьобщую,пол
итическуюориентировкуит.д.
Рассматриваясложившуюсявказахстанскомобществеорганизациювоспитанияправовойкультурыкаксис
тему,мыисходимизтого,чтоонаотвечаетрядупризнаков,которыми,согласносовременнымпредставлениямдо
лжнаобладатьвсякаясистема.Длявоспитанияправовойкультурыдействителеносновнойпризнакобщейтеори
исистем–принципсистемнойцелостности.
Впоследниегодыпоявилсярядинтересныхработ,вкоторыхвтойилиинойстепениизучаетсявопрососистем
екомплексноговоспитания.Например,вработе«Комплексноевоспитание»А.С.Иванов,раскрываяглавнуюос
обенностьформированияновойличностипишет,что«никогдавобществедосоциальногогосударстванебыло,ч
тобывсясистемасоциальнополитическихинститутов:семья,дошкольныеучреждения,школы,массовыедетскиеиюношескиеорганизаци
и,общественные,политиче-ские,государственныеииныеорганизации–
целенаправленновоздействоваланасознаниевсехчленовобществанаосновеобщихпринципов,нормиидеалов
,отражающихединыеинтересы»[1].Здесьавторподчеркиваетструктурусистемы,выделяетцеленаправленну
юдеятельностьоргановиорганизаций,воздействующихпутемиспользованияразличныхформиметодовнасоз
наниелюдейвцеляхформированияихнаучногомировоззрения.Этооченьважныемоментыдляпониманиякомплексноговоспитаниякаксисте
мы. ПомнениюЭ.Л.Васиной,системукомплексноговоспитаниянужнорассматриватькаквузком,такившироко
мсмыслеслова.Вширокомсмыслексферевоспитанияавторотноситнетолькоидеологические,ноиматериальн
ые,экономическиеидругиесоциальныефакторы,действиекоторыхнезависитотволиисознаниялюдей[2].Ком
плексноевоспитаниевтакойинтерпретацииоказываетсятождественнымвсемупроцессусоциальногодетерми
нированиячеловеческогосознанияиволи,вкоторомопределенноеместопринадлежитэлементамстихийности
.
Конечно,формированиесознанияличностиказахстанцанепосредственносвязаносэкономическими,социа
льными,политическимиикультурнымипреобразованиями,происходящимивпроцессестроительствадемократическогообщества.Новместестемизменениеусловийжизниказахстанскихлюдей,развитиеисовершенствованиеихсоциальныхсвязейиотношенийсоздаютлишьобъективныевозможностидлявосп
итанияновойличности.Важнейшуюрольвреализацииуказанныхвозможностейзанимаетцеленаправленнаяи
деологическаядеятельностьгосударственныхоргановиобщественныхорганизацийКазахстана.
Вусловияхдемократическогообществаособенновозрастаеторганизаторскаяфункцияуправленияпроисхо
дящимивстранесоциальнополитическимипроцессами.Духовнаяжизньказахстанскихлюдейтакженемыслимавнеорганизованного,нап
равляющеговлияниясостороныгосударства.Здесь,какотмечаетакадемикНАНРКА.П.Сейтешев,действуютс
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ознательныефакторыуправления,связанныесцеленаправленнойдеятельностьюлюдей,формируютсяспециф
ическиеобщественныеинституты,которыесоставляютсистемуоргановиорганизацийстраны,осуществляющ
ихсознательноевоздействиенавоспитательныйпроцесссцельюдостиженияопределенныхрезультатов.
Этопозволяетрассматриватьсистемукомплексноговоспитаниявкачественеотъемлемойсоставнойчастио
дногоизконкретныхучастковнаучногоуправлениясоциальнополитическимипроцессамиприправовом,социальном,гражданскомобществе.
Всвязисэтимследуетсказать,чтосоциальнополитическаянаукаКазахстанаовоспитанииправовойкультурынаселенияпокачтодалекаотреализациивсехс
воихтворческихвозможностей.Отнеетребуютсясерьезные,неординарныеидеи,позволяющиетеоретическиосмыслитьнакопившиесяпозитивныеинегат
ивныеявлениявсфереправовойполитикиипредложенияпрактикепродуманныхрешенийназревшихполитоло
гическихпроблемвоспитанияправовойкультурынаселенияРеспубликиКазахстан.
Следовательно,формированиеивоспитаниеправовойкультурынаселенияКазахстанаявляетсяважнейшей
задачейгосударственнойполитикиипроблемойисследованиясоциальнополитическойнауки.Воспитаниеправовойкультурынаселения,какизвестно,эточастькомплексноговоспитан
иявообщевобществе.Цельювоспитанияявляетсяформированиеиразвитиевсознанииказахстанцевопределен
ныхпсихологическихустановок,изменениеихотношенияктемилиинымсоциальнополитическимявлениям,вчастности,кявлениямправовойсферы,преодолениеправовогонигилизма,царящего
вобществе.Крометого,воспитаниенаселенияпризванонаправлятьсоциальнополитическуюэнергиюнародавнеобходимоеруслоправовогополя.
Такимобразом,впроцессекомплексноговоспитаниякакорганизуемойцеленаправленнойцелостнойсисте
мысубъектывоспитательнойдеятельностиадресуютопределенныетребованияконкретнымобъектамвоспита
нияпоопределеннымканалам,используяприэтомразличныеформыиметодывоздействиядлядостижениязапл
анированногорезультата.Это–
самаяобщая«структурнаясхема»комплексноговоспитательногопроцессав«чистом»виде.
Вопросоместеироливоспитанияправовойкультурывсистемекомплексноговоспитанияимеетдваглавных
аспекта–
структурныйифункциональный,отражающиевсовокупностиреальносуществующиевзаимоотношенияправ
овоспитательнойработысдругимичастямиидеологическойдеятельности.Этивзаимоотношенияхарактеризу
ютсяследующимиосновнымисвойствами.
Вопервых,входявцелостнуюсистемуболеевысокогопорядкаинаходясьвстрогоопределенныхотношенияхкоор
динацииисубординациисдругиминаправлениямиидеологическойработы,воспитаниеправовойкультуры,вт
ожевремяобладаетизвестнойсамостоятельностью,определеннойстепеньюсвободыфункционирования.Это
проявляетсявспециализациивоспитанияправовойкультурывспецификуегосодержанияивнутреннейегоструктуры,методовиформправовоспитательногопроцесса.Воспитание
правовойкультурыпредполагаетсистематическоеипоследовательноевоздействиенаправосознаниенаселенияКазахстана,ознакомлениеихсдействующимизаконами,формированиеглубокогоуважен
иякправовымтребованияминравственно-политическимнормам,привычкиихповседневногособлюдения.
Вовторых,входявсистемукомплексноговоспитаниякакчастьвцелоеиактивновзаимодействуясовсемиегоучастк
ами,воспитаниеправовойкультурынаселенияКазахстанаобладаетвсемиосновнымисистемнымисвойствами
идеологическойработыиспособствуетдостижениюееобщихцелей.Поэтомуправовоспитательнаяработамож
етпостоянносовершенствоватьсяибытьэффективнойлишьврамкахсистемыидеологическойработы.Следова
тельно,частьдолжнасообразоватьсясцелым.Воспитаниеправовойкультуры,какидругиевидывоспитания,ре
шаетзадачусозданияцельной,гармоническиразвитойличностиказахстанца,отвечающейтребованиямсправе
дливости,законности,нравственности.
ДиалектическоевзаимодействиевоспитанияправовойкультурыссистемойидеологическойработывКазах
станепредставляетсобойкомплексеговнешнихструктурнофункциональныхсвязей.Неменееважно,однако,раскрытьосновныевнутренниеструктурнофункциональныесвязисистемывоспитанияправовойкультурыдлячего(какиприисследованиивсякойсистем
ы)нужноизучитьпреждевсегоеевнутреннеестроение,тоестьустановить,изкакихкомпонентовонаобразована,
каковыееструктураифункции,атакжесилы,факторы,«обеспечивающиееецелостность,относительнуюсамос
тоятельность»[3].
Казахстанскаяпрактикапоказывает,чтотам,гдехорошопоставленаработаповоспитаниюправовойкультур
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ы,соответственносокращаютсянарушениязаконодательства,укрепляетсяпроизводственнаяитрудоваядисци
плина,сокращаетсячислоантиобщественныхпроявлений.Однимизпримероввэтомотношенииможетслужит
ьопытработыТемиртаускогометаллургическогозаводаКарагандинскойобласти,гдеподеловомуорганизовановоспитаниерабочихислужащих.Запоследние5летназаводенебылослучаянезаконных
увольнений.
Неоценимойпомощьюдолжностнымлицам,активистамобщественныхорганизаций,членамтрудовыхкол
лективовявляетсяорганизациясистемыправовогообучения,непосредственновколлективахтрудящихся.При
этоиспользуютсясамыеразнообразныеформывоспитанияправовойкультуры:индивидуальныеиколлективн
ыевыездысотрудниковоргановохраныправопорядка,работниковадвокатурыидругихправовыхслужбнамест
а,гдеонивыступаютслекциямиидокладами,проводятбеседы,даютконсультации,участвуютворганизациипр
авовойучебы,осуществляютприемнаселенияпоместуработывустановленныедниичасыит.д.
Формированиеправосознаниясельскихтружениковтребуеттакжепристальноговниманиясостороныгосу
дарственныхоргановиобщественныхорганизаций,занимающихсяпропагандойзаконов,правовойполитикии
воспитаниемправовойкультуры.ВэтомотношениихорошийопытнакопленвКармакчинскомрайонеКзылорд
инскойобласти.
Важноезначениевэтойсвязиприобретаетпроблемаповышениянаучногоуровняподготовкисамихюридич
ескихкадров.ПоэтомувполнесвоевременнымиявляютсяпредложенияосозданиинаучнокоординационногоорганаправаРК,которыйвзялбынасебяфункцииразработкиконкретныхрекомендацийпоприемустудентоввсредниеивысшиеучебныезаведенияпоюридическимдисциплинам,оптимальном
уразмещениююридическихучебныхзаведений,расширениюсетисреднихспециализированныхюридическихшколит.д.Представляетсятакжецелесообразнойпередачанынесуществующихспециал
изированныхюридическихучебныхзаведенийвведениеМинистерстваЮстицииРК,чтопозволилобы,нанашв
згляд,лучшерешатьвопросыраспределенияюристовпоадминистративноэкономическимрегионамиотраслямхозяйства.
ВэтойсвязипредставляетсяправильнымсозданиеврамкахнаучнокоординационногоорганаправаРКсамостоятельнойсекции–
«научныеосновывоспитанияправовойкультурыиправовойпропаганды»,котораядолжнавестиработупосогл
асованиюусилийвправовом,политологическомисследованииданнойпроблемы,централизованныйучетиизу
чениепредложенийгосударственныхорганов,общественныхорганизацийигражданпосовершенствованиюв
оспитанияправовойкультурыиправовойполитикивстране.Такаякоординациядеятельностинаучныхучрежде
ний,ученых,государственныхоргановиобщественныхорганизацийбудетспособствоватьвооружениюпракт
ическихработниковтеориейисовременнойметодикойвоспитанияправовойкультуры.
1 ИвановА.С.Комплексноевоспитание.-СПб.,2014.-С.15.
2 ВасинаЭ.Л.Воспитаниеиегопроблемы.-М.,2013.-С.125.
3 ТарасенкоИ.П.Системавоспитания.-Харьков,2012.-С.32.
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МОЛЧАЛИВЫЕСВИДЕТЕЛИИСТОРИИ
А.И.Артемьев–д.филос.н.,профессор
ДолгиегодымногимКазахстанпредставлялсякаккрай«безбрежныхстепей»,заселённыхкочевниками.
Авторстатьи,базируясьнаконкретныхисточниках,атакжеисторическихпамятниках,убедительнопоказываетнесосто
ятельностьтакогопредставления.
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Он,какимногиеучёныеархеологи,настаиваетнатом,чтоещёдопринятияисламаувосточныхплемёнуспешносочеталисьоседлостьикочевничеств
о,существоваласамобытнаякультура.
Исламвнёссвоюлептувэтобогатствобылыхвремен,вомногомобогативего.
Ключевыеслова:кочевники,оседлость,курганы,кешки,цитадель,шахристан,рабат,мазары,мавзолеи

Многимлюдям(идажеучёным)Казахстандолгоевремяпредставлялсякаккрай«безбрежныхстепейиобите
лькочевников».Так,вкниге,«Туркестанскийкрай»,изданнойв1913г.,еёавторВ.И.Масальскийписал:
–
ВсущностивсяисторияСреднейАзиипредставляетисториютысячелетнейборьбыкочевогонаселения,обитав
шеговстепях,снаселениемоседлым,жившимуподошвыгориподолинамрек.Просторстепей,зависимостьсущ
ествованияотскотоводства,требующегообширныхпастбищ,идругиеусловияжизненногоукладакочевниковс
делалиегоснезапамятныхвременврагомоседлогожителяивселиливнегострастькразрушениювсехпрепон,ме
шающихсвободномупередвижению.Идеалкочевника–
безграничнаястепь,покрытаястадамитучногоскота,ипоэтомуонприпервойвозможностисмететслицаземлив
се,чтомешаетейстатьпастбищем.Сады,дома,великолепныезданияипроизведенияискусстваненужныинепон
ятныдлякочевника,какнепонятнаиненужнавсяоседлаякультура.Еслибыкочевникимогли,онивесьмирбыобр
атиливпастбища.[1]
Конечно,укаждого,ктомаломальскизнакомсисториейКазахстана,этотпассажвызовет,поменьшеймере,улыбкуиудивление.Новедьтакое
мнениедолгиегодынавязывалосьобществу,вызываяестественныйстрахпередкочевниками.Думается,чтодел
алосьэтовполнесознательно,хотя,возможно,иотнезнанияинепониманиятехпроцессов,тойвзаимосвязикочев
огоиоседлогонаселения,темболее,что«чистыхкочевников»историявообщенезнает[2].
Исвидетельствотомудесяткицветущихгородовспрекраснымиархитектурнымиансамблями,сдворцамии
мечетями,смедресеиудивительнымипроизведениямигончарного,кузнечногоиювелирногоискусстваужевпе
риодсредневековья.
Вотчтопоэтомуповодутысячелетиетомуназадписаларабскийгеограф,уроженецИерусалима,объездивши
йвсемусульманскиестраны,МухаммедибнАхмед-алМакдисиобИспиджабе(современномШымкентеиприлегающихкнемуземлях):
–
ОкругИспиджабрасположенпосрединеобластиМавераннахра(имеетсяввидуЮжныйКазахстаниСевероВосточныйУзбекистан),егоглавныйгород–
тогожеимени.КчислуегогородовотносятсяХирлуг,Джумишлагу,Арсубаникет,Бараб,Шавагар,Сауран,Тура
р,Зерах,Шагилджан,Баладж,Барукет,Бурух,ЯганДжамукет,Шельджи,Куль,Сус,Такабкет,ДехНави,Кулан,Мирки,Нушкет,Лакра,Джамук,Урду,Невакет,Бал
асагун,Лабан,Шуй,Абалык,Маданкет,Барсиан,Балыг,Джаркан,Яг,Якалык,Раванджам,Катак,Шур,Чашма,Д
иль,Авас,Джаркент.[3]
Да,многиеизнихпогибли,ноученыеархеологи,географы,историкиивостоковедыубедительнодоказали,чтоувосточныхплеменуспешносочетали
сьоседлостьикочевничество.Томуподтверждение–современныераскопкинатерриторииКазахстана.
Какпишутавторыоченьсодержательнойиувлекательнойкниги«ДревниегородаКазахстана»К.Байпакови
Л.Ерзакович,«можносуверенностьюсказать,чтовдревностиздесь(т.е.вКазахстане–
А.А.)существоваласамобытнаякультура,втечениетысячелетийсоздаваемаяупорнымтрудомместногонаселе
ниясокружающиминародами.Традицииидостиженияэтойкультурыбережнохранилисьипередавалисьизпок
олениявпоколениеивошливдуховнуюиматериальнуюсокровищницусовременныхнародовКазахстана».[4]
Имвторятиавторыкниги«ДревниепамятникиКазахстана»К.АкишевиЕ.Агеева.Онипишут:
–
БогатствоКазахстанапамятникамистариныобщеизвестно.Косновнымнаиболеечастовстречающимсявидам
археологическихпамятниковотносятся:курганы(древниепогребения),стоянки(местакратковременногожит
ельства),поселения(местадолговременногожительства),городища(развалинысредневековыхгородов),каме
нныебабы(древнейшиеизваянияизкамня),наскальныерисунки,древниерудникииоросительныеканалы.[5]
Ноиисламвнессвоюлептувэтобогатство,нетольконенарушаявеличияимолчаливоеспокойствиебылыхвре
мен,ноивомногомобогативего.
Доприходаисламаместадревнихпогребенийподразделялосьнакурганныеибескурганные.
Курганные–этомогильники(группапогребений),укрытыенасыпямикурганами,сооруженныеизземлиикамней.Высотаихот0,5до2метров.Правда,былиоткрытыикурганывысото
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йот5до20метров.
Бескурганныепогребения–
этоте,надкоторыминетнасыпи.Нооничащевсегоимеютнадмогильныесооруженияввидевысокихкаменныхп
лит,образующихгеометрическиефигурыиликруг,овал,которыеслужилиоградами.
Сприходомислама,какутверждаютК.АкишевиЕ.Агеева,«всеменьшеименьшесталосооружатьсянадгроб
ныхнасыпей,заключающихподсобойсложныесооруженияизкамняиплит,анередкоикирпича.Утратилисвоез
начениеисложныесооруженияоколокурганныхнасыпей,пересталиставитьнамогилыскульптурныеизображ
ения,изваянныеизкамня.Всехудожественноетворчество,многовековойопытвстроительномделе,истокикото
рогоархеологинаходятужевэпохубронзы,народныемастераиспользовалидлявозведенияновойформынадгр
обныхсооружений–
мазаров.Курганныезахороненияутратилисвоепрежнеезначениеистерлисьвпамятинарода».[6]
Ноприэтомследуетотметить,чтодошедшаядонашихднейформамусульманскоймогилысподбоемимеетдр
евнеепроисхождение(археологамивскрытытакиемогилы,относящиесякпервымвекамдонашейэры).Всеэто,
видимо,былосвязаносостремлениемохранитьтрупотзабрасыванияземлейскамнями.Неменеедревениобыча
йперекрытиядеревомверхамогилы.
ВСредниевекапроисходитизменениепланировочнойархитектурыоседлыхпоселений.Вместодревнихгор
одов-крепостейпоявляютсяукрепленныезамки–
«кешки»,которыесовременемпревращаютсявцитадели.Затемвокругиилисоднойстороныцитаделиразраста
лсягород,именуемыйвСреднейАзии«шахристан»,окруженныйкольцомоборонительныхстен.Обычновшах
ристаненаходилисьбазары,жилыедомазнати,чиновников,крупныхремесленников,торговцев,атакжекульто
выезнания.Придальнейшемростегородавнемвозникалипредместья–
рабаты,заселенныемелкимиремесленникамииторговцами,беднотой.Города,имеющиеуказанныетричасти(
цитадель,шахристанирабат),внаучнойлитературеполучилиназваниегородов«мавераннахрскоготипа».Арх
еологическиеисследованияТараза,Кулана,Бабаатыидр.установилиналичиевнихструктурныхчастей,свойственныхгородам«мавераннахрскоготипа».[7]
НатерриторииКазахстанасохранилосьнемаломазаров,которыебыливозведенынадмогиламитех,когонар
одсчиталсвятыми.Этипамятникиимеютбольшоеисторикоархитектурноезначение,хотявподавляющембольшинствеосамихпогребенныхнетникакихсведений.
Длястроительствамазаровприглашались,судяповсему,самыелучшиеумельцы:строители,художники,ску
льпторы,умеющиеприпроведениистроительнооформительскихработобъединитьнародныерисункииорнаментысформамизданий.Поэтомувсеэтисооруже
нияисегоднявызываютвосхищениеиудивление,ибовеликоеискусствоимастерствовсегдазахватываетдухуте
х,ктохотьразимелвозможностьувидетьтворческоечудосвоимиглазами.
Развенебудоражатсегоднявоображениеостаткисооруженияизкаменныхплит–
памятник,связанныйснароднойлегендойоместепогребениягероевлирическойпоэмыКозы-КорпешиБаянСулу–однойизвеличайшихпесенвечнойлюбви?
ЭтотпамятникнаходитсянатерриториибывшейСемипалатинскойобласти.ВЦентральномКазахстанесох
ранилисьтакиеоднокамерныепортально-купольныемавзолеиXII-XIVвв.,какАлаша-ханиДжошихан.Ихосновнымиважнымэлементом,создающимвесьобликсооружения,являетсяглавныефасад–
мощныйпортал,куполикубическоеоснование.
МавзолеиАлаша-ханиДжоши-ханрасположенынаберегахрекиКараКенгер.Ониоченьпохожи:одинаковаякубическая(квадратная)основа,завершающаясякуполом,тотжемассив
ныйпештак(портал)сострельчатойаркой.Но,приближайшемрассмотрении,они,конечноже,отличаютсядруг
отдруга.МавзолейАлаша-хан–
болеестройноестроениесуходящейввысьлегкостью.Гладкиенаружныеповерхностибоковыхизаднихстенос
новымавзолеяимеюторнаментальнуюкладкукирпича,которыйуложенввидетреугольников,ромбов,елкиит.
д.Входывмавзолейоформленыввидениш,чтоявляетсяхарактернойособенностьюкультовойархитектурыказ
аховX-XVвв.[8]
НаивысшегорасцветадостиглаархитектураприКараханидах.НатерриторииКазахстанасохранилисьилиу
целелиостаткитакихпамятниковкараханидскогопериода,какмавзолейБабаджихатун(XIв.),Карахана(XIв.),Айша-биби(XI-XIIвв.)вЖамбылскойобласти,Жубан-ана(XIXIIвв.)вбывшейЖезказганскойобласти,банивг.Таразеидругие.
НаиболеераннимизнихсчитаетсямавзолейБабаджи-хатун,относящийсяккупольноцентрическомутипумемориальныхсооружений,имеющихэтапноезначениевразвитиисредневековойархите
ктуры.
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МавзолейКарахана,понародномупреданию,сооруженнадмогилойоснователядинастииКараханидов.Уче
ныесчитают,чтоэтотпамятникзодчестваявляетсяпромежуточныммеждумавзолеямиБабаджи-хатуниАйшабиби.Последнийотноситсякцентричномутипумемориальныхсооруженийиимеетидентичноерешениевсехф
асадов.Поосямстен–проёмыглубокихниш,перекрытыестрельчатымиарками,клинчатыеархивольты*которыхопираютсянакруглыетрехчетвертныеколонкислирообразнымикапителями.Почетыремугламзданиявыступаютмассивныекруглыеколонны,которыенадветретивысо
тырельефнымпоясомразбитынадвазвена;стволнижнегозвенарасширяетсякнизу,аверхне-го–
кверху,наподобиедревнихсреднеазиатскихдеревянныхколонн.Верхнийярусрешенкакдекоративноеобрамлениетимпановарок.Этотприём,примененныйнастроительствемавзолеяКарахана,получилболеес
овершеннуюразработку.ЕслиумавзолеевБабаджихатуниКараханаархитектурныйдекорпредставленскромнойкирпичнойорнаментациейлишьвпортальнойча
сти,тонамавзолееАйшабибионпредставляетсплошнуютерракотовуюоблицовкусбогатымииразнообразнымигеометрическимиирас
тительнымимотивамиузоров.
КгруппепамятниковЦентральногоКазахстанаотноситсямавзолейАякхамыр(конецXIIвека).Онпредстав
ляетсобойпортально-купольныйтипнадгробныхсооружений.
Надоотметить,чтоЦентральныйКазахстансохранилбольшоеколичествообъектовмемориальнойархитек
туры,посвященныхпамятитехилииныхправителей,кпримеру,мавзолеиЖучи-хана,Алаша-ханаидругие.
Сохранилосьибольшоеколичествомавзолеев,сооруженныхужевболеепозднеевремя:Жуздень,Бурабай,Т
орт-Кара,Дуйсенбекидр.
ЯркоепредставлениеобуровнеразвитияказахскойнациональнойархитектурыXVIIIXXвековдаютипамятникиУстьУртыиМангышлака.Кпримеру,некропольДаумшар,расположенныйнаберегур.Эмбаисостоящийизсемимав
золеевимазаров.
ИнтереснымипамятникамимусульманскойкультурыславитсяиЮжныйКазахстан:мазарыАйшабибииБабаджанхатунблизТараза,группамазаровнатерриторииСайрана(изнихнаиболееинтереснымавзолеиАбдул-АзизбабаиКарашаш-ана)и,конечноже,величественныймавзолейАхмедаЯссави(Туркестан).
В3-хкилометрахотразвалиндревнегогородищаОтрарнаходитсямечетьАрслан-Баба–
замечательныйархитектурныйпамятник,анастаромузбекскомкладбищеТараза–мазарАулие-атаКарахана,которыйполегендеявляетсянетолькопокровителемгорода,ноипотомкомХоджиАхмедаЯсави.
ОднимизлучшихпамятниковКазахстанаявляетсяимавзолейСырлы-тамвКызылОрдинскойобласти.ВТаразеиегоокрестностяхсохранилисьнекоторыепамятники,относящиесякXIIIXIVвв.ЭтомавзолейДаут-бека(1262),Тек-турмаса(XIVв.).
КультовыеимемориальныепамятникиXV-XVIIIвв.обычноразделяютнатриосновныегруппы:
-накупольныемавзолеи;
-наразличныеограды(сагана-там,торт-кулан);
наобширнуюгруппуразличныхнадгробныхинадмогильныхстел(сыпа,уштас,бестас,койтас,кулуптасидр.).
Мавзолеипокомпозицииделятсянабашенные,портально-купольные,центрические.Потипуперекрытиянамавзолеисосферическимишатровым(коническим)куполомсбарабаномилибезнего.
КбашеннымсооружениямXV-XVIIIвв.относятсямавзолеиШик-НиязаиКарамакчи-АтывКзылОрдинскойобласти,мавзолейвСузакеидругие.
Кпортально-купольным:мавзолеиОкши-АтаиЖунус-АтанаюгеКазахстана,Ай-кожавКзылОрдинскойобластиидругие.
МавзолеиУстюрта,Мангышлака,Приуралья,построенныевXV-XVIIIвв.,напоминалижилищеповозки,широкораспространныеумногихкочевыхнародовевразийскихстепей.
РассказываяошедеврахисламскойцивилизациинатерриторииКазахстана,нельзянеостановитьсяещенаод
номвеликолепномпамятнике–
ЖаркентскоймечетивПанфиловскомрайонеАлматинскойобласти.Решениеоеестроительствебылопринятов
1887г.наодномизсобраниймусульманскойобщины.Апопечениеосооружениизданиявзялнасебякупецперво
йгильдииВалиАхунЮлдашев.Кработебылипривлеченыболее100лучшихмастеров-строителей.
Основнымстроительнымматериаломприсооружениимечетислужилибревнатяньшанскойели,доставляемыесАксуйскихиКетменскихгор.
ОттрадиционнойархитектурыСреднейАзиииКазахстанастроителипозаимствовалирешениевходногопо
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рталастакимихарактернымиегоатрибутами,какбольшаяцентральнаяарка,угловыебашнигульдасты,имитирующиеминареты,купольныеперекрытия,различныекартуши*сэпиграфическиминадпися
ми,резьбапогангу.**
Архитектурныевосточныетрадицииздесьобогащеныместнымистроительнымиприемами,которыеприда
ютмечетиособоесвоеобразие.
Вовнешнемобликезданияпоявилисьтакиеэлементызодчества,как«парящаякрыша»сизогнутымикверхук
онцамиската,галереявокругзданиясцилиндрическимиколоннамибезкапителей,большойкарниз.
Остовмечетисоставляют122деревянныхстолба,соединенныхмеждусобойсистемойбалокинасадок.Карн
изыкрышбогатоукрашенырезьбойподеревусяркойполихромнойросписью.Поверхностьарокистентакжепок
рываютросписьирезьба,создающиевпечатлениеажурнойлегкостииизысканности.Средирастительныхмоти
вов,преобладающихворнаменте,встречаютсяизображениядикихифантастическихживотных,птиц,рыб.Кол
оннымечетиоклеенывнесколькослоевгрубойматериейиокрашеныцветнымилаками.Такаяокраскапредохра
няладеревоотгниенияивтожевремяпридавалаархитектурелегкостьиторжественность.Колонныпоставлены
накаменныеопоры–
базы.Вместокапителейнанихвыполненыпояски,украшенныезамысловатойрезьбойсиспользованиемгеомет
рическихирастительныхмотивов.
Намусульманскиепраздникивмечетьприходилимузыканты.Втакиедниснадворотнойбашнираздавались
дробныезвукибарабанов,созывающихлюдейкмолитве.Открывалисьвседверииворота.Верующиерасполага
лисьнетольковздании,ноиводворе.[9]
И,конечноже,нельзянесказатьособоомировомшедевре–мавзолееХоджиАхмедаЯсави.
* Картуш (франц. сartouche), украшение в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором изображены
герб, эмблема, надпись. Картуши помещались с XVI в. над парадными входами в здания, на надгробных плитах.
** Ганг, ср.-азиат.название вяжущего материала, получаемого обжигом камневидной породы, содержащей гипс и
глину.

Попреданию,взнактраурапоумершемуввозрасте63летпророкуМухаммаду,которогоХоджаАхмедЯсави
считалсвоимглавнымучителем,он,достигнуввозрастаПророка,удалилсявподземнуюкельюоколомечетиита
кпровелостатоксвоихдней.[10]
Умервеликийсуфийв1166/67г.исбольшимипочестямибылпохороненвгороде,гдеонпроповедовал.Надмо
гилойбылсооруженнебольшоймавзолей.
Выдающийсяпамятникархитектуры,которыйсегоднявошёлвсокровищницумировыхшедевров,былпост
роенужеприТимуре.Документысвидетельствуют,что,осмотревмавзолей,построенныйвXIIвеке,Тимурпове
лелснестиегоинаэтомместепостроитьновыйвеличественныймавзолей.
Различныеписьменныеисточникисвидетельствуютотом,чтоТимурличноучаствовалвразработкепроекта
будущегомавзолея,давалконкретныеуказаниястроителям.
Мавзолейпредставляетогромноепродольно-осевоепортальнокупольноесооружение.Размерыеговплане46,5×65,5метра.Зданиеимеетогромныйпортал(ширина–
около50метров,портальнаяаркапролетомв18,5метра)ирядкуполов.Вокругегоцентральногозалаобъединено
более35помещенийразличногоназначения.
Высотазданиядоверхнейточкикуполацентральногозала37,5метра.Толщинанаружныхстенсоставляет1,8
-2метра.[11]
Дажеэтотвесьмакраткийобзорнекоторыхпамятниковмусульманскойархитектурыпоказывает,насколько,
во-первых,онауникальна,авовторых,чтоисламвказахскуюстепьпришёлнетольковвидерелигии,ноисвоеобразнойразвитойкультуры.[12]
1 Цит.по:БайпаковК.,ЕрзаковичЛ.ДревниегородаКазахстана.–Алма-Ата:Издательство«Наука»,1971.–С.8-9.
2 См.тамже:–С.9.
3 Цит.потомужеисточнику.–С.10.
4 Тамже.–С.209.
5 АкишевК.,АгееваЕ.ДревниепамятникиКазахстана.–Алма-Ата,1958.–С.6.
6 Тамже.–С.13.
7 Казахскаясоветскаяэнциклопедия.–Алма-Ата,1981–С.548-550.
8 Подробностиобэтомсм.:АкишевК.,АгееваЕ.ДревниепамятникиКазахстана.–С.30-34.
9 БалгабаевМ.Архитектурно-художественныйкомплекс«Джаркентскаямечеть».–Алма-Ата:Изд.во«Онер»,1986.
10 НурмухаммедовН.-Б.МавзолейХоджиАхмедаЯсави.–Алматы,1980.–С.17.
11 Тамже.–С.19-25.
12 ПодробнееопамятникахДревнегоКазахстанасм:КазахскаяСоветскаяэнциклопедия.–С.549-558.
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Түйін
Ұзақ жылдар бойы көпшілік Қазақстанды көшпенділер қоныстанған «шетсіз-шексіз» кең дала деп түсінген.
Мақаланың авторы нақты дереккөздер мен тарихи ескерткіштердің негізінде бұдай түсініктің дұрыс емес
екендігіне көз жеткізеді.
Ол көптеген археолог ғалымдармен бірге шығыс тайпаларында исламды қабылдағанға дейін отырықшылық пен
көшпелі өмір салты табысты үйлесім тапқанын, өзіндік мəдениеттің болғанын дəлелдейді.
Ислам өткен уақыттың осы қазынасына өз үлесін қосты, оны байыта түсті.
Тірек сөздер: көшпенділер, отырықшылық, қорғандар, кешки, цитадель, шахристан, рабат, мазарлар, кесенелер
Summary
For many years a lot of people has imagined Kazakhstan as a land of "boundless steppes" populated by nomads.
Having based on the specific sources, as well as historical monuments, an author clearly shows the inconsistency of this
view.
The author, as well as many archaeologists, insists that even before the adoption of Islam eastern tribes successfully
combined sedentary and nomadism and had their own distinctive culture, while Islam has contributed in many ways to the
enrichment of the olden days.
Keywords: nomads, sedentary, mounds, keshki, citadel, shahristan, rabat, mazar, mausoleums

МЕРЕЙТОЙ – 75 жас
ЮБИЛЕЙ – 75 лет

АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеттіңсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,ҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлы75жасқатолыпо
тыр.
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РаушанбекБоранбайұлыныңмерейтойыменбіздіңжурналредакцияалқасықұттықтайды.Мықтыденсаул
ық,өмірдебақыт,шығармашылықтабыстілейміз!
РаушанбекБоранбайұлыныңмерейтойынабайланыстыəріптестеріменшəкірттерініңолкісіжайлыжазған
мақалаларынжариялапотырмыз.
ҚАЙРАТТЫҒАЛЫМ-ҰСТАЗДЫҢӨШПЕСІЗІ,СӨНБЕСНҰРЫ
Е.Алияров–Қазақстангуманитарлық-саясиконъюнктураорталығыныңпрезиденті,с.ғ.д.,профессор
Ғылымсөзіқозғалғанда,оныңұшықиырыжоқтеңізекендігіелестейді.Адамөмірініңқымбатуақытыменқажырлыеңбегінталапететінде,осығылы
м.Нəрлігіадамбойынатамған,қоғамныңөркендеуіне,ғылымныңдамып,жүйелеуінежəнеболашақжасғалымд
ардыдайындауғадақымбатуақытыменөнімдіеңбегінсіңіргенжəнесіңіріпкележатқанкөрнектіғалымұстаздарбар.Сондайжарқынғалымдардыңжұлдызы,саясаттану,əлеуметтануғылымдарыныңжүйеленуінеел
еуліүлесқосқан,ұлағаттыұстаз,АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеə
леуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,ҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровағамыз.Ұстазбо
йынанжылылебізбенбарлықтəжірибесіненөткізгенбіліктілігіəрқашансезіліптұрады.Текғылымменоқытуш
ылық,тəрбиеменжетекшілікемес,соныменбіргеөзортасындақұрметтелген,кейінгібуынғақалдырғанмұрасы
дақастерленіп,қоғамныңбіршамасаласынабағытталғанеңбектерімаңызғаие.Əрбірғалымұстаздыңмақсатыдаосы.Дарыниесініңғұмырлықөміріменұштастырғанғылымжолыдатанымды.
2005жылданберіРаушанбекБоранбайұлыменғылымжəнебілімберусаласындабірігіпжұмысжасапкелемі
з.АғамызҚызылордаоблысы,Қармақшыауданындаөсті.Кеңестікдəуірдіңөздамуынқадамдапбасып,қазақелі
ніңашаршылықпенқатаррепрессияныңқарабұлтынжаудырғанзаманеді.Түнергентүнектіңбуылынанжадырайшыққанболашақғалымныңбейнесіжаскезіненбасталғаны,оныңкелесіөмірініңкелбетіненаңғарамыз.Жаратылысынаналғыр,еңбекқор,өнегелітұлғалығыныңсебебіменғылымсаласы
ныңірітарауларыфилософия,саясаттану,əлеуметтанужəнет.б.салаларындаеңбекетіпкеледі.
Жастайынанғылымғақызығушылығы,оныңғалымболамындегенынтасыешқашанбасылмады.Алғашеңб
екжолынонсегізжасындаҚызылордаоблысы,ҚармақшыауданындағыТұрмағанбетауылындабастайды,кейі
нКеңесАрмиясыныңқатарындаəскериборышынөтеп(19591962),бөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынбасары,взводкомандиріміндеттерінатқарды.Əскерденора
лғаннанкейінсонауКиевқаласындағыТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософия
факультетінетүсіп(1962),оқубарысындаүздіктердіңқатарындаболғанағамыздысондааспирантурағаалыпқал
ады.КеңесмектебіүздіктерініңқатарындаболғанКиевмемлекеттікуниверситетініңаспирантурасын1970жыл
ытəмамдайды.
Болашақұстаз,ғылымкемеңгеріРаушанбекағамызаспирантураныбітіргенненкейін,елінеоралып,19711988жж.əл-ФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософияэкономикафакультетіндеағаоқытушыболып,ұстаздықтыңсаражолынбастайды.Ғылымжүгінқатарарқалаған
ағамызшəкірттертəрбиелейжүре,ғылымнанешқолүзбеді.Шығармашылықтыңдажібінқатарұстады.Соларал
ықтаКиевқаласынақайтаоралып,1982жылыдокторантураныаяқтайды.ƏлФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетіндедоцентболыпқызметатқарып,мұндаұлттыққатынастар
саласындаҚазақстанүшінғылымизерттеудіңжаңабағыттары,атапайтқанда,ұлтаралыққарымқатынастармəдениеті,жалпықазақстандықкелісімменпатриотизмбағыттарыныңдамуынақомақтыүлесқост
ы.
Ғылымменөмірдісабақтастырғантұлғажекеөмірсəніндекелтіребілді.ОтбасынашырайбергенМеруертсы
ндыарудыөмірінесерікетті.Жанжарықазірпедагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор.ТалғампаздабиязыМеруертРаушанбекБоранбайұлыныңболашақғалымретіндеқалыптасуынаықпалеткенжандардыңбірідесекқателеспейміз.Берертағлымымолжанұяныңберекеліболатынысөзсіз.АғажеңгеміздіңқызыМайя,ұлдарыМаратжəнеҒалымжанəкежолынқуғанғылымисаласыныңқызметкерлері,бірізаңғылымдарыныңкандидатыболса,кенжеұлысаясиғылымдарыныңкандидаты,Абайатындағы
ҚазҰПУ-ніңтарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетідеканыныңорынбасары.ҰлқыздарынанбеснемересіАқрано,Диляра,Аллаяр,Алияр,АхмедияржəнешөбересіРаянбар.Ұлағаттығалымныңүлкенжанұясыəрқашанағағадемеуболып,тектіліктіңмұрасынжалғастырыпкеледі.
Ғалымныңшынайыкелбетініңшамшырағы,оғанықпалеткен,дұрысжолкөрсетебілген,əлбеттеоныңұстаз
ы.БолашақғалымныңболмыстықсипатыныңкемелденуінежолбергенКеңесОдағыныңатымашһүракадемикт
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ерП.В.КопнинжəнеВ.И.Шинкарук,профессорларД.Ф.Острянин,И.Д.Назаренко,И.В.Бичко,В.С.Дмитричен
ко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольныйдың,отандықғалым–
академиктерБ.А.Тулепбаев,Д.К.Кішібеков,М.Т.Баймаханов,профессорларБ.Б.АмантаевпенН.Д.Джандиль
динніңақбатасыналған.Осынаутайғақжолдансүренбейөтуінесебепкерболғанұстаздардыңағаныңғалымреті
ндетолысуынақосқанүлесініңнəтижесідеайқынжəнеосындайазаматтытəуелсізелболғанзаманныңқұшақжая
қарсыалғаны,əринесабақтастық.
Болашақкөрнектіғалымғылымижолдыңкүрделіжолындақажырлыеңбегінжалғастырды.19881990жж.РаушанбекБоранбайұлыпартиялықжұмыстаболып,ҚазҰУдедоцентікжұмыстықатаратқарды.ЕгемендікалғанжылыҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚа
зақстанменеджмент,экономикажəнеболжамдауинститутыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,ҚазақстанРес
публикасыныңПрезидентАппаратыныңкеңесшісіболыпқызметатқарды.Қазақбасынабаққонғантəуелсіздік
тіңақтаңындамемлекеттіңкелешектікмəселелеріншешкенмаңыздыжұмыстардыжүргізебілді.
Ұстаздыңтағыбірасылқасиетішəкірттəрбиелеуекенідеəмбегеаян.Міне,сондаймақсаттыалғақойған,шəкі
рттердіңбарыншанəрлібілімменсусындауынаүлесқосудыармандағанжанныңсөзіменісібірізділіккеқұралға
н.Соныңайғағыретіндеұстаздыңалдынақойғанмақсаттарыныңбірідеосыболатын.Сөйтіп,1997жылыҚазақст
анныңқарашаңырағыАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметта
нукафедрасыныңмеңгерушісі,соныменбірге20002002жж.дейінсолуниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарды.Оқупроцесініңағзасынт
ұнықигергенбіліктіжетекшеніңіскерлігінəижесіндекөптегенжұмыстаржасалды.2009жылдыңоқужылынанб
астапосыоқуорыныңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасының(магистратуражəнеPhDдокторантура)меңгерушісіболыпқызмететіпке
леді.Онсегізжылданберіқарашаңырақтыңтөріндеқайраттыеңбегіменерекшеленіп,ғылымныңдамуынаөзүле
сінқосыпкеледі.
Ғалымныңғылымменоқупроцесіндеүлкенжетістіккежеткізгеншыңдарыныңбірі–алысжақыншетелдердіңтəжірибесіментанысқанаға,оқупроцесінесаясаттанупəнініңмаңыздылығыненгізіпқанақ
оймай,пəнніңнегізгіоқуқұралдарыменіргеліеңбектерінқатардамытты.Жаңаелболыпқайтақалыптасыпкеле
жатқанелдіңжастарынамемлекетпенхалықарасындағысаясипроцестерді,оларарасындағыбайланыс,қоғамн
ыңажырамасбөлігіазаматтыққоғамменсаяситерминологияныдұрыстүсінудеосыпəнніңтаптырмасқұралеке
ндігіндəлелдейалды.Кемеладамныңотанымыздыңболашақжасбуынынасаясисананыңдұрысқабылданып,о
рнықтысезінеалуынадаүлесікең.
Қазақстандағанаемес,соныменбіргешетелдердедебелгіліғалым,тамашажолдасағажəнеоқытушы,студенттердің,магистранттарменPhDдокторанттардың,жасғалымдардыңкөрнектіұстазы
болабілді.«Еренеңбегіүшін»медальменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңірге
неңбегіүшін»төскетағылатынбелгіменмарапатталғанжəне«ҚРжоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»,ҚРҚызылордаоблысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атағыныңиегері.Р.Б.Əбсаттаровғылым
ижұмысындажоғарыжетістіктергежеткеніүшінҚазақстанменУкраинаныңҚұрметмақтауграмотасыменмар
апатталған.Құрметпенықыласқалайықболғанұстаздыңеңбегіəрқашанбағаланар,патриотты,білімді,намыст
ыұрпақтыңдіңгегінқалаудағыжемісідеосылардыңайғағы.
ПрофессорРаушанбекБоранбайұлы,соныменқатар,Қазақстанныңғылымтеңізіндеатаулытұлғалардыңбірі,атапайтқанда,саяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдардыңдамуынаүлкенүлесқосты.Оныңтоғызтілде40монография,кітаптар,кітапшалар
,оқуқұралдарынжəне600-денастамғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжарияланғанытекбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңіненбелгі
лі.Оныңеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнесаясифилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеиема
ңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.Оныңесімісаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықс
ана-сезім,республикадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеу,этнокелісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңойлауқабі
летініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанут.б.сияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуымендамуым
енбайланысты.Осындайқарымдыеңбектіңқаламынантуғанұстаздыңғылымкөкжиегіментұтасыпкеледі.
ЖОО-дағысаясаттану,əлеуметтанупəндерініңбілімберуүрдісінеетенекіргізілуініңқазығынқаққандардыңбіріболыпқазақғалымыныңəлеуметтіксаясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаңашылдыққаиеек
ендігінекөзжеткізугеболады.Оныңбойындаынталығалым97
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теоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан,салыстырмалыматериалдардытеориялықжағынанұғы
нуғабағытталғанжаңалықтаржəнеілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеə
леуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдамаларжасаған.Осытұстағалымныңбірегейжəнеіргелімоногр
афиялары:«Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарымқатынастар»(1977),«Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы»(1982),«Ұлттықпроцест
ер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары»(1995),«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»(2007),«Этносаралыққа
рымқатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе»(2012),«Əлеуметтану:өзектімəселелер»(2013,2015),«Саясаттану
негіздері»(2011,2012)жəнет.б.Ғалымныңіргелізерттеулерінежоғарыбағаберіліпкеледі,ЖООстуденттерінің
білімалужағдайынақамқорлығы,мінеосындайағамыздыңтанымды,бағалыеңбектеріосысаланымеңгерудегі
негізгіқұралдардыңбірі.
Сондайақ,ағамызтəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымныңіргесінқалаушылардыңбіріжəнеқазақстанд
ықэтносаясаттанужəнесалыстырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінсалушыболыптабылады.Оныңэт
носаясаттануғылымимектебішетелдердекеңіненбелгілі.ПрофессорРаушанбекБоранбайұлыбелгілі,беделді
ғалым-этносаясаттанушыретіндеДиаспораныжаһандықзерттеудіңДүниежүзілікАссоциацияныңвицепрезиденті(«TheWorldAssociationofGlobalDiasporaStudies(WADIS)»,Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайла
нған.АссоциацияныңпрезидентіпрофессорЛимЧеВанөзараынтымақтастыңнəтижесіндеҚазақстандаболып,
лекциясеминарларынжүргізді.ЛимЧеВанмырзаныңұстазтуралымақтаулысөздеріағамыздыңбеделдіғалымекендігі
н,əлемдікғылымикеңістігіндегіқұрметінайғақтайтүседі.
Қашанболмасын,игіліккежəнеғылымжемісіүшін,соныменқатарғылымизерттеужұмысынадалатқарудаү
лкенұйымныңжұмысыншағынеңбекқорұжымбасыпжатады.Соныңайғағыретіндепрофессорбасшылығыме
нсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасығылымизерттеу,оқу-əдістемелікжəнесаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжетіпотыр,олеліміздіңəлеуметтіксаясиғылымындағыжетекшікафедралардыңжəнеіріғылымиорталықтыңбірі.Атапайтқанда,Раушанбекағаба
сшылығыменсоңғыонжылдакафедрамүшелері10тілде:22монография,38оқулықтар,оқуқұралдары,кітаптар,
брошюлаларжəне1000-нанасағылымижəнеоқу-əдістемелікмақалалар,олардыңішінде100ішетелдердежариялады.Кафедрадаөтежақсытəртіпжəнетəуірморальдықпсихологиялықклимат,шығармашылықахуалорнаған.
Ұстаздыңшынайыайнасышəкіртінебілімдіұғынықтыжеткізуі,соныменқатароныңалатынəсерідеөзгешеб
олуыкерек.Ұстаз-ағаныңалысжақыншетелдердеоқығандəрістері,оныңхалықаралықдəрежедегіғұламағалымекенінедəлел.ПрофессорРау
шанбекБоранбайұлыҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей
,Украина,Белоруссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріменғылымиорталықтарындабаяндамалармен
дəрістероқыды.Олшетелдерде60денастамғылымимақалаларбасыпшығарды.Ағажетекшілікетіпотырғанкафедрасышетелдердіңкөптегенғыл
ымимекемелеріменынтымақтастықорнатқан.Осындайынтымақтастықтыңнəтижесіқұрметтіұстаздыңбаста
масыменөткізілгенбірлескенсеминарлар,дөңгелкеүстөлдер,ғылымиконференциялар,симпозиумменкітапш
ығаруболыптабылады.СоңғыжылдарыжеткізілгенжетістіктердіңкөпбөлігіРаушанбекағаныңтікелейқатысу
ыменжүзегеасырылды.
Мəселен,оныңкафедрасыКореоуниверситетініңсаясаттанукафедрасыменбірлесіп«PoliticalChangesandEt
hnicKoreansinCentralAsia»аттығылымисеминарөткізді.Кафедраныңүшоқытушысыбаяндамажасады.Семин
ардыңматериалдарыСеулқаласында,ОңтістікКореядабасылды;Чоннамұлттықуниверситетініңғылымиорта
лығымен«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora»аттығылымиконференцияөткізілді(2012ж.).Кафедраныңалты
оқытушысыбаяндамажасады.КонференцияныңматериалдарыКванжуқаласында(ОңтүстікКорея)басылды;
2015ж.2324сəуіраралығындаОңтістікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңдиаспоракафедрасыменбіргежəнеАб
айатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңнегізінде«Қазіргіəлемдегідиаспоралардыңөзектімəселелері»тақырыб
ындадөңгелекүстөлөткізілді.Соныменқатар,кафедраоқытушыларының30ғылымимақалаларыБерлинқалас
ынданемістіліндебасылды.
Профессорағаүнеміөзмаңынақафедрақызметкерлері,аспиранттармендокторант,студенттернемесемагис
транттарболсын,ынтықтыжəнеталантыжастардытоптастырғанжəнетоптастыруда.Оныңшəкірттаңдаудағы
көрегендікқабілетініңбарлығы,ұстазтəмамдатқаншəкірттердіңеңбекжолдарынанбайқауғаболады.Жемістіғ
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ылымизерттеулердібелсендіпедагогикалықжəнеқоғамдыққызметтерменұштастырып,қоғамдықөмірдіңұй
ымдастырушылықтұстарындақатарұстапкеледі.Қазақстандағанаемес,соныменбіргеоныңсыртындадақоға
мдықжұмыстардыңəртүрлісалаларындақызметететінкөптегеншəкірттердітəрбиеледі.Ол20ғылымкандидаттарын,4ғылымдокторларын,6PhDдоктордыжəне30магис
транттыдайындапшығарды.1990жылдан2010жылдарарасындасаясижəнефилософияғылымдарыбойыншакандидаттықжəнедокторлықдиссертацияларқорғайтынҒылымиКеңестіңмүшесіболды.
Сырбойынаннəралыпөскенғалымұстаздыңғылымбелестерінбағындырған,əрбірқазақжүрегіндеұялатқанұстаздыңкөркембейнесініңнұрыешқ
ашансөнбес.Биылқарымдықаламынанбағамдыеңбекшығарған,жүректіазамат,асқарлыəкежəнеқадірмендіұ
стазРаушанбекБоранбайұлымерейлі75жасқатолыпотыр.Жастықдəуірденбасталғансаражолдыңөнбойынажинағанасылдыгауһары–ғылымболды.
Раушанбекағамыздымерейтойыменқұттықтайотыра,ғылымжанашырынақуаныштысəттерінтекынтыма
қтастықпенбірліктеөткізуінтілеймін.Өзісүйіп,ғылымменұстаздықтыөмірініңдағдысынаайналдыра,қиынды
қауырлықболмысынкөтеребілгенғұламаағамызғақажымасқайрат,зорденсаулықтілеймін.Біз,өзкезегіміздеқы
зметтессаладажүргенмəртебеліағамыздыңнықболмысынқолымызданкелгеншепарақбетінетүсіріп,інілікқұ
рметтіңжарқынбейнесінкөрсетугетырыстық.
Раушанбекағанығылымдағыəлідеталайбиікшыңдарданкөретінімізгесенімізмол.
САНАТКЕР
М.Бақтиярұлы–ҚРПарламентСенатыныңдепутаты,с.ғ.д.,профессор
Қазақхалқынебіртұлғаларға,өнержəнеқоғамқайраткерлеріне,танымалғалымдарғакендеемес.Бұлұлтым
ыздыңəлемалдындағықуаттыпотенциалынкөрсетсекерек.
Қазақстанғылымындағыеліміздіөргесүйреп,əлемдіккеңістіккеалыпшығудааянбайеңбекетіпжүрген,есім
інелгетаныстырудықажететпейтінтанымалтұлғаларымыздыңорныбірбөлек.
Міне,осындайтанымалтұлғалардыңбірі–
тəжірибеліғалым,біліктіұстаз,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,ҚРҰҒАкорреспондентмүшесіРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаров.
ЕлінеəлідеберерімолРаушанбекБоранбайұлыбиыл75жасқатолыпотыр.
Өзініңсаналығұмырынаөзекеткенсаясаттануғылымысаласынағалымағамыздыңсіңіргенеңбегізордереді
м.Оныңеңбектерібүгіндеəлемніңбірнешетілінеаударылған.Елугетартамонографияныңавторы.Бұлдегеніңіз
ғалымныңғұмырындағыөлшеусізатқарғанеңбегінің,ғылымғақосқанзорүлесініңайқындəлелі.
РаушанбекБоранбайұлыеліміздегісаясаттанумектебініңқалыптасып,өзгеелгетанылуыныңкөшбасындат
ұрғанғалымдарымыздыңбірі.Əсіресеоныңэтноəлеуметтану,этносаясаттанужəнесалыстырмалысаясаттанус
аласындағыжасапжүргенеңбегікөптегеншетелдікмамандардыңқызығушылығынарттырыпотырғандығына
йтакетуімізкерек.
Кешегікеңесдəуіріндеидеологиялықтаптаурынболыпкелгенөлшемдерменқалыптастырылғансаясаттану
лықкөзқарастарменқағидалардыелімізтəуелсіздікалғаннанкейінгіжылдардақайтақарастырып,оныңкемшін
тұстарыменбіржақтыұстанымдарынуақыталдындажаңакөзқараспенқайтазерделеп,еліміздегісаясаттануғы
лымынжаңазаманғасайобъективтідамужолынақоюоңайшаруаболғанжоқ.ОсытұстағыРаушанбекБоранбай
ұлынамонографияларыменжазғаноқуқұралдары,оқулықтарындабұрынғыолқылықтардыңорынытолып,сая
саттануғылымындағыбағытбағдарымыздыңайтарлықтайөзгеруіне,алғажылжуына,əлемдіктəжірибеменмолығуынамолмүмкіндіктерме
нғылымисаражолашылғанынмойындауымызкерек.
ҚасиеттіҚызылордаоблысыныңтопырағындаөскен,əлемдікфилософиялықойдыңайдынындаеркінжүзіп
,елініңғылымындамытуғаүлесқосыпжүргенғалымдардыңбарлығынсанапжатпасақта,солардыңішіндебіліктіғалымдарРаушанбекƏбсаттаров,ƏбдімəлікНысанбаев,ҚажымұратƏбішевсындыкісілерді
ңесімінбаршажұртжақсыбіледі.Бұлардыңфилософия,əлеуметтанужəнесаясаттанусаласындақаламсілтеген
еліміздегіеңкөрнектіғалымдарекенінайтыпжатудыңөзіартық.Өйткеніоларсалғанарналыжолжасұрпақтыке
лешеккебастаудадаңғылболыпсайрапжатыр.Оғандəлелретіндеғалымдардыңтанымалеңбектеріменбүгінгіж
оғарғыоқуорындарындапайдаланыпкележатқаноқулықтарынайтсақтажеткілікті.
Этносаясаттанусаясаттануғылымындағыерекшебағыт.Бұлелімізтəуелсіздіккеқолжеткізгенненкейінжол
ғақойылыпотырғанжаңаарна.РаушанбекБоранбайұлыносыжаңаарнаныңкөшбасшыларыныңбірідептаним
ыз.
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Ғалымныңсаясаттанусаласыбойыншажазып,2011жылыжарықкөрген«Саясаттанунегіздері»аттыекітом
дықоқуқұралыбүгіндееліміздіңжоғарғыбілімордаларындабілімалып,өсіпкележатқанжасұрпақтыңсүйіпоқи
тын,іздегенкөптегенсұрақтарынажауапалыпжүргентанымалеңбегінеайналыпотыр.Мұныңөзіавтордыңатал
мышсаладағыерекшеөзіндікқолтаңбасыменмолбілімдəрежесінкөрсетсекерек.Соныменқатар,осыеңбектіңө
зінетəннегізгіерекшелігініңбіріəдеттегіоқулықтарменоқуқұралдарындаеуропацентристіккөзқарасқа,яғниб
атыстықілімдергебасымдылықберубайқалыпжүргенболса,ғалымекітомдықбұлеңбегіндесаясиілімдердіңта
рихындағышығысхалықтарыныңмəдениетіндегікөзқарастардыпараллельдіалыпжүруарқылытаразыныңба
сынтеңұстап,объективтібағалайбілуінде.
Ғалымфилософия,əлеуметтану,саясаттанутəріздібауырласғылымдардыңтізгінінтеңұстап,аталмышсала
даотандықжасғалымдардыңжаңашаөрісінқалыптастырып,өзініңмолтəжірибесіменғылымиізденісіарқылы
қолжеткізгенбілімінбүгінгітəуелсізелдіңұрпақтарынаберіп,олардыңбойынағылымнəрінсіңіріпкележатқан
ыбəріміздіңдекөңілімізгеқуанышсыйлайды.
РаушанбекБоранбайлыбүгін75жастыңасқарынашығыпотыр.Осыбірмерейлітұстаотандықғалымдардың
«Саясиғылым:ерекшеліктеріменпроблемелары»тақырыбындағыконференциядабасқосып,мерейтойқұрмет
інежиналуыныңөзіғалымғадегенқұрметтіңзорбелгісі.
Қазақтасанаткердегенжақсысөзбар.Бұлжанжақтыбілімиесіне,парасатəлемініңқайраткерлерінеқаратаайтылғансөз.Ғалымеліміздіңбілімменғылымсала
сындағысанаткертұлға.Оныңдəрісінестіген,ғылымжолындатəлімалғанұрпақтыңелболашағыүшінқызметет
етінінесенеміз.
Бүгінгімерейлітұстаағамызғаөзіеккенжемістіңөсіпөнгенін,негізінсалғанғылымдағыжолдыңасқаршыңда
рғабастайтындаңғылжолғаайналғанынкөріп,жасұрпақпенбірге«мəңгілікқазақелінің»əріқарайөркендегенін
көругеұзақғұмыртілейміз.

