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УДК 32(327) 

Пискунов Н.В., 

кафедра международных отношений, 

политологии и регионоведения 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
Ключевые слова: молодежное сотрудничество, Содружество Независимых 
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На современном этапе развития межгосударственных отношений в 

формате Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) сотрудничество 

в сфере молодежной политики является важнейшим фактором в деле 

обеспечения социально-экономического развития, и культурно-

просветительского взаимодействия. 

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2020 года (далее – Стратегия) была утверждена 

в 2010 г. Советом глав государств СНГ и стала основополагающим 

документом, определяющим основы кооперации внутри СНГ в данной 

отрасли [1]. 

Основными целями международного сотрудничества в молодежной 

сфере, в соответствии с рассматриваемым документом, стали: 1) раскрытие 

творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного 

потенциала молодого поколения; 2) укрепление дружбы, взаимопонимания и 

взаимодействия народов государств – участников СНГ; 3) поддержание 

интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации общего 

гуманитарного, экономического и социокультурного пространства на основе 

опыта сотрудничества государств – участников СНГ в различных областях 

гуманитарной деятельности [1]. 

Были определены приоритетные задачи в реализации данной Стратегии: 

1) воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей народов 

государств – участников СНГ, толерантности, дружбы и добрососедства, 

культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, 

уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов; 2) 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение 

молодежи в общественную, политическую, социальную и экономическую 

жизнь своих стран и межгосударственное сотрудничество; 3) поощрение 

созидательной инновационной активности молодежи в различных сферах, ее 

участия в создании современных технологий; 3) создание эффективной 

модели взаимодействия детских и молодежных общественных объединений и 

организаций государств – участников СНГ; 4) формирование у молодежи 
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навыков здорового образа жизни, экологического сознания и позитивных 

социальных мотивов; 5) вовлечение молодежи в деятельность по сохранению 

и преумножению культурного наследия народов государств – участников 

СНГ; 6) обеспечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в 

международное сотрудничество [1]. 

Реализация Стратегии изначально основывалась на специальном Плане 

мероприятий по реализации Стратегии на 2012-2013 г., (далее – План) от 

которого, собственно говоря, и началось широкомасштабное международное 

молодежное сотрудничество в рамках СНГ. Данный План был утвержден 30 

мая 2012 г., соответствующий документ был подписан официальными лицами 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Украины [2]. 

В 2013 году были подведены предварительные итоги осуществления 

данного Плана. В частности, из 113 плановых мероприятий 2012 г. было 

выполнено 101 (около 90%) [3]. Из 53 запланированных на 2013 г. 

мероприятий было выполнено всего 15. Главными достижениями реализации 

Плана стало развитие концепции Сетевого университета СНГ, а также начало 

реализации программ по занятости и профессиональной подготовки 

молодежи. 

Одним из главных достижений реализации стало создание Молодежной 

межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (далее - ММПА 

СНГ). Первое заседание данной организации состоялось в марте 2013 г., и в 

рамках данного события было отмечено повышение заинтересованности 

молодых парламентариев и руководителей молодежных организаций в деле 

укрепления интеграционного взаимодействия и сотрудничества в рамках СНГ 

[3]. 

Важным элементом развития международного молодежного 

сотрудничества является деятельность телеканала «Мир 24», который был 

образован еще в 1992 г. и был направлен на создание единой сети теле- и 

радиовещания на постсоветском пространстве. В частности, в последние годы 

произошло увеличение доли эфирного времени для показа различных 

молодежных телепрограмм и трансляции программ культурного, 

просветительского и спортивного назначения [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что во время реализации Плана были отмечены 

определенные недостатки, в частности, отсутствие механизма контроля за его 

исполнением. Данные недостатки были в итоге учтены при формировании 

очередного Плана мероприятий на 2014–2015 гг. В данные документ были 

включены принципиально новые проекты, такие как Международный конкурс 

«Молодежная столица Содружества» (предложен РФ), Форум сельской 

молодежи (предложен РФ), Форум молодых предпринимателей (предложен 

Азербайджанской Республикой), Международный слет волонтеров 

(предложен Республикой Казахстан). Также предполагалось усиление 

поддержки деятельности ММПА СНГ и многие другие проекты [3]. 
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Важно подчеркнуть, что после 2015 г. данная Стратегия продолжила свое 

успешное развитие, было проведено большое количество мероприятий, целью 

которых было поддержание дружественных отношений между 

представителями молодежи, проживающих на территории стран-участников 

СНГ, и усиление интеграционной составляющей. В целом, мероприятия 2012-

2015 гг. стали той цементирующей основой, благодаря которой удалось 

добиться значимых результатов в развитии Стратегии уже к концу 2019 г. 

В октябре 2019 г. Исполнительный комитет СНГ доработал проект 

Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы. 

Данный проект сохраняет определенную преемственность первой Стратегии в 

целях, задачах сотрудничества, его основных направлениях и формах [5]. 

Таким образом, к основным особенностям развития Стратегии можно 

отнести увеличение доли различных молодежных мероприятий в сфере 

поддержания интернациональной дружбы, патриотической составляющей. 

Кроме того, качественно новой составляющей данной Стратегии явилось 

появление различных молодежных форумов и международных конференций, 

где представители молодежи стран-участников СНГ могут подискутировать о 

перспективах дальнейшей интеграции на пространстве Содружества и 

обеспечить установление интернационального мира на постсоветском 

пространстве. 
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Түйін  

Мақалада 2020 жылға дейінгі кезеңге ТМД-ға қатысушы елдердің халықаралық 

жастар ынтымақтастығының стратегиясын іске асыру ерекшеліктері анықталды. 

Интернационалдық достықты қолдау саласында түрлі жастардың іс-шараларының үлесі 

айтарлықтай артты, оларға патриоттық құрамдар да тән. Стратегияның сапалы жаңа 

құрамдас бөлігі әртүрлі жастар форумдары мен халықаралық конференциялардың пайда 

болуы анықталды, онда ТМД-ға қатысушы елдер жастарының өкілдері Достастық 

кеңістігінде одан әрі интеграциялану перспективалары туралы іздене алады және 

посткеңестік кеңістікте интернационалдық бейбітшілікті орнатуды қамтамасыз ете алады. 
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Summary 

In the article were revealed the specifies of the International Youth Cooperation Strategy of 

the states – participants of the Commonwealth of Independent States until 2020th. It was 

determined that there was a serious increase of different youth events’ part in the area of 

international friendship support, and there is a patriotic content in it. It was revealed that the 

qualitatively new content of the Strategy is the appearance of different forums and international 

conferences where the youth representatives of CIS states – participants can discuss about the 

perspectives of the further integration in the space of the Commonwealth and to provide the 

international peace establishment of the Post-Soviet Space. 
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Открытость современного мира позволяет рассматривать высшее 

образование в другой стране не только как институт передачи знаний, но и 

ресурс для упрочнения связей между народами, основу общественной 

дипломатии. В последние десятилетия отмечается значительный рост 

количества иностранных студентов, обучающихся по программам высшего 

образования в российских вузах. Согласно данным информационной системы 

Минобразования наибольший интерес к российской высшей школе проявляют 

абитуриенты из стран СНГ и Азии, почти половина из них - граждане КНР. 

Географически большая часть зарубежных обучающихся проживает в Москве, 

Санк-Петербурге и Томске. Однако прослеживается динамика увеличения 

потока китайских студентов и в других областях нашей страны. Так, в 

Волгоградской области на базе Волгоградского государственного 

университета обучаются более 400 иностранных студентов, 87 из которых 

являются гражданами Китая.  

Из-за различий в культуре, традициях и манере ведения быта обучение в 

инокультурной образовательной среде может идти вразрез с предполагаемым 

сценарием абитуриента, а также повлечь за собой ряд проблем, вплоть до 

возникновения конфликтных ситуаций.  

Исследование межкультурной адаптации началось в начале XX века в 

США. Междисциплинарность и употребимость термина, как в 

естественнонаучной, так и в гуманитарной областях знаний свидетельствуют 
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в пользу многоаспектности процесса адаптации. Один из наиболее 

распространенных подходов к адаптации заключается в рассмотрении данного 

феномена с точки зрения кросс-культурного научения. Настоящий подход 

нацелен на выявление межкультурных различий в вербальной и невербальной 

коммуникации, которые могут выступать причиной разногласий между 

носителями разных культур [Маслова, 2008]. 

Выделяют три базовых измерения социокультурной адаптации: бытовую, 

учебную и социокультурную [Подойницына и др., 2017].  

Рассмотрим формы их реализации на примере деятельности 

Волгоградского государственного университета и его многолетнего партнера 

- Цзилиньского университета (ЦУ), имеющего репутацию одного из самых 

интернациональных вузов Китая. На данный момент в ЦУ обучается более 

2400 иностранных студентов. 

Бытовая адаптация. Одна из первых трудностей для иностранного 

студента – поиск места проживания. ВолГУ и ЦУ изначально предлагают 

решение, предоставляя места в общежитии. При этом хорошей практикой себя 

зарекомендовало размещение иностранцев в одной комнате с волгоградскими 

студентами, что позволяет первым быстрее найти контакт с местными 

студентами.  

В ЦУ организуют бесплатную встречу в аэропорту в дни заезда 

иностранцев. В обоих университетах функционирует Институт 

международного образования, который отвечает за составление учебного 

плана, паспортно-визовые вопросы, миграционный учет.  

С 2016 года в Цзилиньском университете реализуется программа 

«принимающая семья» (host family) для иностранных студентов. Студенты 

проводят выходные в китайских семьях, знакомятся с культурой и 

традициями, совершенствуют знание китайского языка и в свою очередь 

рассказывают о своей родине. По данным 2019 года участниками стали 362 

иностранных студента и 281 китайская семья. По мнению молодых 

участников, программа помогает им не только поближе узнать традиционный 

уклад жизни, но и дает им чувство принадлежности к семье.  

Во время летних и зимних каникул не у всех иностранных студентов есть 

возможность поехать к родным. С целью организации интересного досуга 

ВолГУ и ЦУ активно практикуют выездные экскурсии по историческим 

местам Волгоградского края и провинции Гирин, местным предприятиям, а 

также краткосрочные поездки в другие города по запросу студентов.  

Учебная адаптация. Наибольшую трудность для вновь прибывших 

представляет язык принимающей страны. В обоих университетах действуют 

подготовительные отделения по изучению русского или китайского языков. 

При этом предлагаются как семестровые, так и годичные программы с 

возможностью сдачи экзамена, подтверждающего уровень владения языком. 

В ходе обучения на регулярной основе возникающие вопросы по 

составлению учебного плана, подготовке к сдаче зачетно-экзаменационной 

сессии помогают разрешить тьюторы студенческих групп из профессорско-
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преподавательского состава. Акцент ставится на проблемах успеваемости, 

выстраивании отношений с преподавателями. Для удобства студентов 

сокращенные материалы лекций размещаются в письменном виде в 

электронно-информационной образовательной среде на платформе Moodle.  

Социальная адаптация. Ее основу образуют символические и 

ценностные представления индивида. Приехав в другую страну, многие 

иностранные студенты оказываются не подготовленными к тому, что  

жизненные привычки и модели межличностного общения в определенных 

странах сильно отличаются. Cоциокультурная адаптация является не только 

непрерывным, но и дискретным процессом, реализуемы через субъективное 

освоение социокультурной среды в новых, нестандартных ситуациях [Тьерри, 

2011]. Столкнувшись с трудностями за границей, иностранные студенты 

обычно охотнее обращаются за помощью к кругу своих соотечественников. 

Общение происходит на родном языке, при этом ценностные ориентиры не 

ставятся коммуникантами под сомнение, привычный образ жизни 

рассматривается как единственно возможный способ поведения. 

Помимо широко представленных в большинстве вузов России и Китая 

международного студенческого совета, волонтерских центров, организации 

языковых тандемов и проведения фестивалей национальных культур в 

сентябре 2019 года в ВолГУ была запущена авторская программа 

социокультурной адаптации “Everybody needs a buddy”. За основу программы 

были взяты принципы “Buddy System”, специально разработанной в 2015 году 

Европейским союзом при участии координаторов программы академической 

мобильности “Erasmus +”. Особенностью программы “Everybody needs a 

buddy” стало привлечение в роли старших товарищей не только студентов, но 

и активных людей пожилого возраста. Команда старшего поколения 

«Адаптеры уровня мудрость» поставили своей задачей создать для 

иностранных студентов по-семейному теплую атмосферу и через живое 

общение познакомить гостей с исконно русской культурой, народным 

творчеством, фольклором, разрушить медийные стереотипы о 

неприветливости русских. Интерес старшего поколения объясняется 

возможностью практиковать базовый английский язык и делиться 

многолетним опытом с молодежью, будь то приготовление борща и блинов, 

вязание теплых варежек или хохломская роспись деревянных ложек.  

За период сентябрь 2019 г. - январь 2020 г. к проекту присоединилось 56 

иностранных студентов и 28 волонтеров серебряного возраста, что 

свидетельствует об успешности программы. На весенний семестр 2020/2021 

учебного года запланировано 15 встреч участников программы как внутри 

университета, так и на городских площадках.  

Участвую в межкультурных мероприятиях, иностранные студенты 

быстрее приспосабливаются к новой жизненной среде, эффективнее 

завязывают знакомства, открывают для себя страну пребывания изнутри и 

транслируют свои положительные впечатления, вернувшись на родину. 
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Адаптация иностранных студентов является сложным процессом, на 

успех которого влияют многие факторы. Степень погружения в 

образовательный процесс зависит от степени результативности социальной 

адаптации. Открытость границ и повсеместный рост интереса к академической  

мобильности диктуют вузам новые требования к проведению учебно-

воспитательной работы, включая особое направление социокультурной 

адаптации иностранных студентов.  
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Түйін 

Мақалада шетелдік студенттердің әлеуметтік-мәдени бейімделу процесі 

университеттің білім беру ортасын интернационалдандырудың маңызды кезеңі ретінде 

қарастырылады. Автор әлеуметтік-мәдени бейімделудің екі тәсілін Волгоград мемлекеттік 

университетінің (Ресей) және Джилин университетінің (Қытай) мысалын қолдана отырып 

салыстырады. Волгоград облысының күміс еріктілерінің қатысуымен жүзеге асырылатын 

«Бәріне дос керек» студенттік бағдарламасы сәтті тәжірибе ретінде сипатталды. 
 

Summary 
The article considers the process of socio-cultural adaptation of foreign students as an 

important stage in the educational environment internationalization of the university. The author 

compares two approaches to socio-cultural adaptation using the example of Volgograd State 

University (Russia) and Jilin University (China). The student program “Everybody needs a 

buddy”, implemented with the participation of silver volunteers of the Volgograd region, is 

described as a successful practice. 
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Что предложить юноше или девушке, находящимся в поиске как жить и 

во имя чего жить и действовать? В жизни есть разные события, мысли, 

надежды,чаяния, интересы, которые можно подразделить как относящиеся к 

место человека в его отношениях производственных (точнее, в отношениях 

производства, распредления, обмена и потребления) и производства самого 

человека. 

История повседневности (историческая антропология) обращает 

внимание не на деяния королей и министров, генералов и армий, заводов и 

предпринимателей, а на жизнь простых людей в их историческое время. И в 

этом есть свой резон. Много ли было «от государства» в жизни кочевника 

начала позапрошлого века? Семейная жизнь, его кочевое производство 

больше регулировалось традициями, обычаями, а не законами и 

распоряжениями государственных органов. 

Социология повседневности видит жизнь человека в массе текущих дел. 

Например, отдыхая на курорте или санатории, либо читая интересную книгу в 

научно-технической библиотеке, он не подозревает, что  повышает уровень 

конкурентоспособности на рынке труда и образования. 

Эти два вышупомянутых производства есть два базиса, забываемого ныне 

материалистическго понимания истории, которое было открыто не только 

Маркосм. Оно имело, по признанию Фридриха Энгельса, также еще одного 

автора – американца Льюиса Генри Моргана, не ставившего целью 

революционное переустройство общества. Возможно поэтому благополучно 

забытого марксистами. 

«Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом 

в истории является в конечном счете производство и воспроизводство 

непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С 

одной стороны —производство средств к жизни: предметов питания, одежды, 

жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производство самого 

человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут 

люди определенной исторической эпохи и определенной страны, 

обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной 

стороны —труда, с другой —семьи. Чем меньше развит труд, чем более 

ограничено количество его продуктов, а следовательно, и богатство общества, 
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тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей. 

Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях структуры общества 

все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней —

частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность 

пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа классовых 

противоречий: новые социальные элементы, которые в течение поколений 

стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, 

наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. 

Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в 

результате столкновения новообразовавшихся общественных классов; его 

место заступает новое общество, организованное в государство, низшими 

звеньями которого являются уже не родовые, а территориальные объединения, 

—общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям 

собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые 

противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писаной 

истории вплоть до нашего времени» [1]. 

Ф. Энгельс отмечал: "Семья", —говорит Морган, —"активное начало; она 

никогда не остается неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, по 

мере того как общество развивается от низшей ступени к высшей. Напротив, 

системы родства пассивны; лишь через долгие промежутки времени они 

регистрируют прогресс, проделанный за это время семьей, и претерпевают 

радикальные изменения лишь тогда, когда семья уже радикально 

изменилась"."И точно так же, —прибавляет Маркс, — обстоит дело с 

политическими, юридическими, религиозными, философскими системами 

вообще".9В то время как семья продолжает развиваться, система родства 

окостеневает, и пока последняя продолжает существовать в силу привычки, 

семья перерастает ее рамки» [2].  

Итак, ныне забываемый Энгельс утверждал, что в нашей повседневности 

есть два базиса и над ними две надстройки. То, что это факт жизни вилно в 

том, что система родства казаха и русского различаются. За этим скрывается 

существенное – разыне системы родства – туранская для коренных жителей 

Казахстана и Средней Азии и иная, близкая к европейской у русских. 