ҒАЛЫМҒИБРАТЫ
М.Қойгелдиев–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі,т.ғ.д.,профессор,АбайатындағыҚазҰПУніңакадемигі,Т.С.СадықоватындағыҚазақстантарихыкафедрасыныңмеңгерушісі
Қазақхалқыталанттыұлдарданкендеболмаған.Солардыңбіріеліміздеғанаемес,шетелдергедетаны
мал,ғалым-саясаттанушы,əлеуметтанушы,философ,ҚРҰҒА-ныңкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаров.
«Еренеңбегіүшін»медалыменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңгіргенеңбе
гіүшін»төсбелгісіменмарапатталған.«ҚРжоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.),ҚРҚызылордаоб
лысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атағыныңиегері.Ғылымижұмыстарындажоғарыжетістіктер
гежеткеніүшінҚазақстанменУкраинаныңҚұрметмақтауграмотасыменмарапатталған.ОлТ.Г.Шевченкоаты
ндағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетін(1967ж.)бітіріп,сондааспирантура(1970ж.)м
ендокторантураны(1982ж.)датəмəмдаған.Оныңдокторлықдиссертациясыныңтақырыбы:«Ғылымитехникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»,Киев,1990ж.
«Жақсығалымжақсыұстаздан»дейдіхалық.РаушанбекБоранбайұлыөзініңұстазларынұмытқанемесретік
елгенжердеесінеалып,жақсыістерінайтыпотырады.Бұлреттебіріншікезекте,əринеөзісегізжылоқудаболғанү
лкенбілімшаңырағыУкраинамемлекеттікуниверситетіндегіұстаздарынадегенықыласыерекше.Олар:акаде
миктерП.В.Копкин,В.И.Шипкорук,И.Д.Назаренко.қазақстандықғалымдарданолакадемиктерБ.А.Төлепбае
вты,Д.К.Кішібековты,М.Т.Баймахановтыөзінеұстазтұтады.
ПрофессорƏбсаттаров40монография,кітаптарменоқуқұралдары,кітапшаларжəне600денастамғылымимақаланыңавторы.Еңбектерібірнешетілгеаударылған.ОңтүстікКореяда,Жапонияда,Түрк
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ияда,Мəскеу,Киев,ТашкентжəнеҚырғызмемлекеттікуниверситеттеріндедəрісоқыған.Тізеберсеңəліталайм
ақтауменмадақтауларайтуғаболады.БірақбіздіңмақсатымызƏбсаттаровтыңшығармашылықлабараториясы
наүңілу.Сонымен,Əбсаттаровкім?
ƏбсаттаровҚызылордаоблысы,Қармақшыауданы,Тұрмағанбетауылынаншыққан,өскен.Сондықтандаат
ақтыжерлесі,ұлыФердоусидің«Шахнамасын»қазақтіліндесөйлеткенІзтілеуовТұрмағанбеттіөзініруханиұст
азысанайды.Сырөңіріежелгіоғыздарменқыпшақтарға,берідекүлліқазақтардыңалтынбесігінеайналғанқасие
ттімекен.МұндаҚорқыттыңқобызыныңкүңіренгенқоңырүнісарнаған.Сырсүлейлерініңсырларғатолытылсы
мжырларыөміргекелген.Жердежатқанəртасыөткентарихтансыршертетіндаламұражайыіспеттес.Аңдығана
жалғадаалдырмағаналыпҚорқыттыңдажаныосындажайтапқан.ОсындайкиелімекендеөміргекелгенƏбсатта
ровтыңғалымболмауы,философболмауымүмкінемес.
ЕңəуеліƏбсаттаровтыңғылымүшінтуғанжан.ҚармақшыауданыныңЛенинатындағыкеңшарында(қазіргі
Тұрмағамбетауылы)басталғанеңбекжолыҚазақстанРеспубликасыПрезидентіАппаратыныңкеңесшісідеңге
йінедейінкөтерілседе,ғылымғадегенынтызарлығынанайнымады.Баркүшжігерінтекғылымдыөркендетугежұмсады.Мəнсаптыңбуынаелітіп,атақтыңарбауынаалданбады.Қиындығы
менқызығықатаржүретінұстаздықжолынтаңдады.Арманқуғанталайшəкірттіңжолынашып,бəсекегеқабілет
тімамандардаярлаудааянбайтертөкті.Оныңжетекшілігімен20ғылымкандидаттары,4ғылымдокторы,6РhDд
окторымен30магистрантдайындалды.Қазақмемлекетініңсаясаттануғылымыныңалғабасуынамұрындықбол
ды.КəсібисаясаттанушыретіндеҚазақстанғағанаемес,шетелдергедетанымалғалымғаайналды.
Жазғанқомақтыеңбектерініңішінен2011жылы«Қарасай»баспасынаншыққанекітомдық«Саясаттану»оқ
уқұралынбөліпайтқанжөнсияқты.Оқулыққазақтіліндежазылған.«Онданетұр»,–
депойлауыңыз,əрине,мүмкін.Қазақтіліндежазылғаноқулықтардың,оқуқұралдарыныңөтеаздығыжəнесолаз
ғанаоқулықтардың,оқуқұралдарыныңбіразыныңсапалықтұрғыдансынкөтереалмайтындығынескерсек,бай,
жатыққазақтіліндежазылғанР.Əбсаттаровоқулығыныңоқуқұралыныңорныайқындалатүседі.Жалпыоқулықжазуісімехнатымол,ауыржұмыс.Сондықтандаболсаке
рекжоғарыоқуорындарындаұзақжылдарбойыеңбекететінұстаздардыңөзібұлшаруағабарабермейді,албарат
ындарыілуде-біреу.БұлреттеРекеңсолілудебіреудіңқатарында.
Екікітаптантұратынбұлоқулықтыңмынадайерекшеліктерінбөліпатағанболаредік.Алдыменондақаралға
нмəселелердіңжүйелібаяндалғандығы.
Еңбектіңкелесіерекшелігітүсніктітілменжазылғандығы.Денқойыпоқығаншəкірттңкітаптақарастырылға
нтақырыптардыигеріпкетуіхақ.ОқулықСаясаттануғылымыныңмақсатыменміндеті,функциялары,тарихы,п
əнаралықбайланыстары,ұғымдарыменкатегориялары,заңдарыменəдістеріт.б.параметрлеріжинақы,жүйеліə
рінақтыберілген.
Текстекезкелгенізденушіменоқырмандыөзінетартып,баурайалатынқасиеткеие.Ғалымныңбұлеңбегіоны
ңғылымжəнепедагогикалықғұмырындағыалғашқыəрісоңғыеңбегіеместігінескерсек,автордыңəлідеталайоқ
улықтарменоқуқұралдарынберетіндігінекəмілсенугеболады.
Шəкірттеріұстазыныңкемелбілімдіболуыменқоса,асажауапкершілдігі,талапшылдығы,көрегендігітурас
ындатамсанаəңгімелеп,оныңшəкіртіболғанынмақтанышсанайтынынкөріпте,естіптежүрміз.Ұстазүшінмұн
анартыққуанышта,абыройдаболмас,сірə.Бұлтекғылымүшінтуғанадамдардыңғанақолынанкелетінқадамде
мескешарамызжоқ.
РаушанбекБоранбайұлыотаншылазамат.«Қазақтіліғылымтіліретіндеқауқарсыз»дегеннегізсізпікірдіңсе
ңінбұзғансанаулығалымдардыңбіріосыРаушанбекБоранбайұлы.Саясаттануғылымыныңқазақылануыосыкі
сініңесіміменбайланыстыдесек,артықайтқандықемес.Кейбірғалымдарсекілдідүбаралыққажолбергенжоқ.К
ерісіншеғалымдарғанаемес,қатардағықарапайымхалықтыңбəрінетүсініктіанатіліміздегіеңбектержазабілді.
Қазақтыңшұрайлытілініңшырайынашып,ҒабитМүсіреповайтқандай,оралымдытілекеніндəлелдепжүр.«Қа
зақтіліғылымтілінеайналмайөрісікеңеймейді»дегенпікірінолүнемішəкірттерінеайтыпотырадыəрібұлтұжы
рымныңшынайлығынкөптегенмысалдарменəдіптеп,өткенкеткентарихтантағылымдыойлардыортағасалаотырып,шəкірттерінқазақтілініңөркендеуінеүлесқосуғашақырады.Біздіңкөптегенғалымдарқазақтілітекəдебиеттілі,оныменғылымжасаумүмкіне
месдегенсыңайдағыпікірінортағасалатынынескерсек,профессорƏбсаттаровтыңтабандылығы,ізденгіштігі,шыншылдығыкөпке,əсіресе,ғылымсаласынажаңақосылғанжастарғаөнегеболуғатиіс.Қазірқ
азақтілдіғылымиоқулықтар,оқуқұралдар,кітаптар,мамандықтарғанегізделгенкітапшаларкүнсанапкөбейіпк
еледі.Бірəттегенайы,соныңкөбініңшалажансараудармаекенінкөргенде,онсыздашұбарланғантіліміздіңғылымитұрғыданбүл
інуқаупібарекенінойлап,жүрегімізауырады.ЕгерƏбсаттаровсекілдісақағалымдаркөбірекеңбектеніп,өзінің
шəкірттерінедұрысбағытбағдарбермесе,қатаңталапқоймаса,ондажансызаудармаларданғылымтіліқазақыланбайтынытағыанық.Бізді
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ңбілуімізше,ғалымыныңөзніңізінбасқанізденушілергеқоярталабықатаң.ЕгерəрмамандықтаƏбсаттаровсекі
лдітөрт-бесғалымболса,ондақазақтіліешқиындықсызғылымтілінеайналареді-ау...
Р.Əбсаттароворыстіліндедееңбектержазумəдениетінигергенғалым.Екітілдентелемгенбілгірғалымөзінің
ғылымипотенциалынөзгелергедетанытқан.ОныңеңбектерініңбіразыРесей,АҚШ,Германия,Кореясекілдіел
дердесұранысқаиеекендігісөзіміздіңдəлелі.
Р.ƏбсаттаровҚазақстанхалқыныңмемлекеттіксанасыныңқалыптасуыменөсуінемақсаттыеңбекетіпжүрг
енғалымдардыңбірі.Ғылымижұмысыныңбағыттарыретіндеұлтаралыққатынасмəдениеті,этносаясиқауымд
астық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсана-сезім,келісім,ұлттыққарама-қайшылықтарменолардышешужолдары,адамқызметініңəмбебаптануы,ықпалдасуүрдістері,халықтардыңойлаустилін
іңбірлігіменайырмашылықтарытуралыойқозғап,мəселелердікөтеребілді.Бүгінгікүндемемлекеттіңберекебірлігіментыныштығыбастыорындатұрғанаумалытөкпелікезеңдеаталғанбағыттардыңмаңыздырөлдеекенідаусыз.Тілімізтұралап,дінімізалаланып,ділімізпəст
артқанкезіміздеберекебірліксізалысқабармасымызтүсінікті.Оғанүрейтуғызатынтерроризмменэкстримизмдықосыңыз.Алыпдерж
авалардыңназарындаекендігімізтағыбар.Осындайкүрделікезеңдеқазақеліндеөмірсүретін130денастамұлттар,ұлыстар,ұлттықжəнеэтникалықтоптардыңбірүйдіңбаласындайтатутəттіболуыүшіннеістеуімізкерек?Оныңқандайжолдарыбар?Осысұрақтарғатынымсызғылыминегіздежауап
іздеутіндігіғалымныңелболашағынанемқұрайдықарамайтындығынаңғартсакерек.ЕлінсүйгенұстаздыңҚазақстандағыэтносаралықкелісімтуралыжазғанеңбектеріеліміздеғанаемес,өзгешетелдердедесұраныс
қаиеекендігінкөзіқарақтыоқырманменғылымиортабіледі.Мұныңбастысебебі,қазірəлемүшінұлтаралық,мəд
ениетаралық,этносаралықкелісімауадайқажет.Көптегенелдерішкіүйлесімділіктіңжоқтығынанкүйреп,отпе
ноқтыңортасындакүнкешіпжатыр.ҚазақстанныңТəуелсіздіктұсындағыбіржетістігіболса,ол–
елбірлігі.Олайболсаосыжетістіккеөзүлесінқосуғаұмтылысжасапжүргенғалымныңеңбегіқоштауғалайық.Са
ясаттанусаласыныңбілгіріретіндеоныңтеориялықтұжырымдарыпрактикалықүрдістерменетенебайланыста
депайтуғаболады.
ПрофессорР.Əбсаттаровжақсыотағасы.Оныңжұбайы–МеруертАсқаровапедагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор,қызы–МайяƏбсаттарова–кəсіпкер,ұлы–МаратƏбсаттаров–заңғылымдарыныңкандидаты,жауаптықызыметкер,тағыбірұлы–ҒалымжанƏбсаттаров–
саясиғылымдарыныңкандидаты,АбайатындағыҚазҰПУніңтарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетідеканыныңорынбасары.БеснемересіАқрано,Диляра,Аллаяр,Алияр,АхмедияржəнешөбересіРаянбар.
БүгіндеРаушанбекБоранбайұлымерейлі75жасқатолды.Елініңабызақсақалынаайналды.Олмұқалмасжіге
ріменеңбекқорлығыныңарқасындағылымғаөзүлесінқоыпкеледі.Тынымсызізденістежүретінғалымныңəлід
еберерімолекендігінекəмілсенеміз.
ҚАЙРАТКЕРҒАЛЫМ,ҰЛАҒАТТЫҰСТАЗ
Б.Сманов–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі,п.ғ.д.,профессор
«Адамзатмысалкеруен,қылатыназкүнсеруен»депдидактақынМайлықожажырлағанындай,ойынатүсіпк
үйінген,қырынашығыпсүйінгенқамшыныңсабындайқысқағұмыр,өміркеруеніндеталайталайигіжақсыларменкездесесің,дидарласасың,жақынараласасың.Солараласқұраластықарқылыоныңжақсыістерінен,адамиізгіқырларынанғибраталасың,оданөзіңшепайымдаулар,ойқ
орытуларжасайсың.Сондайкүнделіктіөмірдежиікөрісіп,жақсыараласыпжүргенжандардыңбірі–
ҚРҰлттықғылымакадемиясыныңкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровдередім.
Рекеңкейдебейтанысадамдарменкездесіпқалғанкездеменіңөзіменбіргеқызметтесболғанымдымеңзеп,«..
.Бізекеуміз«Үлкенүйдің»көжесінбіргеішкенбіз...»,дептаныстыратыныбар.Онысырас.Олкісінің«үлкенүй»д
епотырғанықазіргіПрезидентƏкімшілігі.Сонау1990жылдардыңбасындаПрезидентАппаратыдепаталатын,
бүгіндебаршажұртбілетінəйгіліжоғарылауазымдымекеме.ОлтұстаҚРПрезидентіменМинистрлерКабинеті
ніңАппаратыбіргеболатын.Оныңбасшысы–
белгілімемлекетжəнеқоғамқайраткеріНұртайƏбіқаевағамызеді.
Бұл–партиялықбиліктіңжоғарғыорганы–
ҚазақстанКомпартиясыОрталықКомитетітарап,елімізПрезиденттікбасқаружүйесінекөшкенкез.Жаңаданег
емендіккеиеболғантəуелсізмемлекетіміздіңқоғамдықөміріненарықтыққатынастарменкапиталистікөндіріст
іккөзқарастаренебастағантұстаКеңестерОдағыныңзаманындағы«МеніңОтаным–
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сəрікүйкешіп,өзтөркіндерін,шыққантамырларын,өзотандарыніздестіребастағаншақ.БасқакөршіТМДелдер
ісекілдіжаңаданқұрылғантəуелсізҚазақстанныңқоғамдық-саясиөміріндедеұлтаралыққарымқатынастар,«130данастамұлттардыңзертханасы»атанғанкөпұлттыеліміздіңмəдениеттерініңөркендепдамуы,ұлттықтілдерді
ңөзарабайланысы,ұлттықеркіндіктіізгілендіру,елдегісаясиөзгерістерменоныбасқаружүйесі,анатіліменатад
ініміз,тəлімтəрбие,ұлттықдемография,қазақдиаспорасыжайынабайланыстысаналуан,толыпжатқанмəселелеркүнтəрті
біндеөзектілігінтанытқанболатын.(Бұлмəселеəлідесолайөзектіекенідаутуғызбайды).
Міне,сондайөтпеліəріжауаптыкезеңдеөзіміздің«Ақүйдің»ІшкісаясатбөлімініңмеңгерушісіГүлшаТəңірб
ергенова,ДіністерібөлімініңмеңгерушісіМұхамбетқасымШəкенов,қазақтыңбелгілідемографыМақашТəтім
ов,біздіңкейіпкерімізРаушанбекƏбсаттаров,қаламгерғалымдарСауытбекАбдрахманов,ƏділИбраев,БүркітАяғанов,ҚойшығараСалғарин,УəлиханҚалижановсы
ндытағыбасқабірқатарелгетанымалазаматтареңбекетті.
РаушанбекБоранбайұлыөзініңғылымизерттеужұмыстарындағыұлттықсаясат,ұлтаралыққатынастармəдениетіне,ұлттардыңруханиқұндылықтары
ментұлғанықалыптастыруғабайланыстытеориялықмəселелерменоныжүзегеасырудағыөзпайымдауларыно
сытұстапайдаланабілді.Оныңқатысуыменұлттықсаясат,ұлтаралықкелісімменолардыңөзарақарымқатынасмəдениетінеорайбірнешетұжырымдалыққұжаттар,мемлекеттікбағдарламаларқабылданды.Оларту
ғанеліміздің,халқымыздыңигілігінежарап,өзқажетінөтеді.
Осындайда«Уақытдегеннеткенжүйрік?!»дегенойғақаласың.Жылдарасығажылжыптарихқойнауынасіңіпжатады.Жастарөсіп,азаматқатарынақосылуда,алағаұрпақөкілдеріегдетартып,ардагерлерсапынто
лықтыруда.Өткенкүніңменбүгініңніңарасытаяқтастамғанажерсияқты.Алайда,басыңнанкешкенөміркезеңд
еріңебірсəтүңіліпқарасаң,бұлекіарабірадымжеремес,ұзынсонарұлыжолғаайналарысөзсіз.Солжылдарданбері,міне,табаныкүректейжиырмаекіжылданастамуақытбол
ыпты.
ОйлапқарасаңызРаушанбекБоранбайұлыдаөзініңғұмырындаталайталайтарихикезеңдердібасынанөткеріп,асубермесбелдерден,қилықилыөткелдерденөтіпті.Ауылмектебіненкейін1958жылы,Қызылордаоблысы,ҚармақшыауданындағыЛени
натындағыкеңшардақарапайымжұмысшыболыпеңбекжолынбастағанолкелесіжылыКеңесАрмиясықатары
наалынып,үшжылəскериборышынөтеді.Денесіндеқырыметіжоқұзынбойлықаражігітсыптайболыптартыл
ып,осыүшжылданағызəскерижауынгерболыпқалыптасты.Өзітындырымды,ылдымжылдымжасжігітəскериөнердітезақмеңгеріпалды.Сержант,ағасержантшеніменбөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынбасарыболыпкем
елінекелгеналғыржауынгергеротакомандирівзводқабасшылықетудітапсырған.Жоғарыбілімдіофицератқар
атынлауазымдымерзімдікқызметтегіағасержантəп-сəттедөңгелетіпəкетті.
Жастайынаноқубілімгеқұштарболып,мектептеүздікоқыған,алтыайлықəскерикурстыдаөтежақсыбітіргенРаушанбектіңарма
ныжоғарыбілімалып,елінебіліктімаманболыпқызмететуеді.Олжанжақтыдайындалып,УкраинадағыТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфаку
льтетінеоқуғатүсіпті.Оқубілімгедегенқұштарлықтыңарқасындатереңбілімалуғатырысты.Дəрістенкейінұзақуақытуниверситеткітап
ханасындаотырып,жан-жақтыізденді.
Шынмəніндефилософияпəніөтекүрделіпəн.«Философия»дегенұғымныңөзігрекше«даналықтысүю»дей
тінмағынаныбілдіретінібелгілі.Олайболса,философияоныжантəніменберіліпоқитынадамдыойшылдыққа,қоғамдыққарымқатынастардан,əрекеттерден,табиғиқұбылыстардантереңойтүюгебаулиды.Ғылымитілменайтқанда,филосо
фияғылымыныңəлемібарлықбардыңмəнінашатын,айналасынанұрыншашатынақылпарасатқұралы.Адамныңісəрекетібелгілімақсатқасайқимылдауүшінкөпбіліпқанақоймай,адамныңеңтүпкімүддесімензаманталабынас
айдұрысшешімдерқабылдап,дұрысмақсаттарбелгілеуіқажет.Олүшінəлемдітереңжəнедұрыстүсіну,жалпы
жəнежекемақсаттарғажетуəрекетініңтəсілдерінтаңдауғамүмкіндікберетіндүниетанымыныңқажеттігішарт.
Сондықтантереңпайымдыақылпарасатқасүйенетінфилософияіліміонсегізмыңғаламдықдүниенітанудыңтеориялықнегізіболыптабылады.
Əрине,РаушанбекБоранбайұлыоқығанкездефилософиятаптықтұрғыда,яғникоммунистікидеологияаясынд
ақарастырылатын.«Диалектикалықматериализм»жəне«Тарихиматериализм»депаталатынекіүлкенсаланық
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амтитынфилософияпəнінтереңмеңгеруүшіннемістіңклассикалықфилософиясыныңіріөкілдеріГегельменФ
ейербахтанбастап,Маркс,ЭнгельсжəнеЛенинеңбектерінедейінтереңоқытылатын.Талапсондайболғандықта
нРаушанбекƏбсаттаров,міне,осынауфилософияклассиктерініңеңбектерінентереңсусындады.Алғырстуден
ттіұстаздарыдамақтантұтып,қадірледі.УниверситеттегібесжылдаРаушанбекƏбсаттаровтереңбілімалуменб
ірге,ғылымғадашындапденқоябастады.Сонанстуденттердіңғылымипрактикалықконференцияларындажасағанбаяндамаларыұстаздарыныңназарынаударды.Одануниверситет
тіойдағыдайбітіріп,дипломалғансоңелгеқайтпақболғандадаұстаздарыоғанойсалды.
– РаушанбекБоранбайұлы,біздіңбайқауымызшаСізнағызғылымадамысыз.Елгебарып,еңбеккеараласқан
соңсуыпқаласыз.Одандақазіргідейжалындаптұрғанкезіңіздеаспирантурағақалып,ғылымжолынабіржолабе
тбұрғаныңызжөн,–дестіұстаздары.
Бесжылоқып,атақтыжыршыкобзарьТарасШевченкоұрпақтарыменетенеараласып,ондағанукраиндықдостартапқан,əріКиевтейтарихыт
ереңкөнеқалағақимастайболыпбауырбасыпқалғанРаушанбексолжылыөзіоқығануниверситеттіңаспиранту
расындақалуғабелбуды.Мұндаүшжылоқыпфилософияілімініңтелегейтеңізайдынынақұлашұрғанталанттыжасфилософияғылымыныңкандидатығылымидəрежесіналып,арағасег
ізжылсалыпелгеқайтты.НедесектеРаушанбекБоранбайұлынаУкраинажері,Киевқаласыөзтуғанжеріндейбо
лғаныжасырынемес.Кейдесолəсемқала,айдыншалқарДнепрөзеніоныңтүсінедеенетінібар.
Кеңестікдəуірдеқазақта,украинда,орыста,басқадаұлттықреспубликаларбірел,бірмемлекетболыпсаналат
ын.ҰлыОтансоғысыкезіндеқаншамақазақазаматыУкраинажерінжауданазатетужолындақұрбанболғанымə
лім.Украинаныңормандарында,КарпаттауларындабіздіңқаһарманҚасымҚайсеновағамызпартизанқұрамал
арынбасқарыпқалайшайсқасқанынбүкілқазақ,украин,беларусьбіледі...Олкездеекпінікүштіқызылидеологи
ялықсаясаттыңарқасындахалықтарарасындағысабақтас-тық,бірбірінедегеныстықықылас,бауырластықсезімкереметжоғарыдəрежедееді.СондықтаносыжергеРаушанбекБ
оранбайұлыƏбсаттаровтыңарағажылдарсалып,докторантурадаоқып,докторлықдиссертацияқорғауғақайта
келуібекеремес-ті.Өйткеніжастайынанетенеараласқаносыбауырмалелөзінеонытарттыдатұрды.
Оныңдокторлықеңбектерітуралыалдағыжолдардаайтармыз.Аласпирантуранытəмамдап,ғылымкандида
тыдəрежесіналыпелге8жылдансоңтолысыпоралғанРаушанбектісолкездегіС.М.КироватындағыҚазақмемл
екеттікуниверситетіқұшақжаяқарсыалды.Мұндаол1971жылдан1988жылғадейінфилософияэкономикафакультетіндеағаоқытушы,доцентболыпқызметатқаражүріп,партиялықжұмысқатартылды.Сод
ан1997жылғадейіналдыменҚРПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджементі,экономикажəнеболжауинститутыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,кейін
ненПрезидентАппаратыныңкеңесшісіболыпқызметатқарды.Ал1997жылданберіАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетіндекафедрамеңгерушісі,факультетдеканықызметтерінжемістіа
тқарды.2009жылданберісаясатттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісіболыпеңбекетіпкеледі.
РаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровтыңКиевте1990жылықорғағандокторлықдиссертациясыныңтақыр
ыбы«Ғылыми-техникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»депаталады.Интернационализациялаукеңестікдəуірдіңсаясатыболғанымен,оныңбүг
інгікүнніңеңөткірмəселесіболыптабылатынұлтаралыққарымқатынастармəселелерінетікелейқатысыбар.Жасыратыныжоқ,жоғарыдаатағанымыздай,1991жылыКеңесОд
ағықирағансоңоныңқұрамындаболған15ұлттықреспубликаменшағыншағынавтономиялықаймақтардаұлтаралыққатынасмəселесіөткірленетүскенібелгілі.Міне,осыкездефилосо
фияғылымдарыныңдокторы,еліміздегіірісаясаттанушығалымдардыңбірі,профессорБ.Əбсаттаровтыңғылы
миізденістеріосыұлтаралықкелісіммəселесінтереңдетезерттеугеарналғаныбекеремесболатын.Өйткені,олре
спуб-ликамыздаұлтаралыққарымқатынасмəдениетінтереңдетужəнеонытəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықс
анасезімқалыптастыру,ұлттықкелісімдідамыту,жалпықазақстандықбірігуміндеттерінжүзегеасырумəселелері
ментүбегейліайналысты.«Бүгінгітаңдаелдіалаңдатыпотырғанұлтаралыққарамақайшылықтардықалайшешугеболады,оныңжолдарықалай,этникалықбірігу,ынтымақтастықүрдісіндамыту
үшіннеістеукерек»,дегенмəселелерфилософғалымпрофессорР.Б.Əбсаттаровтыңзерттеулерініңөзегінеайналды.Бірмемлекеттіңаумағындамекендейтінə
ртүрліхалықтардыңойлауқабілетініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанумəселелері–
ғалымныңқалыптастырыпотырғанжаңабағыттары.ПрофессорР.Б.Əбсаттаров–
интеграциялық,саясижəнеəлеуметтікүрдістержөніненөзіндікжаңалығыжəнедербестұжырымдарыбарғалы
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м.Ұлтаралыққатынасмəселелеріоның«Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарымқатынастар»(1977),«Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы»(1982),«Ұлттықпроцест
ер:ерекшеліктері,проблемалары»(1995),«Студенттердіұлтаралыққарымқатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика»(1999),«Этносаралыққарымқатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе»(2012)аттымонографияларындажан-жақтызерттеліпзерделенген.
ТəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымдарыныңнегізінсалушыларыныңбіріжəнеэтносаясатта
нудың,салыстырмалысаясаттанудыңқазақстандықғылымимектебініңіргетасынқалаушығалымретіндеолҚа
зақстанРеспубликасыныңсаясаттанупəнібойыншатиптікбағдарламасының,соғансəйкесжазылғанқостомды
қ«Саясаттану»оқуқұралыныңдаавторы.
ЕкікітаптантұратынаталғаноқуқұралыҚазақстанРеспубликасының«Мемлекеттікбілімберустандарттар
ына»сəйкесжазылғанеңбек.ОндаХХІғасырдыңбасындағысаясиөмірболмысынасəйкессаясаттанудыңнегізг
іұғымдарыменəдістержүйесі,саясаттанудыңсаяситехнологиясыашыпкөрсетіледі.ОқуқұралындаотандықжəнешетелдікбайматериалдардыңнегізіндеоқырманғаҚазақстанменəлемдікқауы
мдастықтағысаясидамудыңөзектімəселелеріненжан-жақтымағлұматалуынажəрдемдесетінсаясиқұрылымдарменүдерістер,билікпенбасқаруқатынастарыжəнебасқадакелелімəселелертуралыкеңін
енсипатталады.Соныменбіргеғалымоқуқұралындасаясаттанудыңжекелегензерттелмегенпроблемаларыменпікірталастуғызатынмəселелерінедеайтарлықтайкөңілбөледі.Атапайтқанда,екітомды
қтыңбіріншітомындасаясаттану–ғылым;саясиғылымтарихы;саясатқоғамдықөміржүйесінде;саясибилік;саясирежимдер;қоғамныңсаясижүйесі;мемлекетжəнеазаматтыққоғам;
саясипартияларменқоғамдықұйымдар,қозғалыстар;саясиэлитажəнесаясикөшбасшылық;саясиүдерістер;са
ясисана;саясимəдениет;тұлғаныңсаясиəлеуметтендірілуі;саяситехнологияларсындыөзектімəселелеріқарастырылады.
Алекіншікітапта–əлеуметтікэтникалыққауымдастықтаржəнеұлтсаясаты,саясиоппозиция,саясижанжалдаржəнеолардышешудіңжолдар
ы,саяситұрақтылықжəнеұлттыққауіпсіздік,адамқұқықтары,саясимаркетинг,халықаралыққатынастар,саяси
басқару,салыстырмалысаясаттану,саясиболжамдаумəселелеріқамтылады.Сондайақстуденттердісеминарға,баяндамажазуғадаярлауға,рефератəзірлеугекөмекшіматериалдарберіледі,пікірсайыстақырыптарыұсынылады.
Осыреттесаясаттанупəніноқыпүйренугедегенқажеттілікқазіргіəлемдеқандайдаболсынмемлекеттікжүйелердіңхалықтыңбасымкөпшілігін
саясатқаараластыруғадегенұмтылысыменбайланысыпжатқанынайтакеткенжөн.Ондажұртшылықтыболып
жатқансаясиүдерістердіңмəнісіжөніндешынайытүрдехабардаретуміндеті,олардысаналытүрдешешімқабы
лдауғадаярлауменқоғамныңсаясиөмірінебелсенділікпенқатысуынқамтамасызетуескеріледі.Бұғансаясатта
нукурсыөзініңтікелейжəрдемінтигізетініайдананық.Мұнығалымөзеңбектеріндеорындытарқатады.
Бұлреттеəлемніңдамығандемократиялықелдеріндесаясиғылымдарəлдеқашанғылымибілімніңорганика
лықбөлігіболыпқанақоймай,қоғамныңбүкілидеялықруханиөмірінұйымдастыружолындағыажырамасбөлімінеайналғанынайтакетукерек.Олісжүзіндеіріунивер
ситеттердеоқытылатынбеделдіғылымипəнғанаемес,сондай-аққұқықтықазаматтыққоғамқалыптастырудыңеңпəрмендіəріқуаттықұралыда.
Бүгінгікүні«Саясаттану»пəніқазіргіəлеуметтікгуманитарлықбілімберужүйесіндекөрнектіорыналатыныбелгілі.Алайда,осыорайдасаясаттануғылымының
көптегентүйткілдімəселелеріəлідекеңауқымдызерттелмегенінайтакеткенжөн.Біздіңкөзқарасымызбойынш
асаясаттануоқукурсыныңміндеті–
студенткесаясиғылымныңтеориялықнегіздерінберуденжəнедискуссиялықпроблемалардыкөрсетуден,негіз
гікатегорияларменұғымдардығылымижағынанашуданжəнеонысаяситəжірибедендұрысхабардаретугеүйре
туден,соларқылыонысаясиөміргебелсенеараласуғадаярлаудантұрады.«Саясаттану»курсыноқыпүйренушіəрбірадамалғанбілімінкүнделіктіөмірмен,саясиістəжірибеменбайланыстырып,өзініңсаясимəдениетінкөтеруіөтемаңызды.Сондықтанбұлпəндіоқытутəжіриб
есікөрсетіпотырғанындай,студенттеркөбінемемлекеттіңқазіргітаңдағыжүргізіпотырғансаясимəселелеріне
аныққызығушылықтанытып,саясибілімді,саясиқұбылыстарменүдерістердіталдаудыңəдістемесініңқырсырын,жалпыəдіснамалықұстанымдардытереңмеңгеругеұмтылады.
БүгіндеҚазақстанРеспубликасыныңПрезиденті–
ЕлбасымызН.Ə.Назарбаевтыңұстаныпотырғансаясаты–
Қазақстандымекендейтінбарлықұлттарменұлыстардыңжарастыынтымағыннығайту,достық,бауырластықс
езімінқалыптастыруарқылыҚазақстандыМəңгілікЕлгеайналдыруекенібаршағамəлім.Олайболса,профессо
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рР.Б.Əбсаттаровтыңғылымизерттеулеріхалықтардостығыннығайтудың,ұлтаралыққарымқатынасмəдениетінқалыптастырудыңсаражолдарынкөрсетугеарналғанқұндыеңбектерқатарынақосылатын
ынатапөткенімізабзал.
Р.Б.Əбсаттаровтыңтоғызтілдеқырықмонографиясы,оқулықтарыменоқуқұралдарыжəне600гетартағылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларыжарияланды.Көптегеншетелдердеөткенғылымиконференциялардатағылымдыбаян
дамаларжасады.
РаушанбекБоранбайұлы–
ұзақжылғығылымижұмыстарынпедагогикалықжəнеқоғамдыққызметтерментығызұштастырыпкележатқан
ғалымпедагог.Олуниверситеттекафедрабасқарып,студенттергедəрісоқып,елімізгеқажеттімамандаярлауменбірге
жоғарыбіліктіғылымипедагогикалықкадрлартəрбиелеумендеүзбейайналысыпкеледі.Оныңкүнібүгінгедейін20ғылымкандидатын
,4ғылымдокторын,6PhDдокторын,30шақтымагистрдайындапшығарғанынайтакетугеболады.
Университет,оданаспирантура,соңынандокторантураныдаКиевтеоқығанРаушанбекБоранбайұлыүшіну
краиналықдостарыменұстаздарытымыстық.Философияғылымыныңтереңіненсусындап,осығылымныңдок
торыдəрежесінекөтерілгенғалымУкраинадағыұлағаттыұстаздары–КСРОҒАкорреспондентімүшелері,УҒАакадемиктеріП.В.КопнинменВ.И.Шинкарукті,Лениндіксыйлықтыңлауреаты,философияғы
лымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренконы,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларД
.Ф.Острянинді,И.В.Бичконы,В.С.Дмитриченконы,А.И.Доронченковты,И.Ф.Надольныйдыылғидасағыны
шпенескеалыпотырады.Оныңғылымжолындағытолысуынаерекшеықпалеткенқазақстандықғалымдар:КСР
ОҒылымакадемиясыныңкорреспондентмүшесі,ҚРҰҒАакадемигі,тарихғылымдарыныңдокторы,профессорБ.А.Төлепбаевты,ҚРҰҒАакадемигі,фи
лософияғылымдарыныңдокторы,профессорД.К.Кішібековті,ҚРҰҒАакадемигі,заңғылымдарыныңдокторы
,профессорМ.Т.Баймахановты,ҚазКСРғылымакадемиясыныңкорреспондентмүшелерін,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларБ.Б.АмантаевпенН.Д.Жанділдиндіайрық
шақұрметтұтады.
Рекеңөнегеліотбасыныңотағасы,адалжар,жақсыəке,сүйіктіата.ҚұдайқосқанқосағаМеруертжеңгеміз–
педагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор,қызыМая–кəсіпкер,ұлдарыМаратпенҒалымжан–
ғылымкандидаттары,олардыңəрқайсысыөзмамандықтарыбойыншаеңбекетеді.
Түйіндейайтқанда,ҚазақстанРеспубликасыҰлттықғылымакадемиясыныңкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровотандықсаясиф
илософия,əлеуметтанужəнесаясаттануғылымдарындаөзіндікорныбар,үлкенғылымимектепқалыптастырға
нкөрнектіғалым,ғибраттығұмыриесі.
ӨМІРДІҢƏЛЕУМЕТТІКМƏНІНАРҚАУЕТКЕНКӨРНЕКТІҒАЛЫМЖƏНЕҰСТАЗ
Т.Қалдыбаева–ə.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңпрофессоры
ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалық
университетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісіƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлытуралыойпікір
РаушанбекБоранбайұлыбасқаратынкафедрадағыеңбектіршілігі,оныңмақсаттылығы,ұйымдасқандығығанаемес,шынайышығармашылығымен,алғақойылғанжаңаміндеттердііскеасыруғаеңбекұжымыныңб
іркісідейжұмылғаніс-əрекетіменерекшеленіптұрады.Мəнмағнасыжоқіспенсөзгебұлортадаорынжоқ.Текжұмысорнындағыкафедрамеңгерушісініңкүнделіктітынымс
ызеңбекуақыты910сағаттықұрайды.Байсалдыбірақүзіліссізтынымсызшығармашылықжəнебасшылықжұмысатқаратынкафедрамеңгерушісініңтіршілігіоныңтөңірегінқоршағанғалымдарменкафедрамүшелеріүшінжұғыстыб
олыпалған.Басқашаболуыдамүмкінемес.Меңгерушітарапынантүскентапсырмақайталаныпайтылмайды.Олаталғануақытішіндеөзмəніндеорындалуғатиіс.Талапəділжəнеоныорындаушыныңөзінедешығармашылықпайдалы,ғылыми106
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практикалықнəтижеліболғандықтанешқайсысында«негебұлай»дегенсұрақнемесеойпікіртуындамайды.«Германиядашығатынкітапжинағынамынакүнгедейінсіздердіңмақалаларыңыздаярбол
сын!»,«Чоннамуниверситетіндешығатынхалықаралықбеделдіжурналғаберілетінмақалаларыңызанакүнгед
аярболсын!»,немесе,«осыоқужылындаоқыла-тынмамандықтарпəндерібойыншаоқуəдістемелікқұралдармынакүнгедейіндаярланып,оқу-əдістемелікбюроталқылауынанөтсін»,тағыбасқаосысияқтыкесіпайтылғантапсырмаларменміндеттер.Меңгерушінің
жекебасыныңұйымдасқандығыменөзінтемірдейтəртіптеұстауыұжымарасындабосаңшылықпеннемқұрайл
ылыққабоскеңістікқалдырмайды.
Бірұжымдақызмететіпжатқанжылдарменітекəріптесемесəріеріксізіштейбақылаушығаайналдырды.Əлеуметтануғылымында«қосылғанбақылаушы»(включенноенаблюдение)дегенұғымбар.Олдегені
мізбүкілкафедра,оныңқызметкерлеріменбасшысының,оқу,оқыту,сабақтантысқызметтерменадамиарабайл
аныстарөзкезегіндесіздіңкөзалдыңыздаөтіпжəнеосыбірəлеуметтікортадағыөміртіршіліктіңсанқырыменсы
рыретіндеойсанаңажазылып,таңбаланып,жадыңдаөзорнынтауыпжатады.Байқайтынымызғалым,ұстаз,басшыР.Б.Əбсат
таровтыңосыбіртынымсыз,үзіліссіз,біліктілік-кенегізделгеніс-əрекетікафедрамүшелерініңəлеуметтікпсихологиялыққорғанысыныңберіктігінің,істегенқызметініңнəтижелігінің,алғақойылатынмақсаттымүдде
лердіңболашақтылығының,жоспарланғанісшаралардыңсөзсізнəтижеліболатыныныңкепілі.Бірақмұндайкепілділіктеконыңшынайыіскержəнеқабілетті
əріптестеріүшінғана.
Шынындабұлартекбірғанакафедратіршілігінеғанаемес,барлықжоғарыоқуорындарының,біліминститут
тарыныңішкіқұбылысы(болуғатиіс),осыұжымдағыпайдалықоғамдықеңбекпенастасыпжатқанөміршындық
тары,шынайылықкөріністері,əлеуметтікқатынастарменəлеуметтікмінез-қылықтарменісəрекеттердіңіштейтұтасыпжатқанқұбылыстары.
Бұлкафедраұжымдағыадамиарабайланыстартекоқуісібарысындағанаемес,сабақтантысуақыттардағыбасқосуларда,кафедрадағыəңгімелер,пікірлесулер,қызықтыуақиғалардыортағасалут.б.еркінотыры
стардажалғасынтабады.БұлтұстардадаРаушанбекБоранбайұлыныңəңгімешілдігі,қалжыңменшынынарала
стырғанюморлыққойылыстары,өзөміріненалынғанқызықтыуақиғалартуралыбаяндауларытекұжыммүшелеріемес,өскелеңжасғалымдар,магистранттармендокторанттарүшінөзіндікбіртəлімтəрбиемектебі.Дəлосындайəңгімелербарысындаоныңөткенкүрделіөмірі,басынанөткізгенқиындықтары,кү
рескерлікмінез-қылығыменіс-əрекеттерітуралыкөптегенмəліметтерашылатүседі....
Дəлосындайтұстардаеріксізұлығалымдардыңөмірдіңəлеуметтікмəнітуралыойтолғауларыментұжырым
дарыойыңакеледі.Айталық,немісəлеуметтанушысыМаксВебербұлғылымненізерттейдідегенөзсұрағына«ə
леуметтікіс-əрекетті»дейкеле,ондайісəрекеттіңнегізінде«əлеуметтікмəн»жататынын,солсебептіол«əлеуметтікмінезқылық»екенінайтқанеді.Яғниадамтіршілігіндегікезкелгеніспенəрекетмəндіболабермейді,теконыңəлеуметт
ікмəндіқырығанаадамныңіс-əрекетінəлеуметтікісəрекететеді.Р.Б.Əбсаттаровтыңөміржолыментанысакеле,оныңбүкілтіршілігіменқызметіəлеуметтікмəнгето
лыжолекенінекөзжеткізесіз.Мүмкінсолсебептідеолжолжүріпөткенөміржолытекқанажапжазықжайлыболабермейəрікедір-бұдырыменерік-жігерүшінсынақтыкездерімолжолболғаншығар.
ОсыпікіріміздіатақтыфранцуздықғалымЭмильДюркгеймніңіліміұштайтүседі.Ол:«Біздіңəрқайсымызды
ңбойымыздаекітүрліжəнеөзарабіртұтастығынжоймайтынекіқасиетбар:оныңбіреуітекбіздіңөзөмірімізгеқатысты.Солбіздіиндивидетеді.Екіншісібіздіңтұлғамыздаболғанымен,өзімізқұрамдыбөліміболыптабылатынұжымның,топтың,топтардыңсезіміме
нкөзқарасын,өмірлікдағдысынбейнелейді.Олардыңжиынтығыəлеуметтікмəндіқұрайды.Əлеуметтікмəнме
нқұбылысадамтуасалаберілмейді,онықоғам,жаңаадамдытəрбиелеубарысықалыптастырады.Оладамбіздеб
ардыңеңжақсы»дегенеді.Дюркгеймніңпікірінше,қоғамдықсананыңқыр-сырыносытұстаніздестірукерек.
АлАвстрияғалымы(философ,психолог)ВикторФранклбізсөзетіпотырғантұлғабейнесініңтағыбірқырын
ашатүседі.Оныңтұжырымдауынша,адамгершілікдағдарысы–
мəндағдарысы,жауаптылықдағдарысы.Өмірдіңмəнінедегенұмтылысерікжігердітудырады....Адамныңөзөмірініңмəнініздептабуынакөмектесетінқұбылысбар,ол–арұят.Кезкелгенжағдайдаолқажеттімəндітабуғакөмектеседіжəнеəрадамныңсанасықойнауындағы«бақылауш
ы».Дегенменмəндііздеуістіңтекжартысығана,оныендііскеасырукерек....Ерік-жігерадамғаықпалетушіжағдайдысоладамныңөзініңқатынасынақарайорталықтандыруғамүмкіндікбереді.
Иə,РаушанбекБорамбайұлытұлғасынерекшелендіріптұратыноныңдəлосыадамиқасиеттері:арұяттылық,ерікжігер.Дəлосықасиеттероныңбүкілөмірібойындағыөзініңбақылаушысы.Оныңбəрідеөзіненөзікеліпоныңбой
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ынақонасалмаған.Осындайетіпонышынықтырыпшыққанөмір,өмірініңшындықтары.
Атаанасыныңденісау,еларасындағыелеуліадамдарболғаныменбелгілібірсаясисебептердіңсалдарынанб
алаРаушанбекбелгілібіруақытбалаларүйіндетəрбиеленеді.Солжылдаронықайсарлыққа,өзінөзіқорғауға,намыстықолданбермеугеүйретті.Арықшакелген,өткір,тікмінезболғаныменбұзықтыққ
абарғысыжоққараторыбалакейбірсотқарбалалардыңназарынаілігеді.Еріксізжұдырықтасуғамəжбүр.«Алайдаалғашта
екіқолымдысілтемелепжүріп,өзімедеқолтигізіпаладыекенмін.Біртебіртемағантиісіпқолжұмсағанбұзықтардышынмəніндежақсылапжұдырықтапұражүріпөзімдіқорға
пқалудыүйрендім.Балаларүйіішкіқарамақайшылығымолөзіндікəлеуметтікортағой.Ондағытіршіліктекқиындықтарменжамандықтардантұ
рмайды.Белгілібіртағдырларайдапкелгенбалаларортасыныңөзіндікқырсырыдамол.Жалпыбалаларүйіндегітіршілігімболашақөмірімүшіналғашқыөмірмектебіболды»депе
скеаладығалым.
Анасынақолқабысболып,ініқарындастарынасыраутауқыметіменРаушанбекБоранбайұлы(ол1940жылыдүниегекелген)жасынанқоғамд
ықеңбеккеараласты.Еңбекетудіол1958жылыҚызылордаоблысыҚармақшыауданындағыЛенинатындағы(Т
ұрмағанбетауылы)совхоздабастады.Қазақауылдарынатəнөндірістікқатынастар.Сөйтіпжүріп,олҚызылАрм
ияқатарындаазаматтықборышынөтеугеаттанды.ОныңəскериқызметіЗакавказияəскериокругіндеөтіпжатты.
Армиясыныңқатарында19591962жылдарыəскердеболып,бөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынбасары,взводкомандиріміндеттері
натқарды.
Өзісінеұқыптыжəнеөзіндікой-өрісіменбайқалғанжинақыжүретінқазақжігітіПолкШтабыныңбастығыподполковник(кейінГенералмайор)Н.Столяровтыңназарынаілігеді.Олжасқазақжігітінежылыықыласынбілдіріп,оныөзінежақы
нұстап,сенімдітапсырмаларберіп,қадағалап,керекжеріндеақылкеңесінберіпотырды.Р.Б.Əбсаттаровбөлімшекомандиріетіптағайындалды.Біртіндепоныңқызметін
дежоғарылатады.Іскетиянақтыжасжігіттіолəрдайымөзінежақынтартып,ақылкеңесінберіп,ықыласынтөгіп,жауаптытапсырмаларберіп,шынықтыратүсті.Əскериқызметіаяқтаға
ншақтаРаушанбекБорамбайұлыжоғарыəскериоқуорнынатүсугеұсынылады.БірақРаушанбекөзінің
отбасылықжағдайыналдығатартып,əкешешесініңондайшешімменкеліспейтінінайтып,əскерикарьерасынжалғастырмауғаəскерибасшыны
ңрұхсатыналды.Бүгінгітəжірибеліұстаздың,ғалымныңайтуыншаАрмияқатарындағыжылдаролүші
некіншіөмірмектебіболды.Жинақылықпентемірдейəскеритəртіпоныңөмірбойғыдағдысынаайналд
ы.
ƏскериқызметіменқошайтысқанР.Б.ƏбсаттаровТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетін
іңфилософияфакультетінеоқуғатүсті.Оны1967жылыаяқтағансоң,ұстаздарыныңақылыменсанасаотырыпос
ыоқуорнынааспирантурағатүседі.1970жылыаспирантураныабыройменаяқтап,тіптіоқуыаяқталмайтұрып,2,
5жылдакандидаттықдиссертациясынқорғапшығады.Сонанкейінжанашыржəнеөзісінеадал,ғылымжолында
молтəжірибежинағанұстаздарыныңақыл-кеңесіменКиевуниверситетініңдокторантурасындааяқтады.
АспирантураныбітіргенсоңжасғалымҚазақстанғакеліп,əлФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософияэкономикафакультетіндеағаоқытушы,доцентболыпқызметінбастады.Оныңосыакадемиялықортадағыұстаз
,ғалым,тəрбиешіжəнеқоғамқайраткеріретіндегіөсужолыбасталды.Қызығыменқиындығымолжылдарбастан
өтіпжатты.Өзіндігімолөрмінез,арұяттысерікеткенжасғалымныңалдынаноқытушылық,басшылықөмірзымырапөтіпжатты.Оныңбілімділігім
енұстаздығытекəріптестерітарапынанғанаемес,əсіресешəкірттерітарапынынылғидажоғарыбағаланды.Баға
ланыптакеледі.
Р.Б.Əбсаттаровқазақстандықсаясаттануғылымыныңнегізінсалушылардыңбіріжəнеэтносаясаттану,салы
стырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінсалушы.Оныңаталғанғылымисаламенғылымипроблематика
ғақызығушылығыКазақҰлттықуниверситетіндеқызмететкенжылдарыбасталыпөрістейтүскенеді.Ұлттыққа
тынастарсаласындаҚазақстанүшінғылымизерттеудіңжаңабағыттары,атапайтқанда,ұлтаралыққарымқатынастармəдениеті,жалпықазақстандықкелісімменпатриотизмбағыттарығалымныңойменісіндесолжылд
арыдамыды.
Болашағынанзорүміткүттірержасғалымдокторлықжұмысынжазыпаяқтайды.Бірақоныңдокторлықдиссе
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ртацияқорғауғадегенталпыныстарыбелгілібірсубъективтіжағдайларғаұрынаберді.Жылдарбосазымырапөті
пжатты.Талпынысты,бірбеткей,ісінетиянақты,өзініңқаблеттілігінесенімартқанжасғалымбейнесіненөзініңб
олашақбəсекелесінбайқайтындардатабылыптұрды.ЖағдайдыңауқымынбағдарлағанРаушанбекБоранбайұ
лытағыдаКиевуниверситетінежолтартты.1990жылыосығылымменбілімніңқарашаңырағыаясындаол«Ғыл
ыми-техникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»тақырыбындадокторлықдиссертациясынтабыстықорғапшықтыжəнеарадакөпуақыт
өтпей-ақМəскеудегіЖоғарғыАттестациялықкомиссияныңоңдышешімінеиеболды.
Р.Б.Əбсаттаровөзініңтекқанағалымемес,белгілітұлғаретіндеқалыптасуынаықпалеткенжəнеқажеттісəтте
рдезоркөмекпенқолдаукөрсеткенғалымдарретіндекелесіаталатынУкраинағалымдарынадегеныстықықласынбілдіріпкеледі.Олар–КСРОҒылымАкадемиясыныңкорреспондентмүшелері,УкраинаҰлттықҒылымАкадемиясыныңакадемиктері,философияғылымдарыныңдокторлары,те
кКеңесОдағынағанаəйгіліболмағанпрофессорларП.В.КопнинменВ.И.Шинкарук,Ленинсыйлығыныңлауре
аты,философияғылымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренко,УкраинаҰлттықҒылымАкадемиясының
корреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорД.Ф.Острянин,философияғылымдарыныңдокторла
ры,профессорларИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольный.Атақтығалымдарғанаем