Политическая повседневность: почти 30 лет новым независимым 

государствам 

Новые независимые государства испытывают на себе все дефекты 

политического разделения единого физико-, политико-, и экономико-

географического пространства региона, именовавшегося в начале прошлого 

века Туркестаном. Разве не нонсенс для цивилизованных государств, что 

боевики-исламские фундаменталисты в 1999 и 2000 гг. шли из Таджикистана 

через территорию Кыргызстана, чтобы попасть в Узбекистан? Соседняя 

Киргизия отражала атаки, не нацеленные на режим в Бишкеке. У нас, 

центрально-азиатов, своя специфика. Боевики выбрали самый удобный для 

себя путь, и на руку им сыграло, что размежевание Средней Азии в 1924-1925 
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гг. привело к разделению Ферганской долины между тогдашними советскими 

Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. 

В позапрошлом веке претендент на власть встретился бы со всей мощью 

единого Кокандского государства, объединявшего всю долину. Узбеки, 

туркмены, таджики проживали в разных государствах Средней Азии (Хива, 

Бухара, Коканд). При этом доминировал географический принцип: центры 

государств формировались в крупных оазисах: Хивинское ханство в 

Хорезмском оазисе, Бухарский эмират – в бассейне реки Зеравшан, 

Кокандское ханство - в Ферганской долине. Этнико-географические, физико-, 

политико-географические границы никогда полностью не совпадали и 

действовал закон наложения и перекрывания (overlaping) границ различного 

географического характера. В том же Бухарском эмирате, правили тюркские 

династии, но культурно доминировал таджикский язык. Физико-

географические особенности Ферганской долины позволяли разным этносам, 

находить свою специфическую хозяйственную и культурную специализацию. 

Для формирования идентичности важно, что история и политическая 

география отличались от привычных нам европейского принципа образования 

государств: в Средней Азии этничность отступала перед географией. В 

Западной Европе, напротив, государственные границы в общем и целом 

совпадают и соответствуют этническому расселению и географии. Достаточно 

взглянуть на карту и убедиться, что политические границы Франции и 

Германии совпадают с естественной границей по реке Рейн, границы Франции 

и Испании проходят по Пиренейским горам. 

Этничность и культурная идентичность в прошлом 

Специфика региона состоит в том, что нельзя четко разделить те или иные 

эпические сказания как принадлежащие тому или иному этносу. Коркут, Едиге 

(Эдигей в русских летописях), Кобланды, Алпамыш, Кер-оглы были 

ведущими персонажами героического эпоса кочевников, киргизский герой 

Манас был известен не только киргизам; творения средневековой персидской 

и таджикской поэзии трудно разделимы и ее образцы были известны 

образованным людям тюркских этносов. Были сказания, бытовавшие только у 

одних этносов и нераспространенные у других, например, узбекский эпос о 

Мухаммеде Шейбани. В то же время эта общность эпоса не означала, что 

распространенные сказания бытовали во всех районах расселения какого-либо 

этноса. В частности, Мухтар Ауэзов в 1927 г. подметил, что героический эпос 

об Едиге, известный кстати многим другим народам за пределами Казахстана, 

в то же время неизвестен казахам юго-востока Казахстана [3]. Иными словами, 

и в сфере геокультуры действовал закон наложения и перекрывания 

(overlaping) границ различного географического характера. 

Разрезание единого географического пространства Средней Азии 

привело к межгосударственным и межэтническим противоречиям, 

напряженности между государствами по поводу земли и водных ресурсов – 

это стало частью повседневности. 
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Пограничный вопрос переплетается с вопросом водным, поскольку 

единство водных ресурсов - это особо важный факт нашей повседневности и  

аспект национальной безопасности государств региона. Вода – это 

средообразующий фактор в Центральной Азии. Достаточно взглянуть на 

географическую карту, чтобы понять, что благополучие всего региона зависит 

от состояния двух великих сестер – рек Сырдарья и Амударья. 

Потребность в истории 

Некоторых людей таких как Гёте знание и увлеченность прошлым 

вдохновляет в настоящем и побуждает лучше видеть будущее:  

«Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение к прошлому 

вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них решимость 

продолжать жизненную борьбу, воспламеняет в них надежду на то, что 

нужное еще придет, что счастье скрывается за той горой, к которой они 

направляют свой путь» [4].  
Ницше одновременно предостерегает: «В пяти отношениях 

представляется мне опасным и вредным для жизни перенасыщение известной 

эпохи историей… Историческое чувство, когда оно властвует безудержно и 

доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и 

отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут 

жить» [5]. 

Есть опасность и от избытка истории: «… может натворить известный 

избыток истории, мы это видели; и именно тем, что она путем постоянного 

искажения горизонтов и перспектив и устранения предохранительной атмос-

феры не позволяет человеку чувствовать и действовать не исторически. От 

безграничных горизонтов он обращается тогда к самому себе, в свою узкую, 

эгоистическую сферу» [6]. 
Критическое отношение более трезвое и здравомысленное, оно не 

идеализирует прошлое, но без таких людей как вышеупомянутый Гёте, 

затрудняется в наведении мостов между прошлым и будущим через 

настоящее.  

О Традиции 

Повседневность проявляется в важности понимания роли Традиции и 

взаимосвязи её с современностью. Сравнение с Японской революцией конца 

1860-х гг. позволяет понять сущностную связь Традиции и современности в 

процессе системных преобразований. «Творцы «Мэйдзи исин» понимали 

неизбежность столкновения с «цивилизованым миром» и – в качестве 

единственно возможной спасительной реакции на это – революционных 

преобразований. Но в основу преобразований они заложили возвращение к 

Традиции.  

Мэйдзи исин было бы правильно переводить не как «революция Мэйдзи» 

или «реставрация Мэйдзи», а как «обновление Мэйдзи», «возвращение 

Мэйдзи»» [7].  

Привлечение таких отраслей научного знания как политическая 

антропология, историческая антропология, ориенталистика, номадология 
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позволяет сделать научно достоверные выводы, не совпадающие с политикой, 

опрокинутой в прошлое. Дело в том, что тогда решаемы многие вопросы в 

понимании истории как процесса, описывающего непрерывность пути от 

прошлого через настоящее к будущему.  

Заключение 

Идентичность формируется в повседневности, которую надо отличать от 

будничности и обычной рутины. Локальная идентичность имеет большее чем 

другие (культурная, религиозная, этническая, гражданская) идентичности 

формироваться в этой повседневности «сама по себе». Но для формирования 

национальной идентчиности приходится задавать себе и находить ответы, не 

решаемые указанием «сверху». Семья, все более стоящая  перед 

необходимостью решать психологические проблемы; поколения, 

открывающие дял себя Историю; ищущие верную Традицию – все этот 

отдельные, хотя и не все  моменты повседневностн, в которой созидаются 

идентичности, в том числе идентичность национальная, гражданской нации. 

Однако есть искажения в понимании истории, Традиции, роли миллионов 

семей как множества элементов нашей повседневности, которые 

препятствуют формированию национальной идентичности.  
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Түйін 

Идентификация күнделікті өмірде қалыптасады, оны күнделікті өмірден және 

әдеттегіден ажырату керек. Жергілікті ұқсастық басқа (мәдени, діни, этникалық, азаматтық) 

ұқсастықтарға ие, олар күнделікті өмірде «өздігінен» қалыптасады. 

 

Summary 

Identity is formed in daily routine, which must be distinguished from everyday life and the 

usual routine. Local identity has more than other (cultural, religious, ethnic, civic) identities 

formed in this everyday life “in itself”. 
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В своей статье «Семь граней Великой Степи» Первый Президент РК Н.А. 

Назарбаев поставил перед казахстанским обществом очередную задачу в 

модернизации общественного сознания, необходимость которой он обосновал 

и всесторонне раскрыл в своей ранее обнародованной программной статье 

«Взгляд в будущее: духовное обновление» (2017 г.). В основе духовного 

обновления лежит формирование новой идентичности (самосознания) 

казахстанского народа, а одним из основополагающих компонентов 

национального сознания является историческое сознание. Действительно, 

история является одним из критериев концепции «нация»: происхождение, 

общность предков, общее прошлое играют соединяющую цементирующую 

роль в осознании членами национального общества своей принадлежности к 

нему. Именно поэтому Первый Президент РК очень важным шагом на пути 

духовной модернизации считал усиление исторического сознания 

казахстанского народа. 

Уникальностью видения, представленного в статье нового исторического 

сознания, соответствующего современному этапу развития казахстанского 

общества и духовного обновления, является сочетание двух подходов к 

изучению и репрезентации прошлого, а именно рассмотрения истории сквозь 

призму нации (национальная история) и макроисторического подхода. 

Макроисторический подход к историческому прошлому помогает увидеть и 

понять ключевые крупные социальные процессы, достижения человеческого 

общества и основные тенденции его развития. Такой подход возможен только 

на больших временных и пространственных отрезках. Эта концепция в 

исторической литературе называется французским выражением longue durée 

(длительный период) и была разработана представителями французской 

Школы анналов во главе с Фернандом Броделем. Именно такой подход 

выражают слова Первого Президент РК Н.А. Назарбаева о том, что «история 

Казахстана должна быть понята с высоты современной науки, а не по ее 

отдельным фрагментам».  

Сочетание национальной истории и макроисторического подхода 

позволило увидеть семь самых крупных достижений в истории Великой 

Степи, которые нужно раскрывать в полной мере и вокруг которых строить 

исторические построения. Здесь я бы хотел остановиться только на двух из 

них, а именно на всаднической культуре и Золотом человеке.  

Самым первым достижением человеческого общества, ассоциируемым с 

территорией Казахстана, является древняя кочевая культура, которую Первый 
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Президент РК совершенно обоснованно назвал «всаднической культуры». Как 

известно, одной из самых ранних и известных археологических культур на 

территории Казахстана является так называемая «андроновская культура», 

существовала в эпоху бронзы, с XVIII до IX вв до н.э. По утверждению 

археологов, в андроновскую эпоху происходил постепенный переход от 

оседлого придомного скотоводства сначала к отгонному, а затем и кочевому. 

Очень важно отметить, что оседлое скотоводство пастушеских племен 

предшествовало кочевничеству, переход к которому стал важнейшей вехой в 

истории древней Евразии. Формирование кочевого общества было связано с 

развитием коневодства. По мнению известного советского археолога Е.Е. 

Кузьминой, андроновская культура становится преимущественно 

коневодческой уже в XII-IX вв. до н.э. Развитие кочевничества (номадизма) 

привело к созданию великих Степных империй в древние и средние века. 

Достаточно вспомнить государства гуннов, аваров, древних тюрков, уйгуров, 

енисейских кыргызов, традиции которых продолжили в более позднее время 

другие государственные образования, числе которых особо следует отметить 

Казахское ханство. Символом всаднической культуры стал конь, с которым 

были связаны все жизненные циклы кочевников. Неслучайно поэтому у 

кочевников существовал культ коня. Образ кочевников у оседлых народов 

всегда ассоциировался с верховой ездой: в исторических сочинениях они 

всегда описывались как искусные наездники, хорошо стреляющие из лука на 

скаку, обладающие незаурядными боевыми качествами.  

К всаднической культуре имеет отношение еще одна грань Великой 

Степи, обозначенная Первым Президентом РК – символический образ 

«Золотого человека». Название «Золотого человека» получило золотое 

одеяние, найденное археологами в 1969 г. в Иссыкском кургане. Золотое 

одеяние принадлежало знатному сакскому воину и датируется примерно IV-V 

вв. до н.э. Значение этой археологической находки заключалось не только в 

том, что это была крупной находкой сакского времени, но и в том, что Золотой 

человек давал представление о культуре древнего Семиречья. Золотое 

одеяние, состоявшее из огромного числа мелких элементов, было 

свидетельством высокой технической обработки золота, ювелирного 

искусства и боевого вооружения. Вместе с тем, оно было образцом древнего 

искусства кочевников и эстетики кочевой Степной цивилизации. В 

последующее время в других районах Казахстана были обнаружены 

аналогичные археологические находки и к настоящему времени известно о 

пяти таких золотых одеяниях. Остальные четыре «золотых человека» найдены 

в курганах Аралтобе, Байгетобе, под Астаной и могильнике Талды 

Каркаралинского района. Иссыкский «Золотой человек» стал национальным 

символом Казахстана и его визитной карточкой, получив неофициальное 

название «казахстанского Тутунхамона».  

Всадническая культура и его материальное воплощение в Золотом 

человеке являются крупнейшими историческими достояниями Казахстана. 

Вместе с тем, как отметил Первый Президент Н.А. Назарбаев, «речь идет об 
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истории Казахстана, которая является общей для многих этносов, 

проживающих на нашей территории длительное время». Сказанное в полной 

мере относится к тюркским этносам нашей страны, которых с казахским 

народом связывает общность происхождения, языковая и культурная 

близость. Например, всадническая культуры была свойственна и древним 

кочевым уйгурам, история которых восходит к азиатским гуннам и 

прослеживается на основе письменных источников в течение многих 

столетий. Созданная ими в VIII-IX вв. Уйгурская империя с центром в 

Отюкене в свое время вошла в число могущественных империй Азии. 

Культура кочевых уйгуров относится к всаднической культуре и отражена в 

исторических сочинениях. Так, дошедшие до нас камнеписные надписи 

уйгурской эпохи (надписи из Терхина, Могойн Шине Усу, Тэсинская надпись, 

Сэврэйский камень, Карабалгасунская надпись) повествуют о их воинских 

доблестях уйгуров, боевых заслугах и военных походах великих уйгурских 

каганов на народы «четырех сторон света», а также раскрывают их духовный 

мир и мировосприятие. Культура кочевых уйгуров получила продолжение и 

достигла расцвета на территории Турфанского Уйгурского идыкутства, 

которая просуществовала почти пять столетий (IX-XII вв.), и в культуре 

Карахандиского государства, одним из центров которого был древний Кашгар.  

Значение «золотого человека» таким образом выходит за пределы 

истории Казахстана. Он является самым ярким и символическим памятником 

сакской эпохи Большой Центральной Азии. Ареал распространения саков 

(скифов) охватывал многие соседние с Казахстаном территории, где 

сохранились памятники их материальной культуры. «Сакское золото» 

составляет, например, особый фонд Центрального музея Кыргызстана в 

Бишкеке. В музее Кызыла в Республике Тыва хранятся самые крупные 

находки золотых изделий саков из курганов Аржан-1 и Аржан-2 в долине реки 

Уюк (Западные Саяны). Эти изделия специалисты относят к более раннему 

«предскифскому» периоду (IX-VIII вв. и VII в. до н.э.). Особо следует 

отметить, что на сегодняшний момент письменные памятники на языке саков 

найдены только в Хотане (Восточный Туркстан/СУАР КНР). Здесь были 

найдены документы на так называемом «хотано-сакском языке». Они 

датируются более поздним временем, чем «Золотой человек», а именно VIII-

X вв. Памятники на хотано-сакском языке донесли до нас сведения о жизни 

населения Хотана, административном устройстве этого оазисного 

государства, хозяйственной деятельности хотанцев. Хотан составлял 

периферию ареала распространения сакской культуры, центр которого 

находился в Казахстане. Именно эта культура воплотилась в образе «Золотого 

человека» из Иссыка.  

Макроисторический подход в изучении национальной истории 

Казахстана можно видеть и в анализе других гранях Великой Степи, 

обозначенных в программной статье «Семь граней Великой степи».  
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Түйін 

Алтын адам бойындағы салт дәстүрлік мәдениет және оның материалдық іске 

асырылуы Қазақстанның ең ірі тарихи қазынасы болып табылады. 

 

Summary 

Horseman culture and its material embodiment in the Golden Man are the largest historical 

treasures of Kazakhstan. 
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AİLELERİN OKUL İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

 

Giriş 

Aileler, toplumun sahip olduğu kültürel değerleri kendi özel kuralları içinde 

çocuklarına aktararak hem ailenin hem de toplumun devamını sağlama görevini 

yerine getirirler. Aile, yasalar ve toplumsal kurallar çerçevesinde çocuklarını 

yetiştirme hakkına sahiptir, bu hak anayasa ile teminat altına alınmıştır. 

Ailenin en önemli görevlerinden biri de çocukların toplumsallaşmasını 

sağlamaktır. Çocukların ve gençlerin sosyalleşmesinde en etkili iki kurum aile ve 

okuldur. Ailede okul gibi kurumlaşmış sosyal bir sistemdir [1, s.135]. Topluma ait 

değerler, hayat görüşleri, örfler ve adetler ancak ailenin aracılığı ile çocuklara 

kazandırılabilir. Topluma hakim bulunan “doğru” ve “yanlış”, “iyi” ve “kötü” 

düşünceler aile süzgecinden geçerek çocuğun zihnine ulaşabilir [2, s.25]. Bireyin 

eğitimi için önemli olan zeka ve yeteneklerin geliştirilmesinde, ailedeki sosyalleşme 

şartları, anne ve babanın çocuk yetiştirme metotları, ailenin içinde bulunduğu sosyal 

sınıfı veya tabakası, çocukların yetiştirilmesinde ve eğitiminde bazen hissettirip 

genellikle hiç hissettirmemeleri, ailenin okuldan daha etkili bir eğitim öğretim 

kurumu olmasına neden olmaktadır. Çocukların eğitim ve öğretiminde okul aile 

bağlantısı ve etkileşimi çok önce başlamaktadır [3, s.135]. 

Okul, çocuğun yaşamındaki en önemli toplumsal kurumlardan biridir. Okul 

kişiye yaşamında gerekli olacak değerleri ve bilgileri kazandırırken topluma uyum 

sağlaması için gerekli sosyalleşme becerilerini de kazandırmaktadır [4]. Okul, 

öğrenci, öğretmen, yönetici, veliler, yakın çevre ve eğitimle ilgili sivil toplum 

örgütleriyle bir bütün oluşturur ve var olan bütün unsurlar birbirleriyle etkileşim 

içindedir. Okulun belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için öğrencinin 

toplumsallaşmasında okulun ve ailenin birbirlerini bütünlemesi ve tutarlılık 

göstermeleri sağlanmalıdır [5]. Eğitim sürecinin gerçekleştirildiği yer olan okullar, 

belirli bir sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal çevre içinde yer alır ve bu çevre ile 

karşılıklı etkileşim içinde varlıklarını sürdürürler. Okullar, okul dışı çevreyi 

etkileyebildiği gibi söz konusu çevreden de etkilenmektedirler [6].  
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Okula başlayan çocuk toplumca istenilen temel davranışları ailede öğrenmiş 

olarak gelir. Okul, kültürlenmiş ve toplumsallaşmış durumda aldığı çocuğu, eğitimin 

amaçlarına uymayan davranışlarını silmeye çalışarak ve ona istenen davranışları 

kazandırarak eğitmeye çalışır. Böylece okul aileden devraldığı görevi bilinçli olarak 

istenilen amaçlar doğrultusunda devam ettirir [7]. 