ес,еңалдыменжоғарыадамгершіліктілігімен,əкелікқамқорлықтарыменерекшеленгенВ.И.ШинкарукпенИ.Д
.НазаренкоРаушанбекБоранбайұлыжадындаерекшеорыналады.Өткен,2014-жылғыУкраинағажасағаніссапарыбарысындаолұстаздарыныңжерленгенорындарындаболып,тағыдабірөзініңшəкірттіктағзымынжаса
п,кезіндеөзіменбіргеоқыған,казіргібелгіліелазаматтарыменбасқосып,дүниеденқадірліжандардыескетүсіріп
қайтты.
Қазақстандықғалымдарарасындадаелденшетжүріпесейіпқайтқанжасғалымғакезіндетүсінікпенқарап,ағ
алықмейіріміменбөліскен,ақжарқынəріпікірлесадамдаразболмаған.Оларжасғалымнанөреліинтеллектуалд
ықжəнеадамиəлеуеттікөребілді,ақылкеңестеріменбөлісті.СолардыңқатарындакелесіаталатынқазақстандықбелгіліғалымдардыРаушанбекБоран
байұлыізгіниет,ризашылықсезімменжиісөзетеді.Олар-КСРОҒылымАкадемиясыныңкорреспондентмүшесі,ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңакадемигі,тарихғылымдарыныңдокторы,п
рофессорБ.А.Тулепбаев,ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңакадемигі,философияғыл
ымдарыныңдокторы,профессорД.К.Кішібеков,ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңакадемигі,заңғылымдарыныңдокторы,профессорМ.Т.Баймаханов,ҚазКСРҒылымАкадемиясыныңкорреспондент–
мүшелері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларБ.Б.АмантаевпенН.Д.Джандильдин.Бүгінд
еөзідекөптегеншəкірттеріменəріптестерініңқұрметіменризашылығынаиеболыпотырғанғалымжоғарыдағыаталғанғалымдардыңесіміменістерінқайталауданешқашанқайтқанемес.ҚалайболғандадабүгіндеҚазақ
станРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорР.Б.Əбсаттаровөзөміріүшінүшіншімаңыздыөмірмек
тебіболғанКиевуниверситеті,ондағыөткенжалындыжастықшағындағыізденіспенөсу,сыйласуменсыйлату
жылдарыдепсанайды.
Еліміздіңтəуелсіздіккеқолжеткізерсəтіқарсаңында,19881990жылдарыРаушанбекБоранбайұлыОрталықкомитеттіңшақыруыбойыншапартиялықжұмыстаболды,бі
рақұстаздықжұмыстанқолүзбейəл-ФарабиатындағыҚазҰУдедоцентікжұмыстықатаратқарды.Елтəуелсіздігіқолғатиіп,ендігіжерденарықтыққатынаспенкапиталистікө
ндірістікқатынастардықалыптастырыпнығайтуқажеттілігітуғаншақтабойкөтерген–
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджмент,экономикажəнеболжамдауинститут
ыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушілігінешақырылды.
КеңесОдағыыдырағаннанкейінгіұлтаралыққатынастардыңкүрделеніптұрғанкезеңіндеҚазақстанРеспуб
ликасыныңПрезидентАппаратыныңкеңесшісіқызметінатқарды.
Біркүндеалыпдержаваыдыраптүскенəлеуметтіктарихиуақыттабұрыноныңқайбұрышындажүріп,еңбекетпесінсолбіртұтаселдіңазаматымындепсана
йтынмиллиондағанхалық,шекарасыбіртүндежабылыпқалған15жаңамемлекеттерпайдаболғандааб
ыржыпқалды.Əркелкіэтносөкілдерікөңілінде«менендіқайелдіңазаматымын»дегенсұрақтұрды.Он
ыңүстінебұрынғыодақшеңберіндеөзаратығызбайланыстаболғанөндірістержұмысынтоқтатып,мың
дағанадамдаржұмыссыздыққатарынтолықтырыпжатты.Дерліконжылғасозылғанжанжақтыдағдарыстабасталыпкетті,жаселболашағыкөптегенадамдарүшінəлібұлыңғырболыптұрды.О
сындайжағдайдақазақтархалқыныңазшылығынқұрайтынжағдайдағықазақстандыққоғамүшінұлт
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аралықмəселеерекшеөзектілігіменайқындалды.Мемлекетбасшылығынаосындайжағдайдабілгірса
ясаттанушы,əлеуметтанушығалымдардыңкөмегіқажетболды.ƏбсаттаровР.Б.солардыңқатырынан
табылды.
Ал1997жылданАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтану
кафедрасыныңмеңгерушісі.Ол20002002жылдарыосыуниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарды.2009жылдыңқыркүйекайынанберіосыоқуорныныңмагистратуражəнеPhDдокторантурабойынша«Саясаттануж
əнеəлеуметтік-философиялықпəндер»кафедрасыныңмеңгерушісі.
Р.Б.ƏбсаттаровҚазақстанныңсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдардыңдамуынаелеуліүлесқосты.Оныңбірдəлелі40монография,кітаптар,кітапшалар,
оқуқұралдарынжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалалардыңжарықкөруі.Бірқатареңбектері9тілдеалысжəнежақыншетелдердежарияланған.
Автореңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнефилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеиемаңызд
ығылымижаңалықтарғақолжеткізді.Əсіресеұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеусаласында.Ғалымзерттеулерініңнегізгіпроблематикасы–
этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,келісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,салыстырмалысаясатта
ну.Жалпыалғандаавтордыңəлеуметтіксаясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелерінзерттеужəнешешудегіойларыментұжырымдарыжет
кіліктібатылдықпенжаңашылдыққаие.Оныңбойындаынталығалымтеоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан.Салыстырмалысаясаттанусаласындабірқатартеориялы
қжаңақойылымдаржасалған,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеəлеуметтікпроцестержөніненөзіндіктұ
жырымдамаларжасаған.Авторлықойлар,талдауларментұжырымдаркелесібірегейжəнеіргелімонографиялықеңбектеріндекөрінісінтапқан.Олар
–Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынастар.-Алматы:Қазақстан,1977.-7б.т.;Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы.-Алматы:Қазақстан,1982.14б.т.;Ұлттықпроцестер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары.-Алматы:Ғылым,1995.14б.т.;Студенттердіұлтаралыққарым-қатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика.Алматы:Ғылым,1999.12б.т.(Т.С.Садыковпенбірге);«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»аттыіргеліеңбегі(Алматы:«Тоғанай»,2
007.-29б.т.);«Этносаралыққарым-қатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе»(Алматы:Ұлағат,2012.–
15б.т.,басқаавторларменбірге)еуроазиялықсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдағыайтулыоқиғаболды.
Р.Б.Əбсаттаровəлеуметтануғылымынандаешқашаналыстағанемес.Тексабақберуменғанашектеліпқоймайбұлсалададаоқулық,оқуқұралдарындаярлаумендешұғылданыпкеледі.Соныңдəлеліретінде1999ж
ылыжарықкөрген11б.т.көлеміндегіорысжəнеқазақтілдеріндежарияланған«Əлеуметтанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар»аттыоқуқұралын,2013жəне2015жылдарыжарықкөрген2томдық(əрқ
айсысы25б.т.)«Əлеуметтану:өзектімəселелер»оқулығынатапайтуғаболады.Алсаясаттанусаласында«Саясаттанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,2005.20б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;«Саясаттанунегіздері».Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2011,2012.1том27,5б.т.;ІІ-27,5б.т..жарықкөрді.СоңғыекітомдықкітапқажоғарыбағаберілгенсынпікірҚРҰҒАХабаршысы.Қоғамдықжəнегуманитарлықғылымдарсериясы.-2012,№2;Ақиқат.2012,№3;Қоғамжəнедəуір.2012,№1;ЕгеменҚазақстан.-2012,21сəуір;Қазақəдебиеті.-2012,1723ақпан;Экономика.-2012,12-18сəуір,жарияланған.
Р.Б.Əбсаттаровтыңэтносаясаттануғылымимектебіменеңбектерішетелдердекеңіненбелгілі.Солсебептіға
лымҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей,Украина,Белор
уссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріне,ғылымиорталықтарындабаяндамалармендəрістероқуғаша
қырылды.Шетелдерде60-танастамғылымимақалаларынбасыпшығарды.БеделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікассоциасыныңвицепрезиденті(Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайланды.Бұлбағыттағыхалықаралықісшараларғакафедрағалымдарыдакеңінентартылуда.
РаушанбекБоранбайұлыбасқаратынкафедрашетелдердіңкөптегенғылымимекемелеріменынтымақтастықорнатқан.Осындайынтымақтастықтыңнəтижесіоныңбастамасыменөткізілгенбірлескенсеминарларғ
а,дөңгелекүстелдерге,ғылымиконференцияларменсимпозиумдарға,бірлесіпшығарылғанкітаптарнемесежу
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рналдарғаайналыпкетіпжатады.Айталық,олбасқаратынкафедраныңКорео(ОңтүстікКореяда)университетініңсаясаттанукафедрасыменбірлесіп«PoliticalChangesandEthnicKoreansinCentralA
sia»аттығылымисеминарөткізуін(ондакафедраныңүшоқытушысыбаяндамажасады),семинарматериалдары
ныңСеулқаласында,басылыпшығуын;ОңтүстікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңғылымиорталығы
мен«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora»аттығылымиконференцияөткізілгенін(2012)ондакафедраныңалтыоқытушысыбаяндамажасағанын,конференцияматериалдарыныңКванжуқаласындабасылыпшыққанын;2015жылғы23-24сəуіраралығындаОңтүстікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңдиаспоракафедрасыменбіргежəнеАбайатындағыҚазҰПУніңсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңнегізінде«Қазіргіəлемдегідиаспоралардыңөзектімəселелері»тақырыбындадөңгелекүстелөткізгенін,ондакафедраныңоннанастамоқытушысым
енмагистранттарыныңбаяндамажасағанын;кафедраоқытушыларының30ғылымимақалаларыБерлинқаласы
нданемістілінде«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin,20
12г.-12б.т.(импактфактормəртебесімен)жəне«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachs
tans.-Berlin:VerlagDr.Köster,2013.18б.т.»кітабынжəнет.б.басылымдардыайтуғаболады.Р.Б.Əбсаттаровтыңөзіуниверситеттік,республикалық
жəнехалықаралықгранттықзерттеулердіорындадыжəнеорындапкеледі.СоныңбіріАбайатындағыҚазақұлтт
ықпедагогикалықуниверситетіректорыныңгрантышеңберіндетапсырылған«Қазақдаласыныңəлеуметтіксаясиойшылдары»аттыəлеуметтікжобаныңтабыстыорындалуы.
Жаңашылдығыменбатылдығыүйлескенғалымныңбасшылығыменсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасымагистранттармендокторанттардыоқытубарысындағығылымизерттеу,оқу
-əдістемелікжəнеəлеуметтіксаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжетіпотыр.Кадрлардыіріктеубарысындадажетекшіұстанат
ынөзіндікпринциптербаршылық.Профессорлыққұрамныңинтеллектуалдықжəнешығармашылықəлеуетібі
ріншіорынғақойылыпкеледі.Кафедраеліміздегіəлеуметтіксаясиғылымындағыжетекшіжəнеіріғылымиорталықтыңбіріболыпотыр.Бірнешеғылымибағыттағығылыми
мектептерқалыптасқан.Соныңбіріжетекшініңөзініңэтносаралыққатынастарғабайланыстыэтносаясаттануж
əнеэтноəлеуметтанумектебі.
Кафедрамеңгерушісініңерекшеназараударатынсаласыныңбірікафедраоқытушыларыменоқушыларыныңғылыминəтижелері.Оныңбасшылығыменсоңғыонжылдакафедр
амүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқұралдары,кітаптар,брошюралар(
жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса)жарықкөрді,олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жариялады.
Ғалымныңшетелдергетанымалдығықазіргіакадемиялықарабайланыстарменшетелдіктағлымалардыңөзектілігіартыпотырғануақыттаөзініңжемісінберебастады.АйталықОңтүстікКореяныңбелгіліғалымы
ЛимЧеВанменарадағышығармашылықарабайланысендіекіуниверситеттің(АбайатындағыҚазҰПУменЧон
намұлттықуниверситеті)магистранттарыменPhDдокторанттарарасындағытағлымданупроцесінеұласты.Соңғыекіоқужылында«СаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасымагистранттарыменPhDдокторанттарыОңтүстікКореядатағлымнамаданө
тіпжүрсе,биылғы2015жылыЧоннамұлттықуниверситетініңмагистранттарыменPhDдокторанттарыжəнебір
не-шепрофессорлары«Саясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасы»базасындатағлымданупроцесіненөтіпқайтты.Тағлымданатекаудиториядағылекциялардантұрғанжоқ,қонақтардыңтанымдыққ
ызығушылығынескереотырыпаудиториядантыскешендітанымдық,білімдіккешендішараларментолығатүс
ті.Кафедраныңүшпрофессорыныңтағлымданушыларалдынаөткізгендəрістерінкореялықпрофессорлар«əле
мдікдеңгейдегідəрістер»депбағалады.Кафедрақызметініңшындығыментанысқаншетелдікəріптестеркафед
рааралықбайланыстыңмазмұныменбағыттарынкеңейтетүсугешешімқабылдады.Осындайісшаралардыңəрдайымкафедрамеңгерушісініңжітібақылауындажəнебасшылығындаболыпотыратынынатап
айтпауғаболмайды.ДəлосышаралардыңқарсаңындаРаушанбекБоранбайұлытағышақыруменаталғанелдебо
лып,дəрістероқыпқайтқанеді.Оныңдəрістерітехникалықмүмкіндіктерарқылыкореялықкеңаудиторияларға
шығарылды.
Р.Б.Əбсаттаровқатінқасиеттердіңбіріөзмаңынағылымдаөзіндікорныбарұстаздарды,таланттыжасғалымдарды,ынталымагистранттармендоктора
нттардытоптастырғанжəнетоптастыратыны.Əрқашаншығармашылықойөрістіқұптаужəнеқолдауоғанүйреншіктіадамижəнекəсібиқасиет.Кафедрамеңгерушісініңтекбасшыретіндег
іғанаемес,еңалдыменбіліктіғалым,жоғарыдеңгейдегішығармашылықой111
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өрістіңсубъектісіретіндегітүсінігініңнəтижесіндекафедрапрофессорларыныңкөпжылдарбойыжинақталған,
көңілгетүйгенғылымиойларын,тəжірибелеріменбіліміноқупроцесінеенгізіп,оныбілімдікшығармашылық,т
əрбиелікіскеайналдырумүмкіндігінеиеболуында.Өзініңшығармашылықөрісініңтүсінікпенқолдаутабуы,тіп
теноқу-тəрбиеісінеенгізілуікезкелгенғылымадамы,ұстаздарүшінзорнəтиже.
РаушанбекБоранбайұлыжемістіғылымизерттеулердіолбелсендіпедагогикалықжəнеқоғамдыққызметте
рменүйлесімдіұштастырыпкеледі.ОлҚазақстандағанаемес,соныменбіргеоныңсыртындадақоғамдық,мемле
кеттікжұмыстардыңəртүрлісалаларындақызметететінкөптегеншəкірттердітəрбиеледі.Ол20ғылымкандида
ттарын,4ғылымдокторларын,6PhDдоктордыжəне30магистранттыдайындапшығарды.1990жылдан2010жы
лдарарасындасаясижəнефилософияғылымдарыбойыншакандидаттықжəнедокторлықдиссертацияларқорға
йтынҒылымиКеңестіңмүшесіболды.
Осылайша,Р.Б.Əбсаттаров–
текҚазақстандағанаемес,соныменбіргеалысжəнежақыншетелдердедебелгіліғалымсаясаттанушы,əлеуметтанушы,философ,магистранттарменPhDдокторанттардың,жалпыжасғалымдардыңк
өрнектіұстазы.Ғалымжəнебасшы«Еренеңбегіүшін»медальменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғыл
ымындамытуғасіңіргенеңбегіүшін»төскетағылатынбелгіменмарапатталған.«ҚазақстанРеспубликасының
жоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.),өскенөлкесіҚызылордаоблысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атағыныңиегері.Ғалымғылымижұмыссаласы
ндағыжоғарыжетістіктергежеткеніүшінҚазақстанменУкраинаныңҚұрметграмотасыменмарапатталған.
Ғалымтекеңбекқор,жауапкершіліктіқызметкерғанаемесəріжақсы,əлеуеттіотағасы,қамқорəкежəнеата.Ж
ұбайыМеруертАсқаровапедагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор.
Қызы-МайяƏбсаттарова–
біліктікəсіпкер,ұлыМаратƏбсаттаровбірнешешетелтілдерінеркінмеңгергенжауаптықызметкержəнезаңғыл
ымдарыныңкандидаты,бірнешеіргеліғылымиеңбектердіңавторы.ЕкіншіұлыҒалымжанƏбсаттаров–
болашағынанүміткүттірержасғалым,саясиғылымдарыныңкандидаты,АбайатындағыҚазҰПУніңтарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетідеканыныңорынбасары.НемерелеріАқрано,Диляра
,Аллаяр,Алияр,АхмедияржəнешөбересіРаянүшінРаушанбексүйіктіатажəнетəлімгер.Осылайша,өміртіршіл
ігініңəлеуметтікмəніненешқашанажырамағантұлға,ұстаз,көрнектіғалым,басшыР.Б.Əбсаттаровөзініңжетпі
сбескекелгенмерейліжасындадəлбұрынғысыншамəндіқызметінжалғастыруда.Текөзісіндеғанаемес,əріптес
тері,шəкірттері,ұрпақтарыөміртіршілігіндебайыппенəрішығармашылықпенжалғасуда.
ҚазіргіуақыттыңҚазақстанЕлі,мемлекетаяғынаннықтұрғаныменоныңалдындаталайсындартұр.Заманн
ыңсынсұраныстарынескереотырып,еліміздітүбегейліөзгертуміндетіқойылыпотыр.Қаншалықтышетелинвесторла
рыментехнологиясынаесігіміздіайқараашқанымызбен,бастышешушікүшболыпқалатынбірақнəрсе.ОлҚазақстанныңөзазаматтарыныңжоғарыəлеуметтік,қоғамдықсанасы.Санадағытүбірліөзгерістер
ғанаелдітүбегейліөзгергенөркениетітұрақтыелгеайналдырады.ДəлосындайтарихисəттерР.Б.Əбсаттаровси
яқты,өзіненде,басқадандақатаңтəртіппентиянақтылықтыталапететін,ар-ұяттанаттамайтын,ерікжігерімұқалмаған,намысынадамимақсатқабағындырғанинтеллектуалжандардыңелазаматтарыарасындакө
бірекболғанынқалайды.
ҰЛТСАЯСАТЫТУРАЛЫДƏРІСТЕР
С.Мұсатаев–с.ғ.д.,əл-ФарабиатындағыҚазҰУсаясаттанужəнесаяситехнологиялар
кафедрасыныңпрофессоры
Қазақстанғанаемес,алысжақыншетелдердеөзініңжүздегенғылымиеңбектеріментанымалұстазымыз,ҚРҰҒАкорреспондентмүшесіфилософияғылымдарыныңдокторы,профессор,АбайатындағыҚазҰПУ«Саясаттанужəнеəлеуметтік
-философиялықпəндер»кафедрасыныңмеңгерушісі,саясаттанушығалымР.Б.Əбсаттаров75жылғатолыпотыр.
Меніңсаясаттанушымаманболыпқалыптасуым,қызығыменқиындығыкөпсаясиғылымжолынатүсуімқаз
ақстандықжоғарыбілімніңқарашаңырағы-қартҚазПИдіңтəжірибеліқоғамтанушығалымдарыныңарқасындажүзегеасты.1991жылысолкездегіАбайатындағыАлм
атымемлекеттікуниверситетіндеалғашрет«Саясаттану»бөліміашылып,кəсібисаясаттанушылардыдайында
йбастады.Теориялықжəнеқолданбалысаясаттанукафедрасықұрылды.Бұрын,КСРОкезінде«Саясаттану»дег
енарнайығылымсаласыда,дербесмамандықтүрідеболмағандықтан,олұжымдаелімізгетанымалкөптегенфил
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ософтар,əлеуметтанушыларментарихшылареңбекетті.Сондайғалымпедагогтардыңішіндедəстүрліфилософияменендіқалыптасабастағансаясаттанудықатармеңгергенəмбебап
маман,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттароверекшеорыналд
ы.
Ардақтыұстазымыз,профессорР.Б.Əбсаттаровпеншəкіртретіндеалғашреттанысуымыз1994жылдыңкөкт
емгісеместріндеболғанеді.«Этносаясат»пəнінендəрісоқығанРаушанбекағайбіздіңтоптыаудиторияғакіргенс
əттенбастапбаурапалды.Ойықандайұшқырболса,қимылыдасондайшапшаң,тұлабойытіптіктартылғансымдай,əрқашантаптұйнақтайжинақы,əскериадамдарғатəнқаталтəртіптісүйетінпрофессордыңұлтсаясатытуралыдəрістеріөтеқ
ызықəріəсерліөтетін.Үзіліскезіндеөзініңжастықшағыменстуденттікөміріндебастанөткергенқиындықтары
менқызықтыоқиғаларынəңгімелеп,біздіжігерлендіріп,білімалуғаынталандырыпқоятын.Еңбекқороқытушыретіндебілімалумен
қатар,шығармашылықпенайналысуталабынқойып,студенттердіғылымиізденістержасауғаынталандырабіл
етін.Əліесімде,екіншікурстаменөзімменбіртоптаоқитынМұқажановаАльмиражəнеӨсімбаеваИндираүшеуі
мізпрофессорР.Б.Əбсаттаровтыңжетекшілігіменкурстықжұмысжаздық.Бізүшінсолкурстықжұмысбейнебі
рдиссертациялықзерттеудейкөрінгенеді.ОлкездеРаушанбекағаПрезидентəкімшілігінделауазымдықызметатқаратын.Соғанқарамастан,«Ұлықболсаңкішікбол»демекші,біздің
курстықжұмысымыздымұқиятоқып,əрбірбетіншұқшиятексеріп,ақыл-кеңесайтуданжалықпайтын.Тіптен,Ақүйдегі(қазірАлматықаласыəкімшілігіорналасқанғимарат)кабинетінеарнайышақырып,бізгеқосымшакеңесберіп,зерттеудіңбағытбағдарынкөрсететін.Бұлдегеніңізқазіргіуақытпенсалыстырсақ,АстанадағыАқордағабарыпақылкеңесалументеңдүние.Өзімізгешимай-шатпақ«зерттеусымақ»көрінетінғылымижұмысымызғағылымижетекшініңбайыппенқарауы,зерттеумəселесінталқылап
,пікіралмасуғатартуыбіздіғылымишығармашылықпенайналысуғаынталандыратүскенеді.Солкездекурстық
жұмысжазуданқанаттанғаноныңшəкірттерісаясиғылымныңдаңғылжолынатүсті:қазірА.Мұқажановаекеуім
ізғылымдокторыболсақ,И.Өсімбаевасаясиғылымдарыныңкандидаты.
«Елесіндебіржылқалғынкелсе-асбер,онжылқалғыңкелсе-ағашотырғыз,алмəңгіқалғыңкелсебалатəрбиеле»дейдіхалықданалығы.Еңқастерліəріқасиеттімамандық–
ұстаздықдепсанайтынР.Б.Əбсаттаровтыңшəкірттеріқазіртұтасбірғылымимектепқалыптастырыпотыр.Бүгі
нгітаңғадейіноныңжетекшілігімен20ғылымкандидаты,4ғылымдокторы,6PhDдокторы,30астаммагистрантд
айындалыпты.Ұзақжылдарбойысаясаттанужəнеəлеуметтанукафедрасыныңмеңгерушісі,факультетдеканы
қызметтеріндеатқарды.
Ұстаздықпенқатар,Раушанбекағамызқазақстандықсаясиғылымныңқалыптасуынадазорүлесқосты.Абай
атындағыҚазҰПУсаясиғылымдарыныңдокторығылымидəрежесіналуүшіндайындалғандиссертацияларқо
рғалатынғылымикеңестіңтұрақтымүшесі,диссертациялықкеңестөрағасыныңорынбасарыболды.Саясаттан
ушығалымретіндекөпқұрамдықоғамдардағыұлтсаясатымəселесінзерттеуменайналысты.1995жылы«Нацио
нальныепроцессы:особенностиипроблемы»аттымонографиясы«Ғылым»баспасынынанжарыққашықты.Бұлмонографиядаелхалқыныңқұрамындағыұлтпенұлыс,эт
носжəнеэтникос,диаспоражəнеирридента,ұлттықжəнеэтникалықтоптардыңкімдерекенінанықталып,аражіктеріашылыпкөрсетілген.Тілсаясатыныңерекшеліктерітуралы,əлемдіксаясаттағыұлтсаясатынжүргізуді
ңмодельдері,бұлтұрғыдаҚазақстанныңқандайсаясатжүргізуітиісдегенмəселелеркешендіталданған.Қазіркөпэтностыеліміздегіқоғамдықкелісімменсаяситұрақтылыққандаймаңызғаиеек
ендігібаршағамəлім.АлосықұндылықтарғақолжеткізудеР.Б.Əбсаттаровсияқтыұлтсаясатынзерттеушіғалы
мдардыңеңбектерізорекенідаусыз.
Соныменқатар,профессорР.Б.ƏбсаттаровпенакадемикТ.С.Садықовтыңбіріккенавторлықтажазған«Вос
питаниекультурымежнациональногообщениястудентов:теорияипрактика»аттымонографиясындажоғарыбілімалыпжүргенжастардыұлтаралыққарымқатынасмəдениетінетəрбиелеудіңөзектімəселелерінтереңзерттегенеді(АбсаттаровР.Б.,СадыковТ.С..Восп
итаниекультурымежнацио-нальногообщениястудентов:теорияипрактика.–Алматы:Комплекс,1999.212с.).Бұлеңбектестуденттердіұлтаралыққатынасмəдениетінебаулудыңқиындығы,яғни,жалпыадамзаттық
құндылықтарменұлттықсалтдəстүрді,азаматтыққұқықтарменбостандықтарды,мəденижəнедіниұстанымдардықамтитынкүрделіпробле
маекендігіғылыминегізделген.Сəйкесінше,жоғарыбілімберусаласынажүктелетінжауапкершілікауырекенд
ігі,ұстаздарқауымытереңбілімберуменқатар,елдегіқоғамдықкелісімдінығайтуғаүлкенүлесқосатыныатапкө
рсетіледі.
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Қазақстандықсаясаттанудыңдамуындатүрліпроблемалартуындады.Жаңақалыптасыпжатқанғылымсала
сыболғандықтан,бұлқисындымəселе.Сондайпроблемалардыңішіндеқазақтіліндежазылғаноқулықтардыңж
етіспеукікөпшіліктіқинайтын.Сондықтан,осыолқылықтыжоюғапрофессорР.Б.Əбсаттаровжантəніменкірісті.Оның«Саясаттанунегіздері»аттықазақтіліндежазылғанекітомдықоқуқұралы«Қарасай»баспа
сынанжарыққашығып,тұсауыкесілді.Осылайшаелтəуелсіздігіменбіргеқалыптасып,жылданжылғақарышта
пдамыпкележатқанотандықжассаясаттануғылымытағыбірғылымишығармаментолықты.Бірақтабұлжолғы
сиясыкеуіпүлгермегенжаңалықтыңорныбөлек:бұрынсоңды«Саясаттанунегіздері»оқулығыекітомдықкітап
болыпжарияланыпкөргенжоқеді.Жəнеəрбіртомның420беттентұратынынескерсек,автордыңқандайеренеңб
екатқарғанынбағамдауғаболады.Яғни,оқуқұралындаберілетінəрбіртақырыптыңмəніменмазмұныегжейтегжейліашылған.
Оқуқұралыжоғарыоқуорындарыныңстуденттеріне,магистрлеріне,докторанттарыменпрофессор-лықоқытушылыққұрамына,сондайақ,саясаттанудыңпроблемаларынақызығушылықтанытатынкөкірегіояу,көзіашықбаршаазаматтарымызғаа
рналған.Өйткенісаясибілімменқаруланудемократия-лыққоғамжағдайындаасақажет,саясибілім–
саясисанаменсаясимəдениеттіңдеңгейінкөтереді,албұлөзкезегіндесаясибелсенділіктің,саясиəлеуметтенуді
ң,саясиқатысудыңартуынаигіықпалетеді.Азаматтарымыздыңбойынаосыаталғанқұндылықтарменсапалард
ыдарытқансайынеліміздеқұқықтықжəнедемократиялықтұрғыдандамитүсеріанық.Халықтысаясихалахуалменхабардарету,саясаттытүсінугеқажеттібастапқыілімменқамтамасызету,азаматретіндесаясатқа,сай
лауғажəнеөзгедеөзектісаясипроцестергеқатыстыруқоғамдықмаңызызорісшаралардыңқатарынакіреді.Яғни,саясаттанудыоқыпүйренугедегенқажеттілікзаманауиəлемдегідемократиялықсаясижүйелердіңхалықтысаясатқақатыстыруғад
егенұмтылысыментікелейбайланысты.Мұндаймаңыздымақсатміндеттердішешугеқоғамдықғылымдардыңерекшесаласысаналатынсаясаттанукурсыөзініңсептігінтигізбе
к.
Соныменқатар,жарықкөргеноқуқұралыныңмынадайбіререкшелігінетоқталакеткенжөнсияқты.Бұлоқуқ
ұралыныңерекшелігі-түпкіліктілігіменжүйелілігінде,саясаттанулықмəселелердіңнақтықойылуыменжанжақтыашылуындаболыптабылады.Бұрынсоңдыжарықкөргеноқуқұралдарымəніменмазмұныныңшектенты
сакадемиялылығымен,тереңтеорияғабұрылыпкетуіменнемесеөзгедекүрделістильдердежазылғандықтан,оқ
ырмандарғаоқулықтардыұғынудақиындықтартуғызатыныбайқалатын.Оғанқосатақырыптардыңберілуінде
бірізділіктіңболмауыоқуматериалынұғынудақосымшакедергілертуындатыпжататын.Ондайоқулықтардың
тіліауыр,яғниғылымитеорияғакөпмəнберілетіндіктенеңбастыдегентерминдердіңөзінстуденттердінтүсінуіқ
иынғасоғатын.Еңбастысыжəнеөкініштісі–олардыңкөпшілігібілімстандарттарынасəйкескелмейтінеді.
АлпрофессорР.Б.Əбсаттаровосыекітомдық«Саясаттану»окуқұралынжазудажоғарыдаайтылғанкемшілі
ктердіңешбірінжібермеугебарыншатырысқаныбайқалыптұр.
Екітомдықта«Саясаттану»пəнібойыншаəзірленгентиптікбағдарламаменмемлекеттікстандарттабекітілг
енбаршатақырыптарқамтылған.Нақтыайтсақ:саясаттануғылым;саясиғылымтарихы;саясатқоғамдықөміржүйесінде;саясибилік;саясирежимдер;қоғамныңсаясижүй
есі;мемлекетжəнеазаматтыққоғам;саясипартияларжəнеқоғамдықұйымдар,қозғалыстар;саясиэлитажəнесаясикөшбасшылық;саясип
роцесс;саясисана;саясимəдениет;тұлғаныңсаясиəлеуметтендірілуі;саяситехнологиялар.Жалпыалғанда,оқу
құралындасаясиғылымдағыбелдісаналатыннегізгіжиырматөрттақырыпқатолыққандыжауапалуғаболады.Кітаптыңтіліоқуəдістемелікһəмғылымисипаттаболғаныменөтежатықəрітартымды.Сондықтандаоқырмандардыңберілгенм
атериалдардыоп-оңайигеріпалуынакеңмүмкіндік-терібар.
Соныменқатарстуденттердіңсеминарменбаяндамадаярлауына,рефератжазуынакөмекшіматериалдарөзалдынабөлек100бетауқымында16тақырыпбойыншаберілген.Əрбіртақырыпқатоқталсақоныңəрқайсы
өзалдынабөлекбірғылымимақалаіспетті.Солсияқтыалынғанбілімдітексеругеарналғантестілердежекетақыр
ыптарбойыншаəзірленіп,қосымшатүріндеберілген.Мұныңбарлығыоқулықтыңөтемұқиятты,асқаныждағат
тылықпенжазылғанынкөрсетеді.Алавтордыңөзісінеадалберілгенғалымекендігінайғақтайды.Жалпы,профе
ссорР.Б.Əбсаттаровсаясаттанусаласындаұзақжылдарбойынаондағанғылымдокторыменкандидаттарынаке
ңесберіп,ғылымижетекшілікжасауарқылыіргеліғылымимектепқалыптастырғанұстаз.Алшығармашылығы
накелсек,ол40монографияның,кітаптар-дың,оқуқұралдарының,кітапшалардыңжəне600денастамғылымижəнеғылымикөпшілікмақалалардыңавторы,оның60шетелдердежарықкөргенекен.Отандықсаясиғылымдыдамытужолындааянбайтертөгіпк
ележатқанғалымныңжаңаеңбегінеқұттыболсындейкеле,авторғаденсаулықпентворче114
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стволықтабыстілейміз!
ҰСТАЗДЫҚҚАТҰРАҚТАҒАН,ҰЛТЫНҰЛАҒАТТАҒАН
Ж.Молдабеков–филос.ғ.д.,əл-фарабиатындағыҚазҰУ-ніңпрофессоры
РаушанбекБоранбайұлыментаныстық1974жылыбасталды.Біркафедрадажұмысістедік.Екіжасғылымкан
дидаттарынəржаққа,əрсаққажиіжұмсайтын.Раушанбек-еңКазГУгемененүшжылбұрынкелгенініскерлігімен,жарасымдыəзіліментанытатын.Көпшілікпентезтілтабысатын,ж
аңалықтарғақұлағынтүріпжүретін.Үйренерімазболмады.Ойынашып,кейдебасыптаайтатын.Төтесінентура
сынайтудантартынбайтын.Ашықта,алғырмінезінұнататындарбасымболды.Жақтырмайшеттейтіндердекезі
кті.
БірақРаушанбекеңқайсарлығынанқайтпай,өзінеркінұстайтын.Қайдаболмасынүлкенменде,кішімендеəзілдесіп,қалжыңменк
үлкісінентіректауып,əркімменсұхбаттасып,сөзжарыстырып,ойынсабақтапжүргенінаңғаратынмын.Соданд
аболар,жаңалықпенжақсыхабардыңжаршысы,ұжымдағыкикілжіңжайдыңарашасырөлінсырткөзгебілдіртп
ейатқарыпжүрді.Өйткеніесіткендерінелеп,естіелектенөткізетінді.Сыршылдасыншылболды.Өзінортадақалайұстамасынбағытынан,діттегенінен,айтқанынанқайытпайтын
.Десемде,мақсатынажетудіңтөтежолынүнемііздестіретін,іріктейтін.Солəрекетіненіркілмейтін.Өзіұнатқанұ
стаздарғаілтипатыайқын,тұрақтыболды.Өзіненкішілергедегенықыласықонымды,жарасымдыкөрінетін.
Мінезбайлығыменқүнделіктіқылықтарынəрқырынанаңғарудыңретікелгесін,өзаратезіректүсінетінбіз,қа
жеттітоқтамғакелетінбіз.Содансырттаныстықтаяуарададостықсыйластыққаайналды.Сыйластықтағықары
м-қатынаскейінненотбасыарасындағықұрметкеайналды.
Раушанбекекеңніңтілтабысуөнеріжаскезіндегі,қаражұмыстағы,армиядағы,сыртортадағыөмірдіңащысабақтарынан,кү
тпегенжайларғабейімделуқажетінентуындағанынкейінбілдім.Табыскөзі–
еңбекқорлығында,естілігінде,іштейтартымдығында,жайдарымінезіндеекенінекүмəнданбайтынмын.Əдеті
неннағызқазақиқасиеттер,ұстаздыққатəникемдіқабілеттересіліптұратын.
1977ж.Киевмемлекеттікуниверситетіндебесайлықбілімкөтеруинститутындакəсібидеңгейдікөтеретінку
рстанөттім.РаушанбекБоранбайұлыКиевмемлекеттікуниверситетініңстуденті,аспирантыболғандықтанукр
аиналықфилософғалымдары,олардыңсалтдəстүріменмəдениеттерітуралыкөсілеəңгімелесетінсəттержиіледі.Ұстазтұтатынəйгілікиевтікғалымдармен
жекетаныстықтұрақтады.Украинфилософтарыарасындалауазымдыпартиялық,билікжəнедипломатиялыққ
ызметтекəсібінжалғастырғандарбаршылықеді.Олардыңкөбісолсоветтіккездебатыселдерініңжоғарыоқуор
ындарыменжиіараласып,ондасабақберудəстүрінқалыптастырғанеді.Қайырыпайтсам,украиндықəріптестер
денбілім,ғылым,мəдениетсаласындаүйренетін,оныңүстінеұлттықнысантұрғысындағытəжірибелерінентəлі
малатынжайлармоледі.
Жүреккежылылықəкелетінтағыбіржайдыескеалуыморындыболар.Киевтіңзиялықауымдастығықазақта
ртуралыжылыишаратпен,құрметкөрсетесөйлейтін.Оғанбастысебепқаланыңүлкенұрпақтарысоғысжылдар
ыҚызылордажеріменеліндебаспанатауып,қазақтарменбарынбөлісежегендерінəрдайымерекшеілтипатпене
скеалатын.
Екеуміздепартиямүшесіболатынбыз.ХХғ.80жылдарыныңортасындаОрталықКомитетекеуіміздіəржаққ
ақызметкежіберді.Қайдақызметжасамасын,РаушанбекБоранбайұлыекібастаудықатаралыпжүрді.Оныңбірі
–ұстаздық,тағыбірі–
ұлтөрнегінұлағаттау.Саналыдақарқындыөмірінұстаздықпенұлттықтəжірибенімарапаттауға,олардыбірбіріменүйлестіругеарнағанжігерліазамат,беделдіұстаз,танымалғалым.
Біркездеауылменқалағадəəнекерболғаназамат,бертінкелеелменұлтарасындағыдостықтызерттеген,наси
хаттағанұстаз-ғалымғаайналды.Білімсаласындаөнегеліұстаз,біліктіғалымболу,қостегеуріндіқатарұстаутынымдылардыңүлесіндегіүйлестік,жетістік.РаушанбекБоранбайұлысолбиіктенкөрінебілді,өзмəртебесінт
анытты.Кəсібиұққаныда,ұтқаныдаосықосарнада.
1997жылданберіАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетіндекафедрамеңгерушісіболып
қызметатқаруда.Р.Б.ƏбсаттаровҚазақстанныңсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдардыңдамуынаүлкенүлесқосыпкеледі.Оныңтоғызтілде40монография,кітаптар,кіта
пшалар,оқуқұралда-рынжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларыжарықкөрді.Ғалымидеясы,ғылыми115
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əдістемелітұжырымдарыеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңіненбелгілі.Р.Б.Əбсаттаровең
бектеріҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей,Украина,Бел
оруссияжəнетағыбасқаелдердежарықкөрді,өзісолелдердіңуниверситеттеріменғылымиорталықтарындабая
ндамалармендəрістероқыды.Оныңеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнефилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеиемаңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.
Ғалым-ұстаздыңесіміреспубликадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,келісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңойлауқабі
летініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанут.б.сияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуымендамуым
енбайланысты.
Тəуелсіздікалғанеліміздеанатіліндегіоқулықтарменоқуқұралдарыныңтапшыболғаны,тіптенжетіспегені
мəлім.ПрофессорР.Əбсаттаровжоғарыоқуорындарыныңəлеуметтанужəнесаясаттанумамандықтарыбойын
шаоқулықтаржазуғаарнайымəнберді,бұлшығармашылыққаүлкенжауапкершілікпенқарады.Екісаланыңəрқайсысынаарнапекітомдықоқулықтаржазды.Қолымда«Саясаттанунегіздері»(
Алматы,«Қарасай»2011)депаталатынқоскітап.Көлемі54,5баспатабақ.Оқулықдəстүрліжəнеқазіргізаманның
өзектітақырыптарынаарналғанжаңамазмұнды,құрылымыауқымды,тіліжатықжүйеліеңбек.Оқулықтасаясит
арихтыңклассикалықжəнежаһанданукезіндегісаясиүрдістер,қарымқатынастар,ағымдарнақтыдəйегіменжəнедəлеліменталданған.Саясаттануғылымыныңтанымдықнегіздері,қ
оғамдықжүйедегіорны,əлеуметтік-мəденимəнмағынасы,тұлғаныңсаясиəлеуметтенуі,азаматтыққоғамменқұқықтықмемлекетарақатынасы,саясикеңесбер
уменсаясишешімдерқабылдаутехнологиясыəрқырынан,бірақжүйелітұрғыданталқыланады.Əрматериалды
игерудіңметодикалықəдістеріжəнедискуссиялытақырыптарыкелтірілген.
Мұндайіргеліеңбекпроблеманығылымитұрғыданжітікзерттеген,педагогикалықтəжірибесіқомақты,ғыл
ымменпедагогикалықжұмысқаберілеқызметететіназаматтың,кəсібимаманныңғанақолынанкелетінідаусыз.
Ғылымменұстаздықтаразысынтеңұстайтынғалымнанкүтеріміздесол.
БірнешеретОңтүстікКореядан,Германияданкелгенғалымдардыңқатысуыменболған«дөңгелекүстол»от
ырысынақатысқанжайымболды.Кафедраныңкөтергенсаясиəлеуметтікмəселелеріқонақтартарапынанқызығушылықтудырды.Талқылаупайдалыашықпікірталастаөтті.
Пайымдағанымпроблеманықоюдағыавторкөзқарасыныңжаңашылдығы,батылдығыжəнежүйелілігі.Оныңбойындаынталығалымтеоретикжəнеұстазпрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасады,оныңкөзқарасындасалыстырмалыматериалдардытеориялықжағына
нұғынуғабағытталғанұқыптылықайқын,дəйектілікбасым.Ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеəлеуметті
күрдістердіталдауданақтылықпенжан-жақтылық,пəндікпайымменұлттықтəжірибеніұлықтауұстанымыбірбіріменжапсарласып,шығармашылықеңбектеойдытереңдететінынталылықпентұжырымдыжаңалықтарбіл
інеқалады.Жетеліойларқашандаықыластыүйіріпалатынымəлім.
ПрофессорР.Б.Əбсаттаровжоғарыбілімсаласындағықазақтіліменұлттықдəстүрдіңжанашыры,осыбағыт
тағыіздемпазжаңашылғалым.Таяудатранзитологиятуралымазмұндыдатартымдыавтордыңмақаласыноқып
,бірширапқалдым.Елімізбастанкешіріпжатқанкүрделіқұбылыс.Батыстакеңтаралғанілімболсада,қазақаудит
ориясытанымдық«сусынын»қандыраалмайжүргенөткірмəселелердіңбірі.Транзитологияпроблемасыалғаш
жəнедеркезіндеқазақтіліндеоқырманғажолтарттыдемекпін.
Проф.Р.Б.Əбсаттаровтыңбасшылығыменсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасығылымизерттеу,оқуəдістемелікжəнесаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжеткізуде.Оныңбасшылығыменсоңғыонж
ылдакафедрамүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқұралдары,кітаптар,б
рошюлалар(жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса),олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жарияланды.КафедраұжымыКореяуниверситетініңсаясаттанукафедрасы
менбірлесіп«PoliticalChangesandEthnicKoreansinCentralAsia»аттығылымисеминар,Чоннамұлттықуниверси
тетініңғылымиорталығымен«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora»аттығылымиконференцияөткізді.Сондайақ,кафедрағалымдарының30ғылымимақалаларыБерлинқаласынданемістілінде«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin,
2012г.-12б.т.импактфактормен»жəне«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-18б.т.»кітабындабасылды.
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Айтпағымыз,кафедраұжымыныəлеуметтіксаясиғылымындарысаласындареспубликамыздыңіріғылымиорталығыныңбірінеайналуытегінемес.Р.Б.Əбс
аттаровуниверситеттік,республикалықжəнехалықаралықгранттықзерттеулердіорындайдыжəнеорындапке
леді.Олбелгілі,беделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікассоциасыныңвицепрезиденті(Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайланды.
ҰстазғалымР.Б.Əбсаттаровүнеміөзмаңынаынтықтыдаталантыжастардытоптастыруғаерекшемəнбереді,олардыт
оптастырудықадағалайды.Республикааясындаоның20ғылымкандидаты,4ғылымдокторы,6PhDдокторылау
азымыбаршəкірттерімемлекеттікаппаратта,жоғарыоқужүйесіндежемістіеңбекетуде.
Тынымдыеңбекпенжемістіістіңнəтижелерідеелеулі.«Еренеңбегіүшін»медалімен,екірет«ҚазақстанРесп
убликасыныңғылымындамытуғасіңіргенеңбегіүшін»төскетағылатынбелгіменмарапатталды.«ҚРжоғарғыо
қуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.),ҚызылордаоблысыҚармақшыауданының«құрметтіазаматы»атағын
ыңиегері.
Раушанбекеңніңеңбекқор,тəртіпті,тиянақтыболуынаотбасының,əсіресежұбайыпедагогикағылымдарын
ыңкандидаты,профессорМеруертАсқарованың,іскеркəсіпқорқызыМайяның,сүйіктіұлдары,ғылымкандидаттарыМаратпенҒалымжанныңөзіндікдемеушілігіық
палеттідесем,шамасы,орындыболар.Ғалымұстаздысергітіп,ширатыпжүргенсүйкімдінемерелеріАқрано,Диляра,Аллаяр,Алияр,Ахмедияржəнешөбере
сіРаянатасыныңқасынанəрдайымтабылады.
Қашандаұстаздыққатұрақтаған,ұлтынұлағаттағанəріптесзамандасымҚРҒАкорреспендентмүшесі,АбайатындағықазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңбеделдіпрофессорыƏбсаттаровРаушанб
екБоранбайұлыныңжоғарыбілімсаласындажəнеұлттықмəдениеттіқалыптастырудағышығармашылықеңбе
гіқомақтыдатартымдыдесек,оныңəлідеберерімолжəнеқұнарлыболадыдегенсенімдемін.Лайым,биіктерденк
өреберсекдейміз.
ӨМІРІӨНЕГЕЛІҒАЛЫМ
Ж.Алтаев–ҚазҰУ-нің«Əл-Фараби»ғылымиорталығыныңдиректоры,филос.ғ.д.,профессор
Ғұмырдариясыбілімменғылымға,парасаттылықпенізеттіліккесуреттелгенжандарбаршылық.Олардыңб
ойынанүнеміжақсылықтыңшуағытөгіліп,төңірегінұрғабөленіптұрады.
Сондайдараазаматтыңбірідебірегейі–
РаушанбекБоранбайұлы.Қазақғылымыныңжаңадəуіріндеөзіндікқолтаңбасынқалдырыпқанақоймай,маман
дардайындапжүргенпарасаттығұмыриесініңөміржолыкім-кімгедеүлгіболарысөзсіз.
АлматыдағыАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,ҰҒАкорреспондент-мүшесіРаушанбекƏбсаттаров–
еліміздіңсаяси,əлеуметтік-философиялықғылымдарыныңдамуынаүлкенүлесқосқанғалым.Мəселен,тоғызтілдежазылған40монография,кітаптар,кітапшалар,оқуқұралдарыжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжариялағанынеліміздеғанаемес,таяужəнеалысшетмемлекеттердіңғалымдарыдажетікбіледі.
Ғылым–ізденістіталапететінүлкенəлем.Ғылымныңадамыболуыорасанзорəлемгеқауқарлыбіліммененудіқажетететінінескерсек,ғалыматанусолалпауыттардыайырабіліп,таразылап,бағаберуменшектелмейді,мейліншетолағайжұмыстардызерттеулерменүнеміқозғалысүстіндеболады.ДəлосындайкүрделіжүйеніңбірнешесаласындатабандыеңбекетіпжүргенРаушанбектейазаматтыңқазақғылымыүшінмаңызғаиеғалымекенінмақтанышпенайтуғаболады.Ол–
еліміздеғанаемес,шетмемлекеттерүшіндетанымалғалым-саясаттанушы,əлеуметтанушы,философ,философияғылымдарыныңдокторы,профессор.Өзітертөккенғылымсаласындаболашақмамандайындаудадаелеуліеңбекетіпкеледі.Соныңайғағыретінде,оқытушы,студенттерменмагистранттар,PhDдокторлардың,жасғалымдардыңРаушанбектейғалымныңғибратыналып,биіккесамғапжататынынкөріп,шəкіртдайындағанұстаздыңбақытыныңқандайекенінсезініп,серпіліпқаласың.
Ұстазеңбегі–қашандамақтауғатұрарлықеңбек.Ерекшееңбекиесінедегенқұрметтеқалысқалмаған.«Еренеңбегіүшін»медаліменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңіргенеңбегі»үшінтөсбелгісімен,«ҚРжоғарыоқуорныныңүздікоқытушысы»марапаттарменмарапатталып,Қызылордаоблысы,Қармақшыауданының«Құрметтіазаматы»атағыниеленген.Ғылымсаласын117