Okul eğitme görevini yerine getirirken çocuk,  aile ile ilişkisini sürdürdüğünden 

bazı konularda aile ile işbirliği yapılması gerekir.  Okul ile ailenin ayrı ayrı 

oluşturduğu kurallar her zaman örtüşmeyebilir. Bazı durumlarda ailenin benimsediği 

kurallar ile okul kuralları çatışabilir. Öğrencinin okul ve sınıf kurallarına uyumu için 

ailenin ve sahip olduğu kuralların bilinmesi, okul ve aile çatışmasının oluşmaması 

için gereklidir.  

Çocukların ve gençlerin eğitimleri sırasında bu tür çatışmalar daha da çoğalır, 

özellikle gençlerin eğitimleri sırasında çatışmalar daha yoğun hissedilir. Çünkü 

genç, çocuğa göre ailenin ve toplumun sahip olduğu kuralları daha da benimsemiş 

ve kişilik yapısını oluşturmuş olarak okula gelir. 

Ailenin çocuklara kazandırdığı davranışlar çocuğun eğitimini olumlu ya da 

olumsuz olarak etkiler. Bu davranışların eğitimin amaçlarına uygun olanları eğitime 

olumlu katkıda bulunur. Türkiye’de aileler,  yapıları itibari ile birbirinden ayrılırlar, 

aile türleri ve ailenin sosyoekonomik özellikleri okul ile aile arasındaki işbirliğinin 

temel yapısını oluşturur. Aile türleri yaşadığı çevre ve aile içinde fertler açısından 

değişik şekilde sınıflandırılabilir. 

Ailenin Çocuğun Okul Başarısına Etkisi 

Çocukların okul başarılarında, ailedeki iletişim ile anne babanın iş hayatı, 

ailenin mensup olduğu sosyal tabakaya has eğitim teknikleri çok önemlidir. Soruna 

genel olarak bakıldığında, aile içinde daha çok cezalandırılan ve çok sıkı kontrol 

edilen, elverişsiz bir eğitim ortamında yaşayan alt tabaka çocukları, diğer tabakalara 

göre okulda daha başarısızdırlar [8]. Ailenin sosyoekonomik özellikleri, çocukların 

okul başarısı ve toplumsal hayata katılımlarında oldukça etkilidir.  

Çok iyi bir aile tecrübesi, ortalama zihinsel özelliklerle doğmuş bir çocuğun, 

okulda çok iyi başarılar elde etmesini sağlayabilir. Öğrencilerin başarı düzeyleri 

kendilerine sağlanan uygun ortam ve koşullarla yakından ilgilidir. Öğrencilere 

sağlanan olumlu ortamlar ve imkânlar öğrencilerin yetenekleri konusunda özgüven, 

başarı güdüsü, ilgisi ve kendilerine güvenlerini artırır. 

Öğrencilerin sağlıklı bir kişilik geliştirmelerinde ve okula karşı tutumları ve 

okul başarılarının artmasında ailelerin çocuklara sağladığı sosyal ve kültürel 

imkânların önemi büyüktür. Kırsal ve gecekondu aileleri düşük sosyoekonomik 

şartlardan dolayı sosyal ve kültürel imkânları çocuklarına sağlayamamaktadır. 

Yetersiz sosyoekonomik özellikler çocukların spor, müzik, tiyatro gibi etkinliklere 

katılımını da engellemektedir. 
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Түйін 

Бұл мақалада мұғалімдермен, әкімгерлермен, ата-аналармен, білім беру мен білім 

берумен байланысты азаматтық қоғам ұйымдарымен тұтасады, және барлық бар 

элементтер бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Отбасылардың балаларға беретін әлеуметтік 

және мәдени мүмкіндіктері оқушылардың салауатты тұлғасын қалыптастыруда және 

олардың мектепке деген көзқарасы мен мектептегі жетістіктерін арттырудағы мәселелерді 

қарастырады. 
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ABAY KUNANBAY ve ÖĞÜTLERİ 

 
Özet 

Bu çalışmada, Kazak âlimi ve mütefekkiri Abay Kunanbay’ın Kara Sözlerinin öğütlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma modelinde olup, veri elde etme ve 

çözümlemede betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma verileri Abay Kunanbay’ın Kara 

Sözler kitabının Ekrem Ayan tarafından Türkçe ’ye çevirisinden elde edilmiştir. İlgili alanyazını 

ile desteklenmiştir. 

Abay’ın Kara Sözler kitabı Türklerde yaygın olarak görülen nasihatname türünde eserdir. 

Ancak döneminde Kazak halkının Rus işgali altında olması ve geri kalmışlığından dolayı halkını 

ilerletmek için doğrudan Kazak halkına yönelik nasihatlerden oluşmaktadır.  

Kazak halkının ilerlemesi için toplumda bozuk gördüğü davranışları eleştirel bakış açısıyla 

eleştirmiştir. Abay, Kazak toplumunun ilerlemesi için eğitim, bilim ve sanata önem verilmesi; 

ayrıca çocukların erken yaşlardan itibaren eğitim alması gerektiğini öğütlemiştir.   

Anahtar Kelimeler: Abay, Kara Sözler, eğitim, öğütler 

 

GİRİŞ 

Asıl adı İbrahim Kunanbay olan Abay 1845 yılının Ağustos ayında Doğu 

Kazakistan bölgesinde Semey’e bağlı Şıngıstav yakınlarındaki Kaskabulak’ta 
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dünyaya gelmiştir. Abay, 1904 tavşan yılında 59 yaşındayken vefat etmiştir (Ayan, 

2017: 9; Kibar, 2014). 

Abay aile içinde ilk terbiyesini, yumuşak huylu ve merhametli annesi Uljan ile 

ninesi Zere’den almıştır. Abay, ninesi ve annesinin anlattığı hikâye ve masalları 

büyük bir hevesle dinlerdi, onun edebiyatçı olmasında bunun etkisi büyüktür. 

Kardeşlerinin içerisinden Abay, kabiliyeti, akıl ve feraseti yönüyle babasının 

dikkatini çekmiş ve onu kendi yerine hazırlamıştır. Okuma yaşına gelen Abay, Abay 

ilk eğitimini köyün imamı Gabithan Molla’dan aldı. Köy mollasının yanında ve 

kendi evinde okuma yazmayı öğrenir. Buna ilaveten halk arasındaki hatiplerin 

maharetli dilleri, kinayeli hikâyeleri, akınların, destancıların ve hikâye 

anlatıcılarının sözleri Abay’ın çocukluk döneminde sanatsal hislerinin ve bu 

geleneklere olan merakının temelini oluşturmuştur. Sekiz yaşına gelen Abay, zekâsı 

ve maharetiyle babası Kunanbay’in dikkatini çekmiş ve Kunanbay, oğlu Abay’ın 

kendi yolunu, geleneğini devam ettirebilecek yeteneğe sahip olduğuna kanaat 

getirerek onu Semey’e götürerek on yaşında Ahmet Rıza Medresesinde Molla 

Gabduljappar’a teslim eder(Ayan, 2017; Kara, 2004; Kibar, 2014). Çok zeki olan 

Abay dersleri hocalarının ilk anlatışında kavrardı. Böylece ders çalışmak için ayrıca 

bir zaman harcamazdı. Bu da onun boş vakitlerini arttırıyordu. Abay ders dışı 

saatlerini, edebi eserler okumakla değerlendirdi. Medrese kütüphanesindeki 

Doğu’nun klasikleri olan Nizami, Nevai, Saidi, Hafız ve Fuzuli’nin eserlerinden ne 

bulursa okudu. Gençlik döneminde yazdığı şiirlerinden birinde şöyle demektedir: 

“Fuzuli, Şemsi, Seyhali /Nevai, Saidi, Firdevsi /Hoca Hafiz – bu hemmesi /Medet 

ber ya şairi feryad. Bu eserler insanlık düşüncesinin gerçekçi motifleriyle Abay 

düşünce yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Abay, medreseler boyunca dinî 

bilgisini geliştirmekle kalmamış Arap, Fars ve Türk dillerini öğrenmiş ve doğu 

klasiklerini okumuştur(Ayan,2017; Kara, 2004; Kibar 2014). 

Abay, bu eğitimi sırasında Rus dilini de öğrenmek istemiş, bu niyetini de 

medrese eğitiminin son yılında Semey’deki “Prihodskaya Şkol” (Manastır 

Mektebi)’a giderek göstermiştir. Burada üç ay Rusça öğrenmiş ve Rus dilindeki 

eserleri de okuyarak Rusçasını iyice geliştirmiştir. O dönem şartlarına bakıldığında 

bozkır yaşamı için bu çok ileri bir eğitim seviyesidir. Bu nedenle babası Kunanbay, 

Abay’ın eğitimini on üç yaşındayken tamamlatıp gelecekte yönetici olabilmesi için 

idarecilik işlerine yönlendirdi. Yanında gezdirip halk arasındaki davalara, 

tartışmalara tanık olmasını sağladı. Tanınmış hatiplerin sözlerini dinletti, onların 

sanatsal sözlerini ve söz kabiliyetlerini Abay’a tecrübe ettirip gönlüne işletti. 

Böylece Abay’ın manevi ve sanatsal dünyasının gelişmesine imkân 

sağladı(Ayan,2017; Kara, 2004). Abay genç yaşta “akıllı ve değerli” bir kişi olarak 

tanındı, sözleri her dinleyene kıymetli geldi. Halk, bir süre sonra ona “dikkatli, 

ihtiyatlı, ihlâslı, iyi niyetli ve samimi” anlamında “Abay” diye hitap etmeye 

başladı(Kibar,2014). 

Ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un Goethe ve Tolstoyla kıyasladığı Abay 

(İbrahim) Kunanbayoğlu, kendi halkını tüm yönleriyle eserlerine yansıtabilen ender 

şair ve yazarlardan biridir. Özellikle Kazak edebiyatında yeni bir çığır açmasıyla 

tanınan Abay sadece Türk kültürüne değil, dünya kültürüne mal olmuş bir 
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şahsiyettir. Bu sebeple, 1995 yılı UNESCO tarafından bütün dünyada “Abay Yılı” 

olarak ilan edilmiştir. Bu etkinlikler dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi, 

Türkiye’de de kutlanmıştır(Kara, 2004).  

Abay’ın eserlerinin temel kaynağı milli kültürdür, özellikle içinde doğup 

büyüdüğü Kazak sözlü edebiyatıdır. Köklü bir geçmişe sahip halk edebiyatında 

akınlar ve ozanların ruhundaki inceliği, coşkuyu ve bilgeliği kendi kodlarına da 

almıştır. (Ayan,2017). 

Abay, kitaplar vasıtasıyla, Kazakistan bozkırlarından hiç çıkmamasına rağmen, 

dünyadaki siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar olmuştu. Böylece Çarlık 

Rusya’sının yönetiminde halkının çektiği sıkıntıları ve geri kalmışlıkları çok iyi 

anlamış bulunuyordu. Özellikle halkının yerel yönetimler tarafından çok büyük 

haksızlıklara uğratıldığını fark ediyordu. Abay, halkının uğradığı haksızlıkları 

azaltmak maksadıyla yerel seçimlere de katıldı. Konırkökşe ilçesindeki seçimleri 

kazanarak İlçe Başkanı (Bolıs) seçildi. 1876-1878 yıllarında başarılı bir yönetim 

sergiledi. Mazlumlara zulüm yapanlara yol vermedi. Hırsızlık ve gasp yapanları 

şiddetle cezalandırdı. 1885 yılında Semey Vilayeti Kazakları için ceza kanunları 

hazırlama komisyonuna başkan seçildi. Abay’ın başkanlığındaki komisyon Kazak 

örf ve adetlerine dayalı kanunları çok kısa bir sürede hazırladı. Bu durum bize 

Abay’ın sadece bir düşünür ve yazar değil, aynı zamanda iyi bir devlet adamı 

olduğunun bilgisini vermektedir(Kara, 2004). 

XIX. yüzyılda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan Kazak yazılı edebiyatının 

kurucusu sayılan Abay Kunanbay modern Kazak edebiyatının en önemli 

temsilcisidir. Hem edebiyat hem sosyal hayatla İlgili yenilikçi düşünceleriyle 

kendinden sonraki Kazak aydınlarının örnek aldığı bir kişi olmuştur. Üslûp ve konu 

bakımından pek çok yenilik getiren Abay'ın eserleri Kazak edebiyatının klasikleri 

arasına girmiştir. Sovyetler Birliği devrinde birçok yazar ve şairin eserleri 

yasaklandığı halde Abay yasaklamanın dışında tutulmuş, bu sayede XX. yüzyıl 

Kazak edebiyatında önemli bir yere sahip olarak hakkında en çok araştırma yapılan 

edebiyatçılar arasına girmiştir(www.tarihbilinci.com).  

Çok iyi bir eğitim almış olan ve çok dakik gözlemlere sahip bulunan Abay, kısa 

sürede halk arasında kabul görmeyi başarmıştır. O Kazak Türklerinin hayatlarını 

tenkidi bir süzgeçten geçirerek lirik şiirler yazmıştır. Yazdığı eserlerde Kazakları 

çağdaş bir eğitime yönlendirip, onları göçebe hayat düzenlerini bırakarak yeni 

meslekler edinmeleri konusunda teşvik etmiştir. Kunanbay, fikirlerini daha çok düz 

yazılarla ifade etmiştir. Kara Sözder adıyla bir kitapta toplanan nesirlerinin çoğu 

1890’lı yıllarda kaleme alınmıştır. Abay, günümüzde de, hemen hemen bütün Kazak 

Türkleri tarafından bilinmekte, şiirleri her yerde söylenmektedir (Kaymak, 2007).  

Kazak edebiyatının önde gelen temsilcisi olan Abay şair ve düşünürdür. İki 

yüze yakın şiiri, üç destanı, kırk beş düzyazısı ve ayrıca çevrileri vardır. Kazak 

edebiyatında “Abay’ın Kara Sözleri” çok müstesna bir yere sahip olmuştur. Kara 

Sözler, tamamıyla nasihat edici bir niteliktedir ve toplamda kırk beş sözden 

oluşmaktadır. Büyük şairliği yanında o, Kazakistan'ın geçen yüzyıllardaki toplum 

ve edebiyat yapısı hakkında bilimsel araştırmalarda bulunan değerli bir 

araştırmacıdır. Adalet ve insanlık, sanat ve bilim için mücadele etmiş, kadının 
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toplum içindeki yeri ve özgürlüğü, şiir ve bütün sanat verimlerinin değeri üzerinde 

önemle durmuş, bu değerleri aydınlığa kavuşturma yolunda pek çok çalışma 

gerçekleştirmiştir. Abay, şiirinde eski ile yeni ve çağdaş düşünceyi yorumlama ve 

dile getirme gücünü göstermiştir. Onun, eski ile yeniyi şiirinde birleştirme ve bunu 

Kazak geleneksel hayat tarzının kendisine özgü unsurlarıyla süsleme başarısı, Abay'ı 

milli olmaktan öte, evrensele de taşımıştır (Çınar, 1997; Öztürk, Senbi, 2017). 

Abay’ın eserinde ise mizah olmakla beraber, yazarın amaçladığı şey toplumu 

tahkir ederek onu kıymetten düşürmek değildir. Eserdeki alaycı teknik toplumu 

yıkmayı, dışlamayı ona zarar vermeyi hedeflemez. Yazar, eserinde genel manada 

mizahı ve hususi bir teknik olarak ironiyi toplumsal kenetlemeyi sağlamak ve 

toplumu eğitmek için kullanır. Bu bakımdan Abay’ın eserinde kullandığı teknik 

daha çok hiciv türüne yakındır. Hiciv yani eleştiri, doğru olanı tespit ve teklifte 

birinci derecede etkili bir düşünce tarzıdır. Yine eleştirinin bu özelliği onda 

küçümsemenin, alayın, suçlamanın bulunmasına manidir(Bacaklı,2017 ). 

Abay’ın yazılarında felsefi düşüncelerini de ortaya koymuştur. Sade ve etkili 

cümlelerle ve genellikle soru-cevap türünde kaleme aldığı bu yazılarında çocuk 

terbiyesi ve psikolojisi, insanın tabiatı, bilimin önemi ve yüce Mevla'nın 

buyruklarına uygun yaşamanın gerekliliğine işaret etmiştir(Kaymak, 2007). 

Hayatının son döneminde üstatlık, nasihatçilik yoluna düştüğünden, nasihat ile 

söylediği vasiyetlerini yazmaya başlamıştır(Kibar, 2014). Kara Sözler kitabı da 

Kazak toplumunun düzelmesi, gelişmesi için söylenmiş nasihatlerdir.  

Bu çalışmanın amacı, Kazak âlimi ve mütefekkiri Abay Kunanbay’ ın Kara 

sözler kitabının değerler açısından incelemektir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Abay’ın Kara Sözler kitabı Türklerde yaygın olarak görülen siyasetname 

türünde eserdir(Kibar, 2014). Ancak klasik siyasetnamelerden farklı olarak 

döneminde Kazak halkının Rus işgali altında olması ve geri kalmışlığından dolayı 

halkını ilerletmek için doğrudan Kazak halkına yönelik nasihatlerden oluşmaktadır.  

Abay, toplumsal aksaklıkların doğru teşhisi ve neticesinde sağlıklı bir çözüme 

kavuşturulması için şiirlerinde ve özellikle yazılarında yöntem olarak eleştiriyi 

kullanır. Eleştiri yaparken kendisini de dışarıda tutmayan yazar, eleştiri aracı olarak 

da daha çok ironiden faydalanır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 

 Abay çocuk eğitimini çok önemli görmüş, öğretim faaliyetlerinin incelikleri 

olduğunu belirtmiştir. Abay eğitimle ilgili sıkça tavsiyelerde bulunmuştur. Eğitim 

çocukluktan başladığı müddetçe en güzel karşılığının alınabileceğini ifade eden 

Abay “Ağaç yaşken eğilir” atasözünün gereğince küçük yaşlardan itibaren çocuk 

eğitime önem verilmesi gerektiğini söylemiştir. 