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №4(52) 2015 ж.

дағыелеуліжұмыстарыүшінОтандыққұрметтенбөлек,УкраинаныңҚұрметмақтауграмотасыменмарапатталған.
1958жылыҚызылордаоблысы,ҚармақшыауданындағыЛенинатындағы(Тұрмағанбетауылы)кеңшарындаеңбекжолынбастағаннанкейін,кеңесəскерініңқатарында(1959-1962жж.)əскердеболып,бөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынбасары,взводкомандирініңміндеттерінатқарады.Отаналдындағыборышынөтепқайтқанбілімді,жігерліазамат1971жылыҚазҰУдыңфилософия-экономикафакультетінеағаоқытушы,доцентқызметтерін1988жылғадейінтабыстыатқарыпшығады.19881990жылдарыпартиялықжұмыспенқоса,ҚазҰУ-дағыдоценттікқызметтідеқатаратқарады.Еңбекжолындаүнеміізденісүстіндеболғанжігерліжанныңжұмыстізбектемесініңөзіүлкенбірəңгімегетатырлықтуындыіспетті.1991жылыҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджмент,экономикажəнеболжамдауинститутыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,ҚазақстанРеспубликасыПрезидентƏкімшілігініңкеңесшісі,ал1997жылыАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтанукафедрасыныңмеңгерушісі,20002002жылдарыаталғануниверситеттіңдекандыққызметтерінатқарады.2009жылдың1қыркүйегіненбастап,АбайатындағыҚазҰПУ-діңсаясаттанужəнеəлеуметтану-философиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісіқызметінтабыстыатқарыпкеледі.
ҚанышИмантайұлыбірсөзінде:«Ғалымғаазықберерқайнаркөзікітапбетімен,лабораторияаумағыменғанашектелмейді,өмірдітанумен,еңбекадамыныңжасампазісінтануменкеңөрісінтабады»деп
бағаберіпті.Əлеуметтік-саясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаңашылдыққаиеРаушанбектейғалым,қазақғылымындасалыстырмалыматериалдардытеориялықжағынанұғынуғабағытталғанжаңалықтарменілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеəлеуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдарыненгізументаныстұлға.ҚанышСəтбаевтыңсолбірсөзіРаушанбектейұстаз-ғалымныңданалыққаұласқанкөлемдіісінайқындаптұрғантемірқазықтайкөрінеді.
РаушанбекƏбсаттаров–тəуелсізҚазақстанныңсаясиғылымыныңіргесінқалаушылардыңбіріжəнеқазақстандықэтносаясаттанужəнесалыстырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінсалушы.Ұлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей,Украин
а,Беларуссиясекілдіғылымдағымықтымемлекеттердедəрісоқып,аудиториясынұйытыпəкететінқасиеті,оныңтамаша,көрегенұстазекендігінпашетсекерек.
Білімжолындаөзіғанаемес,өзгеніңдежетістігінеалаубергеналаманазаматтыңайшықтыістерінғылымғақанатқаққанəрбіртүлеканықбіледі.Таланттыжастарғақолдаукөрсетіп,зерттеулерінесерпінберіп,олардытəрбиелепкележатқанұлағаттыұстаз,бірегейғалымРаушанбекƏбсаттаров20ғылымкандидаты,4ғылымдокторы,6PhDдокторыжəне30-ғажуықмагистрантдайындапшығарған.
Кəсібінедегенсүйіспеншілігіоныңеңбекқорлығымен,тынымсызізденісіменжемістіболса,Меруерттейжұбайыменүлкеншаңырақтыңбəйтерегінеайналыпотырғанабзалжанныңғибраттығұмырыəркезшəкірттеріменəріптестеріүшінмақтанышекенінескерсек,бұлсөзсізмақтауға,мақтануғатұрарлықұзақжылдарбойытүзілгенеңбектіңнағызкөрсеткішіекенінайтқымызкеледі.
ҒЫЛЫММЕНБІЛІМДІҰШТАСТЫРҒАНТҰЛҒА
З.Шəукенова–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі,ə.ғ.д.,профессор,ҚРБҒМҒКФилософия,
саясаттанужəнедінтануинститутыныңдиректоры,
С.Нұрмұратов–филос.ғ.д.,профессор
ЕліміздіңбелгілікөрнектіқоғамтанушығалымыƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлыАбайатындағыҚазақ
ұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі(магистратуражəнеPhDдокторантура),ҚРҰҒАкорреспон
дент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорбиылғы2015жылдыңкүзіндезиялытұлғаныңкемелде
нгенжасыболыпсаналатын75жылдықмерейтойынатапөтіпотыр.
РаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаров–
1940жылыҚызылордаоблысында,яғниқазақтыңқасиеттіСырбойындаөскеназамат.Болашақғалымеңбекжол
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ын1958жылыҚызылордаоблысыҚармақшыауданындағыЛенинатындағы(Тұрмағанбетауылы)совхозындақарапайымжұмысшыданбастайды,кейінКеңесАрмия
сыныңқатарында(1959-1962жж.)əскердеболып,өзініңазаматтықборышынатқарыпкеледі.
РаушанбекБоранбайұлыөзініңбілімменғылымсаласындағыеңбекжолын1971жылдан1988жылдараралығ
ындаəл-ФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософияэкономикафакультетіндеағаоқытушылықтан,доцентболыпжұмысістеуденбастайды.Жасғалымсолкездіңөзі
ндеұлттыққатынастарсаласыназерттеушіретіндегіназарынаударадыжəнебұлғылымибағытҚазақстанинтел
лектуалдыкеңістігіүшінғылымизерттеудіңжаңабағдарболатын.Еліміздесолтарихикезеңдеұлтаралыққарым
қатынастармəдениеті,жалпықазақстандықкелісімменпатриотизмбағыттарыендіғанатереңғылымиқарастыр
уларнысанынаайналабастағанынатапөткенжөн.
19881990жж.Р.Б.Əбсаттаровөзөміржолындамемлекеттікдеңгейдегіпартиялықжұмыстадаболды,дегенменəлФарабиатындағыҚазҰУ-дедоцентікжұмыстықатаратқарғанеді.1991ж.–
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджмент,экономикажəнеболжамдауинститут
ыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентА
ппаратыныңкеңесшісі,ал1997ж.–
АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтанукафедрасыныңмеңг
ерушісі,соныменбірге2000ж.2002ж.дейінсолуниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарды.Ал,2009жылданқазіргіуа
қытқадейінАбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасының(магистратуражəнеPhDдокторантура)меңгерушісіболыптабыстықыз
метатқарыпкеледі.
ЖоғарыоқуорындарындағыұстаздықтəжірибесінөзініңғылымиізденістеріментығызбайланыстырғандығыРаушанбекБоранбайұлынтекҚазақстандағанаемес,соныменбіргешетелдердедебелгіліғалымсаясаттанушы,əлеуметтанушы,философретіндетанытты.Олмаманоқытушы,студенттердің,магистранттарм
енPhDдокторанттардың,жасғалымдардыңкөрнектіұстазыретіндемемлекеттарапынандаелеусізқалғанжоқ.
Мəселен,«Еренеңбегіүшін»медаліменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңіргене
ңбегіүшін»төсбелгісіменмарапатталғанжəне«ҚРжоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.)атанды,со
ныменқатарҚазақстанРеспубликасыҚызылордаоблысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атағыны
ңиегері.ҒалымғылымижұмысындажоғарыжетістіктергежеткеніүшінҚазақстанменУкраинаныңҚұрметмақтауграмотасыменмарапатталғанеді.ОлТ.Г.Шевч
енкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетін(1967ж.)бітіріп,сондааспирантура(1
970ж.)мендокторантураны(1982ж.)датəмəмдағаныбелгілі.Оныңдокторлықдиссертациясыныңтақырыбын
ыңөзізаманауимəселелерменастасыпжатады:«Ғылымитехникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»-Киев,1990жыл.
Рақеңəрқашанөзінеғалымретіндеқалыптасуынаықпалеткенжəнеүлкентеориялықкөмеккөрсеткенғалым
дардыұмытпайдыжəнеолардыүнеміқұрметпенатапөтіпотырады.Мəселен,əлемгеəйгіліУкраинағалымдары:
КСРОҒАкорреспондент-мүшелері,УкраинаҰҒАакадемиктері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларП.В.КопнинжəнеВ.И.Шинкарукты,Ленинсыйлығыныңлауреаты,филос
офияғылымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренконы,УкраинаҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорД.Ф.Острянинді,философияғылымдарыныңдокторл
ары,профессорларИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольныйды;Қазақстанғалымдары
:КСРОҒАкорреспондентмүшесі,ҚРҰҒАакадемигі,тарихғылымдарыныңдокторы,профессорБ.А.Төлепбаевты,ҚРҰҒАакадемигі,фи
лософияғылымдарыныңдокторы,профессорД.К.Кішібековті,ҚРҰҒАакадемигі,заңғылымдарыныңдокторы
,профессорМ.Т.Баймахановты,ҚазКСРҒАкорреспондентмүшелері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларБ.Б.АмантаевпенН.Д.Жанділдиндіатапкөр
сеткенінекəугерболдық.Басқалартуралы«Жақсыныңжақсылығынайт,нұрытасысын!»депайтыпотыратынқа
зақекеніміздіРакеңніңқасиеттерінентағыбірбайқаймыз.
РаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровҚазақстанныңсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдардыңдамуынаөзініңүлкенүлесінқостыдеугеболады.Оныңтоғызтілде40монография
лар,кітаптар,кітапшалар,оқуқұралдарынжəне600-гежуықғылымижəнеоқу119
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əдістемелікмақалаларжариялағанынжəнетекбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңінен
белгіліболғанынайтааламыз.Оныңеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнефилософияүшінтеориялықтұр
ғыдаіргеліжəнепрактикалықмəнгеиемаңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.Оныңғылымсаласындағ
ыжекеесіміреспубликадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,келісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңойлауқабі
летініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанужəнет.б.солсияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуыме
ндамуыменбайланысты.
Зерттеушіғалымəлеуметтік-саясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаңашылдыққаиеболғантұлға.Оныңбойындаынталығалымтеоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан,салыстырмалысипаттағыматериалдардытеориялықжа
ғынанұғынуғабағытталғанжаңалықтаржəнеілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,с
аясижəнеəлеуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдамаларжасағантұлға.Оныңбірегейжəнеіргелімоно
графияларытөмендегідей:Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынастар.Алматы:Қазақстан,1977.-7б.т.;Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы.Алматы:Қазақстан,1982.-14б.т.;Ұлттықпроцестер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары.Алматы:Ғылым,1995.-14б.т.;Студенттердіұлтаралыққарымқатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика.-Алматы:Ғылым,1999.12б.т.(Т.С.Садыковпенбірге);Саясаттанужəнеоныңпроблемалары.-Алматы:Тоғанай,2007.29б.т.;Этносаралыққарым-қатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе.-Алматы:Ұлағат,2012.–
15б.т.(басқаавторларменбірге);«Əлеуметтанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,1999.11б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;Əлеуметтану:өзектімəселелер.Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2013,2015.–
1том25б.т.;2-том25б.т.;«Саясаттанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,2005.20б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;«Саясаттанунегіздері».Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2011,2012.1том27,5б.т.;-27б.т..жарықкөрді.
РаушанбекБоранбайұлыегемендіжəнетəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымыныңіргесінқал
аушылардыңқатарындағығалым,əсіресе,зерттеушіқазақстандықэтносаясаттанужəнесалыстырмалысаясатт
ануғылымимектебініңіргесініңқалануынаүлкенеңбексіңірді.Р.Б.Əбсаттаровбеделдіэтносаясаттанушыретін
деGlobalдиаспоралардыңДүниежүзілікассоциациясыныңвицепрезиденті(Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайланды.
Оныңбасшылығыменсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасығылымизерттеу,оқуəдістемелікжəнесаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжетіпотыр,олеліміздіңəлеуметтіксаясиғылымындағыжетекшікафедралардыңжəнеіріғылымиорталықтыңбірінеайналды.Мəселен,оныңбасш
ылығыменсоңғыонжылдакафедрамүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқ
ұралдары,кітаптар,брошюралар(жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса),олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жариялады.Қазіргітаңдакафедрадаинновациялықмағынадағышығармаш
ылықсипатыбарөтежақсытəртіпкенегізделгенорнықтыморальдіқпсихологиялықклиматпенөзіндікахуалорнаған.
ƏбсаттаровРаушанбекесіміҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,Б
АЭ,Ресей,Украина,Белоруссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріменғылымиорталықтарынабелгіліж
əнеолардабірнешеретбаяндамалармендəрістероқыды.Олшетелдерде60танастамғылымимақалаларжариялады.Олбасқаратынкафедрашетелдердіңкөптегенғылымимекемелеріменынтымақтастықорнатқан.Осындайынтымақтастықтыңнəтижесіоныңбастамасыменөткізілгенбірлескен
семинарлар,дөңгелкеүстөлдер,ғылымиконференциялар,симпозиумменкітаптаршығаруболыптабылады.
Мəселен,оныңкафедрасыКореоуниверситетініңсаясаттанукафедрасыменбірлесіп«PoliticalChangesandEt
hnicKoreansinCentralAsia»аттығылымисеминарөткізді.Кафедраныңүшоқытушысыбаяндамажасады.Семин
ардыңматериалдарыСеулқаласында,ОңтістікКореядабасылды;Чоннамұлттықуниверситетініңғылымиорталығымен«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora»аттығылымиконференцияөткізілді(201
2ж.).Кафедраныңалтыоқытушысымазмұндыбаяндамаларжасады.КонференцияныңматериалдарыКванжуқ
аласындаОңтүстікКореядабасылды;2015ж.2324сəуіраралығындаОңтүстікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңдиаспоракафедрасыменбіргежəнеАб
айатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңнегізінде«Қазіргіəлемдегідиаспоралардыңөзектімəселелері»тақырыб
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ындадөңгелекүстөлөткізілді.Соныменқатар,оныңкафедрасыоқытушыларының30ғылымимақалаларыБерл
инқаласынданемістіліндебасылды.
Қазақстандағанаемес,соныменбіргеоныңсыртындадақоғамдықжұмыстардыңəртүрлісалаларындақызме
тететінкөптегеншəкірттердітəрбиеледі.Ол20ғылымкандидаттарын,4ғылымдокторларын,6PhDдоктордыжə
не30магистранттыдайындапшығарды.
РаушанбекБоранбайұлыеңбекқоржауапкершілікті,тиянақтыадамжəнесоныменқатарүлгіліотағасы.Оны
ңəйелі–МеруертАсқаровапедагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор,қызы-МайяƏбсаттарова–
кəсіпкер,ұлы–МаратƏбсаттаров–заңғылымдарыныңкандидаты,жауаптықызметкер,ұлы–
ҒалымжанƏбсаттаров-саясиғылымдарыныңкандидаты,АбайатындағыҚазҰПУніңтарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетідеканыныңорынбасары.БеснемересіАқрано,Диляр
а,Аллаяр,Алияр,АхмедияржəнешөбересіРаянөсіпкележатыр.
Заманауисипаттағыбелсендіғалымғамерейтойқұттыболсын,шығармашылықтағытабыстармолаяберсін!
ПЕДАГОГЖƏНЕҒАЛЫМ–ОНЫҢБАҒЫ
К.Биекенов–ə.ғ.д.,əл-ФарабиатындағыҚазҰУпрофессоры
РаушанбекБоранбайұлыбүкілғұмырыжасұрпақтытəрбиелеугеарналғанұлағаттыұстаз.ҚазірҚазақстанныңтүпкіртүпкіріндефилософия,саясаттану,əлеуметтанусалаларындаеңбекетіпжатқаншəкірттеріұлтжандылығымен,
əділдігімен,адалдығымен,шыншылдығыменкөзгетүсіпкеледі.Соныңарқасындакөпшіліктіңсыйқұрметінебөленді.Əсіресе,елертеңі–
жастарғадегенкөңілібөлек.Оларменжиікездеседі.Дəрістеріндеел,Отанқадірітуралыайтуданжалықпайды.Ө
міргекелгенненкейінтуғанелгеқызмететудібастыборышсанаукерекдейді.«Отанүшінотқатүс,күймейсің»дег
енсөздіқұлақтарыңақұйыпалыңдардепотырады.Раушанбеккөзіашық,көкірегіояу,сауаттызамандасамыз.
Бүкілсаналығұмырынғылымжолына,философияның,саясаттанудың,əлеуметтанудыңдамуынасарпетіп
жүргеназамат.Еңəуеліқабырғалықаламгер,ұлтмəселесітуралыкөптегенкітаптардыңавторы,абыройлыұстаз.
Алуниверситеттабалдырығынаттасымен,студенттергефилософияғылымыныңнегізінсалғанұлыабыздарды
ңөзіненболмасада,солардыңтəліміналып,тағылымынанөткенкөрнектіғалым.Студентжастарфилософиясын
ыңалыпбəйтеректерісындыкөрінетінатақтығалымдарымыздандəрістыңдағанымыздыабыройда,мақтандат
ұтушымыздейді.Бүкілөмірі,ұлтжандылығы,ұлтқаберілгендігі–
кімгеболсадаүлгіболарлық.Зерттегенеңбектеріқаншама,кітаптарыоқуқұралынаайналды,студенттердіңқол
ынантүспейкележатыр.
Қазақстанғылымыменмəдениетініңөсіпөркендеуінелайықтыүлесқосқан,өзініңғылымимектебінқалыптастырғанкөрнектітұлғаның,ардақтыұстаз,ке
ңжүректіабзалжанекенінекөзімізжетті.
Халқымыздыңсаясимəдениетін,философияныңтарихын,көнедəстүрлерінтереңбілетінсанаулысаңлақта
рымыздыңбірі,ұлттықмəдениеттінасихаттауісінешынберілгенадалазамат.Оныңөміржолының,өнегесініңке
йінгіұрпаққаөшпесүлгіболатыныанық.
ҒылымдымұратеткенРаушанбекəуелі,Киевтеаспирантурада,кейіндоктарантурадакөзініңмайынтауысы
пжүргендеде,ата-анасыныңжағдайынойлаған,қамқорболған.
Осықасиеттерініңбəріжастарғаүлгіболадыдепойлаймын.Студенткезіндеақжасғалымдардыңреспубликалықконференцияларынақатысып,жүлдеалыпжүрген.Бірпараеңбектеріншет
елдегіқазаққандастарымыздыңөміріменəдебиетінзерттеугеарнады.
Алматыжоғарыпартиямектебіндеқызметтесболғандаұлт,ел,рухтақырыбындаөзініңтемірқазығынынана
йнығанемес.Қашанкөрсенде,кітапқакөміліп,қағаздынарасындакөзмайытаусылғанша,еңбектеніпотырғаны
накуəболушыедік.
УкраинаныңқарашаңырағыКиевуниверситетінентүлепұшқансыйлыазаматүлгіліұстазболабілді.Заманда
сымызегемендіеліміздіңжарқынболашағыүшінаянбайеңбекетіпжүр.Раушанбекфилософияныңеңқиынсаласын–
ұлтаралықмəдениеттізерттеген,оғаналғаштүренсалғанатақтығалым.Ұлттықмəдениетсаясаттануғылымын
ыңқиындаасакүрделісаласыналғашзерттеп,негізінсалған,осысаладакөптегеншəкірттердаярлап,өзініңғылы
мимектебінжасағансанаулығалымдардыңбіріболыпкеледі.
Еңбастысы,өзініңадамиболмысынакіршалдырмай,«қолынбылғамаған,біреудіңалажібінаттамаған,мүмк
індігіншеадамдарғажақсылықжасап,ұлтынаадалқызмететкен,адамшылықарыменадалөмірсүріпкележатқа
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ннағызАдам,асылАзамат.Жасыңұлғаяберсін,жаныңжасараберсін,қанатыңталмасын,əлдедекөптабыстарың
акуəболаберейік.
АҚЫЛШЫАҒА,ӨНЕГЕЛІҰСТАЗ,ҰЛАҒАТТЫҒАЛЫМ,ЖАРҚЫНТҰЛҒА
А.Мұқажанова–с.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңдоценті
«Ұстаз»дегенұлысөз.Оныңқадіріменқасиетінбүгінгітаңдаүнеміжастартəрбиесіменайналысып,өскелеңұрпаққаөнегебілімдарытыпжүргенбіздержақсыбілеміз.Тіптен,біздешəкіртболдық,ұстазалдындатəлімтəрбиеалдық.Солардыңішіненəрсөзініңөзіалтынғабергісіз,сағаністегенжақсылығыөлгеншеұмытқысыз,кеу
деңдеөшпесізқалдыратынасылдардыдакездестіругеболады.Кейбіреуімізкөктөбеденендіасып,ендібірімізəл
деқашанассақта,алдымыздаүлгітұтарағаларымыздыңбарынмияткөреміз,інілікқарындастықізетімізбеншəкірттікқұрметіміздісоларғаарнаудантайынбаймыз.Қамшыныңсабындайқысқағұ
мырымыздабұныңөзібілебілгенадамғаөмірдіңжомарттықпенсыйғатартқанүйлесімдігіменсабақтастығы,табиғаттыңзаңдылығы.
ЕліміздеАбайатамызайтқаналдыңғытолқынағаларымыздыңішіндегіқазыналынардайқадірібөлек,өзінің
саналығұмырынмемлекеттіқұраушыұлттыңмүддесінқолдап,намысынқорғап,жанкештіліктанытыпжүргена
заматтарыаземес.Олардыңбірі-қоғамқайраткеріболса,бірі-ұстаз,бірі–
ғалым.Міне,сондайжарқынтұлға,біліктілігімолғалым,ұлағаттыұстаздардыңбірібелгілісаясаттанушы,ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықҒылымАкадемиясыныңкорреспондентмүшесі,философияғылымыныңдокторы,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,профессорƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлы75жасқат
олыпотыр.
Ойыозықғалым1940жылыдүниегекелген.Еңбекжолын1958жылыҚызылОрдаобылысы,Қармақшыауданы,Ленинатындағы(Тұрмағанбетауылы)совхоздабастаған.19591962жылдараралығындаазаматтықборышынөтеп,КеңесАрмиясыныңқатарындабөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынб
асары,взводкомандиріміндеттерінатқарған.Əскериборышынөтепкелгенненкейiнбiлiмге,ғылымғадегенқұш
тарлықалбыртжастыТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттiкуниверситетiнiңфилософияфакультетiнеалы
пкелдi.Қажырыменқайратыныңарқасындааталмышуниверситеттебіліміншыңдап,1970жылыаспирантуран
ы,1982жылыдокторантураныбітіріп,1990жылығылымдокторыдəрежесіналған.РаушанбекБоранбайұлыуни
верситетқабырғасында,атақтыодақтықфилософакадемиктерП.В.Копнин,В.И.Шинкарук,Ленинсыйлығын
ыңлауреаты,философияғылымдарныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренкожəнетағыбасқалардыңсүйiктiшəк
iртiболды.Осындайіріғалымдарменбітеқайнасып,араласуРаушанбекБоранбайұлыныңүлкенғалымжəнеғыл
ымменбілімсаласындаұйымдастырушылыққабілеттерініңшыңдалуынажолашты.
1991жылданбастапРаушанбекБоранбайұлыҚазақстанРеспубликасыПрезидентiжанындағыҚазақстанме
неджмент,экономикажəнеболжамдауинститутыныңəлеуметтiксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгер
ушiсi,ҚазақстанРеспубликасыПрезидентiАппаратыныңкеңесшісіқызметтерiнатқарды.Бiрақ,бiлiмгежəнеұс
таздықжұмыстарғадегенқұштарлықоныжоғарыоқуорнынақайтаданалыпкеледi.
1997жылданбастап«Қарашаңырақ»аталатын,АбайатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетін
десаясаттанужəнеəлеуметтанукафедрасыныңмеңгерушісі,соныменбірге20002002жылдараралығындатарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарады.2009жылданбастапосыунивер
ситеттіңжанынанжаңақұрылым–
МагистратуражəнеPhDдоктарантураинститутыашылып,осыинституттыңсаясаттанужəнеəлеуметтiкфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушiсiболады.
БүгінгітаңдаРаушанбекБоранбайұлыбасқаратынкафедрадағыеңбектіршілігі,оныңмақсаттылығы,ұйымдасқандығығанаемес,шынайышығармашылығымен,алғақойылғанжаңаміндеттердііскеасыруғаеңбекұжымыныңбіркісідейжұмылғаніс-əрекетіменерекшеленіптұрады.Байсалды,бірақ,үзіліссізтынымсызшығармашылықжəнебасшылықжұмысатқаратынкафедрамеңгерушісініңтіршілігіоныңтөңірегінқоршағанғалымдарменкафедрамүшелеріүшінжұғыст
ыболыпалған.Басқашаболуыдамүмкінемес.Талапəділжəнеоныорындаушыныңөзінедешығармашылықпай
далы,ғылыми-практикалықнəтижеліболғандықтанешқайсысында«негебұлай»дегенсұрақнемесеойпікіртуындамайды.
Ол20ғылымкандидаттарын,4ғылымдокторларын,6PhDдоктордыжəне30магистранттыдайындапшығард
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ы.Оныңбасшылығыменсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасығылымизерттеу,оқуəдістемелікжəнесаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжетіпотыр.Олеліміздіңсаяси,əлеуметтану
жəнефилософияғылымдарындағыжетекшікафедралардыңжəнеіріғылымиорталықтардыңбірі.Оныңбасшы
лығыменсоңғыонжылдакафедрамүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқұ
ралдары,кітаптар,брошюралар(жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса),олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жариялады.Кафедрадаөтежақсытəртіпжəнеқолайлыморальдықпсихологиялықклимат,шығармашылықахуалорнаған.
Р.Б.ƏбсаттаровҚазақстанқоғамындағысаясиəлеуметтік,ұлтаралыққатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаң
ашылдыққаие.Оныңбойындаынталығалымтеоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан,салыстырмалыматериалдардытеориялықжағынанұғы
нуғабағытталғанжаңалықтаржəнеілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеəлеуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдамаларжасаған.Оныңбірегейжəнеіргелім
онографиялары:Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынастар.Алматы:Қазақстан,1977.-7б.т.;Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы.Алматы:Қазақстан,1982.-14б.т.;Ұлттықпроцестер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары.Алматы:Ғылым,1995.-14б.т.;Студенттердіұлтаралыққарымқатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика.-Алматы:Ғылым,1999.12б.т.(Т.С.Садыковпенбірге);Саясаттанужəнеоныңпроблемалары.-Алматы:Тоғанай,2007.29б.т.;Этносаралыққарым-қатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе.-Алматы:Ұлағат,2012.–
15б.т.(басқаавторларменбірге)еуроазиялықсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдағыайтулыоқиғаболды,соныменбіргеоқуқұралдары«Əлеуметтанудыңтестері:сұрақ
тарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,1999.11б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;Əлеуметтану:өзектімəселелер.Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2013,2015.–
1том25б.т.;2-том25б.т.;«Саясаттанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,2005.20б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;«Саясаттанунегіздері».Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2011,2012.1том27,5б.т.;-27б.т..жарықкөрді.Соңғыекітомдықкітапқажоғарыбағаберілген6сынпікіржарияланды:ҚРҰҒАХабаршысы.Қоғамдықжəнегуманитарлықғылымдарсерия-сы.-2012,№2;Ақиқат.2012,№3;Қоғамжəнедəуір.2012,№1;ЕгеменҚазақстан.-2012,21сəуір;Қазақəдебиеті.-2012,1723ақпан;Экономика.-2012,1218сəуір.Кафедраоқытушыларының30ғылымимақалаларыБерлинқаласынданемістілінде«Sozialphilosophisc
he,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin,2012г.-12б.т.(импактфактормəртебесімен)жəне«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.–Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-18б.т.»басылыпшыққан.
Өзiсiнешынайыберiлгендiктен,РаушанбекБоранбайұлығылымжолынадендейкiрiп,үлкеннəтижелергеж
еттi.Оныңтоғызтілде40монография,кітаптар,кітапшалар,оқуқұралдарынжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжарияланғанытекбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңіненбелгі
лі.Оныңеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнесаясифилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеиема
ңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.
РаушанбекБоранбайұлыныңесіміеліміздеұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеоғантəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,ұлтаралықкелісім,жалпықазақ-стандықпатриотизм,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңсаясиойл
ауқабілетініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанут.б.сияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуыжəне
дамуыменбайланысты.Сондай-ақ,оныңғылымижетістіктерітекТМДдағанаемес,алысшетелдердебелгіліəріжоғарыбағалайды.ҒалымұстаздысоңғыонжылдаГерманияның,Францияның,Ұлыбританияның,Түркияның,ОңтүстікКореяныңжəне
басқадакөптегенелдердіңуниверситеттеріменғылымиинституттарыбаяндамажасауға,лекцияоқуғажиішақырыптұрады.Оның60танастамғылымиеңбегішетелдежарықкөрген.
БүгінгітаңдаР.Б.Əбсаттаровбелгілі,беделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікАссоциациясыныңвицепрезиденті.БұлқызметкеғалымРаушанбекБоранбайұлыныңсайлануыҚазақстанныңэтносаясаттануілімінің,
саясиғылымыныңдамуынақосқанүлесіменжетістіктерінмойындауыдепайтуымызхақ.
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Бүгінгітаңдаұлттықмемлекетіміздіжетілдіретүсу,ұлттықмүдде,ұлттыққұндылықтарымыздысақтаужəнедамытумəселелеріжайындатолғанудыРаушанбекБоранбайұлыазаматтықпарызымдепбіледі.
Қазіргіжаһанданузаманындастудент,магистрантжастардыңойтанымындамытып,көкіреккөзінашуғабаркүшінжұмсауда.Ұстаздыңəрбірдəрісіненұлтымыздыңқұндылықт
арыныңжанғажайлылебіайқынсезіліптұрады.Қандайтақырыптыəңгімеетпесінонытəуелсіздікмұраттарыме
нтығызбайланыстырыпотырады.Осыларыменсабақтарытартымды,көңілгеқонымды.
Көрнектіұстаз«Еренеңбегіүшін»медальменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуға
сіңіргенеңбегіүшін»төскетағылатынбелгіменмарапатталған.«ҚазақстанРеспубликасыныңжоғарғыоқуорн
ыныңүздікоқытушысы»(2006ж.),шыққанөлкесі–
Қызылордаоблысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атағыныңиегері.Ғалымғылымижұмыссаласы
ндағыжоғарыжетістіктергежеткеніүшінҚазақстанменУкраинаныңҚұрметграмотасыменмарапатталған.
РаушанбекБоранбайұлыеңбекқор,жауапкершілігімолқызметкерғанаемес,жақсыотағасы,балаларынақа
мқорəкежəненемерелерінемейірімдіата.РаушанбекБоранбайұлыныңжартығасырдайотасқанжары,ҚРбілім
берусаласындағықұрметтіқызметкер,педагогикағылымыныңкандидаты,профессорМеруертАсқарқызымен
ұл-қызөсіріп,немере-шөбереніңата-əжесіболыпотыр.ҮлкенқызыМаякəсіпкерболса,үлкенұлыМаратзаңғылымдарыныңкандидаты,жауаптымемлекетқызметкері,алкішіұлыҒалымжансаясиғылымдарыныңкандидаты,АбайатындағыҚазҰПУніңұстазы,директорорынбасарықызметінатқаруда.
«Өлмейтұғынартынансөзқалдырған»дегенҰлыақынымыздыңұғымындағы,тарихқаөзатыналтынəріптерменжазғанҰлытұлға,ғалымағамыз–
РаушанбекБоранбайұлы.Ғұмырыныңмерейліжетпісбесіншіжылындадауниверситеттабалдырығынендіатт
аған,қайратымол,үкіліүмітіүлпілдегеналбырткескінінжоғалтпаған.Əрсөзіөнегементəрбиегетолыолкісініңа
лдындабағындыратынбиікшыңдар,талайсындартұр.Қазақхалқынəлемгетанытатын,өзініңсаражолынжалға
стыраресімдеріелесіндеқалатын,көптегенбілімдіұрпақтəрбиелепшығарарынасенімімізмол.
Бұғанқоса,бүгіндеқоғамқайраткері,ғалым,торқалытойиесі,жомартжүректіабзалРаушанбекБоранбайұлы
ағамыз–
университетұжымыарасындаабыройбеделіөтежоғары,біліктіұстаз,ұлталдындаадалазамат,қоғамдатанымал
ғалымретіндебаршамызғаүлкенөнеге,молқазынаекенінзормақтанышпенайтакеліп,ағамызғазорденсаулықт
ілейміз.
ҚАЗАҚҒАЛЫМЫШЕТЕЛГЕДЕТАНЫМАЛ
Н.Сейсен–с.ғ.к,АбайатындағыҚазҰПУсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңдоценті
Қазіргікездеқазақғылымыныңөркендеп,дамыпжатқанынмақтанышпенайтуғаболады.Қазақғылымының
жетістіктеріншетелдердіңғалымдарыжоғарыбағалауда.Соңғыкезде,егемендікалғаннанберіқазақтыңəлеуме
ттік-саясиғылымдарышетелдетанымалболып,абыройыартуда.Қазақтыңəлеуметтіксаясиғылымдары,əсіресе,саясаттануыншетелдердеқұрметпенқарап,олардыңжетістіктерінмойындапжоғар
ыбағалайды.
МенТүркияда,ОңтүстікКореядажəнетағыбасқаелдердехалықаралықғылымиконференцияларғақатысқа
нымдабайқап,сездім.Əринебұлқуанарлықжайт.Мəселенқазақтыңэтносаясаттануынеліміздіңұлтпендиаспо
рлармəселелерінғылымитұрғыданшебершешілуін,ұлтаралықкелісімдізерттепдамытып,оныңхалықаралық
маңызынзерттеген,белгіліқазақсаясаттанушысы,ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықҒылымакадемиясыны
ңкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекƏбсаттаровтымақтанышпенайтуғаболад
ы.Р.ƏбсаттаровАбайатындағыҚазақҰлттықпедогогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтік–
философияпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі.ОныңғылымижетістіктерітекТМДдеғанаемесалысшетелдердебелгілі,əріжоғарыбағалайды.ОнысоңғыонжылдаГерманияның,Францияның,Ұ
лыбританияның,Түркияның,ОңтүстікКореяныңжəнебасқадакөптегенелдердіңуниверситеттеріменғылыми
институттарыбаяндамажасауға,лекциялароқуғажиішақырыптұрады.Бұлшақыруларқазақтыңсаясиғылымы
ныңжоғарыдеңгейдеекенінкөрсетедіжəнемақтанышсезіміміздітудырады.Оныңғылымиеңбектеріəлемнің73
елінетанымал,60-танастамғылымиеңбектерішетелдердежарықкөрген.
РаушанбекƏбсаттаровұлтпендиаспормəселелерінтереңзерттегенғалым,оныңеңбектеріносысаладағыше
телдікғалымдаржоғарыбағалап,мойындайды.Мəселен,оныосыданекіжарымжылбұрынОңтүстікКореяның
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ГванджуқаласындаБүкілəлемдікглобальдықдиаспорассоциациясынақатысуғажəнеонықұруғашақырды.Бұ
лфорумда20данастаммемлекеттердіңдиаспорлармəселелерінзерттегенбелгіліғалымдарықатысты.Солқұрылтайдаəлемг
ебелгілісаясиғылымыныңдокторы,профессорЛимЧеВаносыассоциацияныңпрезидентіболып,алоныңвицепрезидентіболыпбіздіңжерлесімізРаушанбекƏбсаттаровтыңсайлануы,Қазақстанныңэтносаясаттануіліміні
ң,саясиғылымыныңжетістіктерінмойындауыдепайтуымызхақ.
СоныменқатарОңтүстікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңсаясаттануфакультетініңстуденттеріне«Қазақстандағыұлтмəселесініңшешілутəжірибесіжəнеоныңхалықаралықмаңызы»тақырыбындалекцияоқыды.Қатысушыларлекцияғаүлкенмəнберіп,зорықыласпентыңдады.Көптегенсұрақтарқойып,қ
ызығушылықтанытты.«ПрофессорРаушанбекƏбсаттаровмырза,сізнегелекцияныорыстіліндеоқыдыңыз?Қазақтілінденегеоқымайсыз?»дегенстуденттіңсұрағына,олкүлімсіреп:«Менлекциянықазақті
ліндеоқысам,оныкімкорейтілінеаударады?деді.МұныестіпотырғанКореяныңпрофессорЛимЧеВан:«келесішақырғанымыздақазақшаоқитынболады,а
удармашытауыпқоямыз»дегенеді.
Шынындада2014жылдыңжелтоқсанайыныңсоңындажерлесіміз,профессорРаушанбекƏбсаттаровтықаз
ақтіліндеЧоннамұлттықуниверситетініңпрофессорларменоқытушыларына,докторанттарменмагистрлерін
е«Əлемдегідиаспорлардыңөзектімəселелері»аттытақырыпталекцияоқуғаарнайышақырды.СолкездеменЧо
ннамұлттықуниверситетінекомандировкағакелгенмін.Р.Əбсаттаровтыңлекциясынаосыуниверситеттеоқы
пжүргенжерлестерімізбенбіргемендеқатыстым.Үшкүнлекциянықазақтіліндеоқыды,екіаудармашыкорейті
лінеаударыптұрды.Лекциясыөтежоғарыдеңгейдеқызықты,тартымдыоқыды.Əсіресепікірталастықжəнежет
езерттелегенмəселелергетыңдаушылардыңназарынаударыпотырды.
Меніңбайқағанымкорейтыңдаушыларыоқығанлекцияғақаттыризаболды.Қызығушылықтанытып,көпте
генсұрақтарқойды.Қойылғансұрақтарғабілімділікпен,парасаттылықпенжауапберілді.ҮзілістіңкезіндеКоре
япрофессорларыөзараРаушанбекƏбсаттаровтыңоқығанлекциясынталдапжəнеқазақтыңəлемдікдеңгейдеға
лымдарыбарекенғойдепқуанышпенайтыпжатты.Бұныестігенқазақстандықтартөбемізкөккежетіп,біздіңсая
сиғылымымызəлемдікдеңгейгекөтерілгенекенғойдепмақтанышсезімікернеді.
КореяныңпрофессорыКимЕнгСунөзпікірінбылайбілдірді:«МенпрофессорРаушанбекƏбсаттаровты«На
циональныепроцессы:особенностиипроблемы»(Алматы:Ғылым,1995ж.)аттымонографиясыментанысқанн
анбастапбілдім.Монографиясыөтежоғарыдеңгейдежазылған,əлемдікдиаспормəселесінзерттеугесүбеліқос
ылғанүлесдепайтуғаболады.СоданкейінменоныңКореядашыққанонекіғылымиеңбегіноқыдым.Кореядағыұ
лтпендиаспормəселелерінзерттейтінмамандарРаушанбекƏбсаттаровтыжақсыбіледіжəнеғылымиеңбектері
нжоғарыбағалайды.Осыданекіжарымжылбұрынғалымныңөзіменбетпебеткездесіп,жақынтаныстым.Оныменортақмəселелергебайланыстыпікіралысып,диаспормəселесінтереңбі
летінінжəнежаңашакөзқараспенізденісінбайқадым,көрнектісаясаттанушығалымекенінекөзімжетті.Раушан
бекƏбсаттаровтекқазақхалқыныңғанаемес,жалпысаясиғылымыныңкөрнектіөкілідепмақтанышпенатауым
ызғаболады».
Кореяныңөзгедепрофессор,оқытушы,докторанттарымен,магистрлеріменсөйлескенімізде,олардапрофес
сорРаушанбекƏбсаттаровтыңғылымизерттеулеріне,пікірінеоңбағаберіп,ризашылықтарынбілдіріп,қазақты
ңəлеуметтіксаясиғылымдарыныңжоғарыдеңгейдедамығанынқуанажеткізді.Қазақстандағықазақхалқыменкореядиаспо
рларынабайланыстымəселелергекөбірекназараударылды.Кореяныңжурналистеріқойғансұрақтарғакəсібисаясишеберлікпенжауапберді.
Қорытаайтқанда,қазақтыңэтносаясиілімі,саясаттануғылымыныңжоғарыдеңгейдедамуыəлемніңелімізді
,ғылымымыздымойындауынаықпалетерісөзсіз.Əлемдеңгейіндегіқазақғалымдарыкөбейеберсеекендейміз.

АСАКӨРНЕКТІ,ҰЛТЫНҰЛАҒАТТАҒАНҒАЛЫМ,ƏРІАЯУЛЫАЗАМАТ
А.Лұқпанов– əл-Фарабиат.ҚазҰУ-ніңдоценті,филос.ғ.к.,ҚРбілімсаласыныңқұрметтіқызметкері
Біздіңəңгімеміздіңкейіпкері-75жасқажетіпотырғанасақадірлікөрнектіғалымАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедра125
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сыныңмеңгерушісі(магистратуражəнеPhDдокторантура),ҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорР.Б.Əбсаттаров(қазақ,1940жылытуылған).Р.Б.Əбсат
таровтыңбалалықшағыҚызылОрдаобылысы,Сырдарияөзенініңөңірібойындаөтті.Мектепкебарды,белгілібіруақыттақиындықтыдакөрді.
Дегенменмектептіжақсыбітірді.НəтижесіндеР.Б.Əбсаттаровақжарқын,қиындықтантайынбайтынеңбекқор,
өзісінемұқыят,өзініңкелешегінеасасенімдіазаматболыпқалып-тасты.Еңбекжолынол1958жылыҚызылОрдаоблысыҚармақшыауданындағыЛенинатындағы(Тұрмағанбетауылы)совхоздабастады,кейінКеңесАр
миясыныңқатарында(19591962жж.)əскердеболып,бөлімшекомандирі,взводкомандирініңорынбасары,взводкомандиріміндеттерінатқ
арды.ОлТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетін(1967ж.)бітіріп,с
ондааспирантура(1970ж.)мендокторантураны(1982ж.)датəмəмдаған.Оныңдокторлықдиссертациясыныңтақырыбы:«Ғылымитехникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»Киев,1990ж..Тарихтанбізбілетінатақтыойшылтұлғаларөздерініңізденістеріндеөзгелергекеңшілікпринципі
нсақтайбілген:өзіненбұрынөткенғұламалардыөздерінеұстазсанап,қастерлеген,келесіұрпаққа,өскелеңжаста
рғаақылкеңесін,көмегінаямаған.Р.Б.Əбсаттаровбұлдəстүрдіжақсыбіледі,өзініңөмірлікжолындамұныжүзегеасыруд
а.Р.Б.Əбсаттаровөзінеұстазболабілгенадамдарды,өзініңғалымретіндеқалыптасуынаықпалеткенжəнеүлкен
көмеккөрсеткенғалымтұлғалардыұмытпай,əрдайымайтыпотырады.Олардыңалғашқылегіноқыпбілімалған
УкраинаКеңестікСоциалситікРеспубликасыжоғарыоқуорныМемлекеттікуниверситетініңұстаздары,белгіліғалымдарқұрайды.ОларУкраинаныңбелгілі,атышулығалымдары:КСРОҒАкорреспондентмүшелері,УкраинаҰҒАакадемиктері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларП.В.Копнинжə
неВ.И.Шинкарук,Ленинсыйлығыныңлауреаты,философияғылымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаре
нко,УкраинаҰҒАкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорД.Ф.Острянин,философияғылымдарыныңдокторла
ры,профессорларИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольныйт.б.СондайақР.Б.Абсаттаровтыңғылымиөсужолындақолұшынберіп,қолқабысеткенҚазақстанғалымдары:КСРОҒАко
рреспондентмүшесі,ҚРҰҒАакадемигі,тарихғылымдарыныңдокторы,профессорБ.А.Тулепбаев,ҚРҰҒАакадемигі,филос
офияғылымдарыныңдокторы,профессорД.К.Кішібеков,ҚРҰҒАакадемигі,заңғылымдарыныңдокторы,про
фессорМ.Т.Баймаханов,ҚазКСРҒАкорреспондент–
мүшелері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларБ.Б.АмантаевпенН.Д.Джандильдиндіатапөтугеболады.БұлтұлғалардыРаушанбекБоранбайұлыəрқашандае
сіндесақтап,жылылебізбенескеалып,айтыпотырады.
Р.Б.Əбсаттаровөзөмірініңбелгілібіркезеңдерін-қоғамдықөміірдіңəртүрлісалаларығылымжəнебілім,партиялықжəнемемлекеттікқызметса-лаларыменбайланыстырды(1971-1997жж.)19711988жж.əл-ФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософияэкономикафакультетіндеағаоқытушы,доцентдəрежесіндеұстаздыққызметтілайықтыатқарды.МұндаолұлттыққатынастарсаласындаҚазақста
нүшінғылымизерттеудіңжаңабағыттары,атапайтқанда,ұлтаралыққарым-қатынастармəдениеті,жалпықазақстандықкелісімменпатриотизммəселелерінзерттепдамытты.Р.Б.Əбсаттаров19881990жж.ҚазақстанКоммунистікпартиясыОрталықкомитеттіңжанындапартиялықжұмыстаболдыда,ҚазҰУ
дедоцентікжұмыстықатаратқарды.ТəуелсіздіктіңалғашқыжыларындаР.Б.ƏбсаттаровҚазахстанРеспублика
сыныңмемлекеттіксаясибилігіжүйесіндебелгіліқызметтердеболды.1991ж.–
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджмент,экономикажəнеболжамдауинститут
ыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентАппаратыныңкеңесшісіқызметтерінатқарды.1997ж.бастапРаушанбекБоранбайұлыныңқызметі–
еліміздіңеңалғашқыжоғағрыоқуорныАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттан
ужəнеəлеуметтанукафедрасыныңмеңгерушісі,соныменбірге2000ж.2002ж.дейінсолуниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарды.Ал,2009ж.1қыркүйекайы
нанАбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтік126