 İyilik ve kötülüğün Allahtan geldiğini söyler ve çocuklara seslenir. Çocukların 

öğrenmesi gerektiğini, öğrenen insanların iyi olacağını söyler. 

 Tembelliği eleştirir. Çalışmayı teşvik eder. Çalışmanın marifeti arttırdığını 

söyler. Bu yüzden de, Abay çalışmayı bütün iyiliğin temeli, çalışmaya olan sevgiyi 

insan hayatının amacı esas önemi sayar. 

 Çocuklara artık öğrenin, yavrularım! Diye seslenir. Allah-u Teâlâ’nın yolu 

ölçüsüz olduğunu, onun sonuna kimse ulaşamadığını söyler. Abay’a göre kim 
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kendine şart ederek o yolla yürümeye adım attıysa, o tam bir Müslüman, tam bir 

insan demektir. 

 Abay kötülüğe zalimliğe karşı çıkmıştır. Zalimlik ve kötülüklerin temelini 

tembelliğe ve cahilliğe bağlamıştır. 

 Abay adaletli olmayı öğütlemiştir. Halka şefkat, gayretle, adaletle, 

davranılması gerektiğini öğütler.  

 Abay, fakire karşı merhametsiz, kendini düşünen zenginlerle mücadele etmek 

gerektiği fikrini de Kara Sözlerde işler. Zamanının bu ekonomik ve siyasî halini 

gören ve anlayan Abay, çalışan halkı bu halden kurtarma çarelerini de düşünür. Bu 

doğrultuda eserinde zenginleri ve merhametsiz yöneticileri eleştirir (Uygur, 1997).  

 Bilime önem verir. İlimle, bilimle yapılan işin önünün arkasının bilindiğini 

söyler. Bilimin Allah yolunda olmasını savunur. Allah’ın âlemi yarattığını ve 

insanlara güzel şeyler verdiğini, insanın da iyilik binaları yapması gerektiğini söyler.  

 Abay'ın bilimi gelişmiş milletlerin yönünü gösterir, bilimin önemini vurgular. 

Kazak toplumunun da bilimle gelişeceğini söyler. 

 Abay'ın yazılarında, halkının ekonomik ve kültürel yapısını, sağlam bir 

yapının teşkili için verilmesi gereken mücadeleyi, çalışmayı; halkı aydınlığa, bilime 

götürecek önerilerini sıralamıştır(Çınar, 1997).  

 Abay; değişen zaman, coğrafya ve ihtiyaçların biçimlendirdiği toplumların da 

insanlar gibi bir terbiye sürecine tâbi olduğunun farkındadır. Toplumların 

gelişebilmesi için de toplumu var eden fertlerin akıl, ahlak ve gayret gibi temel insani 

prensiplere bağlı bir hayat sürmesi gerektiğini düşünür. Yazar bütün bunlara karşılık 

esası insan olan toplumların da yanlış beslenme, tembellik, zararlı alışkanlıklar gibi 

sebeplerle bozulan insan bünyesine benzer biçimde zararlı düşünceler ve davranış 

kalıpları sebebiyle ihtiyacı olan gelişmeyi sağlayamadığına hatta geri kalabildiğine 

inanır. Abay yazılarında bu toplumsal hastalığı teşhis etme ve düzeltme amacına 

yönelik olarak öğütlerde bulunur(Hopaç,2013). 

 Toplumu yeniden inşa etmek için sıradan bir nasihat üslubunu tercih etmez. 

O, doğruların ne olduğunu anlatıp durmaktansa yanlışları göstermeyi tercih eder. 

Gösterdiği yanlışlar konusunda da kendisi açık bir hüküm vermektense sorular 

yoluyla halkını düşünmeye zorlar. Hükmü o versin ve verdiği hükmün gereğini 

yapsın ister(Hopaç,2013). Öğütlerini ironik bir dille yapar, kullandığı dil çok ağırdır. 

Eleştiri yaparken kendisini de dışarıda tutmayan yazar, eleştiri aracı olarak da daha 

çok ironiden faydalanır(Bacaklı, 2017). 

 İdealist bir düşünür olan Abay Kunanbayev, özgürlükleri elinden alınmış 

Kazak halkının özgürlüklerinin yeniden kazanılması için Kara Sözlerinde de 

bağımsızlık konusunu ele almıştır. Kara sözlerde anlatılan olaylar, gelecekteki 

nesillerin yetiştirilmesi adına önemlidir. Kazak gençlerine örnek model adam 

olmuştur.  

 Abay insanın şahsiyetli olması gerektiğini, şahsiyet sahibi insanların aklı ve 

bilimi koruduğunu söyler. Abay’ın bilim adamı tanımlaması bugünkü bilim adamı 

anlayışına uygundur.  

 Abay dönemindeki medrese eğitimini de eleştirmiş, Kazakistan eğitiminde 

yenileşme olması gerektiğini savunmuştur. Abay dönemin din hocalarının 
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yetersizliklerini de eleştirir, onları fitneci ve yetersiz görür ve dine zarar verdiklerini 

söyler. Bunların destekçileri cahiller, konuştukları yalan, delilleri tespihleri ile 

sarıklarıdır, ondan başka bir şeyleri olmadığını söyler, bilimin gelişmesinde yetersiz 

mollaları eleştirir. 

Türk dünyasının, millileşme ve milli kimlik oluşturma sürecindeki Kazakistan 

ve Kazak Türklerinin ortak değeri olan Abay’ın eserlerinin öncelikle doğru 

anlaşılması oldukça önemlidir. Abay gibi şair ve düşünürlerin eserlerini incelenmesi, 

tanıtılması tüm Türk devletlerinde kültürel birliğinin oluşumunda ciddi katkılar 

sağlar. Abay ve onun öğüt ve ilkelerinin bugünkü Kazak toplumunun geçmişte 

yaşadığı acıları bilmesi, tekrar yaşamaması açısından oldukça önemlidir. 
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Түйін 

Бұл зерттеуде қазақ ғалымы мен оның одақтасы Абай Құнанбайдың кеңестерін 

зерделеуге бағытталған. Ұлттандыру және ұлттық бірегейлік процесінде қазақ пен қазақ 

түріктерінің ортақ құндылығы болып табылатын Абай шығармаларының дұрыс түсінілуі  

мәселелері талқыланған. 
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УДК 930 

Джолдыбаева У.М. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ӨРКЕНИЕТТІ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ФАКТОРЫ 

  
Кілт сөздер: бағдарлама, мемлекет, тарих, қоғам, салт-дәстүр.  
 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылы 

жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы - тәуелсіз 

Қазақстан тарихындағы қоғамдық сананы жаңғырту мақсатында қолға 

алынған маңызды жоба болып табылады. Бүгінде белең алып отырған 

жаһандық қаржылық дағдарыстар мен мемлекетті қалыптастыру жолындағы 

күрделі кезеңге қарамастан, халықтың рухани дамуы мен тарихи санасын 

жаңғырту ісі Елбасының үнемі қамқорлығы мен назарында екені мәлім. Бұл 

жоба бойынша жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениетінің қазақстандық 

үлгісі жасауға айрықша мән беріле бастады. Қазақстан Республикасы 

Президенті Жарлығымен қабылданған бағдарлама еліміздің рухани және білім 

салалары, сондай-ақ, мәдени мұрасын тиімді пайдалану мен сақтауды 

қамтамасыз етуде зор маңызға ие болғаны айғақ. Мемлекет басшысының  

«Рухани жаңғыру» идеясы халық санасын жаңғыртып, өркениетті қоғам 

құруға бағытталған ұзақ мерзімді жоба болып табылады. Елбасы бұл жобаны 

жүзеге асыруда жастарға зор жауапкершілік пен сенім артып отырғаны 

белгілі.  

Қазақ халқының атадан-балаға мұраға қалған елі мен жерін, тілі мен ділін, 

әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін сақтап келешек ұрпаққа жеткізген жағдайда 

еліміз өркениетті елдер қатарына қосылатыны анық. Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Ұлттық код, ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды» - [1] деген пікіріне сүйене отырып,  

бұл жоба  елімізде 2004 жылы қабылданған «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасының заңды жалғасы екендігіне көз жеткізе аламыз. Еліміздің 

ұлан-ғайыр жері мен рухани бай тарихы бар. Алайда, бұрын-соңды 

тарихымызда құдыретті жеріміздің біртұтас желісін жасамағанымыз аян. 

Еліміздегі көне қалаларды қалпына келтіру, ескерткіштер мен ғимараттарды 

күрделі жөндеу жұмыстары да жүргізіліп тұрады. Қазақ халқының ұлттық 

бірегейлігінің негізін құрайтын мәдени қазынамызды бүкіл әлемге танытудың 

бір қыры екені мәлім. ТМД елдерінде ғана емес, жалпы дүниежүзілік 

қауымдастық шеңберінде де жоғары бағаға ие болған «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасының пайдасы мен болашаққа берері де мол екені 

күмәнсіз. Бұл бастама қазақтың рухани ғылыми мұрасына жаңғыруына өз 

септігін тигізетін шара және оның келешекте өзінің лайықты жалғасын 

табатынына сеніміміз мол. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының 
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негізгі мақсаты мемлекетіміздің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу, 

халқымыздың салт-дәстүрлерін  қалпына келтіру, сақтау,  жаңғырту және  

Қазақстанның мәдени мұрасын шет елдерде кеңінен насихаттау болды [2]. 

Сондай-ақ, 2008 жылғы 13 маусымда «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге 

асыру жөніндегі Қоғамдық кеңестің алқалы отырысында Елбасы: «Екінші 

кезеңде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық мәртебесін арттыруға  

біз мейлінше көңіл бөлуіміз керек», – дей келе,  ЮНЕСКО ұйымының бірқатар 

жәдігерлерді қалпына келтіруге демеу көрсетуге дайын екендігіне назар 

аударды.  Ерте замандардан ұлан-байтақ қазақ жері Еуразия кеңістігінің 

мәдени мәйегі, рухани түп-қазығы болып келді. Көне көшпенділер құрған дала 

өркениеті адамзат тарихында терең із қалдырды. ...Ұлы дала өркениеті әлі де 

тыңғылықты зерттеулерді күтіп отыр. Ендеше Қазақстанды ұлы дала 

өркениетінің қара шаңырағы ретінде халықаралық деңгейде танытып, 

қалыптастыруымыз қажет», – деп атап өтті [3].  

ҚР Ұлттық кітапханасы мамандары 2005-2007 жылдары Батыс Еуропа 

кітапханалары мен мұрағаттарында құнды жазба деректерді табу және оның 

көшірмелерін алуда ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізді. Деректерді 

іздестіру қазақ кітаптары мен  қолжазбаларды  зерттеу бағыттарында 

жүргізілді. Ал Орталық Азия мен Қазақстанның аса ірі библиографиялық 

көрсеткіштері мен каталогтарын; тарихи еңбектердің түпнұсқасын, мұрағат 

құжаттарын, еліміздің шет елдердегі қазіргі тарихнамасын, саяхатшылардың 

жазбаларын, карталар мен гравюраларын, көне  жәдігерлерді жинақтау 

жұмысы әлдеқашан басталып кеткен болатын. ҚР Ұлттық кітапханасының 

қорына енгізілген кітаптар «Мәдени мұра стратегиялық ұлттық жобасының 

2009-2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы №158 Қаулысына және 

ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар 

комитетінің 2010 жылғы  23 шілдедегі № 94 бұйрығына сәйкес келеді. 

Елбасының сөзімен айтсақ: «Егер мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани 

болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты дейтін болсақ,  өркениетті ұлт, ең 

алдымен, өзінің тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы 

тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлесімен мақтана 

алады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқа ұлтқа 

таныла алады». Бағдарлама халықтың ғасырлар бойы жинаған бай мәдени 

мұрасын заманауи ұлттық мәдениетін, фольклорын, салт-дәстүрлерін, ұлттық 

тарихы үшін зор маңызы бар тарихи-мәдени, сәулет ескерткіштерін қалпына 

келтіру, ұлттық әдебиеттің толық  қорын жинақтай отырып, зерттеу жүйесін 

құруды көздейді [4].   

Сондай-ақ, «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы білім беруді 

дамыту саласындағы негізгі құжат әрі стратегиялық ұлттық жоба болып 

табылады. Бағдарламаны әзірлеу мәдени құндылықтарымызды тиімді 

пайдалану және сақтау жөніндегі жұмыстарды жоспарлы қаржыландыру 

жолында барынша белсенді  түрде кірісу қажеттілігіне негізделген.  Еліміздің 

кітапханаларында «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 
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мақсатында түрлі мәдени іс-шаралар атқару арқылы «Мәдени мұра» қорын 

қалыптастыру; мәдени-әдеби мұраларды сақтау; сирек кездесетін және құнды 

әдебиеттерді қайта шығару; заманауи ұлттық мәдениет, фольклор мен салт-

дәстүрлерді дамыту; тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштері туралы 

әдебиеттерді халыққа тарату; қазақ халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге 

дейінгі философиялық мұрасын оқып-үйрену; жастарды мәдени 

құндылықтарды танып-білуге және оны дамытуға баулу жұмыстары да аса 

қарқындылықпен жүргізілуде. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет 11277 

нысан тарих пен мәдениет ескерткіштерінің еліміздегі ескерткіштердің ішінде 

жергілікті маңызға ие тізіміне енгізілді. Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, 

Жапония, Мысыр, Өзбекстан, Армения, сонымен қатар АҚШ пен Батыс 

Еуропада жүргізілген ғылыми-зерттеу экспедицияларының нәтижесінде 

мемлекетіміздің тарихына, өнеріне қатысты бес мыңнан астам мұрағат 

құжаттары, қолжазбалар мен баспа басылымдары табылды [5].  

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және 

пайдалану туралы», «Мәдениет туралы», «Ұлттық мұрағат қоры және 

мұрағаттар туралы» заңдары қабылданып, күшiне ендi. Соңғы жылдары 

Астана қаласының мәдени инфрақұрылымын жақсарту жөнiнде шаралар 

қолданылып, музыкалық комедия театры, мұражай, кiтапхана және концерт 

залын қамтитын Президенттiк мәдениет орталығы ашылды. Ұлттық кiтапхана, 

киноконцерт залы мен цирк ғимараты іске қосылғаны мәлім. Оның жұмысы 

жөнінде Президент Н.Ә.Назарбаев: «Бағдарлама тек тарихи-мәдени 

мұраларды қайта қалпына келтірумен ғана шектелмейді. Бұл біздің 

ұлтымыздың маңызды рухани негіздерінің бірі болып табылатын ұлттың 

тарихи санасының шегін кеңейту мен оның алатын рөлін күшейту туралы 

болып отыр», [6]  – деген болатын. Қазақстан Республикасының мәдениет 

министрлігінің мәліметтеріне сүйенсек, бағдарламаны жүзеге асыру 

барысында 35 тарихи және мәдени ескерткіштерді қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізіліп, 30 көне қала, қорым, қоныс пен қорғандарға 

маусымдық археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бағдарлама жүзеге 

асырылған 2004-2011 жылдары елімізде 93 тарихи және мәдени нысандардың 

73-і жөндеуден өтті. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының аясында 

ұлттық тарихи мұраны шетелде насихаттауға және қазақ тарихына қатысты 

деректерді жинауда қыруар жұмыс атқарылды. Сондай-ақ, құжаттық мұраның 

бiрегей үлгiлерiн сақтауда ортағасырлық ғұлама-ойшылдар: Әл-Фараби, 

Ж.Баласағұн, М.Қашғари, С.Бақырғани, М.Дулати, Қ.Жалайри, 

З.Бабырлардың тарихи-әдеби мұрасын зерделеудi жалғастыру қажеттілігі 

ескерілді, олар: атап айтсақ,  «Кодекс Куманикус», «Қорқыт Ата» кiтабының 

(Дрезден мен Ватикан қалаларында сақтаулы), «Оғыз-наме»  (Парижде 

сақтаулы), «Бабыр-наме», «Махаббат-наме» (Лондонда сақтаулы), 

Ж.Баласағұнның «Құтадғу бiлiк» (Каирде сақтаулы). Халқының мәдени 

мұраларының тарихи мәнге ие басқа да қолжазба ескерткiштердiң 

көшiрмелерiн табу жұмыстарын жалғастыру азаматтарымызға зор міндет 

жүктейді. Қазiргі кезде Моңғолия және басқа да шет елдердегі ежелгi түркi 
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руникалық ескерткiштерiн тауып, оның көшiрмелерiн жасау жалғасын табуда. 

Келешекте «Қазақстан археологиясы», «Қазақстан петроглифтерi» жинақтары 

шығарылу да жоспарда белгіленген. Бұл орайда: «Мен бұл бағдарлама өте 

татымды нәтиже берді деп санаймын. Өткен үш жылда еліміздің мәдени 

мұрасын зерделеудің, маңызды тарихи-мәдени, сәулетті ескерткіштерді қайта 

жаңғыртудың тұтастай жүйесін құруға қатысты үлкен жұмыс атқарылды» [7], 

– деп атап өтті. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

мәселесі жөніндегі қоғамдық кеңес мүшелерімен өткен кездесуде сөз сөйлеген 

Елбасы. Сонымен қатар 2013 жылғы 5 маусымда ҚР Мемлекеттік хатшысы 

М.Тәжин Отан тарихына қатысты өткен алқалы жиында: «Бағдарлама аясында 

2004-2011 жылдар аралығында 26 арнаулы зерттеу жүргізілген. Бағдарлама 

жүзеге асырылған 2004-2011 жылдар аралығында Қазақстанның тарихы, 

археологиясы мен этнографиясы бойынша 26 арнаулы зерттеу жүргізілді. 

Дегенмен, бұл – тарихи жады мен тарихи әділеттілікті қалпына келтіру 

жолындағы ауқымды жұмыстың бастамасы. Қазір, мемлекетіміздің 

қалыптасқан белесінде біз өз тарихымызды осы заманғы ғылымның биігінен 

пайымдауға және ұлттық тарихтың бөлінбейтін бейнесін қалыптастыруға 

тиіспіз» - деп атап өтті [6].  