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

философиялықпəндеркафедрасының(магистратуражəнеPhD-докторантура)меңгерушісі.
Əрбірғалымныңғылымидеңгейімендиапазоныоныңбұлсаладағытындырғанқомақтыістері,жазып,оқырм
андарғаұсынған,келесіұрпақтарғақалдырғанқұндыеңбектері,тірісіндеқоғам,ғылымижұртшылықарасындал
айықтыдеңгейдемойындалуыдесекартықболмайды.БұлтұрғыданалғандабіздіңРаушанбекБорамбайұлыеш
кімненкемемес,қайжағынаналсаңдажеткілікті,көрнектітұлға.Р.Б.ƏбсаттаровҚазақстанныңсаяси,əлеуметті
кфилософиялықғылымдардыңдамуынаүлкенүлесқосты.Оныңтоғызтілде40монография,кітаптар,кітапшалар
,оқуқұралдарынжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжарияланғанытекбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңіненбелгі
лі.Оныңеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнефилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеиемаңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.Оныңесіміреспубликадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,келісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңойлауқабі
летініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанут.б.сияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуымендамуым
енбайланысты.
Р.Б.Əбсаттаровəлеуметтік-саясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаңашылдықтанытыпжүр.Оныңбойындаынталығалымтеоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан,салыстырмалыматериалдардытеориялықжағынанұғы
нуғабағытталғанжаңалықтаржəнеілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеə
леуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдамаларжасаған.Оныңбірегейжəнеіргелімонографиялары:Ғы
лыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынастар.-Алматы:Қазақстан,1977.7б.т.;Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы.-Алматы:Қазақстан,1982.14б.т.;Ұлттықпроцестер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары.-Алматы:Ғылым,1995.14б.т.;Студенттердіұлтаралыққарым-қатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика.Алматы:Ғылым,1999.-12б.т.(Т.С.Садыковпенбірге);Саясаттанужəнеоныңпроблемалары.Алматы:Тоғанай,2007.-29б.т.;Этнос-аралыққарым-қатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе.Алматы:Ұлағат,2012.–15б.т.(басқаавтор-ларменбірге)еуроазиялықсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдағыайтулыоқиғаболды,соныменбіргеоқуқұралдары«Əлеуметтанудыңтестері:сұрақ
тарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,1999.11б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;Əлеуметтану:өзектімəселелер.Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2013,2015.–
1том25б.т.;2-том25б.т.;«Саясаттанудыңтестері:сұрақтарменжауаптар».-Алматы:Ғылым,2005.20б.т.орысжəнеқазақтілдерінде;«Саясаттанунегіздері».Екітомдық.-Алматы:Қарасай,2011,2012.1том27,5б.т.;-27б.т..жарықкөрді.Соңғыекітомдықкітапқажоғарыбағаберілген6сын-пікіржарияланды:ҚРҰҒАХабаршысы.Қоғамдықжəнегуманитарлықғылымдарсериясы.-2012,№2;Ақиқат.2012,№3;Қоғамжəнедəуір.2012,№1;ЕгеменҚазақстан.-2012,21сəуір;Қазақəдебиеті.-2012,1723ақпан;Экономика.-2012,1218сəуір.Міне,жоғарыдааталғанауқымды,жоғарыдеңгейліеңбектерРаушанбекБоранбайұлыныңерекшедары
н,талантекендігінетолықдəлел.БұлеңбектерР.Б.Əбсаттаровқаүлкенбеделəкелді.
Р.Б.ƏбсаттаровегемендіжəнетəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымныңіргесінқалаушылардыңбіріжəнеқазақстандықэтносаясаттанужəнесалыстырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінса
лушыболыптабылады.Оныңэтносаясаттануғылымимектебішетелдердекеңіненбелгілі.
Оныңбасшылығыменсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасығылымизерттеу,оқуəдістемелікжəнесаяситəрбиежұмыстарындаүлкентабыстарғақолжетіпотыр,олеліміздіңəлеумет-тіксаясиғылымындағыжетекшікафедралардыңжəнеіріғылымиорталықтыңбірі.Мысалы,оныңбасшылығымен
соңғыонжылдакафедрамүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқұралдары,
кітаптар,брошюлалар(жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса),олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жариялады.Кафедрадағыжемістіғылымизерттеулердіолбелсендіпедагоги
калықжəнеқоғамдыққызметтерменұштастыруда.ОлҚазақстандағанаемес,соныменбіргеоныңсыртындадақ
оғамдықжұмыстардыңəртүрлісалаларындақызметететінкөптегеншəкірттердітəрбиеледі.Ол20ғылымканди
даттарын,4ғылымдокторларын,6PhDдоктордыжəне30магистранттыдайындапшығарды.1990жылдан2010жылдарарасындасаясижəнефилософияғылымдарыбойыншакандидаттықжəнедокторл
ықдиссертацияларқорғайтынҒылымиКеңестіңмүшесіболды.
Қазақстанныңқазіргітарихы127
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бұлпəрмендіжаңару,түбегейліөзгерістер,əлемніңеңмықты30елініңқатараынашығу,жоғарғыбілімберужүйе
сінсаласынжаңғыртупроцесі–
ғылым,білімменөндірістіетенеұштастыру,инновациялық,бəсекегеқабілеттілік,құзыреттілік,академиялықм
обильдік,толеранттықт.б.заманаталаптарынасайжүзегеасырылуыменсипатталады,Əсіресе,«МəнгілікЕл»ұлттықидеясынасай
жасмамандардыңұлттықөзіндіксанаменұлттықрухтың,азаматтықжəнеəлеуметтікбелсенділікті,тарихисана
менинновациялықойлаупайымыныңжоғарыдеңгейдегіжаңатолқындарындайындаукүнтəртібінеқойылыпо
тыр.Осығанорай,АбайатындағыҚазақҰПУ-ңколлективініңалдындатұрған,жүзегеасырылубарысындағыауқымдыісшараларкешенін«Казахстанскаяправда»газетініңбетіндебаяндалды(10қазан2015ж.).Бұлістердіұйымдасты
рушыбірден-бірбуындаркафедраларғабүгінгітаңдақатаңауқымдыталаптарқойылыпотыр.ОсыжағынанкелгендеАбайатындағыҚазақ
ұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңісəрекетіқұптарлық.Кафедражаңадəуірдіңталаптарынасайкелетінинновациялықпенқұзыреттілікүлгісіндегіб
ілімберуістерінжүзегеасыруда.Мұндаталаптарғасайтұлғалықөзаратүсіністік,жоғарыжауапкершілік,тəртіп
жəнелайықтыморальдық-психологиялықклимат,творчестволықахуалкалыптасқан.Р.Б.Əбсаттаровұжымды(коллективті)ұйымдастырабілетінтəжрибелі,əрібіршамаықпалдыбасшы.Олқа
шандаоқужəнеғылымизерттеупроцестерітөңірегінеқафедрақызметкерлерін,аспиранттармендокторанттар,студенттернемесемагис
транттарболсын,барлықынталыжəнеталанттыжастардышоғырландырып,ортақмəселелердітыянақтышешу
геүнеміжұмылдырабілді.Р.Б.Əбсаттаровбастағанкафедраолжұмыстарды,атапайтқанда,мамандардыңпедаг
огикалықдайындығынмазмұндыжаңғыртудықазірдеМемлекетбасшысыныңҰлтжоспарындатұжымдалған
қойылғанконцептуалдыққағидаттарынегізіндеорындаудынегізгіміндететіпжалғастыруда.
Р.Б.ƏбсаттаровҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей,У
краина,Белоруссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріменғылымиорталықтарындабаяндамалармендə
рістероқыды.Олшетелдерде60денастамғылымимақалаларбасыпшығарды.Оныңкафедрасышетелдердіңкөптегенғылымимекемелерімены
нтымақтастықорнатқан.Р.Б.Əбсаттаровбелгілі,беделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікассоциасыныңвицепрезиденті(Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайланады.Осындайынтымақтастықтыңнəтижесіоныңбастама
сыменөткізілгенбірлескенсеминарлар,дөңгелкеүстөлдер,ғылымиконференциялар,симпозиумменкітапшығ
аруболыптабылады.
Мысалы,оныңкафедрасыКореоуниверситетініңсаясаттанукафедрасыменбірлесіп«PoliticalChangesandEt
hnicKoreansinCentralAsia»аттығылымисеминарөткізді.Кафедраныңүшоқытушысыбаяндамажасады.Семин
ардыңматериалдарыСеулқаласында,ОңтістікКореядабасылды;Чоннамұлттықуниверситетініңғылымиорталығымен«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora»аттығылымиконференцияөткізілді(2012ж.).Кафедраныңалтыоқытушысыбаяндамажасады.КонференцияныңматериалдарыКванжуқалас
ындаОңтүстікКореядабасылды;2015ж.2324сəуіраралығындаОңтістікКореяныңЧоннамұлттықуниверситетініңдиаспоракафедрасыменбіргежəнеАб
айатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңнегізінде«Қазіргіəлемдегідиаспоралардыңөзектімəселелері»тақырыб
ындадөңгелекүстөлөткізілді.Соныменқатар,оныңкафедрасыоқытушыларының30ғылымимақалаларыБерл
инқаласынданемістілінде«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.
Berlin,2012г.-12б.т.импактфактормен»жəне«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin:VerlagDr.Köster,2013.18б.т.»кітабындажəнет.б.басылды.Р.Б.Əбсаттаровуниверситеттік,республикалықжəнехалықаралықгрантт
ықзерттеулердіорындайдыжəнеорындапкеледі.Р.Б.Əбсаттаров–
Қазақстандағанаемес,соныменбіргешетелдердедебелгіліғалымсаясаттанушы,əлеуметтанушы,философ.ҚРҰҒАкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,тамашажолдасжəнеоқытушы,студенттердің,магист
ранттарменPhDдокторанттардың,жасғалымдардыңасасыйлыұстазы,«Еренеңбегіүшін»медальменжəнеекір
ет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңіргенеңбегіүшін»төскетағылатынбелгіменмарапатта
лғанжəне«ҚРжоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.),ҚРҚызылордаоблысы«Қармақшыауданыны
ңқұрметтіазаматы»атағыныңиегері.Р.Б.ƏбсаттаровғылымижұмысындажоғарыжетістіктергежеткеніүшінҚ
азақстанменУкраинаныңҚұрметмақтауграмотасыменмарапатталған.
Р.Б.Əбсаттаровеңбекқор,тəртіпті,жауапкершілікті,тиянақты,адаладамжəнемейірімді,лайықтыотағасы.Р
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аушанбекБоранбайұлыбақыттыжанұяқұрғаназамат.Оныңжұбайы–
МеруертАсқаровапедагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор,белгіліғалым,əріұстаз.Міне,осыекіада
мныңтамашамақабатыобастанхалқымыздыңигідəстүрінесайасаұлағаттыжанұясыболыпқалыптасуынабері
кнегізболғанынуақыткөрсетті:бұлүлгіліотбасыболыпотыр.Балаларыөмірденөздеріқалағанорынжолдарынтауып,қоғамдықөмірдіңəртүрлісалаларындаеңбекетуде:қызы-МайяƏбсаттарова–кəсіпкер,ұлы–
МаратƏбсаттаров–заңғылымдарыныңкандидаты,жауаптықызметкер,ұлы–ҒалымжанƏбсаттаровсаясиғылымдарыныңкандидаты,АбайатындағыҚазҰПУніңтарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетідеканыныңорынбасары.БеснемересіАқрано,Диляр
а,Аллаяр,Алияр,АхмедияржəнешөбересіРаянбар.Р.Б.Əбсаттароватыңотбасыкейінгіжылдарыеліміздекүзай
ларындаөткізіліпжурген«МерейлиОтбасы»Ұлттықбайқауына(конкурсына)
қатысуғалайықты.Лəйім,соғанжазсын!ПрофессорР.Б.Əбсаттаровтыңжəнеоныңжанұясыныңмерейі
үстем,денсаулықтарымықты,əрітабыстыболсындейміз!
ҒЫЛЫМНЫҢҚИЯЖОЛЫ
Ж.Кенжалин–«Қазақгазеттері»ЖШС-ніңБасдиректоры,
Редакторларкеңесініңтөрағасы,с.ғ.к.,профессор
1.
Профессоржəнеоныңтуындыларытуралыой
Бұлосыдан40жылдайбұрынболғанжайеді.Қазақұлттықуниверситетіжурналистикафакультетіндеоқитынкезіміз.Студентхалқыныңқашаннанқұлағытүрікжүретінібелгілі.
Алғашқы1-2курстанебірпрофессорлардыңалдынандəрісалып,көпжағдайдыңұңғыл-шұңғылынақанығыпқалғанəріптестеріміздіңбірі:
–Ал,жігіттер,білесіңдерме,философияданбіржасдоцентсабақбередіекен.Есілуақыттықорқылғанша,екіпардыжіберіп,“суатқа”тартсаққайтеді?–депбылайғыларымызданжауапкүтті.
–Сөйтсек,сөйтейік,–депішіміздегісақажігіттердіңбіреріалақандарынуқаласыпқалды.Олардыңкөкейінтескендегісі–сырахана.
–Лекторжасболғанмен,ұстазғой.Бəрімізошарылакеткенімізқалайболарекен,–
депендібіріекіншісінсабырғашақырғандайболыпжатты.
Өстіптұрғандакөмірдейқарашашынəдемілептараған,үстінесужаңақаракостюмшалбаркиіп,оныменқосагалстугындасəндіетіптаққан,қоңырпапкалыкісіаудиториямызғажақындапкеліп:
–312-шіосыма?–депсұрады.
–Осы,осы,–депшуетеқалыстық.Жаңағыкісібізбенкүлімсірейсəлемдестіде,бірденшалтқимылменаудиторияғакіріпкетті.Сөйтіп,аз-кемуақытаудиторияныңішінкөктейшолабарлаптұрдыда:
–Ал,жігіттер,қыздарорнымызғажайғасайық.Менсіздергефилософияпəнінендəрісоқитынұстаздарыңмын.Аты-жөнімРаушанбекƏбсаттаров,–деді.
Əңгіменіңшыныкерек,алғашқысəттежасұстазғамойынсұнғысыкелмеген,бұратартуғаыңғайласжігіттерімізəрлі-берлімінезкөрсетугеыңғайланыпеді,оларынантүкшықпады.Жаслектороларғамүмкіндікбермектүгіліөзініңбарболмыс-бітімімен,ырғақтыдауысыменаудиторияішіналғашқысəттерденақбаурапалды.Лекцияныоқулықауқымындағымəселелерменғанашектепқалмай,қазақтарихымен,қазақтағдырыментікелейбайланыстырасабақтады.Лекцияныңқызғылықты,мазмұндыболғандығысоншалықты,45минуттыңқалайөткенінбілмейдеқалыппыз.
Шəкіртжүрегінбаурағаносыалғашқылекциядансоңақбіздержасғалымныңдəрісіболатынкүндердіасығакүтетінболдық.Алсабақтанзытып“суатқа”беттеудегенə
ңгімеептепболсадаекіншіпланғасырғыпкетті…
Өзінедегенстуденттердіңосындайбірілтипатынсезгенболукерек,Раушанбекағамыздабілгеніментүйгенінқұрметтұтқаншəкірттеріменбөлісугеасығатынынбіздебайқадық.Сөйтіп,олүйірмеқұрды.Солүйірмегедетоп-тобымызбенқатысып,баяндамаларəзірлейтінболдық.Онымызуниверситеттіңстуденттердіңғылымиконференциясындажақсыжағынанбағаланыптажататын.
Кейінжылдарөтебақсақ,ұстаздепаталатынұлыұғымныңбарқадір-қасиетінбойынасіңіргеноқымыстыағамызРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровосыбірдəстүрдіөзініңөмірлікқағидатынаайналдырғанекен.Бізденкейінгікурстыңстуденттерімендеосылайшақауышып,достасыполардыңүлкенғылымныңқияжолынабеталуынатүрткіболғанынəріптестерімізбүгіндежырғыпайтады.
БіркездеріТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетінүздікбітіріп,өзініңбүкілтағдырынҚазақстанғылымыныңөсіп129
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өркендеужолыменбайланыстырғанРекеңқашандаүлкенгеіні,кішігеағаболуқасиетінентанғанемес.Оныңғыл
ымипедагогикалықеңбектеріҚазақстанныңбүгінгісаясиөрлеукезеңдерініңөзектімəселелеріменсабақтас.Бұлтур
алыайтқандамынабіржағдаятқаайырықшаназараударғандұрыс.
Тоқсаныншыжылдарыеліміздіңғылымипедагогикалықсаласындадатүбірліөзгерістержасауміндетітұрғаныбелгіліеді.Міне,осытұстапрофессорРау
шанбекƏбсаттаровөзініңбарбілігіменбілімінортақмүдделііскебағыттауғатырысты.Бұғанбірғанамысалкелті
руімізгеболады.Айталық,Қазақстандаеңалғашретсаясиғылымдарыныңғылымидəрежесінберутуралыдиссе
ртациякеңесініңашылуынаоныңтікелейықпалыболғанысөзсіз.Өйткені,осымəселетөңірегіндеМəскеугебірнешеретхатжазылып,одантиістінəтижешықпағанеді.МұныкөзітірісіндепрофессорТілемісМұстафинмарқұмдаайтыпжүредіекен.Сөйтіп,олРекеңеқолқасалады.АлРаушанбекБоранбай
ұлыбұлмəселегебілексыбанакірісіп,КСРОЖоғарыаттестациялықкомиссиясындаотырғанлауазымдыкісілерменəлденешеретсөйлесіп,олардыңосымəселетөңірегіндегіəңгімегекөздерінжеткізіп,ақырсоңындасаясиғылымсаласыбойыншадиссертациялықкеңестіңашылуынаықпалетеді.
Осышаруаныоңынанорайластыруменбірге,өзіөзгелергеүлгікөрсетебілді.Сөйтіп,олеліміздеəлеуметтіксаясиғылымдарыныңдамуынаүлесқосып,9тілде40монография,түрлікітаптар,оқуқұралдарын,кітапшаларжəне600-денастамғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжариялады.Осыеңбектердеғалымсаясаттанужəнеəлеуметтануүшініргеліжəнеқолдан
балымаңызыбарғылыминəтижелергеқолжеткізді.Республикадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеоғантəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсана,қоғамд
ықкелісім,ұлттыққарама-қайшылықтаржəнеолардышешудіңжолдары,адамиқызметтіңəмбебаптануыжəнекіріктелуүрдісі,халықтардыңбірлігіжəнеолардыңойлаустилініңəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанужəнетағыбасқабағыттардыңқалыптасуымендамуынаөзүлесінқосты.
Оныңтыңкөзқарастары,ойтолғауларыəлеуметтіксаясиқатынастардыңқағидаттыжəнекүрделіғылымипроблемаларыншешудебатылдықпен,жаңашылдықпенерекшеле
нді.ОсыреттеРекеңнің“Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынас”,“Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқаруы”,“Ұлттықүрдістер:ерекшеліктеріменпроблемалары”,“Студенттердіұлтаралыққарым-қатынасмəдениетінетəрбиелеу:теориясыменпрактикасы”,“Саясаттанужəнеоныңпроблемала-ры”депаталатынеңбектерізиялыортадан,ғылымипедагогикалыққауымнанлайықтыбағасыналған.
Тəуелсіздіктіңтаңыатысыменқазақғалымдарыбұрынғысарытапкеңестікидеологияныңқұрсауынанарыл
ып,өздерініңойорамдарынғаламдықмəселелерменорайластыруға,шендестіругетырысыпкележатқанысөзсіз.Сондықтандаболукерек,қазіргітаңдақазақғалымдарытөрткүлдүниеніңтөртбұрышыншарлапкеткенімəлім.ОсыорайдаРаушанбекƏбсаттаровтыңдаОңтүстікКореяға,Түркияға,Жапонияға,БіріккенАрабƏмірліктеріне,Египетке,Ресейге,Украинаға,Белоруссияғабарғаніссапарларынəтижеліболғаныақиқат.Олелуденастамхалықаралықғылыми-практикалықконференциялардабаяндамаларжасады.ТəуелсізҚазақстанныңсаясиғылымындаатқарылыпжатқанжоталымəселелердіхалықаралыққоғамдастықтыңназарынасалды.
“Шəкіртсізұстазтұл”дейтінқанаттықағидабар.Олайболса,Рекеңбүгіндеөзініңалдынанқанатқағып,тұсауынкескенжасдостарытуралыəрда
йыммақтанышпенмарқаяəңгімелепотырады.Олкүнібүгінгедейін20ғылымкандидатын,4ғылымдокторында
ярлапшығарғанекен.Бұлардыңқайқайсысыдабүгіндехалықшаруашылығыныңсансаласында,бірегейбілімменғылымордаларындажемістіеңбе
кетіпкеледі.
Ғылыми-педагогикалықжұмыстүсінебілгенжанғаүздіксізбілімжетілдірудіңошағы.Өйткені,бүгінгітаңдааудиторияғабарыплекцияоқуү
шінүлкендайындыққажет.Себебі,қазіргідейғылымитехникалықпрогрестіңқарқындыдамығаншағындатереңбілімменбіліктіліккеқолжеткізуқазіргіұстазатаулы
ғақойылатынеңбіріншіөлшемболуытиіс,–дейдіРаушанбекБоранбайұлы.–
Сондықтанөзім,негізінен,ізденісімніңтүпқазығынаайналыпотырғансаясиғылымныңөсіп-өркендеуінебайланыстыкөргенімментүйгенімдітоптастырып,бестомдықкітапшығарсамбадепотырмын.Ол“Саясиғылымныңерекшеліктеріменпроблемалары”депаталады.Көлемі125баспатабақтайболмақ.
Осынаубірегейеңбеккебіздіңбайқауымызшағалымныңəржылдарымерзімдібаспасөзбеттеріндежарияланғансүбелітуындыларытоптастырылмақ.Себебі,өзініңұстаздықж
олынҚазақмемлекеттікуниверситетіндебастағаноныңғылымиізденістеріҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңжанындағыҚазақстанменеджмент,экономикажəнеболжауинститутындажал130
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ғасты.ЕліміздіңтəуелсіздікалуыменорайластұсауыкесілгенбұлжоғарыоқуорнындаРекеңсаясатəлеуметтануыжəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісіболды.Өзініңбілімділігімен,біліктілігіменəріптестеріненоқбойыалдажүретінғалымғаҚазақстанРеспубликасыПрезидентіƏкімшілігіаппаратыныңкеңесшісіқ
ызметідеұсынылғанболатын.Олсаясиақпараттық-талдаужұмыстарыншебердеұтқырұйымдастырабілуіменкөзгетүсті.Олжұмысыдалайықтыбағаланыпотырды.1
997жылданғалымныңеңбекжолыАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетіментығызбайланысты.МұндаРекеңғылымипедагогикалықкадрлардытəрбиелеудеқыруартəжірибежинақтады,онысынөзініңжасəріптестерініңбойынадарытуғакүшсалды.
Тарихфакультетініңдеканыболды.Саясаттанужəнеəлеуметтанукафедрасыншеберлікпенбасқарабілді.АлқазіруниверситеттіңмагистратуражəнеPhDдокторантураинститутысаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі.
Рекеңніңғұмыржолыназерсалыпотырсаңызолбізжоғарыдағытізбелегенқайжұмыстажүрседеөзініңтыңдырымдылығымен,ұқыптылығыменəріптестерінің,шəкірттерініңілтипатынаие.Сөзбасындаұстаздыңшəкірттерменарадағытаныстығынанбірдеталькелтіргенедік.Оныңдаөзіндіксебебібар.Өйткені,солшəкірттеріменРекеңəлікүнгедейінтығызқарым-қатынаста,шығармашылықбайланыста.
Олеліміздегібайырғыбасылымдардыңбірі–ұлттыққоғамдық-саяси“Ақиқат”журналыныңредакциялықалқамүшесі.Рекеңалқамүшесіретіндежурналжұмысыныңбұқаралықсипаталуынаүлесқосыпкеледі.
2.
Салиқалыойдысабақтыпікірменөрбіткен
Елтəуелсіздігіменқосақоғамдықойсанаүрдісіндедетүбегейліөзгерістерболып,болмысқабағаберудежаңашылдықкөзқарастарүстемдікалабаста
ғанымəлім.Ілгерідегісартапмоноидеологияныңшеңберісетінеп,ендігіжердетөңіректегіболыпжатқанқұбыл
ысқатыңкөзқарасқалыптастыруқажеттігінуакыттыңөзіұсынабастады.
Соныбайламдаржасап,егемендікидеологиясыныңсарқылмасқуатынаорайтиянақтықорытындыларменд
əйектемелерұсынуқоғамтанушығалымдаралдынаайырықшаміндетжүктеді.
Осыауқымдыміндеттіңеңбірсалмақтытұсыжаңақоғамдыққұрылыспененшілесекелгенқазақстандықсаяс
аттануғылымыныңтуу,өсу,өркендеуүрдісінетікелейбайланыстыболғаныдаусыз.
Несінжасырайық,елімізтəуелсіздікалғаннанкейінкүнібүгінгедейінгіжиырматөртжылішіндесанқатпарл
ысаясиғылымныңқұпиясырынмеңгеріп,саяситехнологияныңмайынезіпішкендейтінтұлғаларнекенсаяқ.Рас,қайраткерлербар.Бұлтұрғыданкелгендеаузымыздықұршөппенсүрткімізкелмейді.Албіраққайратке
рлердіңбəрісаясаткерлеремесқой.
Өркениетсаясаткерлеріне,саясаттанушыларынақойыларміндетқандай?Азаматтықпозицияныңнарқыне
менөлшенеді?Бағамдауменбағалаудың,талдаументаразылаудыңтүпатасынеденбастауалады?Саясатпенпар
асатүндесболуыүшіннеістеукерек?Міне,осынаушексіздешетсізсауалдарғажауапқайтаруоңайшаруаемес,əр
ине.
ОсытұрғыданкелгендеАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеум
еттікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,Қазақста
ндағанаемес,сондай-ақшетелдердедекеңтанымалсаясаттанушығалымРаушанбекƏбсаттаровтыңқаламынантуған«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»/Алматы,2007ж.46
4б./дегеноқуқұралыжоғарыдабізтізбектегенсауалғажауапіздеудімұратқылған.
Бірденбасынашыпайтукерек,оқулыкғалымныңталайжылғықажырлыеңбегінің,зерделізерттеуініңнəтиж
есі,ғылымипедагогикалықтəжірибесініңжемісіекенісөзсіз.ҚазақстанРеспубликасының«Мемлекеттікбілім
берустандарттарына»сайоқырманқауымғажолтапқанбүлеңбектесаясаттанудыңнегізгіұғымдарыменəдістер
жүйесі,саяситехнологияныңқырыменсырыбайыпталған.Кітаптаеліміздіңжəнешетелғылымиəлеуетініңкұн
дыматериалдарынегізгеалынып,Қазақстанменəлемдікқауымдастықтағысаясиүрдістіңөзектімəселелеріталд
анған.
Өнбойындасаясиғылымменсаясаттанудыңеңқзектідегеноналтытақырыбыбойыншасараптамажасағанав
тордыңөзіндікбайламын,нақтыпроблемалардышешужолындағыбіліміменбілігіноқырманқауымбірденаңға
рарысөзсіз.ПрофессорРаушанбекƏбсаттаровтың«Саясаттану–
ғылым»,«Саясиғылымтарихы»,«Салыстырмалысаясаттану»,«Саясирежимдер»,«Қоғамныңсаясижүйесі»,т.
б.пəндікдəріснамалықзерттеулеріндегісоныпікірлердібылайқойғанда,оның«Саясисана»,«Саясимəдениет»,
«Саясиэлитажəнесаясикөшбасшылық»,«Саяситехнологиялар»тақырыптарындағыпайымдауларытыңкөзқа
растарыменқызықтырады.Олсоныменбіргесаясаттанудыңжетезерттелмегенпроблемаларымендискуссиял
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ықмəселелерінедеайтарлықтайкөңілбөлуіменназараудартады.
Неге?
Негесісол,ғалымныңталдамаларындағыойжосығынаөзекболғантолғаулымəселелерменбізекікүнніңбірі
ндебетпебеткеліпжүрміз.Алжиырмасыншығасырдыңтоқсаныншыжылдарындағыдемократиялықжаңғырулардыңса
бақтарыкүнікешегідейəліжадымызда.Олжылдардағыүрдістерге«көшемитингішілдігі»,«аулааттаншылдығ
ы»,«айқайшылдық»депатқойылып,айдартағылды.
Алайда,қалайболғандадамұныңбəріжылдарбойысірескенсартапидеологияныңсетінегентұсындағыеркін
дікті,бостандықтыаңсағанхалықкөңілауаныныңкөрінісіеді.Алқазірше?Қазіргіқазаққоғамыолжылдарменса
лыстырғандакөшілгеріалғакеткен.
Қазіргіқазаққоғамыкімніңкімекенін,неніңнеекенінайтқызбайбіледі.Өйткені,ақпараттыкбасымдықəрбір
шаңыраққаөзөктемдігінжүргізіпотырғаншақтаекінші,үшіншіауызданестігенəңгімеменөзгеніиландыруыңы
знеғайбыл.Сондықтандаміне,келелімəселелертөңірегіңдепікіралысқанда,неболмасакөгілдірэкраннанмəлім
демежасаушылартуралыойтастағанда«саясимəдениетіжоғарыекен»,иəболмаса«саясисанасысаязекен»деге
нпікірлердіңестіліпқалыпжататынытегінемес.
Автор,өзтуындысындаміне,осындайпікірлердіңастарынаүңіледі,ойқорытады,тұжырымжасайды.
Бұлреттеоның:«Саясисананыңқұрылымықоғамдыққызметтіңəртүрлісалаларынкеңіненқамтидыжəнеже
кесаясипроцескеқатынасуварианттарынқалыптастырады.Осылайшасаясисанақұрылымының,меніңкөзқар
асымша,келесінегізгікомпоненттерінгносеологиялық,аксиологиялықжəнеəлеуметтанулықдепбөліпкөрсет
угеболады»(312бет)деуінқошкөреміз.Мұнансоңавторосынегізгіүшкомпоненттібұтарлапталдап,таратыпбереді.
Кітаптасаясисанамəселесінеайырықшамəнбермеудің,нақтыжағдайменмүмкіндіктіескермеудің,иəболма
саоныасырабағалаудыңсалдарынанбүтіндейқоғамқаншалықтызардапшегетіндігінақтымысалдармендəлел
денген.Айталық,горбачевтық«қайтақұру»кезіндереформаныңутопиялықбағдарламасыжасалып,оныжүзег
еасыруарқылы500күндеелдідағдарыстаншығаружөніндегідемагогиялықбастаманыңқалайкүлкігеайналған
ыəсерліқиюластырылған.
Қазақстан–ішкісаясаттакепреңкті:түрліинституттардың–
ағымдарменқозғалыстардың,саясипартиялардыңқызметіменерекшеленетіндемократиялық,ізгіліктіқоғамо
рнатуғаұмтылғанел.Сондықтандаавтордыңсаясисананыңмаңыздыбірформасысаналатынсаясипсихология
мəселесінеайырықшаназараударуыөтеқұптарлық.
Р.Əбсаттаров«Саясимəдениет»,«Саясиэлитажəнесаясикөшбасшылық»тақырыптарындаөзітілгетиекеті
потырғанмəселелердіңтүптамырынтереңінентолғап,олардыңдəлқазіргіҚазақстанжағдайындағытұрқыната
лдаужасайды.Осытұста,əсіресе,«Саясиэлиталардыңқалыптасу,ауысупроцестеріжəнеолардыңфункциялар
ы»депаталатынмəселелерқарастырылғанкездеавтордыңғылымисаралауəдістеріменқосаоныңазаматтыкпоз
ициясыайқынаңғарылыпотырады.
Олкүнібүгінқоғамдықортадаболыпжатқантерістенденцияларға,құбылыстарғабейжайқарайалмайтынды
ғынбілдіреді.ҚазіргіҚазақстанэлитасыныңқатарындажүрміндегендердіңтүсінтүстейді:ұятсыздарменманса
пқорлардың,жемқорларменжарамсақтардың,халықүшінкөктиыншығармайтынқайырымсызадамдардыңпа
йдаболуыныңтүптамырынаүңіледі.Бұлреттеавтордың:«Саясиэлитақызметініңтұрақсыздығы,əлсіздігіжəне
тиімсіздігікөбінекөпоныңкəсібилігініңжеткіліксіздігінен,моральдықэтикалықкөрсеткіштерініңтөмендігінен,артықтұйықталудан,қоғамныңөзгебөліктеріненалыстауғатырмысу
ынан,ұлттықмемлекеттікмүдделердітүсінбеуденнемесежоққашығарудантуындайды.Ертеме,кешпемүндай
элитаөзініңорнынəлдеқайдажоғарысапаларынкөрсетіпжүргенконтрэлитағабереді»(362бет)дегентұжырымменкеліспескеболмайды.
Бұлоқулық,жоғарыдаайтылғанойтолғамдарыменқосанесіменқұндыдегенсұрақтуғандамынамəселелердіайырықшаатапөтуқажет.Біріншіден,
бұлкүндерітəуелсізҚазақстанныңсаясаткерлеріменсаясаттанушыларыныңжаңатолқынынəзірлепшығаруел
еуліміндетболыпотырғанысөзсіз.Осытұрғыданкелгендееліміздіңсаясатөнеріменайналысатынжастардыдай
ындайтынжоғарыжəнеарнаулыоқуорындарыүшінбұлоқулықауадайқажетдепесептейміз.
Екіншіден,көптегенпартияларменқоғамдыққозғалыстардыңжергіліктібуындарыныңқызметкерлеріөзде
рініңкəсіптікбілімінжетілдірумақсатындаосыоқулықтыүзбейпайдалансаартықтықетпейді.Үшіншіден,қазір
бүкілелкөлеміндеанатіліміздіңмəртебесінөсіружолындаұмтылысжүріпжатқаныменолбірқатаржерлердетү
рлікедергілергетапболыпотырғаныжасырынемес.ОсытұрғыданкелгендепрофессорРаушанбекƏбсаттаровт
ың«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»депаталатыноқуқұралыныңқазақтіліндежазылып,мемлекеттіктіл
бағдарламасынорындаужолындағынақтыбірқұлшыныстыңмысалынаайналыпотырғандығықуантады.Сон
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ыменқатаросыоқуқұралыЖООныңстуденттеріменмагистрлеріне,докторанттарменоқытушыларына,сондайақсаясаттанудыңпроблемаларынақызығушылықтанытатындардыңбарлығынадасаясимөселелердідұрыстү
сінуінебарыншажəрдемінтигізедідепсенеміз.
3.

Қоғамөмірініңөлшемінайқындаған

Қазақстанныңсаясиғылымыныңкөкжиегінкеңітубағытындатағыбірнақтықадамжасалды.Еліміздіңкөрне
ктісаясаттанушысы,АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңкафедрамеңгерушісі,филос
офияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекƏбсаттаров«Саясаттанунегіздері»депаталатынқостомд
ықтуындысыноқырманқауымғаұсынды.Есімікеңбайтақреспубликамыздантысқарыжерлергедекеңіненмəлі
мғалымныңбұлеңбегішынмəніндеотандықсаясаттануғылымыүшінелеулітабысболды.
Жартығасырданастамуақыттанберіғылымипедагогикалықжұмыспенайналысыпкележатқанұстаздың«Қарасай»баспасынаншыққанжаңакітабы,негізін
ен,сүбелізерттеудің,жылдарбойғықажырлыізденіспентиянақтыеңбектіңжемісідеуорынды.Сондайақоныңшəкірттералдындаоқығандəрістерінің,халықаралықжəнереспубликалықконференциялардажасаған
баяндамаларының,саясипікірталасалаңдарындасөйлегенсөздерінің,бұқаралықақпаратқұралдарындажария
ланғанмақалаларыныңжелісіндеəзірленгенматериалдардыңдакітапмазмұнынарттыратүскенінбасаайтулəзі
мболмақ.Олардыңбəріқайтабірсүзгіденөткізіліп,ғылымитанымдықтұрғыданқорытылып,бүгінгіоқырманқа
уымыныңталғам-таразысынасайдаярланыпжазылған.
Еліміздегісаясаттануғылымыныңқазтұрып,қадамбасуынаайрықшаүлесқосыпкележатқанғалымныңқала
мынанондағанмонография,оқуқұралдары,жүздегенмақалатуса,солардыңбəрідерлікқазіргітаңдағылымиайн
алымдажүргенеңбектердепатапайтуғаболады.Сондықтандаболарəріптестеріментұстастары,шəкірттеріРау
шанбекБоранбайұлынтəуелсізеліміздіңсаясиғылымдарыныңнегізінсалушылардыңбірі,соныменқатарэтнос
аясаттанудың,салыстырмалысаясаттанудыңіргетасынқалаушыдепəділбағалайды.Өйткені,оныңқаламынан
туғанғылымиеңбектердіңбірсыпырасышетелғалымдарынаетенетаныс.Республикадантысжерлердежариял
аныпжатқанеңбектеріне,сүйектімақалаларынаілтипатбілдіргенөзгеелоқымыстыларыныңлебіздеріназарауд
артарлық.ОлардыңішіндеҚазақстансаясиғылымыныңигітəжірибесімысалындапрофессорР.Əбсаттаровеңб
ектерінесілтемежасағанғалымдарқатарыкөптепсаналады.
Алоныңтікелейбасшылығымен,өзініңавторлығыменжасалғанеліміздегісаясаттанупəнібойыншажасалға
нтиптікбағдарламасыныңорныөзалдынабірбөлек.Бұлтиптікбағдарламаеліміздегіарнаулыжəнежоғарыоқуо
рындарындатиімдіпайдаланылыпжүргенібаршағааян.
Баршағамəлімбірақиқатбар:қоғамдықойсанадағыжаңакөзқарастардыңүстемдігіненболарбəлкім,екініңбіріқазірсаясатпен,саясаттануменайналысқы
сыкеледі.Ниет,əрине,дұрыс.Албірақолүшінсолкісініңөзініңіштейдайындығы,біліміменбілігі,бұлсаладағыт
əжірибесікерекқой.Саясаткерлік,саясаттанушылықадамбойындажылдарбойынақалыптасатынқасиет.
Қолымыздағықостомдықтуындыдаавтормəселегеосыөлшемтұрғысынанкеліп,көнезамандарданбастауа
лғанғаламдықсаясиойтарихнамасынсүзгіденөткізеді.Əркезеңніңөзіндіксипатына,ерекшеліктеріменмəнмаңызынталдайды.Ғалымғаламдықсаясиілімбілімніңқайнаркөзініңбасындаболып,өркениеттіңдамуыназорүлесқосқанбілімпаздардың,əсіресе,Шығысғұ
ламаларыныңеңбектерінежанжақтыталдаужасайды.Олардантағылымаларлықмəселелергеайрықшаназараударып,өзіндікойқорытады,то
пшылайды.Сөйтіп,олсаясаттанушыныңда,саясаткердіңдеəпсəттебірденпайдаболақалмайтындығынбайыпт
ыпікіріменқорытады,нақтытұжырымжасайды.
Ілкідегіосымазмұндасоқулықтардаəлемдік,еуропалықғалымдардыңеңбектерінекөбінекөпсілтемежасалып,ежелгіқазақтопырағындатуыпөскеноқымыстылардыңшығармашылығыұмытқалыпжа
татынышындықеді.ПрофессорРаушанбекƏбсаттаровтыңбұлтуындысындаосыбіркемшіліктердіңорнынтол
тыруғақыруаркүшжігержұмсалған.Қазақелініңсаясиойындамытуғаүлесқосып,солбағыттаөмірінсарпеткенАхметБайтұрсыно
в,МіржақыпДулатов,ТұрарРысқұловсекілдіқоғамқайраткерлерініңролінелайықтыбағаберіледі.Соныменқо
са,жаңарғанҚазақстанныңсаясиəлеуметтікқұрылысынаүлесқосыпжүргеназаматтардыңеңбегісарапталады.
Авторкітапқажазылғаналғысөзінде:«Саясаттануқазіргіəлеуметтікгуманитарлықбілімберужүйесіндекөрнектіорыналады.Алайда,саясаттанудыңкөптегенпроблемаларыəліде
кеңауқымдызерттелмегенінатапөткенжөн»дейді.ОсыолқылықтыңорнынтолтырубағытындапрофессорРаушанбекƏбсаттаровтыңтікелейөзбасықарым
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дыеңбекетіп,Қазақстансаясиғылымыныңжаңабиіктергекөтерілуінезорүлесқосыпотырғанынатапайтуымыз
керек.
ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ə.НазарбаевҚазақстанхалқына2012жылғыЖолдауындаоқыт
уүдерісініңтəрбиелікқұрамдасынкүшейтукеректігінетоқталакеліп:«Олар–
патриотизм,моральменпарасаттылықнормалары,ұлтаралықкелісімментолеранттылық,тəнніңде,жанныңда
дамуы,заңғамойынұсынушылық»депатапкөрсетті.Мəселегеосытұрғыданкелгенде«Саясаттанунегіздері»ең
бегінжазубарысындаавтор,əсіресе,саясаттанукурсыноқыпүйренушіазаматқақойылатынөлшемдертұрғысы
нанпайымдайды.Оныңойынша,саясаттануоқукурсыныңміндетістуденткесаясиғылымыныңтеориялықнегіз
дерінберуденжəнедискуссиялықпроблемаларынкөрсетуден,негізгікатегорияларменұғымдардығылымижағ
ынанашуданжəнеонысаяситəжірибедендұрысхабардаретугеүйретуден,соларқылыонысаясиөміргебелсенді
араласуғадаярлаудантұрмақ.
Халықданалығы«Шайнапбергенасболмас»дейді.Сондықтанболуыкерек,қазақоқымыстысыРаушанбек
Əбсаттаровтасаясаттануғылымыныңкөптегенөзекжардымəселелерінтүбегейлізерттейотырып,жассаясатта
нушыларғанемесеосыбағытқабеталғаназаматтарғасаясиғылымдымеңгерудіңнегізгіжолыəрбірадамныңөзін
дікжұмысжасауыменайқындалмақдегенгеерекшеекпінбереайтады.Кітаптыдендепоқыпқарағанадамғамұнд
асаясиғылымныңсантараумəселелерібіліктілікпенсарапталғаныайқынбайқалады.Айталық,алғашқытомдағалымныңөзітүбегейлізерттегенмəселелеріонтөрттақырыпқ
ажүйеленіпбөлініп,оныңəрқайсысыжеке-жекетақырыпшаларарқылыжəнеталданған.
Бірқарағанда,жалпығатаныстақырыптарболғанменензерделепкеліп,оқығанжанғаəртақырыптыңбүгінгі
Қазақстанқоғамындағымəселелерментікелейүндесетініанық.Айталық,«Саясипартияларжəнеқоғамдықұйы
мдар,қозғалыстар»,«Саясиэлитажəнесаясикөсбасшылық»,«Тұлғаныңсаясиəлеуметтендірілуі»,«Саяситехн
ологиялар»дегентақырыптарбойыншаберілгенматериалдаркімкімніңдеболсақызығушылығынтудырарысөзсіз.Тақырыптарынанақбайқалыптұрғанындай,Қазақстанқоғамындағыөзектімəселелерменұштастырылазерттелгенпроблемалар
ендібірдеəлемдікдеңгейдегімəселелерқойылысыменсалыстырылақарастырылатынысəттішыққан.
Бұлреттеавтордыңсаяситипологияжасаудағыбіліктілігімəселеніңмəнінтереңзерттейбілетінқабілетқарымыайқынбайқалады.Осықасиетқаламгерзерттеуініңқұндылығынарттырыпотыр.
Қостомдықеңбектіңекіншітомыныңкөтерержүгідеосалеместігібайқалады.Осытомдабүгіндееліміздіңқо
ғамдық–
саясиөміріндегіеңөзекжардыболыпотырғанжəнеоныңкүнқұрғатпайталдапшешуінқажетсінетінтақырыптар
топтастырылған.Айталық,«Əлеуметтік–
этникалыққауымдастықтаржəнеұлтсаясаты»,«Саясиоппозиция»,«Саясижанжалдаржəнеолардышешужолд
ары»,«Саяситұрақтылықжəнеұлттыққауіпсіздік»,«Саясимаркетинг»,«Саясибасқару»дегентақырыптардағ
ыой-орамдарыавтордыңмəселеніегжей-тегжейліқарастырабілетінқолтаңбасыныңайқындəлеліболсакерек.
Мəселен,«Саясиоппозиция»тақырыбыбойыншаберілгензерттеуіндеавтороппозицияныңшығутегімено
ныңтабиғатынатереңүңіледі.Сөйтіп,оныңтүртүрінжіліктепшағып,қоғамөмірініңпрогрессивтідамуынақаншалықтыықпалететіндігін,яболмасаонытоқыр
ауғаəкелетіндігінсалыстырмалытүрдеталдайды.Бұл,міне,ғалымныңөзіндікқолтаңбасынайқындайтынерек
шелігі.Осыстильавтордың«Саясижанжалдаржəнеолардышешужолдары»депаталатынтақырыптағызерттеу
інедетəн.Немесеоныңсаясимəдениеттуралытолғамдарынтұщыныпоқырыңызхақ.
Біздіңқоғамғанежетіспейді?Бұл–
үлкенсұрақ.Бірқарағандатөртқұбыламызтүгелсияқты.Іргемізбүтін.Шаруашылығымызорайласажүріпжаты
р.Байелміз,бағланелміздепбөркіміздіаспанғаатуданкендеемеспіз.Албірақбүгінімізденертеңіміздінұрлыету
гекедергікелтіріптұрғанжəйттербар.Ол–
елдііндеттейжайлағансыбайласжемқорлық.Соныңденіісбасындаотырғанпортфельиелеріненболыпотыр.Со
ңғыбірержылдағыгазетжурналбеттерінқарапотырсаңызқазынақаржысынақолсұққаныңғайығайменсығайлар.Осытұстаөзімізəңгім
егетиекетіпотырғансаясатпенадамгершілікболмыстыңмəселелерібойкөрсетеді.Саясимəдениеттіңжекелеге
нтұлғаларжұмырындақалайқалайжұтылатыныносыжерденаңғаруғаболады.ПрофессорР.Əбсаттаровтыңбұлтақырыптыңтінінебойлауы
біздіңосыойымызбенүндесшыққанықуантады.
Осыекіншітомдаавтордыңбұқаралықақпаратқұралдарынабергенсұхбаттарыменойтолғамдарыорыналған.Сондайақсаясаттанупəнібойыншақосымшатесттердіңсұрақтарыменжауаптарыдатоптастырылған.
Қорытаайтқанда,ҚазақстанРеспубликасыменЕуразияелдерініңмемлекеттікбілімберустандартынасəйке
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сəзірленгенбұлеңбекқайжағынаналыпқарағандадаеліміздіңсаясаттануғылымыныңсүбелібіртабысыболыпе
септеледі.Өзініңбүкілсаналыөмірінбілім,ғылымсаласынаарнап,жасұрпақтыжоғарыадамгершілікрухтатəрб
иелеугезорүлесқосыпкележатқанбелгілісаясаттанушығалымРаушанбекƏбсаттаровтыңбұлтөлтумасықайөлшемменалыпқарасаңыздаөзбиігіненкөрінетінеңбекболыпқалабермек.
ƏБСАТТАРОВƏЛЕМІНЕСАЯХАТ
Т.Таңжарық–«ҚаламенДала»газетініңбасредакторы,ақын
БіздіңҚызылордағасапарымыздыңүшіншікүні.ТаңбозынанАқмешіттеншығып,Қармақшыауданынақар
айызғытыпбарамыз.МеніңСырелінебіріншіреттабанымтигендіктенболар,орманы,тауыжоқ,текитсигекпенб
ұта-бүргенандыз-андызжайылғанқұбаатырапқанараукөзтастапкелемін...«Сыр–
Алаштыңанасы»дегентіркестішаһардыңкіреберісіненбірнешеретоқығанымбар.СонаубалакезденбұлөлкеС
ырсүлейлерімен,дастанжырларымен,айтыптауысқысызаңыздарымен,Қорқыт,Тұмарбастағанарғытүркілікəпсанаараласəңгімелері
мен,еңку-еңкужершалған,егеулінайзақолғаалғанбатырларымен,ХІХХХғасырдакүлліАлаштыңруханитүлеуінеайрықшаүлесқосқанТұрмағамбетІзтілеуұлыныңəйдікжырларым
ентаныседі...
ЖеңілмашинаҚармақшыныбеткеалып,құбатүздіекігежарып,жүйткіпкеледі.БұлжолғыСырелінебарудағ
ынегізгісебебіміз–АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі,ҚРҰҒАкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,ұстазымызРаушанбекƏбсаттаровтыңөскенеліне,өс
кентопырағынабарыпқайту,елменжердікөрутұғын.Дұрысы,Əбсаттаровəлемінесаяхатдесектеболады.Саясаттануғылымдарыныңкандидаты,доцент,Тəу
елсіздікжылдарындағысаясаттануғылымдарыныңнегізінқалаушыР.ƏбсаттаровтыңшəкіртіНайляСейсенжə
неосыжолдардыңавторы–үшадамдықсапарнаманыңнегізгікейіпкері–
Əбсаттаровемес,оныңжанəлеміеді.Менүшін.
Себебінбілгіңізкелеме?Ондаайталық.Осыдантура56алтыжылбұрынболашақакадемикөзауылынаналысқа,тымалысқааттанды.ТаулыКавказаймағынаəскериборышынөтеуүшінкетеді.Соданарағажылдарс
алыптуғанауылынакеліп-кетіпжүргеніболмаса,қанаттанғанортасынаүйірсектеп,жылөтпестенайналыпқайтасоғып,өзініңатақ-даңқынміндетситінкөпоқығанныңқатарынанемес.Əскерденкейінгіжылдаронытіптенауылынанұзатаберді.Т.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософиямамандығынаоқуғатүседі.Сондажүріп,аспирантуранықосатəмамдайды.Табаныкүректей12жылсырттажүріп,бірденөзітанымайтын,бірақисіалаштыңсолкездегіАстанасы,ұлттыңбеткеұстарлары
меноқығандары,қайраткерлерімензиялыортасытоптасқанАлматығакеліптүседі.Олжылдарөзгеелденкандидаттыққорғағандарсаусақпенсанарлықтайболатын.Солаздыңбірі–
Əбсаттаровекенімəлім.Туған-туыс,құдажұратƏбсаттаровтыелгекелердепүміттенген.Киевтеқалуынқолқалағанұстаздарыныңсөзінемойынбұрмайе
лгеаттанғаноныңғылымдағыысылғантұсы–əлФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетке,бірегейоқуорнындаоқытушылыққызметатқарғанжылда
рғасəйкескелді.Киевтеқалмағансебебі,елінсағынғанеді.КелгенбеттеҚызылордағабармағансебебі,елінсыйл
ағаныеді...Өйткені,олкездефилософиямамандығынбітіріп,кандидатқорғағандардыңсанытіптеназболатын.Қ
ызылордаға,немесебасқабіраймаққааттанса,ғылымныңқайнағанортасынаншеттеуіякишеттетуідемүмкінеді
.Соданберідеқаншамажылдарөтті.Біздіңше,кандидатƏбсаттаровбірденөзіөскенауылғааттанғанболса,бүгін
гібиігіненаласармас,біраққазақғылымы,философия,саясаттану,əлеуметтанусаласытұтастайбірбуыннанкөз
жазыпқалуыбекмүмкінеді.Бүгіндепрофессордыңшəкірттеріеліміздіңжержерінде,əртүрлісалада,саясибилік
те,экономика,педагогика,психология,философия,еңбастысысаясаттанусаласындаөнімдіеңбекетіпжүр.Саяс
иаренадағыатымəшһұрталайсеркелерімізфилософия,саясаттану,əлеуметтанусабақтарыбойыншапрофессо
рдыңкеңесіналған,кейбірінсүйрепқатарғақосқан,кейбірінжетектепелгеіліндірген,ендібірінқатаңталаппенш
ыңдап,уақыттанкешікпеуге,əрқандайұсақдүниегенемқұрайлықарамауғаитермелеген.Олардытізбелесеңіз,с
алақұлаштізімұсынуғаболады.Қазақтыңқайжерінебарсадағы,профессордыңалдынан«ағалап»шығатыншəк
ірттеріжетерлік.Соныңкөбіатқарушыбиліктеқызметатқарыпжүр.ҚызылордағоблысыныңқазіргіəкіміҚыры
мбекКөшербаевтыңөзіƏбсаттаровтыңалдынкөргеназаматтардыңбірі.
Кейдеарағаонжылсалып,кейдетіптіодандаұзақуақытөткізіп,өскенжерінеаратұрабарыпқайтады.Сондайсəттіңкуəгеріболдық.
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ОсыданбіркүнбұрынҚызылордаоблысыныңəкіміҚырымбекКөшербаевпрофессорƏбсаттаровбастағант
оптыарнайықабылдады.Əкімқабылдаралдындакаридордағыкүтуалаңындабірсəтаялдауғатуракелді.Əкімші
ліктіңжаңағимаратыныңжетіншіқабатындағықабырғадасуретшіДүзелхановкартинасыілулітұр.Сонадайда
нҚорқытатакесенесіменмұндалайды.Сырбойыныңжағасықуарыңқыкөрінеді.Андыз-андызбұтабүргенніңарасындакілқұлажылқыларəржердежайылыпжүр.Аспаннанқұйылғансарғылтымсəуленіңнұрыкө
здіқарықтырып,кесенеменөзараүйлесімтапқандай,сарғылттартқантопыраққабаяусіңіпжатыр.Тыныштықде
геніміздіңөзіжанғарахатсыйламаушымаеді?!Өмірдегеніміз–
Қорқыттыңкесенесі,одантарарəсерлі,кейдеқапырыққасіңермұңлыəуендерсіз.Көкжиеккесіңгенжолдардың
бəрімəңгілікұғымыныңарғыастарынабастайтындайкөрінеді.Осыкездеұстазымыздыңкөзіненəлдебіржарқы
лдыкөргендейболдық.БұлсағынышқатолышұғылалысезімалауыАлматыəуежайынанаттанардадаұшқынат
ыпеді...ШəкіртіНайляСейсенханымғабұрылғанпрофессор:«Мағаносыдалаұнайды.Кабинетімдеосындайка
ртинатұрсадеймін..»дегентілегінақырынғанаайтыпқалды.Солкездебарыпқаншаұзаққасамғасаңда,өскен,ту
ғанжердіңкіндікқантөгілгенмаңғатартыптұрарқасиетібарынтүсінгендейболдық.Кешір,Қорқыт!Кешір,Ұлы
Дала!Сеніңқадіріңдіалдыңғытоптайбілер,жүрегіментүйсінеркейінгілекбармаекенөзі?..
ЕлгезекəкімҚырымбекКөшербаевпрофессордыөтежылышырайменқабылдады.Қауқылдасып,ақтарыла
əңгімелескенекітараптыңəңгімеауаныоблыстыңбүгінгітыныс-тіршілігітуралыболды.БұдантөртбесжылбұрынҚызылордаүнемікөштіңсоңында,кезкелгенсалабойыншамəресызығын16шыбопкесетінеді.Қазіржағдайбасқаарнағабұрылған.Республикабойыншаалдыңғыүштіккеенгенаймақтыңқайсаласыналсаңыздадамубайқалады.Əкімніңнақтыдəлелдерінайтудыңжөніалдағыуақыттакелер,бізкө
ргенҚызылордақаласыбұрынғықалпынақарағандаəлдеқайдажайнапкетіпті.Ұстазымызəуежайдантүскенне
нбастап:«БіздіңҚызылордадаосылайөзгередіекен-ау...»депəлсінəліайтабергенеді.Көзіндегіқуанышпенсағынышарайыбізідңдежүрегіміздіжылытыпқояберген.Алəкімніңəс
ерліəңгімесінтыңдағанƏбсаттаровмырзажелпініп,жаныжадырап,бұрынғыбұйығықалпынанөзгеріп,əкімгеалғысбілдірді.Өзіүшінемес,өзініңбақайесебінарқалапкелетінкөпақсақалдыңкəдуілгіəдетіндегідейжалпақбайпиғылмүлдемжоқ,елүшін,Қызылордаүшінқуанғанын,əріінісі,əрішəкіртіКөшербаевтыңкөшеліістерінеризаболғаныүшін.Əкімпрофессорданбіремес,екіемес,үшрет:«Қандайтапсырмаңызбар?(депсұрады.«Жоқ!Біріншіденсағанқұттыболсынайтуғакелдім,екіншіденелдісағыныппын.Адамжас
ыұлғайғансайынөскен,туғанжерінойлайбередіекен...»депқарапайымжауапқайырды.Əкімніңбұлсөздіқалай
қабылдағанынбілмеймін,алменіңішімалайдүлейболыптұрдысонда.Біздегіақсақалдар,көзімізкөргенқарттардыңденіəкімгекірсе,өзініңжекешаруасына
йтпайшықпаушыеді...Бірқызығы,солардікідұрыссияқтыкөрінетін.Албіздіңкөкеміз–
Əбсаттаровбəрінкерісіншеістеді.Мұндайшынайылық,қарапайымдылықалдыңғытолқынағалатүгіл,кейінгі,
мынаТəуелсіздіккезіндеүзеңгігеаяқсалғанжастардабармаекен?..Солсəттеменұстазымаіштейренжідім.«Мұ
ндайтазалықпен,мұндайөнегеменкелісерұрпақбармақазір?Сізбіздіқасыңызғаерткенде,осындайауыржолды
табыстағыңызкелдіме?Анаубірағаларымыздың«саражолынан»мəніздегенбіздіңбуынСізсалғансоқпақпенж
үреалама?Əй,қайдам...Ендібіздіңдеарымызғасын.Сіздіңжолы,Сіздіңəлем–
шəкірттердің,бізсекілдіөзгеортада,бақастығыменқулығыкөпортадаесейгенбуынныңарынажүк!..»
ЖеңілкөлікТұрмағамбетІзтілеуұлыатындағыауылғатаяғандақадірліұстазмағанқарап:«Тұрмағамбетатаң
ныңауылынакелдік»деді.Ауылғакіреберісжергеақынныңмүсінінорнатып,шағыналлеяжасапты.Гүлменаға
шегілген.Ауылданаллеяғадейіншырақтарорнатылыпты.Қарапайымауылдыңбірсəтдамылдап,демалатынже
ріосыболсакерек.Əбсаттаровқайданшықтыдемеңіз.Бұкісідəлосыалаштыңаймаңдайұлыныңжақынтуысы.Ж
астайынанІзтілеуұлыныңжыр-дастандарынақаныпөскенұрпақ.Ақынбасынанкешкеннебірқияменқайымды,оныңұрпақтарыкөргензорлық-зомбылық,аңдуарбаудыƏбсаттаровтайбілетінадамаз.МенТұрмағамбетауылынанмын,олкісіменіңсүйекжағынанатамболы
пкеледідепкеудеқаққанынкөргенемеспіз.Қорқыт,ƏлФарабиденбастап,Алашарыстарының,оданбергіталайқайраткердіңеңбектеріменөміржолынасаясифилософиялық,əлеуметтіктұрғыданбағабергеноныңжанəлеміндетұрмағамбеттіксарынбарынфилософтың
шынуəзипакөңілінесаяхатжасағандарбірденаңғарады.Өзібұлтопырақтыңтумаларымен,кеудемсоқкелмейті
ніарғытектіңөзегімықтылығынанбадейміз!..
Жолайауылдыкесеөтіп,зираттарқорымынатарттық.Жақындағансайынменпрофессорғаақырынкөзтаста
пкелемін.Ойүстінде.Жолбастаушытуысінісіменнарауəңгімелесіпкеледі.Қиялысонайбалашаққа–əкеана,бауыртуысмахаббатына,қызықтыдашыжықтыдəуренгеқыдырыпкеткен.Бұлқорымдакетеруыныңбірнешебуыны
жатыр.ТұрмағамбетІзтілеуұлыдаосықорымғажерленген.Зираттыңзираттанартықештеңесіжоқ.Тек,артынақ
алдырғанөнегесіменөмірдішынайылықпенсүргенболмысындағанаөзгешеөрімболмақ...Бəрінеортаққұранб
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ағыштадық.ІздепжүріпұстазымыздыңəкесіƏбсаттарБоранбайұлыменанасыныңбасынабарып,бұлдүниеден
көргенқызығынантартқанмихнатыкөпжандарғатағзыметтік.Арғыəлемніңтұрғындарынақұраннаншипанеб
олсын!..Ата-анасы«Халықжауы»атанғанұстазымызжолжөнекейқиынжылдардағыауылжұртыныңкөзқарасын,адамдардыңпиғылыныңқалайөзгеретінінайтыпеді.Т
уадамүмінəкешешежанжарасынбалаларынабілдірмей,«Көргенкүнненкөрмегенкүндіжақсықыл»депТəңіргемінəжатетум
енөтіпті.Барқызығыбалаларымдепбілгенқоңырадамдарқоңырайғантөбеніңастындаүнсізжатыр.Көкіреккек
ептелгенөксіктішарасызжұтыпбізтұрмыз.Ауылынааратұра,көңіліндегітолқыныстардыəбденкернеуіненасырыпоралатынРаушанбекағамызбізгесыралдырмай,ұза
йбердік...
ҚайтаржолдабақилықболғантуысыАйтжанныңүйінесоғып,нанауыстиіп,құраноқудыңорайыкелді.Түсəл
етінетақағаншақ.Үйесігііштенілініпті.Көршіүйдіңалдындажасы1314шамасындағықызбалажүр.«Адамбарма?»дегенсұрағымызғамеңірейіпқарадыда,өзалдынажүреберді...Ту
адакемтарболсакерек.Құлазығанкөңілдіоданарманқұлазытқанқайранбейкүнəқызай!..АстанаменАлматы,облысорталықтарыкөркейер,дамырау,алмынабейғамауылдыңцивилизацияданжырақта,жұпыныкүйкешуітақырмаңдайғажазылғантағдыремес
шығар...Ұстазымыздыңнегізгіойыосығансаятынүзік-үзіксөйлемдерікөкейіміздеəліжаңғырыптұр.
АуылданшыққанжеңілкөлікҚызылордағақарайжүйткіпкеледі.АғымсалДүзелхановəдіптегенкартинаны
ңтірікөшірмесікөзалдымыздакөлбеп,ұшықиырынакөзжеткісізатырапқалыпбарады.Тумысынансаяқ,топқұрып,тобыріздепжүрмейтінƏбсаттаровəлем
іненжырақтапбаражатқандайкөріндік.Жоқ,бізолəлемгеендіендік.Бірақұстазымызнұсқағанжолменжүруқол
ымызданкелермеекен?!Ауырміндетсоледі.Бірмақаламенбітпейтінəңгіменіəліталайқозғармыз.
Сіздібұрынжітітанымағанболсақ,өзімізбұғандейіналдынкөрген«абыздардың»қатарынақосыпкелсек,ке
шіріңіз,Ұстаз!
Сізгеренжігенім–өзімеренжігенімемеспееді?!..

ҒАЛЫМНЫҢЖОЛЫ
Т.Таңжарық–«ҚаламенДала»газетініңбасредакторы,ақын
Өзініңтарихынтереңнентанып,ұлттықболмысынажітіүңілмегенелдіңболашағыбұлыңғыр.Өткенінтаны
мағанбүгінінсаралап,болашағынболжайалмайды.Басынаннебірнəубеттіөткергенбіздіңұлтымызүшіндəлқаз
іргісəтөткенменбүгінгіһəмкелешеккефилософиялықтұрғыданталдаужасау.«Болуменбордайтозудың»арас
ы–біраққадамекенінешуақытестеншығармағанабзал.Гамлеттіксұрақөзініңөзектілігінжойғанемес.Жекеадамүшін
қандаймаңыздыболса,елүшіндесондаймаңызды.Дəлосысұрақтөңірегіндеелдіңойұстаразаматтарыəрқырын
анжауапіздейді.Əуелгімеже–мемлекет-тікқұрылымныңсаясибағыт-бағдарыментабантірернегізгітиянағы–
ұлттықболмыстыанықтауекенінəрмезетестеншығармауғатиіспіз.Бұлтараптақоғамдықғылымдардыіндетез
ерттепжүргенөзіміздіңғалымдардыңеңбектерінбағалап,олардынетолғандыратынынажітіназараударуғатур
акеледі.
Киевтəлімі
Елімізгеғанаемес,шетелдергедекеңінентанымалғалым,философ,саясаттанушы,əлеуметтанушы,ҚРҰҒА
корреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровеліміздегісаясат
тану,əлеуметтанужəнефилософияғылымдарыныңдамуыүшінаянбайтертөккен,осысалалардаұзақжылұстаз
дыққызметатқарып,бірнешебуынғадəрісоқыған,жүздегеншəкірттəрбиелегенжан.Жастайынантөзімді,еңбе
ксүйгішқағілезбалаəскерденкелесалысыменКиевкеаттанып,сондағыодақбойыншаатымəшһүр,Т.Шевченко
атындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософиямамандығынаоқуғатүседі.БұлсонауҚызылорданың
Қармақшыауданындаөскенбалаүшінүлкеноқиғаеді.Студентсолуниверситеттежүріп,солкездегіеңтаңдаулы
ғалымдардандəрісалады.1967жылыуниверситеттібітіргенсоң,білімгеқұштарқазақбаласынаспирантурағаал
ыпқалады.Сондажүріп,аспиранттықдиссертациясынқорғап,елгебірақоралады.
ПрофессорƏбсаттаровүшінКиевтіңаларорныерекше.Жастықшағыныңоншақтыжылыөткенбұлқалакүлл
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ікеңесодағыныңсаясимəдениойыныңеркінарнасыіспеттіеді.ОсындажүріпКиевкеғанаемес,күлліКеңесодағынатанымалфилософа
кадемиктерП.В.Копни,Г.В.Глушков,В.И.Шинкарук,Лениндiксыйлықтыңлауреаты,философияғылымдары
ныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренколардыңсүйiктiшəкiртiболады.Ғалымныңтынымсызеңбегі,əрнəрсеге
тыңмəнермен,кеңтүсінікпенқарайтыныосыұстаздарынаналғантəлімтəрбиесідесек,қателеспейміз.КиевізденушіƏбсаттаровтытекоқуғаемес,қоғамдықөмірдітануғаталпындырд
ы.Сырттажүріпөзініңұлтын,елін,жерінбасқақырынанкөругемүмкіндікалды.ОсыуниверситеттежүргендеəлФарабитуралыалғашестіп,өзұлтыныңөткеншуақтытарихынадегенқызығушылығыоянғанжасғалым,біртебіртебіздіңтарихтыңешқандайұлттанкемеместігін,біркездеріОрталықАзиятұтасəлемгеатымəшһүрғалымда
рсыйлап,ақылойдыңордасыболғанынбілетүседі.Білгенсайынқызығып,қызыққансайынізденеді.Осыізденісоныжаскезіне
н-ақКиевтіңғылымиортасынатанытады.ЕңалғашқымақалаларыəлФарабитуралыжазылса,кейіндепберісіқазаққа,арысыисітүркіжұртынаортақтұлғаларменаңызкейіпкерлерін
едейінфилософиялық,саяси,əлеуметтікзерттеулержазды.
Əбсаттаровтыңғалымдыққабілетіосыкездешыңдалабастаса,Киевтежүріпсондайаққоғамдықжұмыстарғадабелсенеараласты.Бүгіндеріатыаңызғаайналғанұйым«Жастұлпардың»Киевтегіж
етекшісіболып,сондаоқитынқазақстуденттерініңəлеуметтіктұрмыстықжəнеоқумəселелерінүйлестіріп,оңдышешугебелсенеараласқанынсолұйымныңнегізінқалаушыл
аржылылебізбенескеалып,ұлтынсүйетінжүректіңың-шыңсызталайістітындырғанынатəнтіболыпотырады.
Саясиүрдіскежауап
ПрофессорРаушанбекƏбсаттаровжайындасөзқозғартұстабізТəуелсізелдіңсаясиғылымдарыныңқалыпта
суынаерекшеүлесқосқантұлғаекендігінеңалдыменайтпайтұраалмаймыз.Бүгінгіоқырмандарүшінжаттанды
естілетінбұлтіркесегертүптөркінінемəнберсеңіз,айрықшамаңызғаиеекендігінбажайлайсыз.Себебі,біркезде
ріҚазақстандасаясиғылымдарыныңкандидатымендокторығылымидəрежесінберудиссертациялықкеңесібо
лмағанынкөпадамбілебермейді.БұлКеңесодағыныңқырағысаясатыныңкесіріеді.Өзеліндесаясаттанубойын
шадиссертацияқорғауғақұқыжоқхалық–
солжылдарытекбіздіңелғанаболсакерек.Біріншіден,бұлелүшінайрықшамаңыздысалаболғанынақарамастан
,өзқолымызөзаузымызғақақпақболғанзаманныңқыспағынаншығаржолдытабу–
айрықшабіліктілікті,білімділіктіқажетететініраседі.Екіншіден,мұндайкеңестіашуүшінəуелісолелдіңсаясиғ
ылымдарыныңөзіндікдамужолынқалыптастыруғақауқарлығалымдарболуыдамаңыздыболатын.
РаушанбекБоранбайұлыөзініңбарлықкүш-жігерінсалажүріп,еңалдыменосығылымидиссертациялықкеңестіашуғамұрындықболды.МəскеуменАлматыныңғылымиортасынаелшілікқызметатқарғаноныңбұ
леңбегініңжемісінТəуелсіздікалғанжылдарыкөрдік.Егерсолдиссертациялықкеңесертерекашылмағанда,жа
смемлекеттіңсаясиғылымдарыкешірексеңқозғареді.Саясаиғылымдамымағанелдіңсаясисанасыдабəсеңдей
ді.Ғылымиортасыоянбағанжұрттыңбасқаларданбəсітөменболарыдаусыз.СондықтандағалымƏбсаттаровты
ңбұлеңбегінайрықшаатапайтуымызкерек.РаушанбекБоранбайұлынеліміздегісаясиғылымдарыныңдамуын
аерекшеүлесқостыдептекбұлеңбегіүшінайтыпотырғанжоқпыз.Олұзақжылдықеңбекжолындасаяси,əлеуме
ттік-философиялықсаладасүбеліеңбектержазды.Оныңжазғанеңбектерініңұзын-ырғасы40танастаммонография,кітапшалар,нұсқау-лықтар,600денкөпғылымимақалажəнеөзгеавторларменбірігіпжазғанстуденттергеарналғаноқулықтарыеліміздеғанаем
ес,шетелдердедесұранысқаие.Ғалымныңатыналысқажеткізген–
ғылымиеңбектері.Оныңжазғаноқуқұралдарыменкітаптарызаманменқоғамныңеңөзектімəселелерінеарналу
-ыменəрісоласакүрделісұрақтарғамемлекеттіксаясиəлеуметтікжағдайларғаназараудараотырыпжауапіздеуіменəріұлттықжəнегеографиялықерекшеліктердіесе
пкеалып,өзіндікқорытындыжасауыменқұнды.
Атапайтарболсақ,«Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынас»,«Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқаруы»,«Ұлттықүрдістер:ерекшеліктеріменпроблемалары»,«Студенттердіұлтаралыққарым-қатынасмəдениетінетəрбиелеу:теориясыменпрактикасы»,«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»,«Саясаттанунегіздері»сындыжелілес,өзектескітаптарыныңəрқайсысыелімізд
егіасамаңыздымəселелердіжаңашакөзқараспен,тыңтұжырыммензерделеуіменқұнды.
БізосыеңбектеріарқылыТəуелсізелдіңөзіндіксаясатыныңқалыптасу,даму,өрістеупроцесінежауаптабаал
амыз.
ƏлемтанығанƏбсаттаров
Ғылымижетекшісі,Украинаныңбелгілімемлекетқайраткері,Лениндіксыйлықтыңиегері,философияғылы
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мдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренко1970жылыР.Б.Əбсаттаровтыңкандидаттықдиссертациясына
жоғарыбағабереотырып:«Р.Б.Əбсаттаровсуғасалсаңбатпайды,отқатастасаңжанбайды,бірақжұбайынанөтін
ерім,онықолыңдамықтыұста,сондаоданелдіңбелгіліазаматышығады»,–
дегенекен.Даңқтығалымныңбұлсөзіненсұңғылалығыбайқалады.Профессордыңесімібүгіндеріелімізгеғанае
мес,алысжақыншетелдергекеңінентанымал.Біліктіұстазретіндеəрісаясаттанушы,əлеуметтанушығалымретіндеəлем
ніңəртүрліуниверситеттерінделекцияоқып,баяндамажасауға,түрліконференцияларменсимпозиумдарғақат
ысуғажиішақырылатынысөзіміздіңдəлелі.Ұлыбритания,Германия,Франция,Түркия,Египет,ОңтүстікКорея
секілдіелдердеОрталықАзиясаясаттанушыларыныңішіненƏбсаттаровтыайрықшаатапайтыпжататынынға
лымныңсолелдергекеңінентанымалдығыныңбіркөрінісі.Біремес,онемес,алпыстыңүстіндеғылымиеңбегіше
телдердежарықкөргенінесептесеңіз,Əбсаттаровпенқараталастыраротандықғалымаздеугеболады.
Бізғалымныңбарлықжетістіктерінтізбектесек,шетелдердежарықкөргенмақалаларыменаударылғанеңбектерінсанамаласақ,біразуақытəңгімеөрбітуімізгеболады.Бəрінайтпайақ,мынабірайрықшаоқиғаны,профессорүшінғанаемес,елімізүшінмақтанышболуғалайықтыоқиғаныайтсақ
тажеткілікті.
РаушанбекБоранбайұлыұлтпендиаспорамəселесінтереңзерделегенғалымдардыңбірі.Осыданүшжылбұр
ынОңтүстікКореяныңГванджуқаласындаБүкілəлемдікглобальдікдиаспораассоциациясынқұруғашақырған
еді.Бұлфорумғаосытақырыптызерттепжүргенəлемніңеңүздікғалымдарышақырылып,қатысушылардыңқол
дауыменұйымныңвице-президентіболыпсайлануытектентекемес.Диаспорамəселесі–
əлемдегіеңөзектітақырыптыңбірі.130данастамұлтпенұлысөкілдерітұратынелімізүшінбұлсаланызерттепқанақоймай,тереңіректүсінуəрітүсіндір
у,ғылымиконцепциясынжасауайрықшақажет.ҒалымƏбсаттаровосысаланытереңзерделеген,еліміздегіынт
ымақпенбірліктіңөзгеелдергеүлгіболуғатұрарықтеориялықнегізінқалауғаатсалысқанмамандардыңбіріреті
нде«Қазақстандағыұлттықмəселелердіңшешілутəжірибесіжəнеоныңхалықаралықмаңызы»тақырыбындабі
рнешеретЧоннамуниверситетіндеарнайышақыртуменбірнешемəртелекцияоқыпқайтты.Əржолыұстаздыңл
екциясынтыңдауғақұштарстуденттерденбөлек,оқытушы,саламамандарыдаықыластанытатынынсолжақтаб
ілімалыпжатқанстуденттермақтанышпенжеткізеді.
ЗаңғаржазушымызƏбішКекілбаевƏуезовтуралыойтолғамында:«…тарихқұрсағындажаратылып,заманамұқтажыкіндігінкескенталанттардыңжөнібірбөлекте,
көппенкөргенұлытойдеп,жұртістегендіменнегеістемейміндеп,қағазқаламғақолсозғанқұрөлерменніңжөнібірбөлек.Алдыңғыларызаманжоғынжоқтап,заманамүддесінқамдаса,
соңғыларыбылайғыларынеістепжатса,соныістеп,босжолдыбайəуреніңсоңынатүседі…Біреуіуақытқұлқынө
зібелгілейтінруханикөсемсуреткерде,екіншісіжəйəншейінуақытқұлқынынаңдығанкəсіпқор.Біреуіқоғамме
нортаныдамудыңдаңғылжолынабастаса,екіншісітоқмейілсудіңсалбөксетыныштығынқимай,руханитоқыра
удыңқұрдымбатпағынабатыратүседі…»,–
дептұжырғанекен.Осысөздіғылымиортағадақаратаайтуғаболады.ПрофессорƏбсаттаровалдыңғытопқакіре
тінсанаулығалымдардыңбірі.Ғалымныңтұтасеңбекжолынаназарсалғанжан«күнотырмай,түнұйықтамай»із
денгеноныңшығармаларынанұлттыңөзін-өзітануынажолашарайрықшаойтұжырымғажолығарысөзсіз.Бізұлтынсүйгенұлағаттыұстаздыңəрбірісіненқайырымменбереккөретініміздес
ондықтан.
ПІКІРЛЕР
МеніңұсынысымбойыншапрофессорР.Б.ƏбсаттаровбірнешеретЧоннамҰлттықуниверситетініңстудент
теріне,магистрлеріне,докторанттарыналекцияоқыдыжəнехалықаралықғылымиконференциялардабаяндам
аларжасады.Оныңбаяндамаларынықыласпенқызығатыңдады.Кореяғалымдарыоныңғылымиеңбектерінжо
ғарыбағалайды.Олбілімділігін,халықаралықдеңгейдегіғалымсаясаттанушыекенінкөрсетті.ҒалымныңеңбектерінКореяБАҚтарықызығып,сұхбаталып,мақалаларжариялады.ҚазірƏбсаттаровтыбіздегіғылымиортаөтежақсытаниды.
ЛимЧеВАН,саясиғылымдарыныңдокторы,профессор(ОңтүстікКорея).
Р.Б.Əбсаттаровты2005жылданберібілемін,олмықтығалымжəнеоныңғылымиеңбектерінРесейдіңэтносая
саттанушыларыменсаясаттанушыларыжоғарыбағалайды.Оныңөзектімəселелергеарналғанбірегейеңбектер
інҚазақстандағанаемес,өзгеелдердедепайдалануғаболады.Себебі,олкөтергенмəселелербəрімізгеортақ.
Д.Е.СЛИЗОВСКИЙ,РесейдіңСаясизерттеуинститутыныңдиректоры,тарихғылымыныңдокторы,п
рофессор
Р.Б.Əбсаттаровтыбіразжылданберібілемін,танымалғалым,оныңнеміс,ағылшын,французжəнеорыстілде
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ріндешыққан,əсіресесаясаттанусаласындағыеңбектеріеуропалықғалымдарғакеңтанымалжəнежоғарыбағал
айды.
ИоганнРАУ,философияғылымдарыныңдокторы,профессор(Германия).
ШƏКІРТТІЛЕГІ
Тыншытыпсуды,желдідесоққандымқылған,
Өлімненқашып,ажалдыарттанқудырған.
КүңіреніпөткенерҚорқыттуғанСарыДала,
Көке,сіздітудырған.
Қорықпастанмүлдемқолбайлауболғанбейнеттен,
Фирдоусидықазақытілдесөйлеткен.
Тұрмағанбеттейтарланұлданнəралған,
БақыттысызСіз,ой,неткен?!
Философ-ғалымелініңжүгінкөтерген,
Еңбегіңіздеелендіталайшетелден.
Шəкірттеріңіздекөрініпзаубірбиіктен,
Төккентеріңізартығымененөтелген.
Фарабибабаарманынқанатқақтырып,
Үміттіңотынəзжүректергежақтырып.
Даналықжолындастанғыпөшпесжазыңыз,
СолсапарлардатілеймізСізгесəттілік!

ТоқтарəліТаңжарық–ақын

ТАЛАНТПЕНТАЛҒАМ
У.Қалижанов–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі,ҚРЕңбексіңіргенқайраткері,филол.ғ.д.,профессор,
ҚРБҒМҒКМ.Əуезоватындағыəдебиетжəнеөнеринститутыныңдиректоры
Адамөміргенеүшінкеледі?Өміргежайкеліпқанақоймай,бақыттығұмыркешуəркімніңақмақсаты.Бірақбақытаянбайеңбекеткенадамныңғанабасынақонады.Міне,осылайөмірбойытерлейқызмете
тіп,бақыттыболғанадам–Раушанбек.Эверест–əлемдегіеңбиікшыңдесек,оғанерікжігерімол,күштіəрітабандыальпинистғанашығаалатыныбелгілі.Ғылымныңдабарлықсаласысондай.Оныда
асадарындыдабілімді,табанды,ізденімпазадамғанаигереді.75жылдықғұмырындатынымсызеңбектеніп,абыройжинағанғалымсаясаттанушы,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,ҚРҰҒАкорреспондетмүшесіатанғанзамандасағахақындаойтолғаужауапты,əріқиынміндет.Дегенмен,Р.Əбсаттаровтыңжекебасы
ныңадамгершілікқасиеттерінеайрықшатоқталғандыазаматтықпарызымдепсанаймын.
Адамөмірікөңілдегітүсіріліпбітпегенкөпсериялыфильміспеттес.Ойланыпкетсеңжадыңакөпжайоралады
.Суыртпақтасаңкөзалдыңатүрлітүстісуреттеркеледі.Р.Əбсаттаровкандидаттықдиссертациямдықорғапжатқантұстаағалықақылынқосып,бе
йресмиоппонентімболыпүлкендемеукөрсетті.Жазушылардың,жалпышығармашылықтұлғалардыңкөңілше
к,кішкентайнəрсегеқуануғабейімболатыныбелгілі.Рекеңоданкейінгікезеңдердедебұқаралықақпаратқұралд
арындажарияланғанмақалаларымменсұхбаттарымдыоқығансəттеріндеарнайыхабарласып,ұтқан,ұтылғант
ұстарынсаралапжанашырлықтанытып,қуанышымаортақтасыпотырады.Ол–өзхалқыныңəдетғұрпын,тіліменділінжоғарыбағалағанжолдастықпендостыққажанытаза,ішкімəдениетіөтежоғары,кішіпейіл
біртуаразамат.Өзөмірініңтұрмыстық,экзистенциалдытəжірибесіменбөлісеотырып,соңынанергенбауырлар
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ынакеңесберуарқылынағыздосекенінбайқадық.Асылы,осындайадамдаркөпболғансайынқоғамтазарады,ад
амиқасиеттермолығады,өмірөзгереді.
Əлеуметтану–
өмір,адамжəнеқоғамтуралығылымболғандықтан,оныкүнделіктіөмірдезерттеп,зерделеп,саралапжəнеіздені
пжүргеназаматқанаеңсереалады.Р.Боранбайұлыосындайдəрежегеқолжеткізуүшінүлкенөміржолынанөтті.
Олəріфилософ,əріəлеуметтанушыретіндеəлеуметтіксаясаттыжанжақты,тереңінентүсінебілді.Профессордыңғылымимектебініңберіктеориялықөзегіменнегізініңболуы,кон
цепциялықбарлаузерттеулерініңнəтижелігі,еңбастысы,бүгінгіқоғамдықөмірдегікөкейтестімəселелердітал
дауғаұйытқылықжасауы–
еңүлкенжетістігі.Ісжүзінденақтыланғансараптаманығылымиайналымғаенгізіп,болжамдардыңнақтыөмірд
енкөріністабуы–Қазақстандағысоциологиялықойсананыбарыншадамытатүсті.Бұлтұстапрофессордыңəлеуметтануілімінеенгізгентеориялыққолданбалыойтолғауларыныңжемістерісоциологиялықтеорияныңжаңаүлгісініңқалыптасуынаықпалетті.Оғандəлелретін
дебеделдіғалым-этносаясаттанушыныңДиаспораныжаһандықзерттеудіңДүниежүзілікАссоциациясыныңвице-президенті(Кванджуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайлануынатапөткенімізжөн.
Р.Боранбайұлыныңшығармашылықболмысынфилософияғылымыныңтүрентүспегентыңсалаларынан,яғни,оныəлеуметтануменсаясаттанулықтұрғыданнақтыдеректернегізіндезерттеулеріненайқынкөругеб
олады.Сондықтандағалымұстазқаламынантуындағандүниелергезиялықауымда,ізденімпазшəкірттерде,жалпығылымғақұштароқырм
анжұртшылықтаүнеміқызығушылықтанытады.
Ғалымның«Ғылыми-техникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарымқатынастар»(1977),«Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларменбасқарылуы»(1982),«Ұлттықпроцессте
р:ерекшеліктеріжəнепроблемалары»(1995),«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»(2007),«Этносаралыққар
ымқатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе»(2012)сындыбірегей,əрііргелімонографияларыатыайтыптұрғандай,əлеуметтануғылымдарыныңжалпытеориялықметодологиялықмəселелеріне,нақтылапайтқанда,қоғамныңəлеуметтікқұрылымына,қазіргіəлеуметтікқұры
лымныңқалыптасуымендамуына,сондайақ,Қазақстанныңəлеуметтікқұрылымындажүріпжатқанөзгерістердіңөзектімəселелерінеарналады.Соңғыж
ылыжарықкөргенсүбеліеңбектерініңқатарынаекітомнантұратын«Əлеуметтану:өзектімəселелер»аттыкітаб
ынқосуғаболады.Бұлкөптегенуақытбойыжинақталғанмолтəжірибеніңнегізінде,білімберудіңмемлекеттікқа
лыптарынасəйкесжасалған.Оқуқұралындаəлеуметтануғылымыныңқалыптасуыменөркендеуі,маңызызорте
орияларменолардыңнегізгібағыттарыкеңіненбаяндалып,əлеуметтануметодологиясыментехникасыжанжақтысипатталады.Дүниежүзіліктəжірибекөрсетіпотырғандай,өзініңкəсібиқызметінеорайадамдармен,əле
уметтіктоптарменжұмысістейтіндердіңбəріəлеуметтанубілімінмеңгермейіншеқоғамдыққатынастардаықпа
лжасайалмайтындығыбелгілі.Əлемдегіеңөркени-еттіелАҚШтыңбарлықоқуорындарындаəлеуметтанудыоқытудыңарқасындаоныңазаматтарықоғамныңқалайқұралатынын,оныоңтайлысақтаудың,қандайқұралдарменнығайтудыңжолдарынжетікбіледі.Осы
орайдаəлеуметтікбілімдітолықтыруқажеттігіқайқазақстандықтыңболмасынжалпыміндеттерініңбірінееніп,Р.Боранбайұлыатқарыпжүргеністердіңмаңыздылығынаңғартады.Тəуелсіздікжылдарыбұ
лпəнгебасымдықберіп,басаназараударғанымызбелгілі.Алайда,олкездеріжарыққөргеноқулықтардыңкөпші
лігітекорыстіліндеболғандықтан,əлеуметтануғақатыстықазақтілдіоқулықтыңоқырманменқауышуықуанта
рлықжағдайдыңбіріболды.Ғалымныңталантыменталғампаздығыосындайқадауқадауеңбектеріндеерекшеайқындықтанытады.
Р.ƏбсаттаровтəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымдарыныңнегізінсалушылардыңжəнеэтно
саясаттанудың,салыстырмалысаясаттанудыңқазақстандықғылымимектебініңіргетасынқалаушылардыңбіріболыптабылады.Екітомнантұратын«Саясаттанунегіздері»оқуқұралыҚазақстанРеспубликасының«Мемлекеттікбілімберустандарттарына»сəйкесжазылған.БұлбасылымдаХХІғасырдыңбасында
ғыболмысынасəйкессаясаттанудыңнегізіұғымдарыменəдістержүйесі,саясаттанудыңсаяситехнологиясыаш
ыпкөрсетілген.ОтандықжəнешетелдікбайматериалдардыңнегізіндеоқырманғаҚазақстанменəлемдікқауым
дастықтағысаясидамудыңөзектімəлелеріненжанжақтымағлұматалуынажəрдемдесетінсаясиқұрылымдарменпроцестер,билікпенбасқаруқатынастарыжəнеб
асқадамəселелертуралыкеңсипатталған.Соныменбірге,саясаттанудыңжетезерттелмеген,дискуссиялықмəселелерінеайтарлықтайкөңілбөлінген.Бұлсүбеліеңбектесаясиғылымтарихы,саясирежимдер,қоғамдықұйымдар,сая
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сиэлитаменсаясикөшбасшылық,саяситехнологияларжайлығылымисараптамаларжасалады.
Саясаттанудыоқыпүйренугедегенқажеттіліктіқазіргіəлемдеқандайдаболмасынмемлекеттікжүйелердің,халықтыңбасымкөпші
лігінсаясатқаараластыруғадегенұмтылысыменбайланыстыруғаболады.Бұл–
жұртшылыққаболыпжатқансаясипроцестердіңмəнісіжөніндешынайытүрдехабарберуміндеті,олардысанал
ышешімқабылдауғадаярлауменқоғамныңсаясиөмірінебелсендітүрдеқатысуынқамтамассызетужөніндегім
ақсаттантуындайды.Міне,РаушанбекƏбсаттаровзрттеулерініңмəніелесінде.ОныңзерттеулеріқазіргіҚазақс
танжағдайынасараптамажасауарқылыұлттықсалтымыздыңжемістіжолынбағалаудыңбірденбірайғақболыптабылуыменқұнды.
Ғалымсаясаттану,əлеуметтану,философиямəселелерібойыншареспубликадаөткізілгенкөптегенхалықар
алықжəнереспубликалықғылымитеориялық,ғылымипрактикалықконференциялардың,семинарлармендөң
гелекүстелдердіңұйымдастырушысы,жетекшісіболдыжəнеолардыңтақырыптарыкүнтəртібінеқойылғанмə
селелердіталқылаудақызу,дискуссиялықсипаттанəтижеліаяқтапотырды.
БүгіндеР.Боранбайұлыдайындағанəлеуметтануменсаясаттанумамандықтарыныңтүлектеріеліміздіңжет
екшіжоғарыоқуорындарында,əлеуметтанулыққұрылымдарда,əкімшіліктерде,аналитикалыққызметтерде,х
алықаралықорталықтардажемістіеңбекетуде.20ғылымкандидаты,4ғылымдокторы,6PhDдоктор,30магистра
нтдайындапшығарып,қазақстандықжаңағылымимектептерменəдіснамалықсалалардыңқалыптасуынаөзінд
ікүлесінқосабілді.Осылайша,Қазақстанқоғамыныңəлеуметтікқұрылымына,біліміменғылымиəлеуметтану
ысаласынаерекшееңбексіңіргенұстаздыңмұраттарыменидеяларыоныңруханиөміршең.
Педагогикалыққызметтегі,ғылымсаласынақосқанүлесіжəнеқоғамдықөмірдегібелсенділігіүшінпрофесс
орР.Боранбайұлыəржылдарықұрметтіатақтармен,ордендерменмарапатталды.Десекте,оныңеңбастымарапа
ты-халыққұрметі,əріптестерсиластығы,шəкірттермархабаты.Бұл–
ғылымимақсатынажеткентұлғаныңғұмыры.
БІЗДІҢСҮЙІКТІФИЛОСОФ
Б.Омарұлы–ҚРҰҒАкорреспондент-мүшесі,филол.ғ.д.,профессор,
ҚРПрезидентініңбаспасөз-хатшысыныңорынбасары
ƏйгілірежиссерШəкенАймановтыңбаршағабелгілі«Біздіңсүйіктідəрігер»аттыфильмініңбаскейіпкеріА
натолийНиколаевичЛавровтың«Адамғақуанышсыйлаудаоныемдеусекілдіөтемаңызды»дейтінсөзіестеріңіз
деме?!Көпшіліктіңықыласынабөленгенбіздіңфилософкейіпкерімізде«Шəкіртпенжарасымдысыйластықта
оларғаұстаздықетусекілдіөтемаңызды»дегенқағиданыберікұстанады.
Қазақтыңкəсібифилософтардыжеткілікті.Солардыңішіндежурналистерқауымыныңерекшебағалайтынө
зфилососфтарыбар.Журналистердіңфилософтарыдегеніміз–КазГУдіңжурналистикафакультетініңстуденттерінеұзақжылбойыдəрісберген,талайбуындытəрбиелепшығарғанғ
алымдар.Олардыңқатарыасакөпемес.РаушанбекƏбсаттаров,ЖақанМолдабеков,ЖақыпАлтаев,ЛесханАсқ
аров...Осығалымдардыңбəріндежурналистержақсыкөреді.Қазақтылығыменұлтжандылығыүшін,ағалыққа
мқорлығыменбауырмалдығыүшін,«сендерденүлкенүміткүтеміз»депсенімартқаныүшінсыйлайды.БАҚқыз
меткерлерінбілімгебаулығанбұлкісілердібізБАҚқонғанфилософтардепатаймыз.
БАҚ-тыңфилософтарықаншажерденпəлсапаныңқыр-сырынүйреткенімен,журналистердіңешқайсысыфилософболыпкеткенжоқ.Есесіне,осыфилософағаларымызшетіненжазғышболыпкетті.Əрине,бəрідеқ
аламтербеугебұрыннанқабілеттіеді.Ендікəнігіқаламгерлерсекілдіотырса-ақөндіріптастайтынболды.Жарықтықжурфактыңқасиеттіқарашаңырағыозықойлыағаларғадажұғыстыболғаншығар.Жазғандарыбарлықбасылымғатоқтаусызжарияланыпжатады.ӨйткеніБАҚ-тыңбақшасындаотырғаншəкірттеріолардыңмақалаларынкөрсе,жылқұсыкелгендейқуанады.Ұстазүшінбұлда–бірбақыт.
СолұлағаттыұстаздардыңішіндеҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекƏбсаттаровтыңорныбөлек.Ол–
журфактыңстуденттерінееңұзақуақытдəрісбергенғалым.Оныуниверситеттеалғашкөргенімізде,бізкүтіпоты
рғандоцентƏбсаттаровдепойлағанымызжоқ.Себебісолкездегіоқытушылардыңбəрісықиыпкостюмшалбаркиіп,қылғыныпгалстуктағыпжүретін.Шашықайратты,свитерменджинсыкиген,өзісымдайтартылған
ұзынбойлыжігіткелдіде,сабағынбастайжөнелді.Сөйтіп,аудиторияғаеркіндіктіалакірді.Бірақеркінболғаным
ен,байсалдытүр-тұғасы,байыптыболмыс-бітімі,сəлсуықтаубетжүзітəртіпкешақырыптұрадыекен.Алсабақтансоң,сеніменашылыпсөйлеседі.Əрстуденттіөзініңбаласындай
көреді.Бағыт142
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бағдарбереді.Ғылымменайналысуғаүндейді.Шəкірттерініңбұлдүниеніңкетігінде,тетігіндетапқанынқалайд
ы.Біліміасып-төгіліпжатады.ТарихыекіғасырғажуықтағанКиевуниверситетінбекербітіргендеймісіз?!
Соданберіотызжылдамастамуақытөтті.Жылжығанжылдаржүзінеаздапөрнексалғаныболмаса,денетұрқ
ысолқалпы.Бəйгегешабатынжүйріктейəлідебабындатұр.Бірқарағанда,жетпісбестіңаулынаатшалдырыпжат
ырдепойламайсың.Философияменсаясаттанудықосқанатынаайналдырып,ғылымəлемінесамғапкеледі.Егер
журналистерөзжазбасындаөміртуралытереңіректолғанса,мұныұстазтəлімідепбіліңіз.
«Еңмықтысаясаткер–журналистерменқарым-қатынасыжақсысаясаткер»дегенсөзбар.БАҚпентатусаясаттанушыныңдаайыоңынантуады.ДəлосықырыРаушанбекƏбсаттаровтыңонсыздабиіктұлғасы
насқақтататүседі.
«Біздіңсүйіктідəрігер»фильміндеЛавровтыңтуғанкүнінеəртісбіткенніңжанжақтанағылыпкелетінібаремеспе?!Солсияқтыбүгінжурналистерқауымыдабұқаралықақпаратқұралдарыны
ңбетіндеүнқатысыпжатыр.Олардыңортақойы«Тойыңажұртжиылсын,Көңілгенұрқұйылсын,Жігітжасы–
жетпісбес,біздергедебұйырсын!»дегентілектіңтөңірегіндетоғысады.
Айтпақшы,«Біздіңсүйіктіфилософ»«Біздіңсүйіктідəрігерден»онбесжасүлкен.Бірақтүрəлпетіоғанқарағандаəлдеқайдажаскөрінеді.ШирақƏбсаттаровтыңшауартқанЛавровтыңайырмашылығыныңөзі–осында...
ӨНЕГЕЛІҒАЛЫМ,ҮЛГІЛІҰСТАЗ
Г.Нұрышева–филос.ғ.д.,проф.,əл-ФарабиатындағыҚазҰУФилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,
Б.Аташ–филос.ғ.д.
Отандықфилософияғылымыныңшарықтапдамығанкезеңі–
қазақстандықфилософиямектебіКеңесОдағыныңфилософиямектептерініңалдыңғықатарындаболғанжиыр
масыншығасырдың70-90шыжылдары.СолкезеңдеҚазақғалымдарыныңдиалектикалықлогика,жаратылыстанудыңфилософиялықмə
селелері,ұлттыққатынастар,əлФарабидіңфилософиялықмұрасыжəнетағыбасқатақырыптарбойыншажүргізгензерттеулеріəлемдікдеңгейд
емойындалып,О.Сегізбаев,Н.Сəрсенбаев,А.Қасымжанов,Ж.Əбділдин,М.Сужиков,Д.Кішібеков,Қ.Əбішев,
Ə.Нысанбаевсындыфилософғалымдардыңеңбектеріфилософияныңалтынқорынанлайықтыорыналды.
Қазіргітаңдадаеліміздіңинтеллектуалдыұлтқалыптастырустратегиясынаүлесқосыпжүргенықпалдыөріс
тердіңбірі–осыағабуынныңұстазғалымдары.КеңесОдағыныңбілімберужүйесініңоңдытəжірибелерініңсынағынанөтіп,классикалықбілімме
нқаруланғанжəнеөздерініңғылымидағдыларынқазіргітəуелсіздікзаманындаұлттықбілімменұштастырғано
лардыеліміздіңғылымиқауымдастығыныңклассиктерідепатауымызғатолықнегізбар.
ОсығалымдардыңқатарындаАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəне
əлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі(магистратуражəнеPhDдокторантура),ҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорРаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровтабар.Олөзініңі
зденімпаздығыменеңбекқорлығы,ғылымиойлаутереңдігіменталантыныңарқасындабүгінгітаңдабиікмəрте
бекөтерілгенайтулытұлға.Р.ƏбсаттаровКеңесзаманындада,тəуелсіздіккезеңіндедеөзініңғылымитанымдықі
зденістерінүзбейжүргізіп,тынбайеңбекетіпкелетінжатқанғалымдардыңсанатында.
Ол1967жылыТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетін,солоқуо
рныныңаспирантурасымендокторантурасынүздікбітіріп,1990жылы«Ғылымитехникалықреволюцияжəнеқоғамдықөмірдіңинтернационализациялануы:əлеуметтікфилософиялықталдау»дегентақырыптағыдокторлықдиссертациясынсəттіқорғапшықты.Өзініңізденімпазд
ығыменқатар,ізгіадамгершілігініңарқасындаолосыоқуорныныңғылымиқауымдастығыментығызқарымқатынасорнаттыжəнеоныəлікүнгедейінжалғастырыпкеледі.КСРОҒАкорреспондентмүшелері,УкраинаҰҒАакадемиктері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларП.В.Копнинжə
неВ.И.Шинкарук,Ленинсыйлығыныңлауреаты,философияғылымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаре
нко,УкраинаҰҒАкорреспондент–
мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорД.Ф.Острянин,философияғылымдарыныңдокторла
ры,профессорларИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.НадольныйжəнетағыбасқаларыРау
шанбекБоранбайұлыныңғылымишығармашылығыныңоданəріүздіксізжетілетүсуінеерекшеықпалетті.
Əл-ФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософия143
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экономикафакультетіндеқызметатқарған1971-1988жылдараралығындаұлтаралыққарымқатынастармəдениеті,жалпықазақстандықкелісімменпатриотизмбағыттарыбойыншаізденістержүргізгенР.
ƏбсаттаровтыңсолкезеңдегізерттеулерібүгінгікүнгіҚазақстанХалықтарыАссамблеясыныңқызметі,ұлтарал
ықжəнедінаралықкелісімментатулықсаясаты,мультикультурализмментолеранттылықбойыншаеліміздіңса
яси-əлеуметтікбағдарларыаясындаөзініңөзектілігінжоймай,ұлтаралыққатынастарсаясатынқалайжүргізудіңнегізгіəдісн
амасыментеориясынаайналды.
Тəуелсіздікжылдарыолмемлекеттіксаясимəселелерініңғылымиқырларымендешұғылданғанпрактикреті
ндедетанымалдығыартатүскентұлғадеңгейінедейінкөтерілді,шығармашылығыменқызметініңекіншікезеңі
басталып,жаңаөміргежаңашабытпенбелсенекірісіп,елтəуелсіздігіннығайтуғажанжақтыатсалысты.1991жылыҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағыҚазақстанменеджмент,эконом
икажəнеболжамдауинститутыныңəлеуметтіксаясижəнефилософиякафедрасыныңмеңгерушісі,ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентАппараттыныңкеңесшісіқызметтерінатқарғанолот
андықбілімберусаласыноданəріинновациялауғадаөзіндікүлесінқосты.
Р.Б.ƏбсаттаровҚазақстанныңсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдарыныңдамуынақомақтыүлесқосты.Оныңтоғызтілде40монографиясы,оқуқұралдар
ыжəне600-гежуықғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларыбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедежарияланды.
Атапайтқанда,еліміздегіжəнеəлемдегісаясиахуалдардыңөзектітұстарынсаралайтын«Ғылымитехникалықпрогрессжəнеұлтаралыққарым-қатынастар»,«Ұлттыққатынастардыңдамуы:проблемаларыменбасқарылуы»,«Ұлттықпроцестер:ерекшеліктеріжəнепроблемалары»,«Студенттердіұлтаралыққары
мқатынасмəдениетінетəрбиелеу:теорияжəнепрактика»,«Саясаттанужəнеоныңпроблемалары»,«Этносаралы
ққарымқатынасмəдениеті:қазақстандықтəжірибе»жəнетағыбасқаіргелітуындыларыноқырманқауымөтежақсықаб
ылдады.
Олсаясаттанусаласындаөзіндіктыңбағыт-бағдарұстануыменбелгілі.РаушанбекБоранбайұлы–
ҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымныңіргесінқалаушылардыңбіріғанаемес,қазақстандықэтносаясатт
анужəнесалыстырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінсалушы.БеделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікассоциациясыныңвицепрезиденті(Кванжуқаласы,ОңтүстікКорея)болыпсайлануыоныңэтносаясаттануғылымимектебініңшетелде
деəйгіліекендігініңнақтыдəлелі.
ƏлемгетанымалғалымҰлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Түркия,Жапония,Египет,БАЭ,
Ресей,Украина,Белоруссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріменғылымиорталықтарындабаяндамалармендəрістероқыды,шетелдерде60-денастамғылымимақалаларбасыпшығарды.
Бүгінгікүнідеөзшəкірттерінбілімнəрінсусындатуданжалықпағанұстаз20ғылымкандидатын,4ғылымдокт
орын,6PhDдокторыжəне30магистрантдайындапшығарды.
Ол–
ғалымдығыменқатар,қоғамдағысаясиөмірінедебелсенеараласуымендекөзгетүсіпжүргентұлға.Соныңнəтиж
есінде«Еренеңбегіүшін»медальменжəнеекірет«ҚазақстанРеспубликасыныңғылымындамытуғасіңіргенеңб
егіүшін»төсбелгісіменмараптталып,«ҚРжоғарғыоқуорныныңүздікоқытушысы»(2006ж.),ҚРҚызылордаобл
ысы«Қармақшыауданыныңқұрметтіазаматы»атақтарына,ҚазақстанменУкраинаныңҚұрметмақтауграмота
ларыменмадақталды.
АбайатындағыҚазҰПУ-да20002002жылдараралығындауниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінтабыстыатқарғанРаушанбекƏ
бсаттарұлы2009жылы1қыркүйекайынанАбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасынбасқарыпкеледі.
Олөзкафедрасыныңұжымындабіліміменұйымдастырушылыққабілетіарқылыбеделді.Кафедраныңжұм
ысынжақсартумақсатындабелсендіқызмететеотырып,тəртіппенталаптардықатаңсақтаудыталапетуменқата
р,əрбіркафедрамүшесініңжекеөмірлікжағдайларымендесанасып,оларғамүмкіндігіншеқолұшынберугедеұ
мтылады.Шығармашылықпенқоғамдықжұмыстардыбелсенеатқарғанкафедрамүшелерінеүнеміалғысынбіл
діріп,олардыңжарықкөргенмонографияларынкөпшілікалдындакөрсетіп,авторларғаалғысынаямайды.Кафе
драмүшелерініңшетелбасылымдарындамақалажариялауынажəрдемдесіп,солмекеменіңмагистранттарымендокторанттарыныңҚазҰПУХабаршысыəлеуметтану,саясаттанусериясынамақалаларынтегінжариялауынқамтамасызетті.
Өнегеліəкеөзініңөмірлікотбасындағылымғабейімдеді.Жары–МеруертАсқарова
–
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педагогикағылымдарыныңкандидаты,профессор,ұлдарыМарат–заңғылымдарының,Ғалымжан–
саясиғылымдаркандидаттары.
Р.Əбсаттаровөзіеңбекжолынбастаған,оныңгүлденуінеөзіндікүлесінқосқанəлФарабиатындағыҚазақҰлттықуниверситетіменбайланысынбірсəтүзгенемес.Университеттердіңбиылғыəл
емдікрейтингіндеТМДелдерініңарасындаМəскеумемлекеттікуниверситетіжəнеСанкт-Петербургуниверситетіүшеуіғанатопжарып,ҚазҰУ275орындыиеленгендедеалғашқылардыңбіріболыпқуанғанРаушанбекБоранбайұлыжастарғафилософиялық,са
ясижəнеəлеуметтікбілімберудітабыстыжалғасты-руғақатыстыөзойларыменақылкеңестеріндеүнеміжеткізіпотырады.
Өнегеліғалым,ұлағаттыұстаздыбүгінгімерейтойыменшынжүректенқұттықтайотырып,денінесаулық,ғы
лымиқызметінетабыс,отбасынаамандықтілейміз!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛХХІВЕКА
ИоганнРау–д.филос.н.,профессорАкадемииведущихкадровБундесфера,
почетныйдокторАНАзербайджана(Германия,г.Берлин)
Омоёмколлеге-юбилярепомноголетнейнаучной,педагогическойииздательскойработе,членекореспондентеНАНРК,докторефилософскихнаук,профессоре,зав.кафедройполитологииисоциаль-нофилософскихдисциплинКазахскогоНациональногоПедагогическогоУниверситетаимениАбаяАбсаттарове
РаушанбекеБурамбаевиче(казахе,1940г.рождения)
Любоеобщество,любаястранануждаетсяввыдающихсяученых.Они,вооруженныезнаниямииопытом,раб
отаютвоблагонарода,общества.ИменнотакимученымявляетсячленкорреспондентНАНРК,докторфилософскихнаук,профессорРаушанбекБуранбаевичАбсаттаров,75летиесоднярождениякоторогоотмечаетсявноябренынешнегогода.
РаушанбекАбсаттаровоткрытыйидоброжелательныйчеловек.Каккорифейполитическойнауки,онвсегда
поддерживалиподдерживаетталантливуюмолодежь.Он–
интеллектуалХХІвека,человеквысокойчестииогромнойсилыдуха,человекдействия.Онвсегдаопережаетсво
евремя,смотритвперед,никогданеостанавливаетсянадостигнутом.
АбсаттаровР.Б.известныйнетольковКазахстане,ноивмеждународнойнаучнойобщественностипосвоимопубликованнымна
иностранныхязыкахкнигахидокладахнамеждународныхконференцияхучёный.ЕгопроизведенияизданывБ
олгарии,Белоруссии,России,Украине,Германии,ЮжнойКорееидр.странах.ЕгокнигиимеютсявфондеБерли
нскойгосударственнойбиблиотекеПрусскогофондакультурногонаследия.НаучныедокладыАбсаттароваР.Б
.звучалинанаучныхмеждународныхконференцияхвРиме,нагреческомостровеРодос,вСеуле,Лондоне,Праге,Варшаве,Москве,Баку,Минске,Киевеидр
угихгородах.
АбсаттаровР.Б.имееттесные,многолетние,постоянные"производственные"контактысзарубежнымиучёными(Германии,ЮжнойКореи,Украины,Белоруссииидр.)виздательскойдеятельности(редактирован
иенаучныхжурналов,изданиесовместныхсборниковнаучныхработнаиностранныхязыках,написаниестатей
всоавторствесиностраннымиучёными).
АбсаттаровР.Б.широкоизвестенвРеспубликеКазахстаннетолькокаквыдающийсяучёный,ноикакмудрый
человек,преподавательинаставникстудентовимагистрантов,многознающийсоветникдокторантов,товарищдлямолодыхученых,высокооценивающийновыеихидеииподдерживающийихреализациюк
аквпубликациях,такиворганизационныхмероприятиях,способствующихраспространениюэтихидейвРеспубликеизарубежом(предоставлениевозможностипечататьсякаквжурнальныхстатьях,вс
борникахтрудов,вотдельныхкнигахилиучастиявмеждународныхконференцияхидр.).
ТакоевниманиекмолодомупоколениюинтеллигентовиучёныхРеспубликиобъясняетсянетолькогуманно
стьюипатриотизмомучёногоАбсаттароваР.Б.Онсам,начинаясдетскихлет,пережилвместесосвоейсемьёйужа
сынезаконныхрепрессий,пережилтяжестисуровойслужбыврядахСоветскойАрмиинасамыхюжныхрубежах
ЕвропейскойчастиСоветскогоСоюзаибылмногократноотмеченвысшимкомандованиемзасвоюбезупречну
юслужбу.
СдетскихлетусемьиАбсаттаровыхиусамогоРаушанбекабыламечтаополучениивысшегообразования.По
следостойнойслужбывСоветскойАрмииАбсаттаровР.Б.,преодолеваянеимоверныетрудности(конкурснака
ждоестуденческоеместобылшестикратный),поступилнафилософскийфакультетКиевскогогосударственног
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оУниверситетаимениТ.Г.Шевченко.Ионучилсятамнастолькоуспешноипоказалужебудучистудентомтакиес
пособности,чтоегооставиливаспирантуре,которуюонзавершил1970г.сблестящейзащитойкандидатскойдис
сертации.ТамжеАбсаттаровР.Б.,ещёбудучивдокторантуре,защитилдокторскуюдиссертациюнатему"Научн
о-техническаяреволюцияиинтернацио-нализацияобщественнойжизни:социальнофилософскийанализ",вызвавшуюоживлённоеобсуждениевнаучныхреспубликанскихисоюзныхкругах.
Иэтонеудивительно.Натакойвысокойоценкесказалисьнетолькоталантливостьитрудолюбиемолодогоуч
ёногоАбсаттарова(онисказываютсяисегоднянаразностороннемтворчествеего),ноизнания,научныйавторит
етегопрофессоровинаучныхнаставниковП.В.Копнина,В.И.Шинкарука,И.Д.Назаренко,Д.Ф.Острянина,И.В
.Бичко,В.С.Дмитриченко,И.Ф.Надольного.Втогдашнейфилософскойжизнимногиеизэтихнаставниковимел
инетолькореспубликанскоеилисоюзное,ноимировое(напримерП.В.Копнин)признание,значение.
НаРодине,вКазахстанемолодой,активныйиперспективныйучёныйАбсаттаровР.Б.обратилнасебявниман
иезнаменитыхвРеспубликеучёныхБ.А.Тулепбаева,Д.К.Кшибекова,М.Т.Баймаханова,Б.Б.АмантаеваиН.Д.
Джандильдина,которыенемалоспособствовалисвоимитрудамииблагожелательнымвниманиемеготворческомуросту.
С1971по1988гг.Р.Б.АбсаттаровработалстаршимпреподавателемидоцентомвКазахскомгосударственномуниверситетеим.С.М.Кирова(позже-им.аль-Фараби)г.Алма-Ата(позжеАлматы).ЗдесьобратилинасебявниманиеновыедляРеспубликиидеиР.Б.Абсаттаровавобластинациональных
отношений,культурамежнациональногообщения,соотношенияобщеказахстанскогосогласияипатриотизма.Этоб
ылитемыиидеи,которымбыласужденадолгаяжизнь:исегодняониактивнообсуждаютсякаквКазахстане,нате
рриториибывшегоСоветскогоСоюзакакивомногихрегионахсовременногомира.
Этиидеиитемы,нарядусдругими,неменеефундаментальными,оказалисьдлятворчестваР.Б.Абсаттаровас
квознымиивтовремя(19881990),когдаонзанималсяполитическойдеятельностью.С1991годаонзаведовалкафедройполитическойсоцио
логииифилософииКазахскогоинститутаменеджмента,экономикиипрогнозированияприПрезидентеРеспуб
ликиКазахстан,консультантАппаратаПрезидентаРеспубликиКазахстан,с1997годаонзаведовалкафедройпо
литологииисоциологииКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаимениАбая(параллельноо
нработалс2000по2002гг.деканомисторическогофакультетатогожеуниверситета).С1сентября2009годаАбса
ттаровР.Б.-заведующийкафедройполитологииисоциальнофилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.Абая.
АбсаттаровР.Б.-одинизосновоположниковполитическойнаукинезависимогоКазахстана,основательказахстанскойнаучнойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполитологии.Кафедры
высшихучебныхзаведений,которымируководиликоторойоннынеруководит,достиглибольшихуспеховвнау
чной,методическойивоспитательнойработе.Таккафедраполитологииисоциаль-нофилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.АбаяявляетсяоднойизведущихвКа
захстанекафедрсоциальнополитическихнаукиизвестнымнаучнымцентромстраны.Членамиэтойкафедрызапоследние10летопубликов
анымногиедесяткикнигпоразличнымкафедральнымдисциплинамирезультатамнаучныхисследований:22м
онографии,38учебников,книгиучебныхпособий,брошюриболеетысячинаучныхиметодическихстатейвКаза
хстанеизарубежом(Азербайджан,Белоруссия,Германия,Греция,Корея,Россияидр.).Такаяпродуктивностьвз
начительнойстепенисвязанасгосподствомнакафедреатмосферытворчества,самодисциплины,ответственно
стизапорученноеделоиучасткиработытоварищескихвзаимоотношенийчленовкафедрымеждусобойиихвсех
сзаведующимкафедройР.Г.Абсаттаровым.Этонеразотмечализарубежныепрофессора,работавшиепопригла
шениюнакафедре.
Kaфедра,руководимаяАбсаттаровымР.Б.,провеламногиекрупныемеждународныеакции.Егокафедраорг
анизоваласовместноскафедройполитологииуниверситетаКореоЮжнойКореинаучныйсеминар"PoliticalCh
angesandEthnicKoreansinCentralAsia",накоторомвыступилисдокладамитрипрофессораегокафедры.Материа
лысеминараопубликованывстолицуЮжнойКореиСеуле.СнаучнымцентромЧоннамскогонациональногоуниверситетаЮжнойКореив2012годупроведенанауч
наяконференцияпотеме"NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora".Наэтуконференциюсвоидокладыпредоставил
ишестьпреподавателейкафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая.МатериалыопубликованывгородеКванжу.СкафедройдиаспорыЧ
оннамскогонациональногоуниверситетаЮжнойКореинабазекафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУимениАбая2324апреля2015годапроведенКруглыйстолнатему"Актуальныепроблемыдиаспорывсовременноммире".Мат
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ериалыКруглогостолаготовятсякпечати.
ВстолицеГермании,Берлине,всборникахнаучныхработвтечениипоследнихлетопубликовано30статейпр
еподавателей,доцентовипрофессоровкафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУимениАбая.Это,например,такиесборникинаучныхработнанемецкомязык
екак"Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin2012"(12п.л.сот
зывомБерлинскогоМ.Планкинститутапообразованию,иимпактфактором).Вэтомсборнике,какивдругих,изданныхвБерлине,опубликованыисовместныестатьиказахскихин
емецкихпрофессоров,немецкихпрофессоровиказахскихдокторантов.Этохарактеризует,например,сборник"
Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin2013"(18п.л.).
ВовремяслужебнойкомандировкивБерлинАбсаттаровР.Б.разработалсовместносиздателемдокторомКёс
теромпроектизданийнаучныхработказахстанскихучёныхизКазНПУим.Абаянавесьманеобременительныхд
ляуниверситетаусловиях.СамАбсаттаровР.Б.впоследниегодыимеетпонесколькосовместныхснемецкимпро
фессоромИ.Раунаучныхпубликацийвгод.
ПлодотворныенаучныеисследованияАбсаттаровР.Б.совмещаетсактивнойпедагогическойиобщественно
йдеятельностью.Изсвоихстудентов,магистрантовидокторантовонвоспиталмногихучёных,успешноработа
ющихвКазахстанеизаегопределами,распространяющихновыеидеиказахстанскойполитологиизарубежом.А
бсаттаровР.Б.подготовилдесяткикандидатовидокторовнаук,6PhDдоктора.С1990годапо2010годАбсаттаров
Р.Б.былчленомУчёногоСоветапозащитекандидатскихидокторскихдиссертацийпополитическихифилософс
кимнаукам.АбсаттаровР.Бизбран,какизвестный,авторитетныйучёный-этнополитологвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийдиаспор("GlobalDiaspora"),городКванжу,Юж
наяКорея.
АбсаттаровР.Б.внёсвесомыйвкладвразвитиеполитической,обществоведческойифилософскойнауки.Ине
тольковКазахстане:онпубликовалсянадевятиязыках(корейский,английский,французский,немецкий,украинский,арабский,турецкийидр.).Егомногиедесяткимонографии,книги,учебникииучеб
ныепособия,статьинаучныеиметодическиеизвестнывомногихстранах.СименемАбсаттароваР.Б.связаноста
новлениеиразвитиетакихнаучныхнаправленийкаккультурамежнациональногообщенияивоспитаниеэтойку
льтурывучебныхзаведениях;соотношениеэтнополитическойобщностиснациональнымиобщегосударствен
нымсамосознаием;национальноэтническиепротиворечияиметодыихбесконфликтного,мирногоразрешения;сравнительнаяполитология;пр
облемыдиаспоризациисовременныхобществ(городские/мегагородов/,страноведческие,региональныеигло
бальныеаспекты);единствоидифференциациивменталитете,типахдуховногоосвоениямираиэмоциональноценностноговосприятияего.ПоследниеизысканияАбсаттароваР.Б.вэтойобласти(совместноснемецкимпроф
ес-соромИ.Рау)касаютсямалоисследованнойпроблематикиисторичностичеловеческихэмоцийиихдетерминированностьдуховно-религиознымииполитическимиобстоятельствами.
ВдостижениисвоихнаучныхцелейАбсаттаровР.Б.проявляетнетолькосамоотверженность,настойчивость
,ноинезаурядноемужество,аиногдаиотчаяннуюсмелость:истинапревышевсего!Вэтомпланеоностаётсямоло
дым,неустрашимымбойцомнесмотрянасвойсолидныйвозраст.
Егофундаментальныеработы(имонографии,истатьи),яихнебудуздесьперечислять,т.к.ихпереченьзанялб
ыдесяткистраниц,вызвалимножествокакположительныхоткликоввнаучнойпечатиипублицистике,такижар
киеспорывокругних.Втрудах,связанныхснаучнымипрорывами,иначеибытьнеможет.
НесколькословомоёмвосприятииличностиАбсаттароваР.Б.Человекэтоершистый,бойцовскойпороды,со
четающийвсебенетольковысокийуровеньнаучногомышления,ноистратегикополитическоевосприятиеиосвоениесоциальнойдействительности.
Онрадетельказахскихкультурныхценностейивтожевремяярковыраженныйинтернационалист,готовыйквоспр
иятиюлюбыхположительныхкультурныхценностейдругихнародов.Он"трудоголик"инастолько,чтоемудажеприсловье"работает,мол,каклошадь"неподходит:онработаеткаквербл
юди,какявпоследнеевремянаблюдаю,наизнос.Этоменябеспокоит.Ноневтомплане,чтоонневыдержит(крепо
кещё),автом,чтоониотсвоихколлегжелает,какнечтосамособойразумеющееся,такойженапряжённойдеятель
ности.Ноневсемогут,даинедолжнысоответствоватьтакойпланкетворческойактивности.Кантовскийкатегор
ическийнравственныйимперативнадобноприменятьвгуманнойипозитивнойформулировке:нетребуйотдруг
ихтогоже,начтоспособенсам,атолькото,начтоспособныони.Приличнойвстрече,надеюсь,поспоримнаэтутем
у.
Хочуподчеркнуть,чтоАбсаттаровР.Б.–
основательнескольконаучныхшкол,общепризнанныйкрупныйученый,яркаяличность,интеллектуалХХІвек
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а.Еготворческоенаследиеявляетсябесценнымвкладомнетольковразвитиеказахстанскойполитическойнауки
,ноивобществоведениевцелом.Своимсамоотверженнымтрудом,врезультатекоторогорождалисьуникальны
енаучныеисследования,онпродолжаетисполнятьсвойсвященныйдолгпередобществом.
ВзаключениепожелаюАбсаттаровуР.Б.хорошегоздоровья,счастливойличнойжизни,уважениясоратнико
в,привязанностидрузейидальнейшихуспеховвдеятельностинаблагонаукииеголюбимойотчизныРеспубликиКазахстан.Оставайтесьвстроюипродолжайтещедроделитьсясвоимиопытомизнаниями!
НАШУВАЖАЕМЫЙПРОФЕССОР
АбхариАйманШаукатФарис – магистргуманитарныхнаук(Иордания)
ЯсейчасживувКазахстаневгородеАлматынедалекоотсвойродиныИордании.Этофразастраннозвучиттол
ькодлятех,ктонезнаетчтотакоеглобализация.
Глобализацияэтонеизбежноеявлениевисториичеловечества,способствующеесближениюлюдей,народоввовсеммиречере
зобментоварамиипродукцией,информациейидостиженияминаукиикультуры.Впоследниенесколькодесяти
летийтемпыимасштабыэтойглобальнойинтеграциизначительноувеличилисьподвлияниембеспрецедентныхдостиженийвобластитехнологии,связиинауки.Создается
ситуациякоммуникативнойпрозрачности,свободногопрохождения,перетеканияинформационныхпотоков,незнающихникакихграницидемаркационныхлиний.Всемирнаяпаутина,Интернет,образуетн
овуювиртуальнуюреальность,новуюимпериюсосвоимизаконамиинормами.Объективныйпроцессрадикаль
ногокоренногоизменениябытиячеловекавмиреобусловленглубиннымисдвигамивспособахитипахдеятельн
огоимежличностногообщениявобщепланетарноммасштабе.Компьютеризация,Интернет,спутниковыекоммуникациисвязываютвоединоэкономику,науку,культурувсехстранирегион
овмира.
Иживявтакихусловиях,когдаглобализациявлияетнакультуруиценностичеловека,находясьдалекоотроди
ны,яникогданечувствовалсебячужестранцем.
Особенноэтояркопроявилось,когдаяпознакомилсясяркимпредставителемказахстанскойнаучнойэлитой,
замечательнымпедагогомиталантливымученым-профессоромАбсаттаровымРаушанбекомБурамбаевичем.
ПрофессорАбсаттаровР.Б.одинизавторитетнейшихученных,чьёимядавноихорошоизвестноширокомукругунетольковреспубликанск
ихученых,ноизаеепределами.
Моёличноезнакомствоснимсостоялось,когдаяучилсявмагистратуревКазНПУимениАбаяпоспециальнос
типолитология.
Ярад,чтосудьбасвеламенястакимнеординарнымчеловеком.Этопозволиломнеузнатьеголичностьипонят
ьегодвижущиемотивы.Многопоучительногояузнализегожизни.Выходецизпростойсельскойглубинкистали
звестнымвнаучныхиобщественныхкругахдеятелем.
ОнросвКармакчинскомрайонеКызылординскойобласти,гдеяркопроявиласькультура,языкитрадиционн
аяэтнографияказахскогонарода.Всеэтодуховноебогатство,окружающаяприродаисреда,прекрасныеродител
и,односельчанеидрузьяповлиялинастановлениехарактерабудущегоученогополитолога,социологаифилосо
фа,чтоотразилосьвегожизненномитворческомпути.
Личностьстановитсяисторическимасштабнойизначимойкогдаонанестремитсякэтому,аобстоятельствас
кладываетсятакимобразом,чточеловекпроявляетвселучшее,чтовложеновегосвыше.
ПодруководствомпрофессораАбсаттаровавКазахстанеоснованыновыенаучныенаправленияказахстанск
ойнаучнойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполитологии.Егошколаэтнополитолог
ииширокоизвестназарубежом.
Р.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвразвитиеполитической,социальнофилософскойнаукиКазахстана.Онопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брош
юриболее600научныхиучебнометодическихстатей,которыеширокоизвестнынетольковКазахстане,ноивближнемивдальнемзарубежье.Ве
готрудахполученыважныенаучныерезультаты,имеющиекакфундаментальное,такиприкладноезначениедля
политологии,социологиииполитическойфилософии.
Трудыученногоиегонаучнаядеятельностьполучилипризнанияизарубежом:какизвестный,авторитетный
ученый-этнополитологизбранвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспоров.
Р.Б.Абсаттаровактивносотрудничаетсиностраннымивузами,учеными,министерствами,посольствами,п
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рикладываетбольшиеусилия,чтобывывестикафедрунамеждународныйуровеньидобитьсяеепризнания.
ОбучаясьнакафедреполитологииподруководствомР.Б.Абсаттарова,яимелчестьпознакомитьсясученым
иразныхнациональностейсЮжнойКореи,Германии,РоссийскойФедерации,атакжеучаствовалвсеминарах,круглыхстолахнаактуальныетемыполитологическойнауки,гдеясмогуслышатьразныеточки
зрения.
ПоегоинициативемнебылопорученоорганизоватьнанашейкафедревстречуспосламиАрабскихстран.Уча
стникамиэтойвстречисталипосолПалистиныгосподинХуссейнабуАлула,посолИракагосподинРаджиальМ
усавиипосолКатарагосподинАбдуллахАлмутауй.Навстречегостибылиприятнопораженыегоэрудицией,ши
ротойкругозора.Навстречебылизатронутыобщиевопросы,втомчислеактуальныедляБлижнегоВостока.Гост
ибылиудивлены,насколькоонразбираетсявэтихпроблемах,особенновпроблемахарабскихстран.
РаушанбекаБурамбаевичаотличаютбесконечнаяпреданностьделу,абсолютнаяличнаяпорядочностьиосо
боесердечноеобаяние,которыепривлекаеткнемукаждого,ктосумелснимпознакомитьсяпоближе.
Онвысокоценитпреемственностьвнауке,посколькусамуважаетилюбитсвоихучителей,преподавателей.П
ослеокончанияслужбывармииогромнаятягакзнаниюпривелаеговКиевскийгосударственныйуниверситетим
ениТ.Шевченконафилософскийфакультет.РаушанбекБурамбаевичсбольшойтеплотойлюбитрассказыватьо
своихучителяхученныхсмировымиименамикакакадемикиП.В.Копнин,Г.В.Глушков,В.И.Шинкарукидругие.ЛауреатЛени
нскойпремии,докторфилософскихнаук,профессорН.Д.Назаренкобылегонаучнымруководителем.Подегору
ководствомонзащитилкандидатскуюдиссертацию,азатемвэтомжеуниверситетедокторскуюдиссертацию.
Большоевниманиепрофессоруделяетсохранениюиприумножениюлучшихдуховныхтрадицийказахстан
скойшколыполитическоймысли,воспитаниюмолодогопоколенияученых.
Плодотворныенаучныеисследованияонсовмещаетсактивнойпедагогическойиобщественнойдеятельнос
тью.ПрофессорР.Б.Абсаттароввсегдаговоритоединстветеорииипрактикивпроцессеобучения.Какпедагог,п
рофессионалвысокогоуровня,цельностьюсвойнатурыидоброжелательностьюкколлегам,магистрантомидо
кторантомонявляетсобойпримердлямногих.
Кмагистрантомидокторантомонотноситсясотеческойтеплотой.Вэтомемувидимопомогаетегоприродное
умениебыстронайтиположительноерешениепроблемы.
Знакомясьснаследиемученого,ещёразубеждаешься,чтоглавноесвойствочеловеческогообществасостоит
втом,чтолюдинакапливаютзнание,умение,навыкиипередаютихновомупоколению.НатрудахРаушанбекаБу
рамбаевичавырослонесколькопоколениимолодыхученых,познаваяирасширяясвойнаучныйкругозор.
Наеголекциимымагистрантывсегдаходилисинтересом,ожидаяуслышатьновыеидеиинеординарныемысли.Всвоихлекцияхонвсестороннераскрываетбогатство,красотуивеличиеказахскогонарода,егосамо
бытнуюкультуру,особенноститрадициииязыка.Уделяетвниманиеукреплениюнациональногодостоинстваг
осударствообразующейнацииидругихэтносов,проживающихвреспублике,дружбенародов,межэтническом
имежконфессиональномсогласию.Имымагистрантыиздругихстранвнимательноисудовольствиемслушали
этилекции,знакомясьстрадициямииобычаями,национальнымхарактеромказахскогонарода,впитываяобщеч
еловеческиеценности-любовькродине,гордостьзаисторию,желаниябытьсчастливым.
ТысячиитысячимолодыхлюдейежегодновыходяизстенКазахскогонациональногопедагогическогоуниве
рситетаимениАбаяоставляютздесьчастицусвоегосердцаиуносятвместесблагодарностьюбесценныйбагажз
нании.Вихчислеимымагистрантыиздругихстран.
СегодняРаушанбекуБурамбаевичуисполняется75лет.ИмыотвсейдушижелаемРаушанбекуБурамбаевич
увсегохорошего,чтобылучшиемгновенияегожизнибылиещёвпереди,чтобыкаждыйденьприносилрадостьи
удовлетворение,аеготворчествосверкалоновымиинтереснымигранями.Ведьжизньэтонетолькотедни,чтопрожиты,ноите,чтозапомнились.Крепкогоемуздоровья,счастья,дальнейшихтворческ
ихуспеховнаблагоуниверситетаивсегоказахстанскогообразования!Всегосамогодоброгоемуивсемчленамег
осемьи,новыхудач,большогочеловеческогосчастьяиблагополучия.
ВЫДАЮЩИЙСЯУЧЁНЫЙ–ПОЛИТОЛОГКАЗАХСТАНА
АрайлымАкчай–магистрсоциальныхнаук,УниверситетОрханГази,
Институтсоциальныхнаук(Турция,Бурса)
Казахстанскаявузовскаясистемапоправугордитсянаучнойэлитой,яркимпредставителемкоторойявляетс
язамечательныйпедагогиталантливыйученный,околополувекабеззаветнослужащийвысшемуобразованию
Казахстана,заведующийкафедройполитологииисоциально-философскихдисциплин,член149
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корреспондентНАНРК,докторфилософскихнаук,профессорАбсаттаровР.Б.Ягоржусь,чтоявляюсьегоучени
ком.
АбсаттаровР.Б.–известныйученыйполитолог,социолог,философнетольковКазахстане,ноизарубежом,особенновТурции,награжденмедалью«
Еренеңбегіүшін»идваждынагруднымзнаком«ЗазаслугивразвитиинаукиРеспубликиКазахстан»иобладатель
государственногогранта«Лучшийпреподавательвуза»(2006г.).Р.Б.Абсаттаровзавысокиедостижениявнаучн
ойработенагражденПочетнымиграмотамиКазахстанаиУкраины.ОнзакончилфилософскийфакультетКиевс
когогосударственногоуниверситетаим.Т.Г.Шевченко,тамжеаспирантуруидокторантуру.
Р.Б.АбсаттаровявляетсяоднимизосновоположниковполитическойнаукисувереннойинезависимойРеспу
бликиКазахстаниоснователемКазахстанскойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполи
тологии.Егошколаэтнополитологииширокоизвестназарубежом.Р.Б.Абсаттаровкакизвестный,авторитетны
йученый-этнополитологизбранвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспоров(г.Кванжу,ЮжнаяКорея).
Высокиечеловеческиекачества,особеннодобросовестность,честность,трудолюбиеицелеустремленность
всочетаниисделовитостьюирезультативнымвоплощениемстратегическихзадумокнаперспективу,позволил
икафедреполитологииисоциальнофилософскихдисциплин,подегоруководством,статьоднимизведущихкафедрсоциальнополитическихнаукикрупнымнаучнымцентромстраны.Например,подегоруководствомзапоследнийдесятьл
етчленамикафедрына10языкахопубликованы:22монографий,38учебников,учебныхпособий,книг,брошюр
иболее1000научныхиучебно-методическихстатей,изних100зарубежом.
Р.Б.АбсаттароввыступалснаучнымидокладамиилекциямивуниверситетахинаучныхцентрахГермании,А
нглии,Франции,Италии,ЮжнойКореи,Турции,Японии,Египта,ОАЭ,России,Украины,Белоруссииидругихс
транах.Онопубликовалзарубежомболее60научныхстатей.Егокафедрасотрудничаетсмногиминаучнымиуче
реждениямизарубежныхстран.Результатомэтогосотрудничестваявляетсяпроведениепоегоинициативескаф
едройдиаспорыЧоннамскогонациональногоуниверситетаЮжнойКореикруглыйстол«Актуальныепроблем
ыдиаспорывсовременноммире»набазекафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая2324апреля2015г.Атакжеопубликованы30научныхстатейпреподавателейегокафедрывг.Берлиненанемецком
языкевкнигах«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin,2012г
.-12п.л.симпактфактором»и«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-18п.л.»ит.д.
Р.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвразвитиеполитической,социальнофилософскойнаукиКазахстана.Онопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брош
юриоколо600научныхиучебнометодическихстатей,которыеширокоизвестнынетольковнашейстране,ноивближнемивдальнемзарубежье.
Веготрудахполученыважныенаучныерезультаты,имеющиекакфундаментальное,такиприкладноезначение
дляполитологии,социологииифилософии.
НеиссякаемажизненнаяэнергияученногоРаушанбекаБурамбаевичаАбсаттарова,онполонсил,оптимизма
итворческихпланов.Подтверждениемэтомуслужатьегодвухтомныефундаментальныеработынагосударстве
нномязыкекак«Социология:актуальныепроблемы».-Алматы:Карасай,2013,2015.-1том24,9п.л.;2том25п.л.и«Основыполитологии».–Алматы:Карасай,2011,2012.–1том27,5п.л.;2том27п.л.
Активнаяжизненнаяпозицияввопросах,касающихсянаучной,духовной,культурной,политической,обще
ственнойжизниКазахстана,характеризуетРаушанбекаБурамбаевичакакистинногогражданина,подлинного
интеллигента,настоящегоученного.Онвоспиталцелуюплеядуталантливыхучеников.
Имнетожедовелосьбытьвчислеегоучениковмагистрантов,окончившихмагистратурупоспециальности“социология”.Мысбольшиминтересомслушалие
гоценныелекций.Онаргументированоидоходчиворазъяснялсложныепроблемы,внимательнослушалжелаю
щихвысказатьсвоисужденияивсегдапривлекалнаскобсуждениюдискуссионныхтем.Особоевниманиеуделя
лсамостоятельнойработемагистрантовидокторантов,ихлогическомумышлениювувязкетеорииспрактикой,
поискуинахождениюэффективныхпутейрешенияситуационныхзадач.
Магистранты,докторантымогутподойтикнемусосвоимипроблемамизапомощьюидобрымсоветам.Икаж
дому,пустьдажезадавленномуобстоятельствами,онобъяснял,чтобезвыходныхситуацийнебывает,всегданай
детсявыход,нужнолишьдумать,реальнооцениваяжизненныеприоритетыисобственныесилы.Еслимогчемни
будьпомочь-помогал,немог-давалдобрыйсовет,ведьпоройправильныйсовет–
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этостимулкдействию.Беседыснимможноназватьшколоймудрости.ИсейчасживяиработаявТурции,ячастовс
поминаюмудрыесоветыпедагога.
Р.Б.Абсаттароввсегдаобъединялиобъединяетвокругсебяпытливуюиталантливуюмолодёжь,втомчислеиностранную.
Онвоспиталбольшоечислоучеников,которыеработаютвразличныхотрасляхобщественнойжизнинетольк
овКазахстане,ноизапределами.Онподготовил20кандидатовнаук,4докторанаук,6РhDдоктора,БОЛЕЕ30маг
истрантов.C1990годапо2010годыбылчленомУченногоСоветапозащитекандидатскойидокторскойдиссерта
циипополитическимифилософскимнаукам.
Вседостижениякреативного,трудолюбивого,доброжелательногопрофессораР.Б.Абсаттароваввысокоинтеллектуальной,научно-образовательной,социальнокультурной,вовсейдуховнойсфережизниобщества,свидетелямикоторыхмыявляемся,подтверждают,чтооне
стьгеройнашеговремени!
УченыйР.Б.Абсаттаров–великийтруженикнаучнообразовательнойсферы.Здесьумственныйтрудинтеллектуальногохарактеранеизмеримосложнеепосравнен
июсработойпростоготруженика.Ивэтойсфереонпроявляетсебякакмудрыйпедагогинаставникмолодёжи,оп
ораталантливыхмолодыхученых,выдающийсяорганизаторвысшейшколыинауки.
Впечатляет,чторядомстакимученым-политологоммировогоуровняживетитрудитсяещеодинученыйматематик,профессор.ЭтоегосупругаАскароваМеруерт,котораяявляетсяидругом,илюбимойженой,помощ
никомиматерьюдетей.Онивместеслужатпримеромдлянасмолодыхученыхкакэталонвысокихчеловеческихинравственныхкачеств.
ОтименивсехегоучениковиотвсейдушижелаемдорогомуРаушанбекуБоранбаевичуновыхвзлетовнавер
шинынаучногопознаниясрастущейпользойдлявсех,достойнойегоприродныхдарованийивысокихчеловечес
кихкачеств.Доброгоздоровьяемуивсемчленамегосемьи,новыхудач,большогочеловеческогосчастьеиблагоп
олучия,приветливыхулыбокдоброжелателейиучеников,ещёболеемасштабногоростаиогромноговкладавсо
циально-политическийидуховныйпрогресснаблагосуверенногоКазахстана.
СОТВОРИВШИЙСЕБЯ
А.Шалтыков– д.полит.н.,профессоркафедрымеждународныхотношенийКазНПУим.Абая
Надо,вероятно,признать,чтовысшееблагоотносится
кведениюважнейшейнауки,котораяглавнымобразомиуправляет.
Атакойпредставляетсяполитика.
Аристотель