«Рухани жаңғыру» ұзақ мерзімді жоба болғандықтан, оған артылған 

жауапкершілік те зор. Қазіргі кезде республикамызда бағдарлама аясында 

(ғылыми конференциялар, қоғамдық жұмыстар, экспедициялар, мәдени және 

спорттық шаралар)  өткізілуде. Сонымен қатар 2017 жылдың аяғына дейін 

ғалымдар мен қоғам өкілдері кеңесіп, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 

бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдауы қажеттілігіне баса назар аударып, 

2018 жылдан жаңа әліпбиді үйрететін мамандар мен орта мектепт 

оқулықтарын дайындау жұмыстары жүргізіле бастады. Қазіргі кезде арнайы 

құрылған комиссия тарапынан латын жаңа әліпбиінің негізгі нұсқасы қоғам 

назарына ұсынылды. Жоба аясында халқымыздың мәдениетін, тілін, салт-

дәстүрін жаңаша бағытта жаңғыртуға ерекше көңіл бөлінген. Жоба жоспарына 

қарағанда 2018 жылдан латын әрпіне көшу кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, 

құжатнама мен ресми жазбалар 2025 жылы латын әрпінде жазылатыны, ал 

жаңа  әліпбиге толық ауысқанға дейінгі аралықта  кирилл әліпбиі қолданыстан 

шықпайтыны белгілі. Жобаның басым бағыттарының бірі - еліміздің киелі 

жерлерінің географиясын әзірлеу, яғни рухани құндылықтарды жаңғырту 

арқылы еліміздің туризм кластерін дамыту болып табылады. Бүгінде жоба 

аясында ҚР Ұлттық музейі жанынан ғалым мен қоғам қайраткерлерінен 

құрылған «Қасиетті Қазақстан» орталығы құрылып, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі тарихи-мәдени мұралар ескерткіштерін жүйелеу жұмысын қолға 

алды. Еліміздің өлкетанушылары «Туған жер» бірлестігін құрып,  киелі 

орындарда далалық зерттеу жұмыстарын жүргізуге белсене қатысып, 

ғалымдарға көмек беріп жатқанын айта кеткен де жөн. Нәтижесінде, бұл жоба 

аясында қазақ тіліне 100 оқулық аудару жоспарланып, құрамында Жоғары оқу 

орындары мен Ғылыми Зерттеу Институты ғалымдары мен танымал 

саясаттанушылардан арнайы жұмыс тобы құрылып, жоспарға сәйкес, 
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оқулықтарды іріктеуге арналған концепция мен әдістемелік жинақ әзірленді. 

Жұмыс тобы 17 оқулықтың аударма ісіне толық кірісті. «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» - қазақ халқы мәдениетінің ғасырлар бойы жинаған 

мол мұрасын қайта жаңғыртуға бағытталғандығы айғақ. Бұл жобаға сәйкес 

әдебиет саласында - 216, театр, кино және хореография бойынша - 48, 

бейнелеу өнерінен - 182, музыка саласында - 200-ден астам шығарма енгізілген 

үздік туындылар тізімі жасалды [7].   

2014 жылы жарыққа шыққан 100 томдық  «Бабалар сөзі» 

энциклопедиялық жинағының, сондай-ақ, құрамына Еуропа, Америка, Азия 

мемлекеттерінің әдеби шығармашылығы енген «Әлемдік әдебиет 

кітапханасы», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Қазақ халқының ежелгі заманнан 

қазіргі кезге дейінгі философиялық мұрасы», «Әлемдік мәдениеттанушылық 

ойлар», «Экономикалық классика», «Әлемдік философиялық мұра» 

серияларының болашақ ұрпаққа берері мол. Қазақ халқының философиялық 

мол мұрасын көрсететін шығармалар мысалдарын біріктіруді алға тартқан 

«Қазақ халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі философиялық 

мұрасы» жинағы болды. Ұлы дала ойшылдарының философиялық ой-

тұжырымдары әлемдік рухани мәдениеттің алтын қазынасы еліміздегі ғылыми 

қызметкерлердің еңбегінің жемісі болғанын, әрі мемлекеттік бағдарлама 

халқымыздың ұлттық рухани байлығын бүкіл әлемге паш еткенін айта кеткен 

жөн. Елімізде жүзеге асырылған «Мәдени мұра» бағдарламасы «Рухани 

жаңғыру» жобасымен үндестігін ескерсек, алға қойылған жұмыстарды 

орындауда бізге келелі міндеттерді іске асыруға назар аудару қажет. 
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Резюме 

 Идея  Елбасы государства «Духовное возрождение» является долгосрочным 

проектом, которая способствует возрождению народного сознания, направленное на 

создание цивилизованного общества. 
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Summary 

The idea of N. Nazarbayev "Spiritual Revival" is a long-term project that promotes the 

revival of popular consciousness, aimed at creating a civilized society. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Түйін сөздер. Интеллектуалды даму, патриоттық тәрбие, азаматтық белсенділік, 

патриотизм. 

КІРІСПЕ 

Бүгінгі таңда Қазақстан өз алдына әлемдегі ең дамыған және бәсекеге 

қабілетті мемлекеттердің қатарына кіру мақсатын қойып отыр. Әлемдік бәсеке 

тек экономика не саясат саласында ғана емес, мемлекеттердің 

интеллектуалдық сапасына оның ішінде жастардың азаматтық белсенділігі 

мен патриоттық санасын көтеруге бағытталып отыр. Қай мемлекет болмасын 

мемлекеттің басты қозғаушы күші болып табылатын және елдің стратегиялық 

дамуында айқындаушы фактор болатын жастарға басты мән беретіні анық. 

Әсіресе XXI ғасыр әлемде білім мен ғылымның, инновациялық 

жаңашылдықтың айқындаушы рөлге ие болуы, адам капиталының сапасы мен 

жастардың азаматтық белсенділігіне басты талап қояды. Қазақстандағы 

жастар бірден-бір үлкен әлеуметтік-демографиялық топ болып табылады. 

Оның көрсеткіші жалпы халық санына шаққанда 29% құрайды. Яғни 

халықтың үштен бір бөлігі жастар. Мемлекеттің интеллектуалды дамуында 

Қазақстан жастарының азаматтық белсенділігі мен патриотизмінің маңызы 

зор. Қазақстан өзінің стратегиялық даму жолында амбициялық мақсатына 

жету үшін қоғамның қозғаушы күші жастардың өз мемлекетіне жан тәнімен 

адал қызмет етуі және еліне деген сүйіспеншілігі яғни өз елінің патриоты 

болуы қажет. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2010 ж. 

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халыққа Жолдауында «жаңа 

Қазақстанды қалыптастырудың басты факторы ретінде қазақстандық 

патриотизм мен саяси еркіндік, азаматтық белсенділікті» атап өткен болатын 

[1]. Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясы «Қазақстан–2030» 

бағдарламасында: «Бiз барлық Қазақстан азаматтарында отаншылдық және өз 

елiне сүйіспеншілік сезімдерін дамытуға міндеттіміз» - деп аталып өтілген [2]. 

Соған сәйкес Президент Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтiк-экономикалық 

жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты өзінің 2012 жылғы 

соңғы халыққа Жолдауында патриотизм, моральдық, адамгершілік, ұлтаралық 

келісім, толеранттылық т.б. құндылықтарды барлық оқу орындарында жаппай 
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қолға алып, жастарды осы құндылықтармен тәрбиелеу қажеттігін баса атап 

өтті [3]. Мемлекеттің басты құндылықтарының бірі патриотизмді дамыту, 

әсіресе жастардың бойында патриоттық сезімді, отансүйгіштікті 

қалыптастыру бүгінгі мемлекет тұрақтылығы мен дамуының негізгі бөлігі 

болып отыр. Бүгінгі шарттарда мемлекеттілікті патриотизм негіздерімен 

қалыптастыру қоғамның модернизациялануы мен қатар оның интеллектуалды 

дамуына алып келеді.  

I. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІГІ  

Қазақстандық патриотизм – Қазақстан Республикасын біртұтас Отаны 

ретінде қабылдап, өзін республика халқының құрамдас бөлігі сезінетін 

азаматтық парыз бен намысын тәрбиелеу. Қазақстандық патриотизмнің 

мазмұны ешкімді жатырқамайтын, табиғатынан ашық жарқын, ұлттық 

менталитетке сәйкес келетін, мемлекетте қалыптасып отырған саяси жағдайға 

байланысты ұлтаралық келісім, төзімділікке негізделеді. Өйткені 130-ға жуық 

ұлттан құралған Қазақстанда қоғамның ішкі тұрақтылығы мен тұтастығы 

мемлекет саясатының аса маңызды бөлігі болып табылады.    

Патриотизм Қазақстан сияқты полиэтникалық қоғамда ұлттардың қарым-

қатынасын реттеуде өте маңызды құрал болып табылады. Патриоттыққа 

тәрбиелеу арқылы елдегі басқа ұлттардың біріншіден, өзінің туып өскен елін, 

жерін құрметтеуге, екіншіден, басқа ұлттардың бір бірін сыйлауына, 

үшіншіден, жауапты ұлт ретінде қазақты құрметтеуіне үйретсе, төртіншіден, 

керісінше қазақтардың басқа ұлт өкілдерін кемсітпей, оны осы елде туып 

өскен мемлекет азаматы ретінде өзімен тең деңгейде санап, қатар татулықта 

өмір сүруге үйретеді.  

Мемлекеттің сыртқы бағытта ашық саясат жүргізуі мен еліміздің 

әлеуметтік экономикалық саяси дамуының жаңа сапаға ие болуы, мемлекетте 

қалыптасып отырған идеологиялық әралуандылық нәтижесінде жастардың 

дүниетанымының өзгеруі мемлекетте жастардың патриоттық тәрбиесіне 

қажеттілік туындатып отыр. 

Жастардың бойында патриоттық сезімін қалыптастыру үшін оқу 

орындарында тәрбиеге кешенді тұрғыда келу, тәрбие ісін жан жақты білім 

берумен қатар жүргізу яғни тәрбиелей оқыту қажет.  

Тәрбиелей оқыту: 
- Жастарды білімді әрі білікті маман ретінде қалыптастыру; 

- Жастардың бойында еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру; 

- Отан, ата-ана алдындағы азаматтық борышын терең түсіндіру; 

- Халық мүддесін жеке бастың мүддесінен жоғары қоя білушілікке баулу; 

- Халықтар, ұлттар достығын қадірлеуге үйретеді. 

Егер тәрбие жеткіліксіз болса, қоршаған ортада жағдайлар мен шарттар 

түзілмесе, ол сезім патриотизм сезіміне дейін өсіп жетілмейді.    

Жастардың патриоттық тәрбиесін бірден бір қалыптастырушы институт 

ол мемлекет. Патриотизмді мемлекеттік идеология ретінде жүргізу арқылы 

жаппай қалыптастыра алады. Президент атап өткендей бүгінгі жастарды 
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отаншылдық рухта тәрбиелеу - мемлекеттік идеологияның темірқазығы болуы 

тиіс. Сонымен қатар патриотизмді жастардың бойында қалыптастыруда: 

отбасы, оқу орны, қоршаған орта, БАҚ т.б. маңызды орын алады. 

Жастарға патриоттық тәрбие беруде орта білім беру орындарының рөлі 

ерекше. Өйткені жастардың дүниетанымының ең алғашқы қалыптасуы мен әрі 

қарай дамуы осы кезеңде амалға асады. Сондықтан орта білім беру 

орындарында сапалы білім берумен қатар патриоттық тәрбиеге аса мән берілу 

қажет.  

Орта білім беру орындарында жастардың бойында патриотизмді 

қалыптастыру үшін:   

- Оқулықтардың мазмұнын қайта қарап, жастарды патриоттық 

тәрбиелеуге қатысты ақпараттармен толықтыру;  

- Жастарды отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелейтін арнайы пән 

(«патриоттық тәрбие») енгізу; 

- Оқушылардың танымдық қабілетін арттыру. Отанын, елін, жерін сүйуге 

тәрбиелеу, азаматтық борышын сезінуге баулу қажет. 

 Жастарды патриотизм рухында тәрбиелеудің басты қағидасы оларға 

еліміздің өткен тарихын толық білумен қатар еліне, жеріне деген мақтаныш 

сезімін ұялату қажет. 

Қазақстанда жастарға патриоттық тәрбие беру Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2005 жылдың 18 шілдесіндегі №734 қаулысымен бекітілген 2005-

2007 жылдарға арналған салалық жастар саясаты Бағдарламасы шеңберінде 

жүзеге асуда. Әлеуметтік маңызды жобаларды қолдау мақсатында патриоттық 

тәрбие беру саласындағы жастар ұйымдарының бірқатар бастамаларын жүзеге 

асыруға қаржы бөлінуде. 

Патриоттық тәрбие беру ісінде балалар мен жастар қоғамдық 

қозғалыстары мен ұйымдары, шығармашылық одақтар маңызды ролге ие, 

олардың әрекеттерінің негізгі мақсаты болып – тұлғаның өзін-өзі тануы мен 

дамытуындағы әрекеттер табылады.  

Балалар мен оқушылар арасындағы патриоттық тәрбие беру жүйесі білім 

беру және тәрбие беру процесінде балалар мен жастар қоғамдық қозғалыстар 

мен ұйымдардың, шығармашылық одақтардың құрылуын қарастырады. 

Елімізде балалар ұйымдарының саны жылдан жылға артуда. Бүгінде 

Республикамызда 1434 тен астам балалар - жасөспірімдерінің ұйымдары 

жұмыс атқарады, олардың ішіндегі ең ірі әрі әйгілілері «Жұлдыз» (Ақмола 

облысы), «Болашақ», «Ұлан», «Айналайын» (Карағанды облысы), «Шұғыла» 

(Ақтөбе облысы), «Мұрагер» (Қостанай облысы), «Достар» (Жамбыл облысы), 

«Жайық жастары» (Батыс Қазақстан облысы), «Жасыл Республика» (Оңтүстік 

Қазақстан облысы) тағы басқалар [10]. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев барлық қазақстандық жастарды 

бiрiктiру идеясын ұсынып, 2011 жылдың 6 шілдесінде «Жас Ұлан» Бірыңғай 

балалар мен жасөспірімдер ұйымы» РҚҰ құрылды, оның мақсаты - 

мемлекеттік балалар ұйымдарының нығаюына, кейінгі ұрпақты қазақстандық 
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патриотизм рухында тәрбиелеу үшін бірыңғай тәсілді қалыптастыру болып 

табылады. «Жас Ұлан» мемлекеттің барлық оқушыларын қамтиды.  

II. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМІНІҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ 

Қазақстандағы жастардың патриоттық сезімі мен азаматтық 

белсенділігінің деңгейін анықтау мақсатында 2010 жылы Білім және Ғылым 

Министрлігінің Жастар Саясаты Департаменті «Болжам жасау және талдау 

орталығымен «С.А.Р.» бірге 14 пен 29 жас аралығында Қазақстанның 14 

облысы мен Алматы, Астана қалаларында жастар арасында әлеуметтік 

сауалнама жүргізген болатын.  

 Сауалнама бойынша жастардың патриоттық сезімі мен азаматтық 

белсенділігінің деңгейін анықтау үшін «патриотизм», «азаматтық» ұғымдарын 

жастардың қалай түсінетіндігін және олардың бойындағы патриотизм мен 

азаматтылық деңгейін анықтау мақсатында бірнеше сауалдар қойылды. «Сіз 

қалай ойлайсыз, қазіргі жастардың бойында азаматтық пен патриоттық 

сезімдердің дамығаны дұрыс па»? деген сауалға 80% «ия әрине» деп жауап 

берген. Көпшілік жастар (60,1% -64,4%) азаматтық пен патриоттық сезімді 

өзінің елінің алдындағы қарызы мен жауапкершілігі деп түсінсе, ал 30%-і өз 

еліне, қайраткерлері мен спортсмендеріне мақтан тұтыну сезімі деп біледі. 

2,8% жастар жеркенушілік және жек көрушілік сезімін тудырады десе, 6,7% 

жастар жауап беруге қиналамыз, ал 3,8% жастар бәрібір деп жауап берген. 

«Өзіңді еліңнің патриоты мен азаматы деп санайсың ба және нағыз патриот 

қандай қасиеттерге ие болу керек»? деген сауалға жастардың 80,1% - 

Қазақстан Республикасының патриотымын, ал 19,9% - өзін санамайды. 30% 

респондент - патриот ол бірінші орында өзінің еліне, жеріне деген мақтаныш 

десе, 23,8% - өз халқың мен еліңді дамыту үшін қолдан келгеннің бәрін жасау, 

16,5% - азаматтық борышты өтеу, 25,5% - барлық берілгендерді атаған, ал 

5,5% - өз еліңді басқа елдерден жоғары қоймау деп атап өткен. Келесі сауал 

жастардың арасында азаматтық деңгейін анықтау мақсатында өзін Қазақстан 

Республикасының азаматы ретінде сезінуі. 97,9% жастар өзін ҚР азаматымын 

деп санаса, ал 2,1% өздерін олай санамайды. Олардың ішінде әр қала мен жас 

және кәсіп иелері, әртүрлі дін мен ұлт өкілдері бар. «Өз еліңнен кетіп басқа 

елге көшіп бару ниетің бар ма»? деген сұраққа 70% - жастардың ниеті жоқ, 

22% - кейде ойы болса, ал 6,4% - тұрақты түрде кету ойы бар (ол көбінесе қала 

жастары). «Егер сізде азаматтықты ауыстыру мүмкіндігі болса» деген 

сауалға, 83,3% - қандай жағдай болмасын ауыстырмаймын, ал 7,9% - ресейлік 

азаматтыққа ауыстырамыз десе, 1,3% - неміс азаматтығы, ал 0,4% - ағылшын 

азаматтығы, 3,7% - басқа елдердің азаматтығын алғысы келеді [11]. 

Жалпылама, жастар арасындағы жағдай, өздерін мемлекеттің азаматы ретінде 

идентификациялау мәселесі бойынша оптимисті, бірқалыпты. Әлеуметтік 

зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстандағы жастардың азаматтық және 

патриоттық сезімінің салыстырмалы түрде жоғары көрсеткіште екендігін 

көруге болады. Бірақ жастардың арасында патриоттық сезімнің қалыптасуына 

мемлекеттік деңгейде ұлттық идеологияның болмауы үлкен кедергі келтіруде. 
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Осы орайда мемлекеттің интеллектуалды дамуында жастардың патриоттық 

сезімі мен азаматтық белсенділігінің рөлі айрықша.  

Қазақстанда жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастырудың 

негізгі құрамдас бөліктері: 

- Азаматтардың жоғары патриоттық санасын, өз мемлекетін мақтан 

тұтуды, Отан мүдделерін қорғау бойынша конституциялық міндеттер мен 

азаматтық борышты орындауға тәрбиелеуді қалыптастыру; 

- Қоғамда дәстүрлі отбасы дәрежесін көтеру, жастарға отбасы 

құндылықтарын, салт-дәстүрлерін, әке мен ана рөлін насихаттау және отбасы 

тәрбиесін үздіксіз білім беру жүйесіне қосу; 

- Балалар мен жас өспірімдердің бойына адалдық пен әділдік, мейірім мен 

қайырымдылық, ізеттілік пен қамқорлық, парасаттылық, қоғамға қызмет ету 

дағдылары сияқты рухани-адамгершілік қасиеттерді көркемдік-эстетикалық 

қабылдау арқылы қалыптастыру; 

- Балалар мен жастардың құқықтық түйсігінде  ақпарат арқылы саяси ой 

қабілеттілігін, өз еркімен талдау шеберлігін, жағдайды бағалауды, 

манипуляцияға төтеп бере алуын, алған жаңалықтары мен шеберліктерін 

өмірлік жағдайда пайдалана білуді қалыптастыру және дамыту; 

- Қоғамның әрі қарай сапалы дамуындағы саяси әлеуметтенуге жастардың 

белсенді азаматтық тұрғыдан қатысуы негізінде жастарда саяси мәдениетті, 

саяси бірегейлікті қалыптастыру [12] 
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Резюме 

Сегодня в полиэтническом, поликонфессиональном казахстанском обществе 

наиболее актуальной проблемой является формирование патриотизма у молодежи. В 

соответствии с этим в данной статье изучается гражданская активность и патриотическое 

воспитание молодежи Казахстана. Основной целью исследования является определение 

уровня гражданской активности и патриотического чувства молодежи Казахстана. 

Исследовательская работа проводилась совместно с «Центром прогнозирования и анализа 

«В С. Р.» Департамента молодежной политики Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, проведен социологический опрос 1000 студентов в возрасте от 14 

до 29 лет со всех регионов Казахстана. В результате исследования были выявлены 

особенности патриотического воспитания и гражданской активности молодежи в 

Казахстане. 

 

Summary 

To instill patriotism in youth is one of the actual problems of poly-ethnic and multi-

confessional Kazakhstan; accordingly, this article deals with civil activity and patriotic education 

of Kazakhstan’s youth. This paper aims to define the extent of civil and patriotic sentiment of 

youth in Kazakhstan. The research into this topic is based on the survey conducted by Department 

for Youth Policy under the Ministry of Science and Education along with Centre for Analysis and 

Prognosis ‘C.A.P.’ among 1000 people, aged 14-29, from 14 regions of Kazakhstan to define the 

extent of patriotic feeling and civil activity of youth in Kazakhstan. 
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Межконфессиональная политика требует особо трепетного отношения 

государственных органов в сохранении дружественной атмосферы стране. В 

последнее время с проблемой конфликта на межконфессиональной почве 

сталкиваются государства, принявшие беженцев из Ближнего Востока, в силу 

своей состоятельности в экономическом, социальном и политическом плане. 

Но у Казахстана иные причины. На сегодняшний день в Казахстане действуют 

3600 религиозных объединений, которые представляют 18 официально 

зарегистрированных конфессий [1].  

На территории нашего государства за последние 9 лет произошло 7 

терактов, которые отчасти носили религиозный характер.  



41 
 

Цель данной статьи в том, чтобы через участников терактов расписать 

значимость молодежи в предотвращении конфликтов. Так как террористы 

мужчины 30 лет. Но их деятельность началась задолго до этого осознанного 

возраста. А значит в зону риска попадают все представители молодого 

поколения.  

Дабы понять в чем же кроется причина религиозных конфликтов, нужно 

обозначить сферу деятельности, или с чем связывают свою жизнь молодые 

люди.  Для начала это социальные проблемы, такие как: безработица, или же 

нет постоянного места работы, как и нет жилья [2]. Далее духовная сфера 

жизнедеятельности человека, религия с ее компенсаторной функцией, а также 

влияние не традиционных религиозных организаций, путем оказания помощи 

таким людям.  

Нетрудоустроенные люди- лица, которые не имеют доходного занятия, и 

осуществляют поиск работы и готовые приступить к ней.  Уровень 

безработицы составила 4.8%. А молодежь, из 4 миллионов молодых граждан 

3.7% не трудоустроенные. Но это еще пол беды, в стране возрастает уровень 

скрытой безработицы, это вынужденная неполная занятость. Ее уровень за 

второй квартал 2019 года составила 0.3% от уровня занятости в Казахстане [3].  

Материальное составляющее не самое положительное, благодаря этому и 

увеличился уровень религиозности. Молодые люди чаще мечтательны, и 

всегда будут искать альтернативные пути для достижения материальных благ. 

Этим пользуются представители не традиционных, иногда и очень опасных 

религиозных учений. Они предлагают трудоустроить безработного, иногда и 

за рубежом, предлагают крупную сумму в качестве подъемной суммы, 

отправляют молодых девушек «работать в иностранной фирме», а на самом 

деле открыто торгуют людьми. Далее, после полного растворения в таких 

группировках, те самые новички превращаются в исполнителей 

«божественной миссии», планируя создать единое государство с официальной 

религией, и уничтожая иноверцев. Так и возникают межконфессиональные 

конфликты. Они чаще всего носят характер «конфессия против общества». 

Теперь назревает вопрос, как молодые люди могут решить данную 

проблему, и почему именно этот контингент более компетентен для 

разрешения таких вопросов. Во-первых, лучше судиться, когда человек 

изнутри понимает всю суть вопроса. Как мы ранее упомянули, основой 

межконфессиональной нестабильности являются совсем не духовные 

проблемы, а проблемы социальной составляющей. Наше государство в 2019 

году объявило годом молодежи, и в рамках этого было предпринято 

множество программ по трудоустройству и обеспечению жилья. Но нужно 

понимать, проблемы молодежи должны решаться самими молодыми людьми. 

Не нужно надеется на помощь извне. Главной целью молодежи Казахстана 

является самореализация, для чего и делается акцент со времен получения 

независимости, в стране действую множество образовательных программ, 

программы для начинания бизнеса, и все это при правильном объяснении 

должно служить отправной точкой в борьбе с безработицей.  
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Но что касаемо духовной жизни, то в этом вопросе также необходимо 

правильно пояснить «братство» конфессий в нашем государстве. Углубляясь 

в историю, надобно понимать, что суть иудаизма, христианства и ислама- 

одна. Все приверженцы данных религий- являются братьями, людьми 

писания. А ислам на территории Казахстана тесно связан, и был переплетен с 

тенгрианством. А само тенгрианство имеет общие черты с зороастризмом и 

буддизмом. Если говорить об истории ближе к нашему времени, то во время 

СССР все народности, не смотря на конфессиональные различия, приняли в 

свои традиции элементы разнородных религиозных воззрений. Это и говорит 

о том, что межконфессиональные конфликты на территории нашего 

государства невозможны.  
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Түйін 
Бұл мақалада Қазақстан жастарының конфессияаралық конфликтілерді шешуге 

мүмкідіктерінің қандай екендігі баяндалады. Оған қоса, әлемдік тәжірибедегі 

конфессияаралық конфликтілердің себептері қандай болды, және де басқа елдер қолданған 

модельді біздің елде қолдану қаншалықты дұрыс екендігі жазылған. Мемлекет ішіндегі кез 

келген конфликттің түп тамыры ол әлеуметтік проблемалар. Ал конфессиялық бірегейлікті 

қолдану - діннің қоғамдағы функциясының бірі болатын - компенсаторлық қасиетін 

жамылып, бүлік шығарудың тімілігі айтылған.  

 

Summary 

This article speaks about the capabilities of the young generation of Kazakhstan in the 

resolution of interconfessional conflicts. What were the reasons for the inter-confessional conflicts 

in the world practice, and how correctly to use their model of solving this problem in our country. 

The root of any conflict in the country is social problems. And to hide behind religion, and in 

particular belonging to a particular confession, is an effective way to unleash conflict within the 

state. 
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Мұса Сайрамидың «Тарих-и амнийа» дерек көзі Орталық Азия аумағында 

қалыптасқан геосаяси жағдай, өңірде орналасқан мемлекеттердің өзара 

дипломатиялық және сауда-экономикалық байланыстары туралы да маңызды 

мағлұматтарды қамтыған. Бұл мағлұматтарды сыннан өткізіп, деректанулық 

талдау жасау олардың шынайылық дәрежесін анықтауға көмектеседі. Осы 

орайда ресейлік деректанушы ғалым В.Н. Татищевтың пікірі негізге алынды. 

Белгілі бір дерек көзден алынған мәліметтің шынайылық дәрежесін анықтау 

үшін біріншіден – автор өзі жазып қалдырған оқиғаға қатысқан немесе 

қатыспағандығын анықтау қажет; екіншіден – қатыспаған жағдайда, сол оқиға 

болған кезеңде өмір сүрді ме; үшіншіден – автор өз шығармасын нақты 

құжаттарға, келісім-шарттарға, не олармен жұмыс істеген адамдардың 

айтқанына сүйеніп жаздыма; төртіншіден – сол оқиғаларға қатысқан 

жерлестерінің айтқандарынан немесе шет елдіктерден жазып алды ма; 

бесіншіден – дерек көздің авторы кім, жергілікті халықтың өкілі ме, әлде шет 

елдік пе [1, 93 б.].  

Мұса Сайрами өз шығармасында суреттелген кезең - XIX ғасырдың 

екінші жартысында өмір сүріп, болған оқиғалардың тікелей қатысушысы 

немесе куәгері болған. Өз заманының көзі ашық, оқымысты адамы 

болғандықтан елдің саяси өмірінде болып жатқан өзгерістерді түсініп, оларға 

қатысты жеке көз қарасы қалыптасқан. Сондықтан Жетішар хандығының 

саяси аренада күшейіп, көршілес мемлекеттерге лайықты тойтарыс бере 

алатындай дәрежеге жетуіне үлес қосқан Британ империясымен орнатқан 

саяси қарым-қатынастарына ерекше мән берген.  «Тарих-и амнийада» 

кездесетін осы мазмұндағы  маңызды мағлұматтарға талдау жасамастан 

бұрын, оларды дұрыс түсініп, бағалау үшін, сол кезеңде Орталық Азияда 

қалыптасқан геосаяси жағдайға, ағылшындардың аймаққа келу тарихына 

тоқталуды жөн көрдік. 

Орталық Азия ХІХ ғасырдың ортасында Ресей және Британ империясы 

секілді алып ірі мемлекеттер арасындағы саяси-экономикалық күрестің 

нысанына айналды. Стратегиялық маңызды аймаққа орналасқан, көне 

дәуірден бастап Батыс пен Шығыстың ірі өркениеті арасындағы өзара 

белсенді-қарым-қатынасты орнатқан Ресей мен Қытай сияқты ұлы 

державалардың екі ортасында орналасқан Шығыс Түркістан қашанда назардан 

тыс қалған емес.  

Аталмыш аймақтарда болып өткен күрделі саяси-экономикалық 

өзгерістер Шығыс Түркістанның қалыптасып, дамуына едәуір қолайлы жағдай 
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туғызды. Орталық Азиядан шыққан Йақұб-бек Аталық қазы 1865 жылы 

Шығыс Түркістанның оңтүстік бөлігіндегі барлық қалаларды (Йаркенд, 

Қашғар, Ақсу, Кучар, Тұрпан, Хотан, Құмыл) өзіне қаратты, осылайша 

Жетішар деп аталатын ірі мұсылман хандығын құрды. Цин империясына 

қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс ықпалына қарамастан енді дамып 

келе жатқан жас хандық өзінің мәртебесін, құдіретін сақтап қала алды, өзін өзі 

сақтап қалу мақсатында басқа мемлекеттермен достық қарым-қатынас жүргізе 

бастады.  

Йақұб-бек хандығымен қарым-қатынас жасауды басқарып отырған 

Британдық ортаның саясатын Орта Шығыс пен Орталық Азия (Ауғанстан, 

Үнді мемлекеті, Орталық Азия және Қазақстан аумағы) аймағындағы 

ағылшындардың жалпы саяси бағытынан тыс қарау мүмкін емес. Егер ХІХ 

ғасырдың басында ағылшындар енді ғана Қашғарияға (нақты айтқанда Шығыс 

Түркістанның оңтүстік бөлігі – К.З. ) мүдделілік таныта бастаса, онда осы 

ғасырдың орта тұсында Ресей патшалығы Орта Азия мен Қазақстанды өзіне 

қаратып, билігін жүргізе бастаған уақытта олардың қызығушылығы одан әрі 

арта түсті. Осы кезеңде, яғни ХІХ ғасырдың ортасында Ресей империясы Орта 

Азияда жаулаушылық саясатын жүргізе отырып, осы аймақтағы бірқатар 

мұсылман хандықтарын өзіне бағындырып үлгірді. Осы оқиғалар 

ағылшындардың өзіндік жоспарлаған саяси-экономикалық экспансиясын одан 

әрі жүргізуге тырысқан әрекеттеріне кедергі жасап, оларды батыл қадам 

жасауға итермеледі. Мәселен, Британдық басқару билігі географиялық 

зерттеулер арқылы және барлау жұмыстары арқылы ақпарат, мәлімет 

жинаудың жаңа жүйесін орнатты. Осы істе маңызды рөл атқарған 

барлаушылар – пандиттер болды. Пандиттерді негізінен жергілікті халықтың 

арасынан таңдап алып арнайы дайындап отырды. Себебі, өздерінің кездейсоқ 

тосын қайғылы оқиғаларға душар болуының алдын алуды ойластырды. 

Британдық әскери ортамен тікелей қарым-қатынаста болған Үндінің үлкен 

тригонометриялық қызметі осындай бірнеше пандиттер мектебін 

қалыптастырды [2, 21 б.]. Бұл мектептерде пандиттер міндетті түрде орта 

азиялық диалектілерді, топографиялық істерді, ол жердің геодезиясын, 

картографиясын, тағы да басқа арнайы зат-бұйымдарын, қажеттіліктерін 

меңгеріп, зерттеп танысып отырды. Мир Иззет Аллах, Ахмед шах накшбанди, 

Мұхаммед-и Хамид, т.б. сияқты тәжірибелі ағылшын барлаушыларының 

(агенттерінің) есімдері осындай тарихи оқиғалардың негізінде терең сақталып 

қалды [3, 110-117 бб.].  

Шығыс Түркістандағы (Қашғариядағы – К.З.) барлаушы-пандиттерден 

басқа тегі еуропалық ақпарат жеткізушілері - саяхатшы немесе ғалым, 

саудагер ретінде осы аймаққа барлауға жіберіліп отырды. Алғашқы еуропалық 

саяхатшы Адольф Шлагинтвейт Қашғарға 1857 жылы келіп, Цин империясына 

қарсы басталған халықтық қозғалыстың куәсі болды. Кейін ол осы 

қозғалыстың басқарушы көсемі Уәлихан қожаның қолынан қаза болады.  

 Еуропалық саяхатшылардың Шығыс Түркістанды зерттеудегі кезекті бір 

маңызды қадамы У. Джонсонның сапары.  
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Ортағасырлық кезеңнен бері еуропалық саяхатшылар бұл өңірге аяқ 

баспаған болатын. У. Джонсон үшін Британиялық Үндістанның мүддесіне 

Орта Азияның әлі тиянақты зерттелмеген түпкі өңірлерінен құнды мәліметтер 

жинау мүмкіндіктері туды.  

Саяхатшы Ладакха астанасынан шығып, Қараш өзенін өрлей жүріп, 

бастауына жетіп, сол арада асудан асып, Бринджгаға сапар шекті. Хотанның 

жергілікті тұрғындары оны меймандостықпен, жылышыраймен қабылдайды. 

Ағылшын зерттеушісін құшақ жая қарсы алу себебі саяси астармен 

түсіндіріледі. Хабибулла Йақұб-бекпен текетіресінде ағылшындардан әскери 

көмек алуға мүдделі еді. Джонсонның келуі Хабибулла үшін Үндістан вице-

королінің атына жазылған ресми хатты табыстаудың орайлы сәті болатын.  

Саяхатшыға қатаң талаптар қойылып, астрономиялық бақылаулар 

жасауға, рұқсатсыз жүріп-тұруына тыйым салынды. Дегенмен Джонсон 

алқаптың географиясы, этнографиясы, шаруашылық тұрмысы мен табиғи 

байлықтары туралы қызықты мәліметтер жинап үлгерді. Зерттеушінің 

есебінде Хотанның әкімшілік құрылымы, әскері, саяси жағдайы туралы 

мәліметтер жинақталған. Ағылшын зерттеушісіне бұрын беймәлім болған 

маршруттық бағыттарды картаға түсіріп алудың сәті түсіп, Шығыс Түркістан 

қалалары арасындағы керуен жолдарына сипаттама жасаудың мүмкіндігі 

туған. У. Джонсон Юрингкашқа таяу орналасқан ежелгі қаланың қираған 

жұртында болды, Хотанның географиялық орнына бақылау жасады [4, 48 р.].  

Осыдан бірнеше жыл өткен соң ағылшын саяхатшысы, Ладакхедегі 

британ саудагері Роберт Шоу Шығыс Түркістан аймағына экспедиция 

жасақтап барды. 1868 жылы доктор Кейлидің бастауымен ол жер жағдайына 

алдын ала барлау жасау мақсатында бірнеше рет сапар шекті, кейін Қарақорым 

асуы арқылы Йаркендке барып, ары қарай Қашғарға өтті. Саяхатшы 1869 

жылы осы сапардан оралғаннан кейін бір жылдан соң Д. Форсайттың алғашқы 

миссиясы құрамына кіріп, Шығыс Түркістанға екінші рет барды.  

Өз сапарларының нәтижелері туралы Р. Шоу 1871 жылы ағылшын 

ғылыми ортасындағы алғашқы кітапта Қашғария жайлы айтып өтеді. Бұл өз 

кезегінде Еуропа қоғамының қызығушылығын арттырып, назарын аударды. 