Политика–
важнейшаясферажизнедеятельностиобщества,государстваикаждогогражданина.Начинаясусвоенияшколь
нойпрограммы,азатемучаствуявразногородаобщественныхорганизациях,клубахиассоциациях,профсоюза
хилиполитическихпартияхит.д.,человекпостигаетмирполитического.Особенновозрастаютрольизначениеполитикивпереломныеисторическиепериоды,когдаподвергаютсяра
дикальнойтрансформациисамиосновыжизнеустройствалюдей,ихидеалы,ценности,мировоззренческиеуста
новки,ориентацииит.д.ИменнотакойпериодкардинальныхизмененийпереживаетвнастоящеевремяКазахста
н.Разумеется,чтодляеедуховногоинтеллектуальноговозрожденияособуюактуальностьприобретаютпереос
мыслениеиперестройкавсейсистемысоциальнополитическихигуманитарныхнаук,средикоторыхдостойноеместозанимаетполитология.
Предметомполитологииявляютсятакиефеномены,какполитическаясистема,государство,государственныйстрой,властьивластныеотношения,политическиепартии,политическоеповедение,политическаякультура,историяполитическихотношенийит.д.Этисложныеинститутыполитическихотношенийипроц
ессовизучаютсянетолькополитологией,новтехилиаспектахтакжефилософией,социологией,государственно
правовойнаукойит.д.Интегрируяотдельныепроблемыэтихдисциплин,политологиярасполагаетсякакбывто
чкеихпересеченияипредставляетсобоймеждисциплинарнуюнауку.
ИменнонадолючленкорреспондентаНациональнойАкадемииНаукРеспубликиКазахстан,докторафилософскихнаук,профессора
АбсаттароваРаушанбекаБурамбаевичасудьбоювыпалавеликаячестьбытьоднимизоснователейполитическо
йнаукимолодогосуверенногогосударства.Деловтом,чтоназаресуверенитетареспубликицентральныенаучн
ыеорганыСоветскогоСоюзавлицеВысшегоаттестационногокомитетавМоскведолгоевремявоспротивились
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созданиювсоюзныхреспубликахсамостоятельныхдиссертационныхсоветовпозащитекандидатскихидоктор
скихдиссертаций,аименновсреднеазиатскихреспубликах,втомчислеивКазахстане.Благодарянеустаннымус
илиямРаушанбекаБурамбаевича,используядажеличныесвязи,емуудалосьубедитьтвердолобыхчиновников
отнауки,открытьвКазГУим.С.М.КировапервыйвКазахстанесоветпозащитедиссертационныхисследований
пополитологии.Иэтодаловозможностьначатьподготовкуквалифицированныхнаучныхкадровпополитическ
имнаукам.
Такимобразом,вКазахстанеполитологиявкачествесамостоятельнойакадемическойдисциплиныполучил
аправагражданствавконце90хгодах.Онасталапреподаватьсяввузахкакобязательныйпредмет.Еевостребованностьобусловленаначаломп
ереходаказахстанскогообществаксвободе,рыночнойэкономике,чтозаметноповысилоинтерескполитикеулюдей,ставшихактивнымиучастникамисоциальнополитическихизменений.Политическаянаукабылапризванаобъяснитьстремительныеэкономические,полит
ические,психологическиеикультурныетрансформацииказахстанскогообщества.
Разумеется,глубокоеизучениеполитикиважнодляболееширокогопониманиягражданамисвоейролиимес
тавобществе,формированияунихощущениясобственнойзначимостиисопричастностикделамобщества,выр
аботкиактивнойжизненнойпозиции.Развитаяспособностьанализироватьиинтерпретироватьполитическиеп
роцессывырабатываетуиндивидаумениесамостоятельноориентироватьсявмиреполитики,вкакомбыкачеств
еоннивыступал:вкачествесознательногогражданина,кандидатанагражданскуюдолжность,рациональногои
збирателяит.д.
Р.Б.АбсаттаровявляетсяинтеллектуаломХХІвека,однимизосновоположниковполитическойнаукисувере
ннойинезависимойРеспубликиКазахстаниоснователемказахстанскихнаучныхшколэтнополитологии,этнос
оциологииисравнительнойполитологии.
КакзачинательполитическойнаукивродномОтечестве,Р.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвизучениииор
ганизациюработыпоисследованиюполитологическойнаукивРеспубликеКазахстан,вподготовкефундамент
альныхнаучныхработпопроблемамэтнополитологии,политическогостроительствареспублики,призванных
определятьпринципыинаправленияразвитияотечественнойобщественнойнаукинадесятилетиявперед.
Р.Б.Абсаттаровобладаетдостаточнойсмелостьюиноваторствомврешениипринципиальныхисложныхпр
облемсоциально-политическихотношений.Внемгармоничносочетаютсякачествапытливогоученоготеоретикаипрактика,страстногосторонникановогоипрогрессивного,способноготеоретическиосмыслитьсра
внительныйматериалисоздатьсвоюоригинальнуюконцепциюпопроблемамнациональныхиинтеграционны
х,социальныхиполитическихпроцессов.
СтремленияпоставитьпотенциалнаукинаслужбуиинтересамОтечества,готовностьотдатьвсесвоисилыва
жномуделу,огромныйпотенциал,реализуемыйвнаучныхисследованиях,принеслинашемуюбилярупризнан
иеизаслуженныйавторитетвученыхкругахреспубликиивстранахзарубежья.
БиографияР.Б.Абсаттаровапосвоемусложнаинеповторима.Вегожизнимногоезависелоотповоротовсудьбы,ноиоченьмногое–
отхарактера,силыволи,ума,таланта.
ВыходецизпростойрабочейсемьиКармакшинскогорайонаКызылординскойобласти,наверноникогданед
умалинемечтал,чтовегожизнипроизойдутколоссальныеизменения,оставившиенеизгладимыйследнетолько
вегосудьбеивжизнимногихлюдей,ноисудьбесвоейстраны.Авжизниемувыпалинетолькомногиетрудности,н
оижесткие,драматическиеиспытания.
Думаю,чтоРаушанбекАбсаттаровсамсебясоздалупорнымтрудом.Ничтонедоставалисьлегкоему,ссамого
детстваонпривыквыполнятьлюбуюработу.Приходилосьмногочитать,многоучиться,усиленноработатьнадс
обой,чтобынесбитьсяспутиидостичьсвоихцелей.
Своютрудовуюдеятельностьонначалс1958года,шоферомвсовхозеимениЛенина(нынеТурмагамбетауыл
ы)КармакшинскогорайонаКызылординскойобласти.С1959годапо1962служилврядахСоветскойАрмии,где
былкомандиромотделении,зам.командиравзвода,командиромвзвода.
ПослеокончанияслужбывармииогромнаятягакзнаниюпривеломолодогочеловеканаУкраинувКиевскийг
осударственныйуниверситетимениТ.Шевченконафилософскийфакультет.Встенахэтогопрославленногоун
иверситетаР.Б.Абсаттаровполучаетфундаментальноеобразованиепофилософии,слушаялекцииипосещаяна
учныесеминарытакихвыдающихсяученыхсмировымименемкакакадемикиП.В.Копнин,Г.В.Глушков,В.И.
Шинкарук.ОнбыллюбимымученикомлауреатаЛенинскойпремии,докторафилософскихнаук,профессораН.
Д.Назаренко.ПодегонаучнымруководствомаспирантАбсаттаровР.Б.в1970годузащищаеткандидатскуюдис
сертацию,ав1990годувэтомжеуниверситетеонсблескомзащитилдокторскуюдиссертациюпотеме«Научнотехническаяреволюцияиинтернационализацияобщественнойжизни:социально-философскийанализ».
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Загодыучебываспирантуревтесномконтактесизвестнымиученымистраны,Р.Б.Абсаттаровокончательно
определилсяисформировалсякакученыйиобщественныйдеятель.Следуетотметить,чтобольшоевлияниеипо
мощьоказалинаформированиеегокакученогонарядусвышеназваннымиукраинскимиироссийскимиученым
итакжеихказахстанскиеколлеги:членкорреспондентАНСССР,академикНАНРК,доктористорическихнаук,профессорБ.А.Тулепбаев,академикН
АНРК,докторфилософскихнаук,профессорД.К.Кшибеков,академикНАНРК,докторюридическихнаук,про
фессорМ.Т.Баймаханов,членкорреспондентыАНКазССР,докторафилософскихнаук,профессораБ.Б.АмантаевиН.Д.Джандильдин.
Вначале1971годамолодойР.Б.Абсаттаровпослезащитыкандидатскойдиссертациибылнаправлендляпеда
гогическойинаучнойработывКазахскийгосударственныйуниверситетимениС.М.Кирова.Работаяздесьнафи
лософскоэкономическомфакультетеР.Б.Абсаттаровцеленаправленношелвперед,неостанавливаясьнадостигнутом,пр
одолжалработатьвобластиклассическойсоциальнойфилософиииполитическоймыслиКазахстана.Стогомом
ентавременипроявляяум,напористость,твердость,ответственность,дальновидность,интуициюиосторожнос
ть,вколлективеэтогоуниверситетаонзаслужилавторитеткак«железногочеловека».Благодарятакимсвоимли
чностнымкачествам,с19881997годыоннаходитсянаответственныхпостах:работаетзав.секторомвинститутеисториипартииКазахстана,
заведующимкафедройполитическойсоциологииифилософииКазахскогоинститутаменеджмента,экономик
иипрогнозированияприПрезидентеРК,консультантомАппаратаПрезидентаРК,гдезанималсяисследование
мнациональнойимежнациональнойполитики.
Несмотрянаусталостьизагруженностьвработепартийного,государственногочеловека,усидчивостьитвер
достьвхарактере,позволяетработатьнаднаучнойдеятельностью,котораяпроявиласьвнаписанииоригинальн
ыхработ.Р.Б.Абсаттаровопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брошюриоколо
600научныхиучебно-методическихстатей.
Веготрудахполученыважныерезультаты,имеющиекакфундаментальное,такиприкладноезначениедляполитологииисоциологии.Сегоименемсвязаностановлениеиразвитиевреспубликетакихновыхнапра
влений,каккультурамежнациональногообщенияиеевоспитание,этнополитическаяобщность,национальное
иобщеказахстанскоесамосознание,согласие,общеказахстанскаяконсолидация,национальныепротиворечия
ипутиихрешения,универсализациячеловеческойдеятельностииинтеграционныепроцессы,единствоиразличиестилямышлениянародов,сравнительнаяполитологияидр.
В1995годубылаопубликованамонография«Национальныепроцессы:особенностиипроблемы»,посвяще
нныйнациональнымпроцессамвусловияхнаучнотехническойреволюциииобновленияобществанаматериалахмногонациональнойРеспубликиКазахстан.Эта
книгасталанадесятилетиянезаменимымучебнымпособиемдляотечественныхспециалистовпонационально
мувопросуивошлависториюкакнастольнаякнигапоэтойпроблематике.Продолжениемэтойработысталиизда
ниямонографийв1999году«Воспитаниекультурымежнациональногообщениястудентов»всоавторствесакадемикомТ.С.Садыковымив2010году«Культурамежэтническогообщения:казахстанскийопыт».Образноговоря,э
тиработыР.Б.Абсаттарова«прорубилиокно»вмирнациональнойполитикиикультурымежэтническихобщений,которуювпоследствииназовутказахстанскоймоделью,казахстанскимопытом.Названные
книгисталиважнойвехойвразвитииотечественнойполитологическойисоциально-философскойнауки,онипомоглиисправитьошибочносложившийсяобезпроблемнойнациональнойполитикиСССР.Н
аписанныеР.Б.Абсаттаровыммонографийистатьизнакомиличитательскуюаудиториюсобщейкартиноймеж
этническогообщения,сопоставляливзглядыпредставителейразличныхшкол.
Егоидеи,мысли,целинашлиотражениеивдругихоригинальныхифундаментальныхмонографияхкак«Нау
чнотехническийпрогрессимежнациональныеотношения»».«Развитиенациональныхотношений:проблемыиуп
равления»,«Политологияиеепроблемы»,которыестализаметнымсобытиемвевразийскойсоциальнополитическойнауке,атакжеучебныхпособий«Основыполитологии»вдвухтомах,«Тестыпополитологии:воп
росыиответы»,«Социология»идр.
Р.Б.Абсаттаровпоследовательностремитсясоединитьизучениефилософии,социологиииполитическихвопросовсисследованиемактуальныхтенденцийвКазахстанеиЦентральноазиатскомрегионевцелом,вы
явитьустойчивыемировоззренческиехарактеристики,определяющиеспецификуказахскогонациональногох
арактера.
Сначала2000годаученыйпроводитцеленаправленнуюивсестороннююработупораспространениювстран
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езнанийоказахстанскойполитологии,стараетсяпридатьнаучнойдеятельностивэтойсфереустойчивыйоргани
зационныйхарактер,обеспечитьееновымиисследовательскимикадрами.Дляэтогоонсоздалшколупоисследо
ваниюпроблемполитологииисоциологииизнаиболеемолодыхиперспективныхисследователей,которыевпоследствиизащитилидокторскиедиссертации.Р.Б.Абсаттаровнаибольше
евниманиеуделяетсоциальнополитическимсобытиям,которыепроисходятвсовременномКазахстане.Ондоскональноисследовалнациона
льныепроцессы,происходящиевреспублике,особоевниманиеуделяеткультуреобщенияэтносов.Важноемес
товеготрудахзанимаютисследованиягносеологии,категориальногоаппаратаиметодоврассужденияполитиковифилософов,политологовисоциологов.КомплексныйанализполитическогопроцессавКазахстане,предпринятыйРаушанбекомБурамбаевиче
мсталиважнымэтапомвразвитииотечественнойполитологии,социологиииполитическойфилософии.СущественнымшагомвделепопуляризацииполитологическойнаукивКазахстанесталипубл
икации,вышедшиевреспубликанском,атакжеработывближнемидальнемзарубежье.
Такимобразом,Р.Б.Абсаттаровбылпризнанизвестнымученымвобластиэтнополитологии,политологииво
общенетольковРеспубликеКазахстан,ноидалекозаеепределами.Еготрудыопубликованывпрестижныхнауч
ныхжурналахстранСНГидальнегозарубежья,оннеоднократновыступалсдокладамиилекциямивуниверсите
тахинамеждународныхконференциях,проходившихвкрупныхнаучныхцентрахРоссии,Украины,Беларуси,а
такжевВеликобритании,Германии,Франции,Италии,Японии,ОАЭ,ЮжнойКорее,Египте,Турции.
Р.Б.АбсаттаровоптимистичнооцениваетперспективыразвитияКазахстана,указываянарядфундаментальныхособенностейказахскойиказахстанскойтрадиционнойцивилизации,способныхпомочьпреодоле
тьтрудностимировогоэкономическогокризиса.Срединих–стремлениексоциальнойгармонизации,духсозидательности,этническаягомогенностьнаселенияивысокаяэтническаясплоченностьказахстан
цев,высокаяадаптивость.Онотмечает,чтоказахстанскаяцивилизациясохраняетсвоюуникальность,приэтомк
азахскаяфилософия,политологияспособнавнестипозитивныйвкладвмировуюкультуру,помочьпреодолетьк
райностейзападногорационализмаипрагматизма.Успешныеивыгодныевзаимодействиякультурвозможнал
ишьвтомслучае,еслиучастникидиалогаготовысохранитьимеющиесямногообразиеидейиценностей,недопу
скаянасильственнойунификации.
Р.Б.Абсаттаровнаметилдолгосрочныеперспективыисследованийвобластимежэтническогодиалогаисинт
езакультур.Ученыйуказывает,чтозамногиевекавКазахстанебылразработанэффективныймеханизм«перевар
ивания»иусвоениядостиженийиныхкультурицивилизации.Продолжающийсявнашиднипроцесссинтезаэтн
осовреспубликииказахскойдуховнойценностиопределилисущностьновогоэтапаразвитияказахстанскойцив
илизации.Приэтомискусственноеподавлениеценностейказахстанскойцивилизациипополитическимсообра
жениямвовсенеускорятпродвижениеКазахстанакзаветноймечтеобогатомнародеисильномгосударстве.Нап
ротив,такиедействиягрозятспровоцироватьглубокийкризис,способныйзатормозитьразвитиестранынамногиегоды.
ВтворчествеР.Б.Абсаттаровавозниклиновыеисследовательскиетемы,связанныесосмыслениемместаиро
лиКазахстанавЦентральнойАзии,отношениеновогоказахстанскогогосударствассоседямивобластидуховно
йкультурыиобщениямеждуними.Ученыйориентировалсвойтруднарешениеважнойзадачикультурымежэтн
ическогообщения,культурадолжнавнестисвойвкладванализновыхвызовов,дабыпомочьсохранениюцелост
ностигосударства.
Р.Б.Абсаттаровпоследовательнопризываетотечественнуюполитическую,философскуюиинтеллектуальнуюэлитуосознатьевразийскуюсущностьгеополитическойидентичностиКазахстана,чтобыотказаться
отущербнойодносторонностивовнешнейполитике.Чтобыразвиватьсяиобеспечиватьсвоиинтересы,Казахст
анунужноподдерживатьравновесиемеждузападнымииазиатскимивекторамивдипломатии,экономическомс
отрудничестве,гуманитарныхконтактах.КонкретныеаспектыэтихидейвоплощаютсявработахРаушанбекаБ
урамбаевича,посвященныеперспективамсовместногоразвитияКазахстанаиРоссии,укреплениесотрудничес
тваврамкахШОС,врешениипроблемКорейскогополуострова.
Нафоненынешнейглобальнойдезорганизацииособуюважностьобретаетказахстанскийопытсоединеният
радиционализмасоткрытостьювнешнемумиру,общениясдругимикультурамибезрастворениявних.Первым
шагомдолжнобытьперевариваниедостижениймировойцивилизациисучетомсобственныхтрадиций,илишьп
отомихиспользованиенапрактике.Онотмечает,что«геополитическоеположениеКазахстанапредопределяет
егорольсвязывающегозвенамеждуЕвропойиАзией,географическогостержняцелостногомировогоустройст
ва,факторасближенияивзаимоувязкиазиатскойиевропейскойцивилизации».Однакотакоесближениевозмож
нолишьнаосноведиалогакультур,терпимостиивнимательностикинымкультурам,отказаотпопытокнасильст
веннойтрансфор-мациичужихценностей.
СопоройнаопытКазахстана,Р.Б.Абсаттаровглубокопроанализировалпроблемысохранениянационально
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йкультурноцивилизационнойтрадициивходебыстрогореформированияобществаиеговключениявпроцессыглобализац
ии.ПрианализебудущегоКазахстанаиперспективеговзаимодействиясокружающиммиром,ученыйопираетс
янакомплексноерассмотрениеадаптивныхспособностейкмодернизациииктребованияминдустриальногооб
ществасовременнойказахстанскойцивилизациисеевековымидуховнымитрадициями.
Р.Б.Абсаттароввнессущественныйвкладвподготовкувысококвалифицированныхкадров.Подегоруковод
ствоминаучнойконсультациейподготовлено20кандидатовнаук,4докторанаук,6PhDдоктораиболее30магист
рантов.Работаяс1990годапо2010годычленомУченогоСоветапозащитекандидатскойидокторскойдиссертац
иипополитическимифилософскимнаукам,онпринималучастиеваттестациинаучнопедагогическихкадроввреспублике.
Завыдающийсявкладвразвитиеиподготовкунаучнопедагогическихкадроввреспубликеиактивнуюнаучноорганизационнуюдеятельностьонв2013годупервымсредиполитологовбылизбранчлен–
корреспондентомНациональнойАкадемииНаукРеспубликиКазахстан.
НаучнаяиорганизационнаядеятельностьР.Б.Абсаттароваполучилизаслуженноепризнаниеказахстанской
имеждународнойобщественностью.Так,онкакизвестный,авторитетныйученый-этнополитологизбранвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспор(г.Кванжу,ЮжнаяКорея).
Заплодотворнуюнаучнопедагогическуюдеятельностьв2006годуР.Б.АбсаттаровуприсуждалсягосударственныйгрантМОНРК«Луч
шийпреподавательвуза».
ЖеланиебытьпедагогомделитьсяипередаватьсвоизнанияиидеибылауРаушанбекаБурамбаевичапревыш
евсего.В1997годупрофессорР.Б.АбсаттаровперводитсянаработусАппаратаПрезидентаРКназаведываниека
федройполитологииисоциологиивАлматинскийгосударственныйуниверситетим.Абая(позжеКазНПУ).Сэт
оговремениипонастоящеевремявсянаучнопедагогическаядеятельностьР.Б.АбсаттаровавосновномсвязанасКазахскимнациональнымпедагогическим
университетомим.Абая.
Р.Б.Абсаттаровмногосилизнанийприложилдляразвитияматериальнотехническойбазы,кадровогосоставаисохранениянормальнойрабочейобстановкинакафедре.Внастоящеевре
мякафедрасталаоднойизведущихкафедруниверситетаистраны,гдетрудятся15преподавателей,втомчисле10
докторовнаук,профессоров.
Подегоруководствомкафедраполитологииисоциальнофилософскихдисциплинимелабольшиеуспехивнаучно-исследовательской,учебнометодическойиполитиковоспитательнойработах,онаявляетсятакжеикрупнымнаучнымцентромстраны.Например,подегоруководств
омзапоследниедесятьлетчленамикафедрына10языкахопубликованы22монографий(общийобъем305п.л.),3
8учебники,учебныхпособий,книги,брошюры(общийобъем790п.л.)иболее1000научныхстатейиучебнометодическихстатей(общийобъем400п.л.),изних100зарубежом(общийобъем50п.л.).
Всвоейпедагогическойдеятельностионобращаетвниманиенаучебнометодическоеобеспечениеучебногопроцесса.Имопубликованыучебныепособий«Тестыпосоциологии:вопр
осыиответы»нарусскомиказахскомязыках,«Тестыпополитологии:вопросыиответы»нарусскомиказахском
языках,«Əлеуметтану:өзектімəселелері».Екітомдық.«Саясаттнаунегздері».Екітомдық.Крометогоим,всоавт
орствесколлегамипокафедревыпущенрядметодическихразработокпоотдельнымразделамобщихиспециаль
ныхкурсов.
ЕгокафедрапровеласовместноскафедройполитологииуниверситетаКореонаучныйсеминар«PoliticalCha
ngesandEthnicKoreansinCentralAsia.Трипреподавателякафедрывыступилисдокладами.Материалысеминара
опубликованывг.Сеуле,ЮжнаяКорея»;снаучнымцентромЧоннамскогонациональногоуниверситетапроведенанаучнаяконференция«NewSilkRoadandClobalDiaspora.2012г.Шестеропре
подавателейкафедрывыступилисдокладами.Материалыконференцииопубликованывг.Кванджу,ЮжнаяКо
рея»;скафедройдиаспорыЧоннамскогонационьальногоуниверситетаЮжнойКореипроведенкруглыйстол«
Актуальныепроблемыдиаспорывсовременноммире»набазекафедрыполитологиииоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая.Атакжеопубликованы30научныхстатейпреподавателейегокафед
рывг.Берлиненанемецкомязыкевкнигах«Sozialphiloseophishe,politisheundrechticheAspektederModernisierun
gKasachstans.Berlin,2012г.-12п.л.симпактфактором»и«Politische,soziogischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.–
Berlin:VerlahDr.Koster,2013-18п.л.»ит.д.
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Впериодработыдеканомисторическогофакультетаподегоруководствомбылиопределеныосновныенапра
вленияразвитияфакультетавсоответствиисостратегиейразвитияуниверситета.Историческийфакультетунив
ерситетадосихпоробязанипомнитзаслугиРаушанбекаБурамбаевича,аименновоткрытииновыхспециальнос
тейтакихкак:«Историяименеджмент»,«Историяианглийскийязык»,«Основыправаиэкономики»,благодаряк
оторымувеличилоськоличествостудентов,желающихпоступитьнафакультетданногоуниверситета.
Налюбойдолжностионстремитсяобъективнорешатьвопросыотносящиесяксвоейкомпетенцииируководс
твоватьсяинтересамидела.Егоотличаютпринципиальность,требовательностьксебеиколлегампоработеивме
стестемотзывчивость,готовностьвсегдапомочьвсем,ктообращалсякнемуспросьбой.ПрофессоруР.Б.Абсатт
аровуприсущетакиечертыхарактера,какчеловечность,простотавобщении,особенно,состудентамиимолоды
миспециалистами,фундаментальностьобразования,энциклопедичностьзнаний,независимостьисмелостьмы
шлениявовсехсферахегодеятельностии,вособенностивнауке,огромнаяинтуицияитемперамент.
Еготворческаяиобщественнаядеятельностьвсегдапроявляетсявобъединениивокругсебяпытливойиталан
тливоймолодежи,будьтосотрудникикафедры,ааспирантыидокторанты,студентыилимагистранты.Плодотв
орныенаучныеисследованияонсовмещаетсактивнойпедагогическойиобщественнойдеятельностью.Онвосп
италбольшоечислоучеников,которыеработаютвразличныхотрасляхобщественнойжизнинетольковКазахст
ане,ноизаегопределами.
ВкладРаушанбекаБурамбаевичавразвитиенаукииобразованиявысокооцененгосударствомиобществом.
Награжденмедалью«Еренеңбегіүшін»идваждынагруднымзнаком«ЗазаслугивразвитиинаукиРеспубликиКа
захстан»,«ПочетныйгражданинКармакшинскогорайона»Кзылординскойобласти.Онзавысокиедостижения
внаучнойработенагражденПочетнымиграмотамиКазахстанаиУкраины.
СегодняпрофессорР.Б.Абсаттаровполонсилтворческойэнергиииверенглавномуделусвоейжизни–
познаватьнеизведанное,отдаватьвсесилыизнаниявоспитаниюподрастающегопоколениянаблагоразвитияК
азахстана,создаваявокругсебяатмосферутворчестваисозидания.ЖизньидеятельностьРаушанбекаБурамбае
вича–
этопримербеззаветногослужениясвоемуОтечеству,своемународу,своейземле.Основаввсемирноизвестную
научнуюшколуэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполитологии,онвнеснеоценимыйвкладвр
азвитиеотечественнойнауки,высшегообразованияи,вконечномсчете,всветлоебудущееРеспубликиКазахста
н.Р.Б.Абсаттароввсегдаопережаетсвоевремя,смотритвперед,никогданеостанавливаетсянадостигнутом.
Р.Б.Абсаттаровтрудолюбивый,дисциплинированный,исполнительный,порядочный,честныйчеловеких
орошийсемьянин.Егожена–МеруертАскарова,кандидатпедагогическихнаук,профессор,дочка–
МайяАбсаттарова-предприниматель,сын–МаратАбсаттаров–
кандидатюридическихнаук,ответственныйработник,сын–ГалымжанАбсаттаровкандидатполитическихнаук,зам.директораИнститутаполиязычногообразованияКазНПУим.Абая.Пятьвну
ковивнучек:Акранно,Диляра,Аллаяр,Алияр,АхмедияриправнукРайян.
Вгодсвоего75-летногоюбилеячленкорреспондентНАНРК,докторфилософскихнаук,профессорРаушанбекАбсаттаровполонэнергииитворческ
ихплановиготовкновымисследованиям,открытиямнаблагосуверенногоКазахстана.
ДорогойРаушанбекБурамбаевич!Вывсюжизньпреданнослужилисвоейстране.Вам,энергичному,интелл
ектуальномучеловекуниктонедаст75лет.Высейчасвхорошей«спортивно»творческойформе,обрелиценныйопытижизненнуюмудрость,стольнеобходимыевнашесложноевремя,ипоэ
томуВампредстоитещемногосделать.Наука,народнуждаетсявмногограннойинеустаннойдеятельноститаки
хверных,талантливыхиинтеллектуальныхсвоихсынов,какВы.