Ағылшын саяхатшысы өңірдің географиялық ерекшеліктерін тыңғылықты 

баяндап, «Вахан мен Бадахшан тұрғындары жайлы: өзбектер, қыпшақтар, 

қалмақтар, доландар, ұйғырлар мен дүнгендер туралы» этнографиялық 

мәліметтер жинаған. Зерттеуші материалдарында өңірдің пайдалы қазба 

байлықтары мен археологиясы, мәдениеті туралы қызықты деректер молынан 

қамтылған.  

Ағылшын зерттеушісінің Шығыс Түркістанға жасаған сапарлары Британ 

Үндістанының осы аймаққа саяси ықпалын арттырудың дамыған кезеңіне 

тұспа-тұс келген болатын. Р. Шоу шығыс Түркістанмен тікелей сауда 

байланысын орнату үшін көп істер атқарған. Базарларын ағылшын 

тауарларымен қамту ісі, әсіресе Йақұб-бекпен байланыс орнатуға мүмкіндік 

жасау Р. Шоудың ерен еңбегі екені сөзсіз.  
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Р. Шоумен бірдей дерлік уақытта басқа бір ағылшын саяхатшысы У. 

Хейуорд та Шығыс Түркістанға саяхат жасаған болатын. Лондон 

географиялық қоғамынан қаржылай көмек алған Үндістандағы ағылшын 

қарулы күштерінің отставкадағы лейтенанты У. Хейуорд 1868 жылы қыркүйек 

айында сауда керуенінің құрамына еніп, саяхатқа аттанды.  

Қашғарға бет алған У. Хейуорд керуені Йаркенд үстінен өтті. Бұл өз 

кезегінде Р. Шоудың маршрутына ұқсастығымен ерекшеленсе де, өзіндік 

айырмашылықтары да бар болатын. Р. Шоуға қарағанда саяхатшы Шығыс 

Түркістанның әскери-географиялық орнына баса назар аударды. Хейуорд 

экспедициясы материалдары негізінен өз ішіне Шығыс Түркістандағы елді 

мекендерге, әскердің ұйымдасуы мен олардың қажетті заттармен жарақтанып 

жабдықталуына, әкімшілік жүйесіне, ұлттық киімдеріне, өсімдіктер әлемі мен 

жануарлар дүниесіне байланысты деректерді қамтыды.  

Хейуорд географиялық білімі арқасында Қашғарияның толық та дәл 

картасын жасап шықты. Аталмыш картада Британ Үндістаны үкіметі және 

БТСИ тарапынан жоғары бағаланды. Ағылшын зерттеушісі Қарғалы, Йаркенд, 

Янги-һисар, Қашғар, Тасқорған секілді қалаларды нақты бейнелеген. Хейуорд 

өз есебінде Йақұб-бектің жеке басы туралы егжей-тегжейлі баяндап, 

Қашғарияның сауда әлеуетіне баға береді.  

Орта Шығыс пен Орталық Азиядағы Британ үкіметінің отарлау саясатын 

зерттеумен айналысқан зерттеуші Н.А. Халфиннің тұжырымы бойынша 

Қашғария мен Үндістан арасындағы сауда байланысын кеңейту туралы 

жасырын келіссөздердің негізінде ағылшындар Йақұб-бек басқарып отырған 

мұсылман мемлекеттері арасында Ресейге қарсы коалиция қалыптастыру үшін 

осы аймақтарда болып жатқан күрделі саяси ахуалдарды оңтайлы пайдалану 

мәселелерін мұқият талқылаған болатын. [5, 46 б.].  

Ал Йақұб-бек Британ империясымен достық қарым-қатынас орнатуға 

тырысты. 1870 жылдың көктемінде оның елшісі Мұхаммед Шади 

ЫЫстамбұлдан қайтып келе жатып Британ Үндістанының вице-королі Лорд 

Мэйомен кездеседі. Осы кездесу барысында Мұхаммед Шади Үндістандағы 

ағылшын билеушілерінен қару-жарақтар мен қажетті құрал-жабдықтарды 

сатып алу ниетін білдіреді, сондай-ақ Жетішарда қару-жарақ өндіре алатын 

арнайы мамандарды жалдауға ықылас білдіреді. Сонымен қатар ол Йақұб-

бектің Қашғар қаласына ағылшын миссиясын жіберу туралы ұсынысы 

жазылған хатты лорд Мэйоға тапсырады [6, 116 б.].  

1870 жылы Қашғарға Форсайт басқаратын ресми елші жіберіледі, бірақ 

олардың өзара келісім жасауға мүмкіндік болмады. Себебі осы уақыттарда 

Йақұб-бектің алдында орыс патшалығымен қандай қарым-қатынас жасауды 

шешу міндеті маңыздырақ болды. Йақұб-бектің ағылшындармен келісімге 

келуі олардың осы аймақты толық жаулап алуына күрделі қауіп төндіретінін 

іштей сезіп отырған патшалық басқару өкілдері 1870 жылы Мұзарт өткелін 

толықтай өзіне қаратуға нақты шешім жасады. Ал 1864 жылы Іле өлкесінде 

болған халықтық қозғалыстың нәтижесінде Цин империясынан тәуелсіз өз 

алдына дербес хандық құрылды. Осыдан кейін патшалық үкіметте осы 
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халықтық қозғалыстың күші мен дүмпуі көрші қазақ жеріне кері ықпалын 

тигізуі мүмкін деген қорқыныш қалыптасты. Өз кезегінде Йақұб-бек оңтүстік 

Шығыс Түркістанға жасалған әскери шабуылын аяқтап, Іле сұлтанатын 

бағындыруға талпынды. Йақұб-бек Іле сұлтанатын бағындырса 

ағылшындардың Орталық Азиядағы ықпалы одан әрі арта түсетінін Ресей 

үкіметі іштей сезіп отырды. Олар үшін болашақта Аталық ғазимен одақтасу 

Ресей империясының шекарасына еш кедергісіз енуге кеңінен жол ашатынын 

түсінді. Осы себептерге байланысты Ресейлік үкімет Іле өлкесіне өз әскерін 

жіберді. Орыс әскерінің шешімді, оңтайлы әрекеттерінен кейін Йақұб-бек екі 

ел арасында қиындықпен орнаған қарым-қатынасты шиеленістірмеу үшін 

ағылшын үкіметімен келіссөздер жүргізуді, байланыс орнатуды уақытша 

тоқтатады. Бұған Йақұб-бек пен Д. Форсайт арасындағы кезекті кездесудің 

жүзеге аспауы әбден дәлел бола алады.  

Д. Форсайт басқарған экспедиция тек 1873 жылы қайтадан Қашғария 

өңіріне аттану мүмкіндігіне ие болады. Д. Форсайт миссиясы Батыс және 

Шығыс Түркістанның өзара байланысы тарихында маңызды орын алады. 

Мақсаты мен сипаты, өзіндік ерекшелігі мен алынған нәтижелері бойынша Д. 

Форсайттың екінші рет жасаған экспедициясы да (қыркүйек 1873 – сәуір, 1874 

жж. ) Орта Азияны зерттеу ісі материалдары ішінде құнды саналып, тарихтың 

алтын қорына енді.  

Бұл ағылшын-қашғар байланысының бүкіл тарихындағы ең үлкен керуен 

болатын. Оның құрамына 300-ден астам адам тартылып, 550-дей жүк тасушы 

жануарлар жегілді. Сонымен қатар Форсайт экспедициясына әскерилер: 

полковник Т. Гордон, капитандар Дж. Биддалф пен Х. Троттер, Үндістан 

геологиялық басқармасынан доктор Ф. Столичка, Бенгал корпусы штабының 

әскери дәрігері доктор Х.У. Белью, Форсайт көмекшісі Расайдар Афзалхан, 

геодезист Абдул Субхан, Белью көмекшісі дәрігер Асмат Али, аудармашы 

капрал А. Ринд, қазынашы Тара Сингх, күзет кавалериялық отрядының 

командирі Джамадар Сиффат Хан, әскери қызметтегі қарауылдар мен 

қызметшілер қатысты [7, 1-2 р.].  

Д. Форсайттың екінші миссиясы принциптік тұрғыдан бірінші Жетішарға 

жасаған сапарынан басқаша сипатта болды. Д. Форсайт Виктория 

патшайымның өз қолымен жазған хатын тапсырды. Хатта патшайым Йақұб-

бек құрған Жетішар хандығын заңды түрде тәуелсіз хандың ретінде 

мойындайтынын білдірген еді [8, 53 б.]. Сол себепті осы жолы Йақұб-бек 

тарапынан ешқандай нұсқаулық көрсетілген жоқ. Йақұб-бекпен жүздесу 

мерзімі де қатаң тәртіпте белгіленбей, жүріс бағыты да нақты көрсетілмейді. 

Нортбрук лорд Мэйо бекіткен миссия құрамына әскери қызметтегілерді 

қатыстыру жөніндегі бұрынғы шектеулерді алып тастап, Форсайт 

«Йаркендтегі кіші елші» ресми атағын алды.  

Миссияға Йақұб-бекпен сауда келісімшартын жасасу мен оның мемлекеті 

жайындағы ғылыми және әскери ақпараттарды жинау, сонымен қатар 

Йаркендте ағылшын консулдығын ашуға байланысты мәселелерді шешу 

тапсырылды. Йаркендтегі консул лауазымына алдын ала Р. Шоуды 
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тағайындау жөнінде де ойластырылды. Жасалған келісімшарт ағылшын 

өкіметіне Жетішарда «қажеттілік туындаған жағдайда дипломатиялық 

араласуға құқық беру» қағидасы бойынша ұсынылуы тиіс болды.  

Форсайт миссиясының сапары ресми Ыстамбұлдың Йақұб-бекті Шығыс 

Түркістан ханы ретінде танып, жариялаған уақытымен тұспа-тұс келді. 

Түркиядан оралған Сайд Йақұб хан осы хабарды жеткізген болатын. 

Сондықтан 1873 жылы 5 желтоқсанда өткен салтанатты рәсімнен соң Аталық 

ғази  Йақұб-бек Әмір Мұхаммед Йақұб Хан Қашғарлық аталды. Осыған 

байланысты мешіттерде сұлтан Абдулазиз-хан құрметіне құтпа оқылып,, 

«зурб-и-махруса-и кашгар» (Құдай қорғауындағы Қашғар елінің зарб сарайы) 

деген жазулар бедерленіп жазылған теңгелер жасалынды [3, 11 б.]. 

Қашғардағы ағылшын миссиясының өкілдері әскерлерінің дайындығын 

байқауға қатысып, Қашғар әскерінің соғысқа қабілеттілігін және олардың 

қарулану дәрежесі мен құрамын бағалады. «Алаңда біз 28 ротаны көрдік, – деп 

жазады Д. Форсайт, – әрбір рота 50 шақты адамнан құралған» [9, 12–13 рр.]. 

Қашғар миссиясынан қайтқан Форсайт пен оның бағынышты адамдары 

миссия нәтижелері жөніндегі есептерінде Йақұб-бек әскерінің әскери 

дайындығын егжей-тегжейлі баяндап, олардың тұрмысына, әскери тәртіптің 

жағдайына, т.б. көбірек тоқталады.  

Қашғарда миссия өкілдері екіге бөлініп, 1873 жылдың 31 желтоқсанында 

полковник Гордон, капитан Троттер және доктор Столичка Шатыркөл көлі 

бағытына қарай қозғалып, Тянь-Шаньдағы бірқатар тау өткелдерін, Чақмақ 

бекінісін, Артуш сай-саласындағы әскери жасақтарды қарап шықты. Бұған 

дейінгі уақытта ағылшын әскерилері ешқашан осындай дәрежеде орыстардың 

шекарасына жақын келмеген болатын. Оларды Нарын бекінісінен бірнеше 

ондаған шақырым ғана қашықтық бөліп тұрды.  

Капитан Биддалф өз тобымен шығысқа – Ақсу, Қызылсу, одан әріректегі 

Маралбасына аттанды. Қашғардың өзінде жергілікті тұрғындар арасында жеке 

беделін көтеру мақсатымен доктор Белью қоғамдық диспансер ашты. Бұл өз 

кезегінде, Форсайттың айтуынша, үлкен жетістіктерге жеткізді [7, 224–226 

бб.] 

Форсайттың Йақұб-бекке келген екінші миссиясы ағылшын-қашғар 

келісімшартына қол жеткізіп, қол қою рәсімімен біткен нәтижесімен маңызды. 

Отандық тарихнамада осы келісімшартты «сауда» мәмілегерлігі ретінде 

белгілеу орын алып келді. Алайда, оның негізгі ережелерін байыпты талдау 

барысында бір мәселе айқын көрінеді. Келісімшарт саудаға ғана негізделмей, 

мазмұндық жағынан саяси сипат алды (аталған келісімшарттың 12 бабының 

жетеуі сауда-саттық жүргізу ісіне байланысты болса, бес бабы саяси 

қатынастардың жүйесіне арналған) [10, 53 б.]. Келісімшартқа саяси сипаттағы 

баптардың енгізілуі Ұлыбританияның Йақұб-бек құрған мемлекетті тәуелсіз 

мемлекет ретінде танығандығын айғақтайды. Алайда ағылшын 

тарихнамасында бұл факті осы уақытқа дейін түбегейлі жоққа шығарылып 

келді.  
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Келісімшарт жобасы алғашында 1873 жылдың 20 қаңтары күні Йақұб-

бекке ұсынылған болатын, оған қол қою рәсімі 1874 жылы 2 ақпанда Қашғарда 

өтті. Келісімшарт шарттарына сәйкес ағылшын-үнді саудагерлері Шығыс 

Түркістанның барлық қалаларында өз өкілдерін ұстауға құқық алып, Қашғар 

көпестерінің екіжақты сауда байланыстарын кең ауқымды жүргізуіне қолайлы 

жағдайлар туғызылды. Келісімшарттың 4-бабында «британ Үндістанында 

Йақұб-бек иелігінен келген тауарларға Британ үкіметі тарапынан баж салығын 

салу міндеттелмейтіндігі» қарастырылған.  

Сол кезеңдегі орыс баспасөзінің ақпараттарына қарағанда, «Йақұб-

бекпен келісімшарттың жасалғаны жөніндегі жарияланымдар көптеген 

ағылшын саудагерлерінің өз тауарларын Йаркендке жөнелтуге ұмтылып, 

сонымен бірге, көпестердің Жетішар базарларында Ресейден келген заттарды 

ығыстырып шығаруға үміттеніп, қыруар шығындарға қарамастан талпыныс 

жасағандарын» мәлімдейді.  

Англия мен Йақұб-бек мемлекеті арасындағы саяси қатынастар деңгейі 

келісімшарттың 6-бабында айқын көрініс тапқан. Онда төмендегідей 

қағидалар көрсетілген, «Британ үкіметінің Йақұб-бек сарайы маңына өз өкілін 

орналастыруға және Әмір мемлекетінің қай тұсынан болса да өзі қажет деп 

белгіленген барлық қалалары мен жерлерінде коммерциялық агенттерін 

ұстауға құқы бар. Әмірге вице-король маңында және өзі қажет деп тапқан 

Британ Үндістанының қай жерінде болса да коммерциялық агенттерін ұстау 

құқы белгіленген. Екі мемлекет өкілдері де мемлекеттің елшілері белгілеген 

құқықтарды пайдаланады. Агенттер консулдармен бірдей дәрежедегі 

құқықтарға ие» [10, 53 б.].  

Д. Форсайттың Йақұб-бек мемлекетіне жасаған миссиясы Жетішарға 

ағылшын-қашғар қатынасы тарихындағы ең ірі қару партиясын жеткізді. Атыс 

қарулары (2, 2 мың қару) мен артиллериялық зеңбіректер (3 фунттық колибрлі 

8 тау зеңбірегі) Йақұб-бек әскерін қайта жарақтандыруға үлкен көмек болды. 

Қарулардың жеткізілуі Ресейдің саяси және қоғамдық ортасында жағымсыз 

пікір туғызды. Ұлыбритания үкіметі бетпе-бет келгенде Ресеймен арадағы 

бұрынғы қабылданған «өзара қол сұқпаушылық» міндеттемелерін бұзып 

отырғандығын түсінді. Лорд Салисбэри Ресейдегі антибритандық көңіл-күй 

толқынын басу үшін аз күш жұмсаған жоқ. Басқару кабинетінің басшысы 

қарудың Калькуттадағы Британ өкіметінің келісімімен Йақұб-бекке жеткізіліп 

жатқандығын айқын түсінді. Дегенмен ауған әмірі Шир Али ханға жеткізіліп 

жатқандай ашық түрде емес, жасырын әрекетте жүзеге асып жатқан болатын.  

1874 жылы 16 наурызда ағылшын миссиясының Қашғардан қайту 

сапарына байланысты Йақұб-бектің қоштасуға арналған ресми қабылдауы 

болды. Қабылдау барысында Аталық Ұлыбританиямен достық қатынаста 

болатындығын тағы бір мәрте растап, бастамасы сәтті жүзеге асқан одақтың 

беріктігін нығайтуға деген шынайы тілегін жеткізді.  

Келесі күні миссия өкілдері Янги-һисар және Йаркенд арқылы Ладакхқа 

қайту үшін Сайд Йақұб Хан мен Ахрар Ханның шығарып салуымен 

Қашғардан аттанып кетті.  
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Форсайт миссиясы Шығыс Түркістаннан ауқымды әскери-саяси және 

экономикалық ақпараттармен оралды. Йақұб-бек мемлекетімен қатынастарды 

дамытудың болашағы туралы миссия өкілдерінің білдірген пікірлері мен 

бағалаулары біркелкі тұрақты емес және қарама-қайшылыққа толы болды. Дж. 

Олдер бұл жайында нақты айтады. Форсайт миссиясы арқылы жеткен 

ақпараттар Шығыс Түркістанмен коммерциялық қатынастар орнатудың 

болашағына күдік келтіріп қана қоймай, Британ өкіметінің екі жақты 

қатынастардың стратегиялық мәні туралы ойларына маңызды өзгерістер 

жасауына әкелді.  

Форсайт сапарынан соң Қашғар Үндістанға тікелей, күшпен кірудің 

алаңы ретінде емес, Кабул мен Пешабар арқылы Пенджаб батысынан соққы 

жасайтын қапталдағы әскерлерді жабдықтаудың әлеуетті базасы ретінде 

танылды.  

Сонымен қатар, Форсайт миссиясы маңызды ғылыми нәтижелерге жетті. 