УЧЕНЫЙ.ЛИЧНОСТЬ.ПЕДАГОГ
З.Жаназарова–д.социол.н.,профессорКазНУимениаль-Фараби
Видныйученыйиобщественныйдеятель,действительныйчленкорреспондентНАНРК,обладательмедали«Ерененбегіүшін»,дваждынагражденныйнагруднымзнаком«Заза
слугивразвитиинаукиРеспубликиКазахстан»,обладательгосударственногогранта«Лучшийпреподавательв
уза»(2006г.),представительсовременнойплеядыученыхКазахстанаАбсаттаровРаушанбекБурамбаевичяв
ляетсянетолькоизвестнымученымполитологом,но,преждевсегофилософом,социологомвстранеизарубежом.
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ПрофессорАбсаттаровРаушанбекБурамбаевичявляетсяяркимпредставителемфилософскойшколыКазах
скогоНациональногоуниверситетаимениальФараби.ЕготрудоваядеятельностьтесносвязанасфакультетовфилософиииполитологииКазНУимениальФараби.С1971г.по1988гг.онработалнадолжностистаршегопреподавателя,затемдоцента,профессоразнамен
итого,элитногофилософско-экономическогофакультетаКазНУим.альФараби.ИменновэтигодыполучилисвоеразвитиеновыедляКазахстананаправлениянаучныхисследованийво
бластинациональныхотношений,культурымежнациональногообщения,общеказахстанскогосогласияипатр
иотизма.
С1991годаР.Б.АбсаттаровзаведующийкафедройполитическойсоциологииифилософииКазахскогоинститутаменеджмента,экономикиипрогнозированияприПрезидентеРеспубликиКазахстан,консультант
АппаратаПрезидентаРК,ас1997г.заведующийкафедройполитологииисоциологииКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаи
м.Абаяипараллельнос2000по2002гг.работалдеканомисторическогофакультетатогожеуниверситета.
ПрофессорР.Б.Абсаттаровбылинициаторовпреобразованийподготовкимолодыхспециалистов,связанны
хсреформамивсистемеобразования,с2009г.былоднимизруководителейИнститутамагистратурыиPhDдокто
рантурыКазНПУимениАбая.
Р.Б.Абсаттароввсегдаобъединялиобъединяетвокругсебяпытливуюиталантливуюмолодежь,будьтосотр
удникикафедры,аспирантыидокторанты,студентыилимагистранты.Плодотворныенаучныеисследованияо
нсовмещаетсактивнойпедагогическойиобщественнойдеятельностью.Онвоспиталбольшоечислоучеников,к
оторыеработаютвразличныхотрасляхобщественнойжизнинетольковКазахстане,ноизаегопределами.Онпод
готовил20кандидатовнаук,4докторанаук,6PhDдоктора.
ГлавныезаслугипрофессораР.Б.Абсаттароваегонаучныетруды,завысокиедостижениявобластиразвития
наукииобразованияегоудостоилиГосударственнымимедалямиинагруднымизнаками,являетсяобладателемг
осударственногогранта,награжденПочетнымиГрамотамиКазахстана,Украины,ЮжнойКореи,Турции,нала
женынаучныесвязисученымиФранции,Германииидругихстран.
Докторфилософскихнаук,профессорР.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвразвитиеполитической,социал
ьнофилософскойнаукиКазахстана.Онопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брош
юриболее600научныхиучебно-методическихстатей,которыеширокоизвестнынетольковнашейстране,ноивближнемивдальнемзарубежье.Веготрудахполученыважныенаучныерезуль
таты,имеющиекакфундаментальное,такиприкладноезначениедляполитологии,социологииифилософии.Сегоименемсвязаностановлениеиразвитиевреспубликетакихновыхнаправлений,каккультурамежнациональногообщенияиеевоспитание,этнополитическаяобщность,национальноеиобщеказахстанскоесамосознание,согласие,общеказахстанскаяконсолидация,национальныепротиворе
чияипутиихрешения,национальныеиинтеграционныепроцессы,единствоиразличиестилямышлениянародо
в,сравнительнаяполитология.
УченыйР.Б.Абсаттаровобладаетдостаточнойсмелостьюиноваторствомврешениипринципиальныхисло
жныхпроблемсоциально-политическихотношений.Внемгармоничносочетаютсякачествапытливогоученого-теоретикаипрактика,страстногосторонникановогоипрогрессивного,способноготеоретическиосмыслитьсравнительныйматериалисоздатьсвоюоригинальнуюконцепциюпопроблемамнациональн
ыхиинтеграционных,политическихисоциальныхпроцессов.Егооригинальныеифундаментальныемонограф
ии:Научнотехническийпрогрессимежнациональныеотношения;Развитиенациональныхотношений:проблемыиуправ
ления;Национальныепроцессы:особенностиипроблемы;Политологияиеепроблемыявилисьзаметнымисоб
ытиямивевразийскойсоциальнополитическойнауке,атакжеучебники,учебныепособия,тесты,публикациинастраницахгазетижурналовстран
ы.
Р.Б.АбсаттаровявляетсяоднимизосновоположниковполитическойнаукисувереннойинезависимойРеспу
бликиКазахстаниоснователемказахстанскойнаучнойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнитель
нойполитологии.Егошколаэтнополитологииширокоизвестназарубежом.Р.Б.Абсаттаровкакизвестный,авто
ритетныйученый-этнополитологизбранвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспоров(г.Кванжу,ЮжнаяКорея).
АбсаттаровРаушанбекБурамбаевичглавакрепкойидружнойсемьи,гдецаритвзаимопониманиеивзаимоуважение.ЕгосупругаМеруертапакандид
атпедагогическихнаук,профессорКазНПУим.Абая.Долгоевремятакжеработалавстенахведущеговузастран
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ыКазахскогоНациональногоуниверситетаимениальФараби.Онаизвестныйматематик,удостоенамножественныминаградамизасвоюпедагогическуюдеятельностьиподготовкумолодыхспециалистов.Еюизданымонографииимногокниг,учебныхпособ
ий.Онивместевоспитываюттроихдетей,пятерыхвнуковисамогомаленькогоправнука.
Вихсемьезамечательнаятрадиция–собиратьсявсейсемьей,вместесродителяминавсепраздничныедни,гдебыненаходились.РаушанбекБуранмбаевичвместессупругойМеруертапайсоздаютвнутреннююд
уховнуюобстановкубольшойсемьи,живутинтересамидругдруга.
ПоздравляяРаушанбекаБурамбаевичасюбилеемжелаюкрепкогоздоровья,пустьВамсопутствуетнеиссяка
емаятворческаяэнергия,бодростьдуха–оптимизмнадолгиегода.ДальнейшихВамтворческихлет!
УЧЕНИКИГОРДЯТСЯСВОИМПРОФЕССОРОМ
Н.Сейсен –к.полит.н.,доценткафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУимениАбая
Отечественнаянаукапоправугордитсянаучнойэлитой,яркимпредставителемкоторойявляетсяталантлив
ыйученыйКазахстана,членкорреспондентНАНРК,докторфилософскихнаук,профессор,заведующийкафедройполитологииисоциальн
офилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.АбаяРаушанбекБурамбаевичАбсат
таров.Онотноситсякпоколениютех,надолюкоторыхвыпалитяжелыегодыиспытаний,историческихсвершен
ий,социальныхперемен.
Р.Б.АбсаттаровзакончилфилософскийфакультетКиевскогоГосударственногоУниверситетаим.Т.Г.Шев
ченко,тамжеокончиласпирантуруидокторантуру.Именнообучениевуниверситетеоказалозначительноевлия
ниенаформированиемировоззренияинаучногоскладамышлениябудущегоученого.Аспирантскиегодыстали
благоприятнымидляростаР.Б.Абсаттаровакакученного.Именноукраинскаянаучнаяшколасталадлянегонов
ымцентромидей,гдетрудилисьлюдифеноменальнойодаренности,плеядеученыхсмировойизвестностьюкак
членыкорреспондентыАНСССР,академикиНАНУкраины,докторафилософскихнаук,профессораП.В.КопниниВ.
И.Шинкарук,лауреатЛенинскойпремии,докторфилософскихнаук,профессорИ.Д.Назаренко,членкорреспондентНАНУкраины,докторфилософскихнаук,профессорД.Ф.Острянин,докторафилософскихнау
к,профессораИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольныйидругие.
Послеокончанияаспирантурыс1971по1988гг.Р.Б.Абсаттаровработалстаршимпреподавателем,доцентом
философско-экономическогофакультетаКазахскогогосударственногоуниверситетаим.альФараби,гдеполучилисвоеразвитиеновыедляКазахстананаправлениянаучныхисследованийвобластинацион
альныхотношений,вчастности,культурымежнациональногообщения,общеказахстанскогосогласияипатрио
тизма.
НаРодине,вКазахстаненамолодогоиперспективногоученогообратиливниманиезнаменитыеученныеКаз
ахстанакакчленкорреспондентАНСССР,академикНАНРК,доктористорическихнаук,профессорБ.А.Тулепбаев,академикН
АНРК,докторфилософскихнаук,профессорД.К.Кшибеков,академикНАНРК,докторюридическихнаук,про
фессорМ.Т.Баймаханов,членкорреспондентыАНКазССР,докторафилософскихнаук,профессораБ.Б.АмантаевиН.Д.Джандильдинидруг
ие.
В19881990гг.Р.Б.Абсаттаровбылнапартийнойработе,работалпосовместительствудоцентомКазГУ.С1991г.–
заведующейкафедройполитическойсоциологииифилософииКазахстанскогоинститутаменеджмента,экономикиипрогнозированияприПрезидентеРеспубликиКазахстан,консультантАппарат
аПрезидентаРеспубликиКазахстан,ас1997г.заведующийкафедройполитологииисоциологииКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаи
м.Абаяипараллельнос2000по2002гг.работалдеканомисторическогофакультетатогожеуниверситета.Ас1сен
тября2009г.заведующийкафедройполитологииисоциальнофилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.Абая.
Р.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвразвитиеполитической,социальнофилософскойнаукиКазахстана.Онопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брош
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юриболее600научныхиучебнометодическихстатей,которыеширокоизвестнынетольковнашейстране,ноивближнемивдальнемзарубежье.
Веготрудахполученыважныенаучныерезультаты,имеющиекакфундаментальное,такиприкладноезначение
дляполитологии,социологииифилософии.
ПорезультатомопубликованныхнаучныхработР.Б.Абсаттароваможновыделитьследующиеосновныена
правленияегоисследований.Преждевсего,этоглубокиеиобстоятельныеисследованияпроблемвобластинаци
ональныхотношений,вчастности,культурымежнациональногообщения,общеказахстанскогосогласияипатр
иотизма,этнополитическойобщности,национальногоиобщеказахстанскогосамосознания,согласия,общеказахстанскойконсолидации,национальныхпротиворечийипутейих
решения,атакжеисследованиеинтеграционныхпроцессов,единстваиразличиястилямышлениянародов,проб
лемсравнительнойполитологии.
Особохотелосьбыостановитьсянаегофундаментальныхмонографияхкак«Научнотехническийпрогрессимежнациональныеотношения».–Алма-Ата:Казахстан,1977.–
7п.л.;«Развитиенациональ-ныхотношений:проблемыиуправления».-Алма-Ата:Казахстан,1982.14п.л;«Национальныепроцес-сы:особенностиипроблемы».–Алматы:Ғылым,1995.14п.л;«Культурамежэтническогообщения:казахстанскийопыт».–Алматы:Ұлағат,201215п.л.(всоавторстве).Ониявилисьзаметнымисобытиямивевразийскойсоциально-политическойнауке.
Вовсехегонаучныхработахпрослеживаетсямысльотом,чтопатриотизм,интернационализмидружбанарод
оввозниклиненапустомместе,унихглубокиекорни,общие,настоящееибудущее.Патриотизм,интернационал
измилюбовьксвоемународуявляютсяродственнымпонятиями.Ивосновекаждоголежитлюбовькчеловеку.П
оэтомуниктонедолжензамыкатьсяврамкахсвоейнации,анеобходимомыслитьобщечеловеческимиимировымикатегориями,уважатьдругиеэтносыидобиватьсяунихпочтите
льностипоотношениюксвоемународу.Именнотакойидолжнабытьжизненнаяпозициякаждогочеловека.Толь
котогдаКазахстанподниметсянауровеньразвитыхстранибудетпользоватьсяуважениемвмире.
Р.Б.Абсаттаровымнаписанцелыйрядактуальныхкниг:«Воспитаниекультурымежнациональногообщени
ястудентов:теорияипрактика».–Алматы:Гылым,1999.12п.л.(всоавторствесТ.С.Садыковым);«Политологияиеепроблемы».-Алматы:Тоганай,2007.29п.л.Ивовсехеготрудахдемократиярассматриваетсякакмноголикоеявление,целькоторогосоздаватьоптима
льноеусловиядляфункционированиястабильногообщества,вкоторомосуществляютсяисторическиепреобра
зованиявобластиэкономики,политики,возрождаетсядуховностьнарода.Ивездекраснойнитьюпроходитмыс
льовысокойнравственности.ИздесьпросматриваетсясовпадениеточекзренияГлавыгосударстваНурсултана
НазарбаеваиученогоР.Б.Абсаттарованатезадачи,которыестоятпередмолодежьюКазахстана.Президентозву
чилихвсвоемПосланиинароду«Стратегия«Казахстан-2050»:новыйполитическийкурссостоявшегосягосударства»:«Нашамолодежьдолжнаучиться,овладеватьновымизнаниями,обретатьновейшиенавыки,умелоиэффективноиспользоватьзнанияитехнологиивповседневнойжизни.
Мыдолжныдляэтогосоздатьвсевозможности,обеспечитьсамыеблагоприятныеусловия.
Технологическиеоткрытиякардинальноменяютструктуруипотребностимировыхрынков.Мыживемужев
совершенноинойтехнологическойреальности,нежелиранее...Мыдолжныбытьактивнымиучастникамиэтих
процессов».Именнонапостроениелучшегобудущего,навоспитаниеновогоинтеллектуальногопоколенияказ
ахстанцевнацеленынаучныетрудыР.Б.Абсаттарова.
ДлябудущихспециалистовонвпервыевКазахстаненагосударственномязыкенаписалучебноепособие«Со
циология:актуальныепроблемы.Вдвухтомах».-Алматы:Карасай,2013,2014.-1том24,9п.л.;2том25п.л.;«Основыполитологии.Вдвухтомах».–Алматы:Карасай,2011,2012.–1том27,5п.л.;2том27п.л.
ПоперечисленнымтрудамР.Б.Абсаттароваобучалосьиобучаетсянеоднопоколениестудентов,магистрант
ов,будущихдокторов.КакговорилГекторХьюМанро\Саки/:«Оноткрылсебясамищедроподелилсяэтимоткр
ытиемсцелымсветом».
КакодинизведущихученыхвобластиполитическойисоциальнофилософскойнаукиКазахстана,онактивноучаствуетвподготовкенаучнопедогогическихкадров.Подегонаучнымруководствомзащитились20кандидатовнаук,4докторанаук,6PhDдоктора.С1990годапо2010годыонбылчленомУченогоСоветапозащитекандидатскойидокторскойдиссертациипополитическимифилософскимнаукам.
Р.Б.Абсаттароввсегдаобъединялиобъединяетвокругсебяпытливуюиталантливуюмолодежь,будьтосотр
удникикафедры,аспирантыидокторанты,студентыилимагистранты.Плодотворныенаучныеисследованияо
нсовмещаетсактивнойпедагогическойиобщественнойдеятельностью.Онвоспиталбольшоечислоучеников,к
оторыеработаютвразличныхотрасляхобщественнойжизнинетольковКазахстане,ноизаегопределами.Егоуч
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еникисегодняпредставляютсобойновоепоколениенетолькоученыхвобластиполитологииисоциальнофилософии,ноикреативныхменеджероввузовскогоипослевузовскогообразования,обучающихивоспитыва
ющихспециалистовдлясуверенногоКазахстана.
ВсектоработалсРаушанбекомБурамбаевичемговорят,чтоонипрошлишколуАБСАТТРОВА.Можноприв
естимногочисленныепримерытого,какабитуриентыстановилисьстудентамиисовременемвырасталидопрофессора,заслуженныхпедагогов,профессионаловсвоегодела.
Навсехдолжностях,гдебыниработалР.Б.Абсаттаров,онпроявилсебякакталантливыйруководитель,превосходныйнаставникмолодежи,интеллигентный,обладающийнезауряднымиорганизаторскимиспособностямичеловек.Онсочетаетвсебеделовитостьитворческийподходкрешениюстоящихпереднимпр
облем,принципиальностьивысокуюответственность,прекрасныечеловеческиекачества,такиекаквниматель
ноеотношениекпреподавателямистуденческоймолодежи.ПодаваяличныйпримерРаушанбекБурамбаевичт
ребователенкподчиненным,чтоспособствуетсозданиювлюбомколлективеделовойивтожевремядоброжелат
ельнойобстановки.Подегоруководствомкафедраполитологииисоциальнофилософскихдисциплинимеетбольшиеуспехивнаучно-исследовательской,учебнометодическойиполитико-воспитательнойработе,онаявлялсяоднойизведущихкафедрсоциальнополитическихнаукикрупнымнаучнымцентромстраны.Например,подегоруководствомзапоследнийдесятьл
етчленамикафедрына10языкахопубликованы:22монографий(общийобъем305п.л.),38учебников,учебныхп
особий,книг,брошюр(общийобъем790п.л.)иболее1000научныхиучебнометодическихстатей(общийобъемболее400п.л.),изних100зарубежом(общийобъем40п.л.).Накафедрехорош
аядисциплинаихорошийморально-психологическийклимат,творческаяатмосфера.
Р.Б.АбсаттароввыступалснаучнымидокладамиилекциямивуниверситетахинаучныхцентрахГермании,А
нглии,Франции,Италии,ЮжнойКореи,Турции,Японии,Египта,ОАЭ,России,Украины,Белоруссииидругихс
транах.Онопубликовалзарубежомболее60научныхстатей.Егокафедрасотрудничаетсмногиминаучнымиуче
реждениямизарубежныхстран.Результатомэтогосотрудничестваявляетсяпроведениепоегоинициативесовм
естныхсеминаров,круглыхстолов,научныхконференций,симпозиумивыпусккниг.
Например,подегоруководствомкафедрапровеласовместноскафедройполитологииуниверситетаКореона
учныйсеминар«PoliticalChangesandEthnicKoreansinCentralAsia.Трипреподавателякафедрывыступилисдокл
адами.Материалысеминараопубликованывг.Сеуле,ЮжнаяКорея»;снаучнымцентромЧоннамскогонациона
льногоуниверситетапроведенанаучнаяконференция«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora.2012г.Шестеропре
подавателейкафедрывыступилисдокладами.Материалыконференцииопубликованывг.Кванжу,ЮжнаяКорея»;скафедройдиаспорыЧоннамскогонациональногоуниверси
тетаЮжнойКореипроведенкруглыйстол«Актуальныепроблемыдиаспорывсовременноммире»набазекафед
рыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая.Атакжеопубликованы30научныхстатейпреподавателейегокафед
рывг.Берлиненанемецкомязыкевкнигах«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisieru
ngKasachstans.Berlin,2012г.-12п.л.симпактфактором»и«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-18п.л.».
Р.Б.Абсаттаровсосредотачиваетсвоевниманиенанаучно-исследовательскойработе,учебно-воспитательномпроцессе,повышениикачестваподготовкиспециалистов.Врамкахразработаннойвуниверситетестратегиимодернизацииобразованияразвиваютсядвухдипломноеобразованиеиакадемическаямобильнос
тьсприлечениемопытамногихуниверситетовближнегоидальнегозарубежьямировогоуровня.
Онвсегдаговоритоединстветеорииипрактикивпроцессеобучения,глубокомзнаниипрофилирующихдисциплин.Какпедагог,профессионалвысокогокласса,цельностьюсвоейнатурыидоброжелательностьюкколлегам,докторантомимагистрантамонявляетсобойпримердлямногих.Онпродолжаетготовитьив
ыпускатьспециалистов,успешноработающихвовсехсферахнашейреспублики.Вполнезакономерно,чтогосу
дарстводостойнооценилоеговкладвразвитиеобразованиестранынаградивмедалью«Еренеңбегіүшін»идваж
дынагруднымзнаком«ЗазаслугивразвитиинаукиРеспубликиКазахстан».Онтакжеобладательгосударственн
огогранта«Лучшийпреподавательвуза»(2006г.).Р.Б.Абсаттаровзавысокиедостижениявнаучнойработебылн
агражденПочетнымиграмотамиКазахстанаиУкраины.
КакотмечалГесиод«истинновеликтотчеловек,которыйсумеловладетьсвоимвременем»иэтисловавполно
ймереможноотнестикученомубольшойбуквойРаушанбекуБурамбаевичу.
РаушанбекБурамбаевичАбсаттаров–
основательказахстанскойнаучнойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполитологии.Ег
ошколаэтнополитологииширокоизвестназарубежом.
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КакпишетизГерманиидокторфилософскихнаук,профессорАкадемииведущихкадровБундесфераИоганн
Рау:«Человеконершистый,бойцовскойпороды,сочетающийвсебенетольковысокийуровеньнаучногомышле
ния,ноистратегико-политическиевосприятиеиосвоениесоциальнойдействительности.Он–
радетельказахскихкультурныхценностейивтожевремяярковыраженныйинтернационалист,готовыйквоспр
иятиюлюбыхположительныхкультурныхценностейдругихнародов».
Р.Б.Абсаттаровсвоимсамоотвержнымтрудом,врезультатекоторогорождалисьуникальныенаучныеиссле
дование,продолжаетисполнятьсвойсвященныйдолгпередобществом.
Нодлянас,коллегиучеников,РаушанбекБурамбаевич–бессменныйруководитель,глубокоуважаемыйзаведующийкафедройполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУимениАбая.Егонаучнаяшколанайдетсвоепродолжениенетольковученика
х,ноивследующихпоколенияхученыхнашегосуверенногоКазахстана.
Профессорско–преподовательскийколлектививсеученикиискреннепоздравляютсвоегонаставника,мэтравысшегооброзаванияКазахстана,основателяшколыэтнополитологиис75летнимюбелеем.Отвсейдушижелаемвам,РаушанбекБурамбаевич,долгихлетжизниикрепкогоздоровья.Оста
вайтесьвстроюипродолжайтещедроделитьсясвоимиопытомизнаниями!
Р.Б.АБСАТТАРОВ–УЧЕНЫЙПОЛИТОЛОГ-СОЦИОЛОГ-ФИЛОСОФ
Ф.Султанова–к.и.н.,доценткафедрыполитологииисоциально-философских
дисциплинКазНПУим.Абая
МнеоченьхочетсядорогиедрузьяпознакомитьВассоченьинтереснымчеловеком,БлистательнымТеорети
ком,аглавноеПедагогомсБольшойБуквы.ИменноречьсейчаспойдетоАбсаттаровеРаушанбекБурамбаевиче.
МыстараемсябытьдостойнымипродолжателямиделанашегоНаставникаиУчителяР.Б.Абсаттарова.Онимеетблистательнуютеоретическуюбазу,благодарякоторойделитсяисосвоимивоспита
нникамииколлегами,нежалеянисвоегоопыта,нисвоихзнаний,нивремени.ЯкаквоспитанницаисторическогофакультетаиегоколлегаблагодарнаРаушанбекуБурамбаевичузато,чтоонмн
епомогнайтисебявнаучнопедагогическойсфере.Магистрантыждутегозанятийкакманнынебесной.Вотияхочунемногоболееподробнее
остановитсянатворческомижизненномпутиэтогозамечательногоЧеловека,ПрофессионалаСвоегоделаиПед
агога.
РаушанбекБурамбаевичэтоодинизсамыхуважаемыхпедагоговКазНПУим.Абая.Этотчеловеквсегдаработаетдлятогочтобыеговоспи
танникибылиблистательнымивсвоемделе.Онвсегдарадуетсяуспехамсвоихучеников,когдаони,например,го
ворят,чтовыступилинаконференции,илиполучиликакую-топремиюкакучастникиолимпиадиликонкурсов.
РаушанбекБурамбаевичпреподаеттеоретическиепредметы,чтотакженеобходимымагистрантамидоктор
антам.Егоэрудициянастолькобезгранична,чточтобывынеспросилиналюбуютематику,онвсегдавсезнает.Пр
иэтомонвсегдаскромениинтеллигентен,счудеснойулыбкойнаегодобромлице.
РаушанбекБурамбаевичстимулируетнас,имывсегдастремимсябытьтаким-какон.Он–
психолог.Онбоготворитмолодежь,глубокоуважаетколлег-ученых.
Атеперьмнехотелосьбыостановитсяпоближенаважнейшихвехахегобиографии.Онзакончилфилософски
йфакультетКиевскогогос.Университетаим.Т.Г.Шевченко(1967г.),тамжеаспирантуру(1970г.)идокторантур
у(1982г.).Темаегодокторскойдиссертации:«Научнотехническаяреволюцияиинтернационализацияобщественнойжизни:социально-философскийанализ»Киев,1990г.
Следуетотметить,чтобольшоевлияниеипомощьоказалинаформированиеАбсаттароваР.Б.какученого:уч
еныеУкраины:членыкорреспондентыАНСССР,академикиНАНУкраины,докторафилософскихнаук,профессораП.В.КопниниВ.
И.Шинкарук,лауреатЛенинскойпремии,докторфилософскихнаук,профессорИ.Д.Назаренко,членкорреспондентНАНУкраины,докторфилософскихнаук,профессорД.Ф.Острянин,докторафилософскихнау
к,профессораИ.В.Бичко,В.С.Дмитриченко,А.И.Доронченков,И.Ф.Надольный;ученыеКазахстана:членкорреспондентАНСССР,академикНАНРК,доктористорическихнаук,профессорБ.А.Тулепбаев,академикН
АНРК,докторфилософскихнаук,профессорД.К.Кшибеков,академикНАНРК,докторюридическихнаук,про
фессорМ.Т.Баймаханов,членыкорреспондентыАНКазССР,докторафилософскихнаук,профессораБ.Б.АмантаевиН.Д.Джандильдин.
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Трудовуюдеятельностьначалв1958г.водителемвсовхозеим.ЛенинаКармакшинскогорайонаКзылОрдинскойобласти,затемслужилврядахСоветскойАрмии(19591962гг.).С1971по1988гг.Р.Б.Абсаттаровработалстаршимпреподавателем,доцентомфилософскоэкономическогофакультетаКазахскогогосударственногоуниверситетаим.альФараби,гдеполучилисвоеразвитиеновыедляКазахстананаправлениянаучныхисследованийвобластинацион
альныхотношений,вчастности,культурымежнациональногообщения,общеказахстанскогосогласияипатрио
тизма.В1988-1990гг.Р.Б.Абсаттаровбылнапартийнойработе.С1991г.–
заведующийкафедройполитическойсоциологииифилософииКазахстанскогоинститутаменеджмента,эконо
микиипрогнозированияприПрезидентеРеспубликиКазахстан,консультантАппаратаПрезидентаРеспублик
иКазахстан,ас1997г.заведующийкафедройполитологииисоциологииКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаи
м.Абаяипараллельнос2000по2002гг.работалдеканомисторическогофакультетатогожеуниверситета.Закоро
ткоевремядеканстваоноткрылприисторическомфакультететакиеспециальности,как«историяианглийскийя
зык»,«историяименеджмент»ипоказалвысокийнаборстудентов.Атакжев2001годудляфакультетанастажиро
вкувместо1сегопомощьюбыловыделено3местастажераисследователя,одноизнихвыпаломне,благодарячемуявсрокзащитилакандидатскуюдиссертацию.Ас1сентя
бря2009годаипосегодняшнийденьзаведуеткафедройполитологииисоциальнофилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.Абая.
Р.Б.Абсаттароввнесогромныйвкладвразвитиеполитической,социальнофилософскойнаукиКазахстана.Онопубликовалнадевятиязыках40монографий,книг,учебныхпособий,брош
юриоколо600научныхиучебнометодическихстатей,которыеширокоизвестнынетольковнашейстране,ноивближнемивдальнемзарубежье.
Р.Б.Абсаттаровобладаетдостаточнойсмелостьюиноваторствомврешениипринципиальныхисложныхпр
облемсоциально-политическихотношений.Внемгармоничносочетаютсякачествапытливо-гоученоготеоретикаипрактика,страстногосторонникановогоипрогрессивного,способноготеоретическиосмыслитьсравнительныйматериалисоздатьсвоюоригинальнуюконцепциюпопроблемамнациональных
иинтеграционных,социальныхиполитическихпроцессов.Обэтомсвидетельствуютегооригинальныеифунда
ментальныемонографии:Научнотехническийпрогрессимежнациональныеотношения(1977);Развитиенациональныхотношений:проблемыи
управления(1982);Национальныепроцессы:особенностиипроблемы(1995);Воспитаниекультурымежнацио
нальногообщениястудентов:теорияипрактика(1999)(всоавторствесТ.С.Садыковым);Политологияиеепробл
емы(2007);Культурамежэтническогообщения:казахстанскийопыт(2012)(всоавторстве).
Р.Б.АбсаттаровявляетсяоднимизосновоположниковполитическойнаукисувереннойинезависимойРеспу
бликиКазахстаниоснователемказахстанскойнаучнойшколыэтнополитологии,этносоциологииисравнитель
нойполитологии.Егошколаэтнополитологииширокоизвестназарубежом.Р.Б.Абсаттаровкакизвестный,авто
ритетныйученый-этнополитологизбранвицепрезидентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспоров(г.Кванжу,ЮжнаяКорея).
Подегоруководствомкафедраполитологииисоциальнофилософскихдисциплинимеетбольшиеуспехивнаучно-исследовательской,учебнометодическойиполитико-воспитательнойработе,онаявлялсяоднойизведущихкафедрсоциальнополитическихнаукикрупнымнаучнымцентромстраны.Например,подегоруководствомзапоследнийдесятьл
етчленамикафедрына10языкахопубликованы:22монографий,38учебники,учебныхпособий,книги,брошюр
ыиболее1000научныхиучебнометодическихстатей,изних100зарубежом.Накафедрехорошаядисциплинаихорошийморальнопсихологическийклимат,творческаяатмосфера.
Р.Б.АбсаттароввыступалснаучнымидокладамиилекциямивуниверситетахинаучныхцентрахВеликобрит
ании,Германии,Франции,ЮжнойКореи,Турции,Японии,Египта,ОАЭ,России,Украины,Белоруссииидруги
хстранах.Онопубликовалзарубежомболее60научныхстатей.Егокафедрасотрудничаетсмногиминаучнымиу
чреждениямизарубежныхстран.Например,егокафедрапровеласовместноскафедройполитологииуниверсит
етаКореонаучныйсеминар«PoliticalChangesandEthnicKoreansinCentralAsia.СкафедройдиаспорыЧоннамско
гонациональногоуниверситетаЮжнойКореипроведенкруглыйстол«Актуальныепроблемыдиаспорывсовре
менноммире»набазекафедрыполитологииисоциально-философскихдисциплинКазНПУим.Абая2324апреля2015г.
Р.Б.Абсаттароввсегдаобъединялиобъединяетвокругсебяпытливуюиталантливуюмолодежь,будьтосотр
удникикафедры,магистрантыидокторанты.Плодотворныенаучныеисследованияонсовмещаетсактивнойпе
162

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

дагогическойиобщественнойдеятельностью.Онподготовил20кандидатовнаук,4докторанаук,6PhDдоктора
иболее30магистрантов.
Яблагодарюсудьбу,чтомнедовелосьработатьприРаушанбекеБурамбаевичекакдеканаисторическогофак
ультета,асейчасбытьоднимизчленовегокомандыкафедры.Ясчитаю,чтоещемногомуможнонаучитьсяупрекрасного,прирожденногопедагогаиподлинногоин
теллигентаРаушанбекаБурамбаевичаАбсаттарова.
НАБЛАГОНАУКИИКАЗАХСТАНА
К.Мирзоев–зав.кафедройвосточныхязыковКазНПУим.Абая,
членСоветаАссамблеинародаКазахстана,д.филол.н.,профессор
Свое75-летиеотмечаетизвестныйказахстанскийученый,заведующийкафедройполитологииисоциально-философскихдисциплинКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаимениАбая,членкорреспондентНАНРК,докторфилософскихнаук,профессорРаушанбекАбсаттароводинизосновоположниковполитическойнаукинезависимогоКазахстана,основательказахстанскойнаучной
школыэтнополитологии,этносоциологииисравнительнойполитологии.Егошколаэтнополитологиишироко
известназарубежом.Р.Б.Абсаттаровкакавторитетныйученый-этнополитологизбранвице-президентомВсемирнойассоциацииглобальныхисследованийGlobalдиаспоров(г.Кванжу,ЮжнаяКорея).
УченыйсмировымименемРаушанбекАбсаттаровникогданевходилвкатегориюсчастливчиков,которымж
изньпреподноситвсе«натарелочкесголубойкаемочкой».Ноонсчастливтем,чтовсегодобивалсясвоимтрудом,
упорствомицелеустремленностью.Несправедливоосужденныйвгодысталинскихрепрессийотецимать,преб
ываниевдетскомдоме,работаводителемвсовхозеим.ЛенинаКармакшинскогорайонаКзылОрдинскойобласти,службавармии,огромныйконкурсвуниверситет,любаяизэтихжизненныхвехмогластатьпрепятствиемнапутикизбраннойцели:получитьобразование,статьуч
енымчеловеком.Ноунегохватилохарактеравыдержатьжизненныеиспытания.ДемобилизованныйизрядовСо
ветскойАрмиивдолжностикомандиравзвода,онпоступилнафилософскийфакультетКиевскогогосударствен
ногоуниверситетаимениТарасаШевченко.Спустянескольколеттамжезакончиласпирантуру,защитивв1970г
одукандидатскуюдиссертациюпопроблемесближениянацийнаматериалахКазахстанаиУкраины,азатемидо
кторскую.
Сегодняаксакалстеплотойвспоминаетзамечательныхукраинскихученых,которыебылиегоучителямивст
уденческиегоды,оказалибольшуюпомощьвегостановлениикакученого.ЭточленкорреспондентАНСССР,академикНАНУкраины,профессорПавелКопнин,академикиНАНУкраиныВлади
мирШинкарук,ДмитрийОстрянинимногиедругие,ктооказалвлияниенаформированиенаучногомировоззрен
ияР.Б.Абсаттарова.Именноукраинскаяшкола,гдетрудилиськорифеинаукисмировымименем,явиласьдлянег
оистокомсобственныхнаучныхидей.Атемаегодокторскойдиссертациисталав1990мгодуоднойизнаиболееактуальныхвСССР:«Научнотехническаяреволюцияиинтернационализацияобщественнойжизни:социально-философскийанализ».
Большуюрольвегонаучномростесыгралииизвестныеказахстанскиеученые:членкорреспондентАНСССР,академикНАНРКБайдабекТулепбаев,академикиНАНРКДосмухамедКшибеков,
МуратБаймаханов,члены-корреспондентыРКБеккетАмантаев,НурымбекДжандильдинидругие.В19711988годахРаушанбекБурамбаевичАбсаттаровработалстаршимпреподавателем,доцентомфилософскоэкономическогофакультетаКазахскогогосударственногоуниверситетаим.Кирова,гдеполучилисвоеразвити
еновыедляКазахстананаправлениянаучныхисследованийвобластинациональныхотношений.Иперейдянапа
ртийнуюработу,онпосовместительствуоставалсядоцентомКазГУ.С1991годаон–
заведующейкафедройполитическойсоциологииифилософииКазахстанскогоинститутаменеджмента,эконо
микиипрогнозированияприПрезидентеРеспубликиКазахстан,консультантАппаратаПрезидентаРеспублик
иКазахстан.С1997годавсянаучнаяРаботаРаушанбекаБурамбаевичасвязанасКазахскимнациональнымпедаг
огическимуниверситетомим.Абая,гдеонсначалавозглавилкафедруполитологииисоциологии,параллельнод
вагодапроработавдеканомисторическогофакультетауниверситета,ас2009годазаведуеткафедройполитолог
ииисоциальнофилософскихдисциплин(магистратурыиPhDдокторантуры)КазНПУим.Абая.ЗаэтигодыР.Б.Абсаттароввне
согромныйвкладвразвитиеполитиче-ской,социальнофилософскойнаукинезависимогоКазахстана.Онопубликовалоколо40монографий,книг,учебныхпособий,б
рошюриоколо600научныхиучебно163
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методическихстатейнадевятиязыкахмира,ставшихширокоизвестныминетольковнашейстране,ноивближне
мивдальнемзарубежье.Веготрудахполученыважныенаучныерезультаты,имеющиекакфундаментальное,та
киприкладноезначениедляполитологии,социологиииполитическойфилософии.СегодняР.Б.Абсаттаров–
ведущийспециалиствобластистановленияиразвитиятакихновыхнаправлений,каккультурамежнационально
гообщенияиеевоспитание,этнополитическаяобщность,национальноесамосознаниеиобщеказахстанскоесог
ласие,общеказахстанскаяконсолидация,национальныепротиворечияипутиихрешения,этническиеиинтегра
ционныепроцессы,единствоиразличиестилямышлениянародов,сравнительнаяполитология.Вполеегоособо
говнимания–
развитиеисторииикультурымногочисленныхэтносовреспублики.СредиегонаучныхтрудовР.Абсаттаровам
ожновыделитьмонографии«Научнотехническийпрогрессимежнациональныеотношения»,«Развитиенациональныхотношений:проблемыиупр
авление»,«Культурамежэтническогообщения:казахстанскийопыт»,которыеговорятонем,какоборигинальноммыслителе,сумевшемсказатьсвоеслововсложныхпроблемахфилософии,политологииисоциологии.Закономерным
представляетсятотфакт,чтоименноподобщейредакциипроф.Р.Б.Абсаттароваразработаниизданфундамента
льныйнаштрудвдвухтомах:«Курды.Историяисовременность»,гдетщательнобылоизученаистория,культура
,социальнаяструктура,политикаисовременноесостояниякурдскогонародавразличныхстранах(Алматы,Ұла
ғат,2015г.)Коллегиотмечаютсмелостьиноваторствоученоговрешениипринципиальныхисложныхпроблемс
оциальнополитическихотношенийвобществе,способногосоздатьсвоюоригинальнуюконцепциюпопроблемамнацио
нальныхиинтеграционных,политическихисоциальныхпроцессов.Пословамизвестныхученыхстраны,вРау
шанбекеБурамбаевичегармоничносочетаютсякачествапытливогоученоготеоретикаипрактика,страстногосторонникавсегоновогоипрогрессивного.
РекторКазахскогонациональногопедагогическогоуниверситетаим.Абая,академикСерикПралиевговори
т:«Огромнаяэрудиция,таланттонкочувствоватьсовременность,умениеаргументированоотстаиватьсвоюпозициюявляютсянеотъемлемымичертамикрупногосовременногоученогоРаушанбекаБуранбаев
ичаАбсаттарова.Своихколлегонпоражаетинициативностью,трудолюбием,ответственностьювовсем,дисциплинойитребовательностью,преждевсегоксебе.Подегоруководствомкафедраполитологи
иисоциологиидостиглабольшихуспеховвнаучно-исследовательской,учебно-методическойиполитиковоспитательнойработе,онасталаоднойизведущихкафедрсоциальнополитическихнаукикрупнымнаучнымцентромстраны.Хорошийморальнопсихологическийклимат,творческаяатмосферацарятинакафедреполитологииисоциальноэкономическихдисциплинИнститутамагистратурыидокторантурыPhDКазНПУ,которуюонвозглавляет.Он
оченьзаботливоотноситсяксослуживцам,содействуетихпрофессиональномуинравственномуросту».
ИмяпрофессораАбсатттароваизвестнонетольковСНГ,ноивдальнемзарубежье,егонаучныедокладыилек
циизвучаливуниверситетахинаучныхцентрахЮжнойКореи,Турции,Японии,ОАЭ,Египта,России,Украины
,Беларуси.Егокафедрасотрудничаетсомногиминаучнымиучреждениямизарубежныхстран.Результатомэтог
осотрудничестваявляетсяпроведениепоегоинициативесовместныхсеминаров,круглыхстолов,научныхкон
ференций,симпозиумивыпусккниг.Например,подегоруководствомзапоследнийдесятьлетчленамикафедры
на10языкахопубликованы:22монографий(общийобъем305п.л.),38учебники,учебныхпособий,книги,брош
юры(общийобъем790п.л.)иболее1000научныхиучебнометодическихстатей(общийобъемболее400п.л.),изних100зарубежом(общийобъем50п.л.).
КафедрапровеласовместноскафедройполитологииуниверситетаКореинаучныйсеминар«PoliticalChange
sandEthnicKoreansinCentralAsia.Трипреподавателякафедрывыступилисдокладами.Материалысеминараопубликованывг.Сеуле,ЮжнаяКорея»;снаучнымцентромЧоннамскогонациональногоуниверс
итетапроведенанаучнаяконференция«NewSilkRoadandtheGlobalDiaspora.2012г.Шестеропреподавателейка
федрывыступилисдокладами.Материалыконференцииопубликованывг.Кванжу,ЮжнаяКорея»;2324апреля2015г.набазекафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абаяпроведенкруглыйстол«Актуальныепроблемыдиаспорывсовреме
нноммире»скафедройдиаспорыЧоннамскогонациональногоуниверситетаЮжнойКореи.Материалыкругло
гостолаопубликованывпечати.
Известны30научныхстатейпреподавателейкафедры,опубликованныхвБерлиненанемецкомязыкевкнига
х«Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheAspektederModernisierungKasachstans.Berlin,2012г.12п.л.симпактфактором»и«Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.164
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Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-18п.л.»ит.д..ПрофессорАбсаттаровразработалсовместносиздателем–
докторомКёстером–
проектизданийнаучныхработказахстанскихученыхизКазНПУим.Абаянавесьманеобременительныхдляуни
верситетаусловиях.СамР.АбсаттароввпоследниегодыактивносотрудничаетснемецкимпрофессоромИоганн
омРау.
Докторфилософскихнаук,профессорАкадемииведущихкадровБундесфера,почетныйдокторАНАзербай
джанаИоганнРауговорит,чтопоследниеихисследованиявобластипроблемдиаспоризациисовременныхобще
ств(городские,страноведческие,региональныеиглобальныеаспекты)«касаютсямалоисследованнойпроблем
атикиисторичностичеловеческихэмоцийиихдетерминированностьдухов-норелигиознымииполитическимиобстоятельствами».Касаясьличностныхкачествколлеги,немецкийпрофессо
ротмечает:«Человеконершистый,бойцовскойпороды,сочетающийвсебенетольковысокийуровеньнаучного
мышления,ноистратегико-политическоевосприятиеиосвоениесоциальнойдействи-тельности…Он–
радетельказахскихкультурныхценностейивтожевремяярковыраженныйинтернационалист,готовыйквосприятиюлюбыхположительныхкультурныхценностейдругихнародов».
Р.Б.Абсаттаровымнаписанцелыйрядактуальныхкниг:«Воспитаниекультурымежнациональногообщени
ястудентов:теорияипрактика»(Алматы:Гылым,1999.12п.л.(всоавторствесТ.С.Садыковым),«Национальные
процессы:особенностиипроблемы»(Алматы:Ғылым,1995.14п.л.),«Политологияиеепроблемы»(Алматы:То
ганай,2007.29п.л.)«Культурамежэтническогообщения:казахстанскийопыт»(Алматы:Ұлағат,2012.15п.л.)(в
соавторстве),которыеявилисьзаметнымисобытиямивевразийскойсоциальнополитическойнауке.Вовсехегонаучныхработахпрослеживаетсямысльотом,чтопатриотизм,интернационал
измидружбанародоввозниклиненапустомместе,унихглубокиекорни,изкоторыхпроизрастаютпонятияобще
национальногосогласия,единстванародаКазахстана.Именнотакойидолжнабытьжизненнаяпозициякаждого
казахстанца.ТолькотогдаКазахстанподниметсянауровеньразвитыхстранибудетпользоватьсяуважениемвм
ире.ИздесьпросматриваетсясовпадениеточекзренияГлавыгосударстваНурсултанаНазарбаеваиученогоР.Б.
Абсаттаровапоповодузадач,которыестоятпередстраной,переднашимнародом.Именнонапостроениелучшег
обудущего,навоспитаниеновогоинтеллектуальногопоколенияказахстанцевнацеленынаучныетрудыР.Б.Аб
саттарова.
ДлябудущихспециалистовонвпервыевКазахстаненагосударственномязыкенаписалучебноепособие«Со
циология:актуальныепроблемы.Вдвухтомах»(Алматы:Карасай,2013,2014.–
1том.24,9п.л.,2том,25п.л.),«Основыполитологии.Вдвухтомах»(Алматы:Карасай,2011,2012.–
1том.27,5п.л.,2том,27п.л.).ПотрудамР.Б.Абсаттароваобучалосьиобучаетсянеоднопоколениестудентов,маг
истрантов,будущихдокторов.НеоценимызаслугиР.Б.Абсаттаровавпедагогическойдеятельности.Напротяж
ениисорокалетончитаетлекциистудентамКазНУим.АльФараби,КазНПУим.Абаяидругихведущихучебныхзаведенийстраны.Толькопополитическимнаукамонподг
отовил18кандидатовичетырехдокторовнаук.Многиеизучениковсталиизвестнымигосударственнымииобще
ственнымидеятелями,успешноработаютнетольковКазахстане,ноизаегопределами.
Средиегоучениковдостойноеместозанимаютипредставителикурдскогоэтноса,которыеполучилистепен
ибакалавраимагистра,защитиликандидатскуюидокторскуюдиссертации.В.Г.Набиев,защитившийдиссертациюподруководствомР.Б.Абсаттарованатему:«ИсторияикультуракурдскойдиаспорывКазахс
тане»,сегодняявляетсяоднимизруководителейкурдскойобщиныреспублики.Проблемыизученияисториику
рдскогонарода,егоролииместавмеждународномсообществе,егосоциальнообщественногоположения,сталиоднимиизболееизучаемыхтемвдеятельностипрофессораР.Б.Абсаттарова.
Вразныегодывнаучныхизданияхимопубликованрядстатей,посвященныхисторикокультурнойжизникурдов,втомчисленамивсоавторстветаких,как«КурдскиедиаспорывЦентральнойАзии»,«
КурдскиедиаспорывРоссиииКавказскомрегионе»идругих.РаботатьвместеспрофессоромАбсаттаровымнад
проблемнымистатьями–
этозначитпроникатьсяегоубежденностью,егометодологией,егонаучнойстрастностьюипытливостью.
Ученый,педагогвсегдаобъединялиобъединяетвокругсебяталантливую,ищущуюмолодежь,будьтосотру
дникикафедры,аспирантыидокторанты,студентыилимагистранты.«Егоученикисегодняпредставляютсобой
новоепоколениенетолькоученыхвобластиполитологииифилософии,ноикреативныхменеджероввузовского
ипослевузовскогообразования,обучающихивоспитывающихспе-циалистовдлясуверенногоКазахстана,говоритН.Сейсен,кандидатполитическихнаук,доценткафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая.Все,ктоработалсРаушанбекомБоранбаевичем,говорят,чтоонипрошлишколуАбсаттарова.Егонаучнаяшкол
анайдетсвоепродолжениенетольковучениках,ноивследующихпоколенияхученыхнашегосуверенногоКазахстана».
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Говорят,большоевидитсянарасстоянии.ПрислушаемсяксловамнемецкогоколлегиИоганнаРау:«Раушан
бекАбсаттаров–
основательнесколькихнаучныхшкол,общепризнанныйкрупныйученый,яркаяличность,интеллектуалХХІве
ка.Еготворческоенаследиеявляетсябесценнымвкладомнетольковразвитиеказахстанскойполитическойнаук
и,ноивобществоведениевцелом.Своимсамоотверженнымтрудом,врезультатекоторогорождалисьуникальн
ыенаучныеисследования,онпродолжаетисполнятьсвойсвященныйдолгпередобществом,наблагонаукииего
любимойОтчизны–РеспубликиКазахстан».Пустьжетакбудетещедолгиегоды!
Мерейтойғажасалғанбаяндама
ӨНЕГЕЛІОТБАСЫ
М.Ермағанбетов–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңбіріншіпроректоры,
ҚРҰҒАмүшесі,химияғылымдарыныңдокторы,профессор
Құрметтізиялықауым!Бүгінуниверситетіміздеүлкенмерейтойдыатапөтпекпіз.Еліміздеғанаемес,шетелд
едебелгіліағамызҚРҰҒАкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,РаушанбекБоранбайұлыƏбсаттаровтың75жасқатол
уыменжəнеуниверситетіміздіңпрофес-соры,педагогикағылымдарыныңкандидаты,математикғалымМеруертАсқарқызыАсқароваапайы-мыздың70жасқатолумерейтойларыменқұттықтаймыз.
ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңкорреспондентмүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессор,ƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлы1997жылданбе
рібіздіңАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі.Соныменбірге2000ж.2002ж.дейінсолуниверситеттіңтарихфакультетініңдеканықызметінқатаратқарған.
РаушанбекБоранбайұлыбасқаратынкафедрадағыеңбектіршілігі,оныңмақсаттылығы,ұйымдасқандығығанаемес,шынайышығармашылығымен,алғақойылғанжаңаміндеттердііскеасыруғаеңбекұжымыныңб
іркісідейжұмылғанісəрекетіменерекшеленіптұрады.Кафедрамеңгерушісініңтекжұмысорнындағыкүнделіктітынымсызеңбекуақ
ыты9-10сағаттықұрайды.Меңгерушініңəділталабыкафедрамүшелерінтекшығармашылыққа,ғылымипрактикалықнəтижеліеңбеккебағдарлайды.Меңгерушініңжекебасыныңұйымдасқандығыменөзінтемірдейт
əртіптеұстауыұжымарасындабосаңшылықпеннемқұрайлылыққаорынқалдырмайды.Соныңнəтижесіндеун
иверситеттіңсаясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасыеліміздіңəлеуметтіксаясиғылымындағыжетекшікафедралардыңжəнеіріғылымиорталықтыңбірі.Оныңбасшылығыменсоңғыон
жылдакафедрамүшелері10тілде:22монография(жалпыкөлемі305б.т.),38оқулықтар,оқуқұралдары,кітаптар,
брошюлалар(жалпыкөлемі790б.т.)жəне1000-нанасағылымижəнеоқуəдістемелікмақалалар(жалпыкөлемі400б.т.аса),олардыңішінде100ішетелдерде(жалпықөлемі50б.т.)жариялады.Ғалым,ұстаз,басшыР.Б.Əбсаттаровтыңтынымсыз,үзіліссіз,біл
іктіліккенегізделгеніс-əрекетікафедрамүшелерініңəлеуметтікпсихологиялыққорғанысыныңберіктігінің,істегенқызметініңнəтижелігінің,алғақойылатынмақсаттымүдде
лердіңболашақтылығының,жоспарланғаніс-шаралардыңсөзсізнəтижеліболатыныныңкепілі.
1940жылыҚызылордаоблысыҚармақшыауданындағыЛенинатындағысовхозда(Тұрмағанбетауылы)өсі
п,жастайынанқоғамдықеңбеккеараласқанРаушанбекБоранбайұлыөмірдіңкедірбұдырлыжолдарынансабақалажүріп,өзініңмұқалмағанерікжігеріарқасындаөзіүшінде,қоғамүшіндемəндітіршілікеткенкөрнектіғалым,шəкірттерініңжүрегіненорынте
пкеншынайыұстаз,қоғамқайраткері.Оныңтұлғасынқоршағанортасындаерекшелендіріптұратынғалымныңа
дамиқасиеттері–ар-ұяттылықпенерікжігері,əділдігіменталапкерлігі.Дəлосықасиеттероныңбүкілөмірібойындағыөзініңішкібақылаушысыменрет
теушісіболыпкеледі.Жинақылықпентемірдейтəртіпоныңөмірбойғыдағдысынаайналды.Дəлосындайқасиет
теріР.Б.ƏбсаттаровтыТ.Г.ШевченкоатындағыКиевмемлекеттікуниверситетініңфилософияфакультетініңстуденті,аспирантыжəнедокторанты,солуақыттағыбүкілкеңестікОдаққа
танымаліріғалымдарКСРОҒАкорреспондент-мүшелері,УкраинаҰҒАакадемиктері,философияғылымдарыныңдокторлары,профессорларП.В.КопнинменВ.И.Шинкаруктың,Ленинсыйлығыныңлауреаты,философияғылымдарыныңдокторы,профессорИ.Д.Назаренконыңсүйіктішəкіртіетті.
Аспирантураны1970жылыаяқтап,жасғалымҚазақстанғакеліп,əлФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетініңфилософия166
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экономикафакультетіндеағаоқытушы,доцентболыпқызметінбастады.Оныңосыакадемиялықортадағыұстаз
,ғалым,тəрбиешіжəнеқоғамқайраткеріретіндегіөсужолықалыптасты.Өзіндігімолөрмінезжасғалымныңалд
ынаноқытушылық,басшылықөмірзымырапөтіпжатты.Оныңбілімділігіменұстаздығытекəріптестерітарапы
нанғанаемес,əсіресешəкірттерітарапынанүнеміжоғарыбағаланды,бағаланыптакеледі.
Р.Б.Əбсаттаровқазақстандықсаясаттануғылымыныңнегізінсалушылардыңбіріжəнеэтносаясаттану,салы
стырмалысаясаттануғылымимектебініңнегізінсалушы.Қазақстанныңсаяси,əлеуметтікфилософиялықғылымдарыныңдамуынаүлкенүлесқосты.Оныңтоғызтілде40монография,кітаптар,кітапшал
ар,оқуқұралдарыжəне600-денастамғылымижəнеоқуəдістемелікмақалаларжарияланғанытекбіздіңеліміздеғанаемес,жақынжəнеалысшетелдердедекеңіненбелгі
лі.
Р.Б.Əбсаттаровəлеуметтануғылымынандаешқашаналыстағанемес.Тексабақберуменғанашектеліпқойма
й,бұлсалададаоқулық,оқуқұралдарындаярлаумендешұғылданыпкеледі.Соныңдəлеліретінде1999жылыжар
ықкөрген11б.т.көлеміндегіорысжəнеқазақтілдеріндежарияланған«Əлеуметтанудыңтестері:сұрақтарменжа
уаптары»аттыоқуқұралын,2013жылыжарықкөрген2томдық(əрқайсысы25б.т.)«Əлеуметтану:өзектімəселел
ер»оқуқұралынатапайтуғаболады.
Ғалымеңбектеріндесаясаттану,əлеуметтанужəнесаясифилософияүшініргеліжəнепрактикалықмəнгеием
аңыздығылымижаңалықтарғақолжеткізілді.Оныңесіміреспубликадаұлтаралыққарымқатынасмəдениетіжəнеонытəрбиелеу,этносаясиқауымдастық,ұлттықжəнежалпықазақстандықсанасезім,келісім,жалпықазақстандықбірігу,ұлттыққарамақайшылықтаржəнеолардышешужолдары,этникалықжəнеинтеграциялықпроцестер,халықтардыңойлауқабі
летініңбірлігіменəртүрлілігі,салыстырмалысаясаттанут.б.сияқтыжаңабағыттардыңқалыптасуымендамуым
енбайланысты.
Р.Б.Əбсаттаровəлеуметтіксаясиқатынастардыңмаңыздыжəнекүрделімəселелеріншешудежеткіліктібатылдықпенжаңашылдыққаие.О
ныңбойындаынталығалымтеоретикжəнепрактикқасиеттеріүйлесімдіұштасқан,салыстырмалыматериалдардытеориялықжағынанұғы
нуғабағытталғанжаңалықтаржəнеілгерілеудіңынталыжақтаушысы,ұлттықжəнеинтеграциялық,саясижəнеə
леуметтікпроцестержөніненөзіндіктұжырымдамаларжасаған.Оныңэтносаясаттануғылымимектебішетелде
рдекеңіненбелгілі.Р.Б.Əбсаттаровбелгілі,беделдіғалымэтносаясаттанушыретіндеGlobalДиаспоралардыңДүниежүзілікассоциасыныңвицепрезиденті(Кванжуқ.,ОңтүстікКорея)болыпсайланды.Ұлыбритания,Германия,Франция,ОңтүстікКорея,Тү
ркия,Жапония,Египет,БАЭ,Ресей,Украина,Белоруссияжəнетағыбасқаелдердіңуниверситеттеріменғылыми
орталықтарындабаяндамалармендəрістероқыды.Олшетелдерде50денастамғылымимақалаларбасыпшығарды.
Ғалымбасқаратынкафедрашетелдердіңкөптегенғылымимекемелеріменынтымақтастықорнатқан.Осынд
айынтымақтастықтыңнəтижесіоныңбастамасыменөткізілгенбірлескенсеминарлар,дөңгелекүстөлдер,ғылы
миконференциялар,симпозиумменкітапшығаруболыптабылады.
ҰстазƏбсаттаровР.Б.үнеміөзмаңынааспиранттармендокторанттар,студенттернемесемагистранттарболсын,ынталыжəнеталантыжастардытоптастырған.Ол20ғылымкандидаттарын,4ғылымдокторларын,6
PhDдоктордыжəне30магистранттыдайындапшығарды.Бірнешереткандидаттықжəнедокторлықдиссертаци
яларқорғайтынҒылымиКеңестіңмүшесіболды.
КеңесОдағыыдырағаннанкейінгіұлтаралыққатынастардыңкүрделеніптұрғанкезеңіндемемлекетбасшыл
ығынабілгірсаясаттанушы,əлеуметтанушығалымдардыңкөмегіқажетболды.ƏбсаттаровР.Б.солардыңқатар
ынантабылды.ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентАппаратыныңкеңесшісіқызметінатқарды.
Ғалымныңшетелдергетанымалдығықазіргіакадемиялықұтқырлықпеншетелдіктағылымдамалардыңөзектілігіартыпотырғануақыттаөзініңжемісінберебастады.АйталықОңтүстікКореяныңбелгіліғалымы
ЛимЧеВанменарадағышығармашылықарабайланысендіекіуниверситеттің(АбайатындағыҚазҰПУменЧон
нам)магистранттарыменPhDдокторанттарарасындағытағылымданупроцесінеұласты.Соңғыекіоқужылынд
а«Саясаттанужəнеəлеуметтік-философиялық»пəндеркафедрасымагистранттарыменPhDдокторанттарыОңтүстікКореядатағылымдамаданөтіпқайтыпжүрсе,биылғы2015жылыЧ
оннамұлттықуниверситетініңмагистранттарыменPhDдокторанттарыжəнебірнешепрофессорлары«Саясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндер»кафедрасыбазасындатағылымданупроцесіненөтіпқайтты.Тағылымдаматекаудиториядағылекциялардантұрғанжоқ,қонақтардыңтанымдыққызығуш
ылығынескереотырыпаудиториядантыскешендітанымдық,білімдікшараларментолығатүсті.Кафедраныңү
шпрофессорыныңтағылымданушыларалдынаөткізгендəрістерінкореялықпрофессорлар«əлемдікдеңгейдег
ідəрістер»депбағалады.Кафедрақызметініңшындығыментанысқаншетелдікəріптестеркафедрааралықбайла
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ныстыңмазмұныменбағыттарынкеңейтетүсугешешімқабылдады.Осындайісшараларəрдайымкафедрамеңгерушісініңжітібақылауында.РаушанбекБоранбайұлыжемістіғылымизерттеу
лердібелсендіпедагогикалықжəнеқоғамдыққызметтерменүйлесімдіұштасты-рыпкеледі.
Ғалымтекеңбекқор,жауапкершіліктіқызметкерғанаемес,əріжақсы,əлеуеттіотағасы,қамқорəкежəнеата.Р
аушанбекБоранбайұлыныңотбасығалымдаротбасы.ЖұбайыМеруертАсқаровапедагогикағылымдарыныңкандидаты,математикағылымдары
ныңпрофессоры.ҮлкенұлыМаратƏбсаттаровзаңғылымдарыныңкандидаты,бірнешешетелтілдерінеркінме
ңгергенжауаптықызметкер,бірнешеіргеліғылымиеңбектердіңавторы.ЕкіншіұлыҒалымжанƏбсаттаров–
болашағынанүміткүттірержасғалым,саясиғылымдарыныңкандидаты,ҚазҰПУдыңКөптілдібілімберуинститутыдиректорыныңорынбасары.Қызы-МайяƏбсаттарова–
ғылыммагистрі,біліктікəсіпкер.КелініЖаннасоциологияғылымдарыPhDдокторы,Білімжəнеғылымминистрлігіжүйесіндежауаптықызметкер.
Құрметтіқонақтар,халықаралықғылымипрактикалықконференцияғақатынасушылар,бүгінƏбсаттаровтаршаңырағындатағыбірмерейлітойиесіарам
ызда.Ол–университетіміздіңпрофессоры,педагогикағылымдарыкандидаты,110-нанастамғылымиəдістемелікеңбектердіңавторыМеруертАсқарқызыАсқарова70жасқатолыпотыр.
МеруертАсқарқызымектептематематикапəнініңмұғаліміболыпқызметінбастап,1972жылыКиевтіңТ.Г.
Шевченкоатындағымемлекеттікуниверситетініңаспирантурасынбітірді.1978жылыосыуниверситетте«Мат
ематикажəнефизиканыоқытубарысында58сыныпоқушыларыныңғылымикөзқарасынқалыптастыру»тақырыбындакандидаттықдиссертацияқорғады
.19721982жылдарыҚ.Сатпаеватындағымемлекеттікполитехникалықуниверситетінің«Жоғарыматематика»кафе
драсыныңағаоқытушысы,1982-1997жылдарыəлФарабиатындағыҚазақұлттықуниверситінің«Геометрияжəнематематиканыоқытуметодикасы»кафедрасы
ныңдоценті,1997жылданАбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетінің«Математикатеориясы
жəноқытуəдістемесі»кафедрасыныңдоценті,профессоры.Профессордыңжарияланғанкітаптары–
монографияжəне18оқуқұралдары:«Элементарматематика»оқуқұралы(29б.т.),«Элементарматематиканыңе
септержинағы»(18б.т.),«Математикаесептеріншығарупрактикумы»(18б.т.),«Туындыжəнеинтеграл(8б.т.)т.
б.
МеруертАсқарқызытекғалым,педагогқанаемес,белгіліғалымжəнеқоғамқайраткеріРаушанбекБоранбайұ
лыныңберіктылы,əріптесі,отбасыныңберікіргетасынбіргеқалаушы,жасаушы,қадірліана.БізбүгінМеруертА
сқарқызынмерейлі70жасымензорықласпенқұттықтаймызжəнеРаушанбекБоранбайұлыекеуініңқолұстасып
,көңілкүйлерісудайтасып,ұзақөмірсүруіне,шығармашылықеңбегініңжемістіболаберуінешынкөңілімізбентілекте
стігіміздібілдіреміз!
ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымАкадемиясыныңкорреспондент-мүшесі,философияғылымдарыныңдокторы,профессорƏбсаттаровРаушанбекБоранбайұлыөзініңжетпісбескетолғанмерейліжасында
дəлбұрынғысыншамəндіқызметінжалғастыруда.Университеталдағыуақыттадаеліміздеғанаемес,жақынжə
неалысшетелдергедетанымалбелгіліғалымнан,ұстаздардыңұстазынанмемлекетіміздегітүбегейліөзгерістержағдайындабасқарушылықжəнешығармашылықеңбегінензоржемістеркүтеді.
Құттықтаймыз!

168

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(52), 2015 г.

ҰСЫНЫСТАР ҮШІН
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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