Оның мүшелері маршруттар мен жолда кездесетін елді мекендерді сипаттап 

қана қоймай, экспедицияның ғылыми жұмысында геодезиялық зерттеулер 

жүргізіп, әртүрлі мақсаттағы коллекциялар топтастырылып, елдің 

экономикасы мен этнографиясы жайлы статистикалық аса маңызды 

материалдар жинақтаған.  

 Бірақ бірнеше уақыттардан кейін, яғни Форсайт экспедициясы қайта өз 

еліне оралғаннан кейін Йақұб-бектің жіберген елшісі ретінде Үндістанға 

Ахрар хан Төре келеді [6, 38 б.].  

Бұл сапар жөнінде Мұса Сайрами да сөз қозғайды. Оның мәліметтері 

бойынша «Йақұб-бек екінші рет ағылшын империясына Ахрар хан Төрені 

және Мұхаммед ханды бағалы сый-сияпатпен жіберген екен. Сый-сияпат 

күміс және алтын теңгелерден болатын. Басты мақсат – ағылшын 

патшайымынан әскери қару-жарақтар мен басқа да қажетті заттарды алу 

болған. Олар 40 мың карабин мен наган алып келген. Сондай-ақ құнды шай 

тиелген 100 жылқы берілген. Барлығы 200 қап шай әкелінді, олардың 

әрқайсысында 100-ден Цзинь шайы бар» [11, 401 б.].  

Мұса Сайрами ұсынып отырған мәліметтердің шынайылығын доктор 

Беллью да мойындайды. Ол Форсайттың Қашғарға 1873 жылы жасаған екінші 

экспедициясының құрамында болған еді. Оның айтуы бойынша Форсайт 

Қашғардан Үндістанға қайта оралғаннан кейін, соның ішінде ағылшын-үнді 

әкімшілігі Калькуттаға келгеннен кейін Йақұб-бек Ахрар хан Төрені екі 

мемлекет арасындағы-қарым-қатынасты нығайту мақсатында жібереді [12, 10 

б.].  

Осы мәліметтерден байқайтынымыз Йақұб-бек Форсайтпен келіскен 

шарттың толық жүзеге аспауына өзінің кінәлі екенін мойындап, оның алдында 

ақталу үшін жасаған әрекеті деп тануға болады. Мұса Сайрами «Тарих-и-

амнийада» бұл Йақұб-бек тарапынан жасалған екінші дипломатиялық миссия 

деп көрсетілген. Осы оқиғалардың куәсі болған Мұса Сайрами Йақұб-бектің 

нешінші рет елші жіберіп отырғанын нақты білетін еді. Мұса Сайрами 

Жетішар үкіметінің Үндістандағы ағылшын билігіне жіберілген бірінші елшісі 
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ретінде 1870 жылы Мұхаммед Шади басқарған делегацияны атайды. Дегенмен 

осы дереккөздің өзінде басқа да мәліметтер қатар берілген. Онда автор 

Лондонға елші ретінде Абд-и Самад Ишикага  жіберілді деген мағлұматты 

ұсынады: «Бір жыл бұрын Құрметті Аталық ғази  ағылшын империясымен 

достық қарым-қатынас орнату мақсатында Лондонға ірі көлемді сый-

сыяпатпен Абд-и Самад Ишикаганы елші ретінде жіберген. Бұл сый-

сыяпаттар патшайымның көңілінен шығып, шынайы ілтипаты ретінде Йақұб-

бекке 20 мың қару-жарақ сыйлаған. Аталық ғази (Йақұб-бек – К. З. ) бұл қару-

жарақты өзінің әскеріне таратып берген» [11, 401 б.]. Бірақ өкінішке қарай, 

Мұса Сайрами Абд-и Самад Ишикаганың Лондонға барған уақытын, күнін 

нақты көрсетпеген, сондықтан оның Ахрар хан Төренің Британдық Үндістанға 

барар алдын болған сапары ма, әлде кейін болған сапары ма ол жағы белгісіз, 

түсініксіз болып қалып отыр. «Тарих-и амнийада» Абд-и Самад Ишикаганың 

есімі бұдан басқа еш жерде көрсетілмейді. 

Осы материалдарға сүйене отырып мынадай қорытынды жасауға болады. 

Йақұб бек Ағылшын корольдығының патшайымына алғашы рет 1868-1869 

жылдар аралығында өз елшілерін жібереді. Миссияны Йақұб-бектің сенімді 

адамы Абд-и Самад Ишикага басқарады.  Ағылшындар қару-жарақ дайындау 

жұмысын сол жерде тез бейімдей бастаған. Ал орыс деректеріне сүйенсек, 

яғни зерттеуші А.Л. Нарочницкийдің жорамалына сүйенсек, 1874 жылы Д. 

Форсайт Йақұб-бекке қару-жарақпен толық қамтамасызыз етіп отыруды 

ұсынады, ал оның орнына ағылшындардың қолына Хотандағы бүкіл алтын 

қоймасын беруді сұрайды [13, 215 б.]. Демек, Англия Жетішарды тек 

стратегиялық маңызды аймақ ретінде ғана емес, сондай-ақ пайдалы қазбаның 

оңтайлы көзі ретінде де қызықтырған болатын.  

Йақұб-бектің елшісі Ахрар хан Төре Үндістанға жасаған сапарынан қайта 

оралғаннан кейін, 1872 жылы қараша айында Йақұб-бек екінші рет Саид 

Йақұб хан Төрені Жетішар үкіметінің елшісі ретінде Британ империясының 

Үндістандағы өкіліне және түрік сұлтанына жібереді.  Осы сапары барысында 

ол Йақұб-бектің ағылшын патшайымы Викторияға жіберген жазған хатын 

алып барады. Бұл хат ғылыми айналымға алғаш рет енгізіліп отырған 

Мұхаммед Йунустың қолжазбасынан табылды. Хатта Йақұб-бек Британ 

империясын Жетішардың бірден-бір жақын одақтасы деп танитынын, 

келешекте бұл байланыстарды нығайтуға үміттенетінін білдіреді. Сонымен 

қатар мемлекетінің қуатын нығайту үшін оған заманауи қару-жарақ керек 

екендігін айтып өтеді [14, 91а-92а пп.].   

Зерттеушілер Йақұб-бектің елшісі Саид Йақұб ханның тегі туралы түрлі 

болжамдар жасайды. Кейбір тарихшылар оны Йақұб-бек Аталық ғазидың 

жиен туысқаны болып келеді деп жорамалдайды. Саид Йақұб хан Қоқан 

хандығының беделді адамдарының бірі Нар Мұхаммедтің ұлы болған және ол 

(Саид Йақұб хан – К. З) Йақұб-бектің үлкен әпкесінен, яғни Нар Мұхаммедтің 

әйелінен туылған [15, 162 б.].  

Кейбір тарихшылар мынадай болжамға сүйенеді: Саид Йақұб хан Бұқар 

әміршісінің баласы болған, яғни 1868 жылы өзінің туған әкесіне қастандық 
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жасап, ол сәтсіз болған соң елден қашып Кабулға келіп, ауған үкіметінің 

басшысы Шер Али Ханның қызына үйленген бұқардың баласы деген лақап 

таратады. Кейін ол Шер Али Ханның баласы Йақұб ханмен, яғни 

ағылшындармен тығыз байланыс орнатқан Йақұбпен дос болады.     

Ағылшындардың аса қызығушылығын тудырған Саид Йақұб ханның 

кездейсоқ пайда болуы олардың арасындағы тығыз қарым-қатынастың айқын 

көрінісімен түсіндіріледі.  

Мұса Сайрамидің «Тарих-и амнийа» дерек көзінде Саид Йақұб ханмен 

қоса Аталық ғази өзінің адамдарын Осман империясына да жіберген деп 

жазылған. Қашғария келгенге дейін Саид Йақұб хан Мысыр мен Үндістанды 

да аралап өткен [16, 238 б.]. Осы екі жағдайды  ескере келе біз бұл жерде әңгіме 

бір ғана кісі туралы болып отыр деп білеміз.  

Бұдан кейін Жетішар хандығының Осман империясымен және Британдық 

Үндістанмен әкімшілік қатынастары тікелей Саид Йақұб ханның қатысуымен 

дамып отырған. Британ үкіметі Жетішар хандығына қатысты өзінің бүкіл 

әрекеттерін Осман империясы арқылы ғана жүзеге асырып отырған. Йақұб-

бек өзінің берік одақтасы ретінде таныған Осман империясын сенімді қорғаны 

деп есептеп, үлкен үміт артты. Бірақ 1838 жылғы сауда туралы екі жақты 

конвенциядан кейін Осман империясы Англияға экономикалық тәуелділікке 

түсіп қалды және солардың бұйрығымен қызмет ететін болды. Жоғарыда 

аталып өткендей, Йақұб-бек Аталық ғази Ыстамбұлға Саид Йақұб ханды 

түріктермен келісімшартқа отыруға үгіттеу үшін жіберген болатын. Саид 

Йақұб хан алдымен Үндістандағы Британ үкімет басшыларымен кездесіп, 

содан кейін Ыстамбұлға барады. Кейін қайтып келе жатып Кәте Төре (Саид 

Йақұб хан – К.З.) Форсайттың Шахидуллеге жасаған экспедициялық 

сапарынан оралып бара жатқан жерінде кездеседі, екеуі бірігіп одан әрі 

Жетішарға барады. Бұл сапар Форсайттың 1873-1874 жылдары Қашғарияға 

жасаған екінші экспедициясына тура келеді [7, 1-2 рр.].  

Форсайттың 1873 жылғы ресми түрде жасаған екінші экспедициясы 

Британ-қашғар арасындағы дипломатиялық қатынастарға жаңа серпін берді. 

Бұл ағылшын-қашғар қатынастарының бүкіл тарихындағы ең ірі елеулі 

экспедиция туралы Мұса Сайрамидың «Тарих-и хамиди» атты дерек көзінде 

жан-жақты суреттелген.  

«Тарих-и-хамиди» дерегінде: «Осы күндері ағылшын патшалығынан 

Форсайт Саип деген елші келді. Бұл елші Йақұб-бекке ағылшын 

патшайымының атынан хат пен сый-сыяпат әкелді. Хаттың мазмұны мынадай: 

«Біз өзіміздің елшілігімізді ашсақ деп едік және Қашғарда Британ билігінің 

тұрақты өкілін қойсақ деп едік. Басқа мемлекеттерге мойын бұрмастан, сіз тек 

бізбен ғана достық қарым-қатынас орнатасыз деп білеміз. Ал біз өз кезегінде 

сізді қару-жарақпен және әскери мамандармен қамтамасыз етеміз. Мен 

бірнеше әскерді жіберемін және сіздің кеткен шығыныңызды қайта қалпына 

келтіруге көмектесемін. Осылайша 60 жыл өтеді, 60 жылдан кейін сіз 

Жетішарды біздің билігімізге толықтай өткізесіз» [17, 429-430 бб].  
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Йақұб-бек ағылшын патшайымының соңғы шартымен келіспейді, бірақ 

оның елшісіне елеулі ілтипат білдіріп, сый-сияпатпен шығарып салады. Бұл 

тың мәлімет осы күнге дейін ғылыми айналымға түспегендіктен бірде бір 

ғылыми еңбекте жарияланбаған. Жетішарды 60 жылға ағылшындардың 

билігіне өткізу туралы сөз тек «Тарихи-и хамиди» дерегінде ғана кездеседі. 

Сондай-ақ Форсайт басқарған елшіліктің Қашғарға келуін баяндайтын басқа 

да деректер бар. Мысалы, Қашғарлық автор Қажы Йусуф «Джам ат-таварих» 

атты өзінің шығармасында Кабулдан, Бұқардан елшілер келгені туралы, 

ағылшын миссиясымен Форсайттың келгені туралы, сондай-ақ ресей 

патшалығынан да елшілер келгені туралы әңгімелейді [9, 169 б.]. Бірақ автор 

тек олардың елші ретінде келгенін атап өтумен ғана шектеледі, ол туралы 

толыққанды баяндап жатпайды.  

Жоғарыда келтірілген деректерден мынаны байқауға болады. Британ 

империясы Йақұб-бек мемлекетіне қуатты әскери жабдықтармен қамтамасыз 

етіп, едәуір көмектесіп отырған. Форсайт жеке өзі Йақұб-бекке сый ретінде 

400 ағылшын мылтығын ұсынған. Бұл Қашғария аймағындағы әскери қару-

жарақпен айналысатын жеке ағылшын фирмаларының кедергісіз сауда 

жасауының бастамасы болатын. Бірнеше уақыттан кейін полковник Гаднер 

Жетішарға 20 мың мылтық әкеледі. 

Мұса Сайрами «Тарих-и хамидида» дерегінде мынадай мәліметтер 

келтіреді: Виктория патшайым аталмыш сый-сыяпаттармен қоса Қашғарға 

мылтық пен зеңбірек дайындайтын он екі маманды жіберген [17, 478-479 бб.]. 

 Ал шын мәнінде ағылшындардың Қашғарға осылайша енуінің түпкі 

мақсаты бұдан да терең болатын. Олар жан-жақтан Йақұб-бекті қару-

жарақтармен қамти отырып, қару жасайтын мамандары мен әскери 

жаттықтырушыларын да жіберіп отырған. Осылайша Жетішарды Ресей мен 

Қытай сияқты ірі екі державаның ортасында орналасқан, Британ 

империясының мүддесін қорғайтын қуатты плацдарм етуді жоспарлаған. 

Бірақ сол аймақта орын алған жаңа саяси жағдаяттар Шығыс Түркістанға 

қатысты британ үкіметінің саяси әрекетінің бірқатар бағыттарын өзгертіп 

жіберді. 1876 жылы Ресей Патшалығы Қоқан хандығын бағындырғаннан кейін 

және манжұр-қытай әскерінің батысқа қарқынды екпінмен бағыт алуы 

нәтижесінде, 1877 жылы екінші рет Шығыс Түркістанды қайта басып алу 

салдары ағылшындардың ақырғы жоспарын жүзеге асырмады.  
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Резюме 

В данной статье рассматриваются вопросы связанные с политикой, так называемой 

«Большой игрой» великих держав в Центральной Азии. Автор на основе сведений местных 

историков, пытается исследовать данную проблему с точки зрения местных жителей, 

взглядами непосредственных свиделей этих событий. 

Summary 

This article discusses issues related to politics, the so-called "great game" of the great powers 

in Central Asia. The author, based on the information of local historians, tries to investigate this 

problem from the point of view of local residents, the views of direct witnesses of these events. 
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РУХАНИ МӘДЕНИ МҰРА- ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ КӨЗІ 

 
Кілт сөздер: ел, мәдени мұра,  тарих, жаңа заман 
 

Рухани мәдени мұра – еліміздің сан ғасырлық тарихын жаңа заманмен 

жалғайтын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін, тарихи 

естеліктеріміздің маңызды қоймасы. Aбaйдың дaнaлығынa, Тeмipбeктiң 

қaйсapлығынa, Жaмбылдың жырлapы мeн Құрмaнғaзының күйлepiнe, 
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ғacыpлap қoйнayынaн жeткeн бaбaлap үнiнe құлақ түрген, рухани, мәдени 

жетістіктерге көңіл бөлген киелі елдің ұрпағы үшін, қай уақытта да мәдени 

мұраның орны ерекше болмақ. Қазақ елі сонау ықылым заманнан бері өз 

мәдениетін дамытқан ел. Бұл-оның мәдениетті әрі тәрбиелі ел екендігінің 

айғағы. Белгілі қоғам қайраткері Н.Шайкенов: «Мәдени мұра – заңнан биік», 

– деген. Демек, мәдени мұрасы биік ел – мықты әрі тұғыры берік ел. Біздің 

халқымыз өз ұрпақтарына ұлт қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені әдет-

ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым, тыйыммен жеткізіп, 

тәрбиелеген ел.  

Рухани мәдени мұра – халықтың рухы. Мәңгілік еліміздің осы бір тарихи 

даму тұсындағы міндет – сол ата-бабаларымыздан қалған мәдени жауһар-

жәдігерлерімізді қазіргі заманға сай одан әрі дамытып, жас ұрпақтың санасына 

сіңдіру, оны әлемдік мәдениеттің жаңашыл үрдістерімен үнемі толықтырып, 

жаңартып отыру. Бүгінгі уақыт жағдайына тарих тұрғысынан қарайтын 

болсақ, ұлттық мәдениеттің немесе өзінің төл мәдениетінің рухын, 

құндылығын уақытылы түсінген жұрт заман көшінен қалмайды. Ұрпақты 

елдікке, ұлтжандлыққа тәрбиелеу, адамгершілікке бағыттау арқылы өзінің 

мемлекетінің, қоғамының беріктігін сақтап қала бермек. Мәдениет пен 

әдебиеттің, ілім мен білімнің өнердің қайсы бір саласы, қандай да бір түрі 

болмасын, қашанда ел игілігіне кіршіксіз қызмет ететін, оны марқайтатын, 

көркейтетін, айналып келгенде ұлттық мемлекеттіліктің көсегесін көгертетін 

іргетасты идеологиялық факторлар. Соны білу, түсіну және түйсіну - бүгінгі 

бағытымыз, ертеңгі бағдарымыз [1]. 

Қазақ халқы үшін қашанда екі нәрсе қасиетті, әрі бағалы болып 

есептелген. Олар ел мен жер. Қазақ ұғымында ел мен жерге қатар қызмет 

еткен, оны бойындағы бар мүмкіндігімен көркейтуге ұмтылған адамның, 

ұрпақтың бағасын уақыт береді. Ел дегеніміз халықтың, ұрпақтың өсіп, өнуі, 

тәрбиеленетін ортасы, яғни мемлекеті. Атамекен жер бұл мемлекеттің, ұлттың, 

халықтың табан тірейтін дүниесі, өмірін жалғайтын негізгі мұра. Ел мен 

жердің рухын ұрпақ санасында біріктіретін ұлттық идея, ұлттық руханият. 

Бұны айтып отырған себебіміз, тарихтан белгілі ұрпақтың таңдайтын екі жолы 

бар. Ол біріншіден заман өткелінде уақыты өткенімен қасиеті мен мәні 

жоғалмайтын дүниелерді таңдау жолы, бұны мәдениет дейміз. Екіншісі, заман 

ағымымен ілесе отырып өзіне қолайлы жақсы тұрмысты жасау жолы, бұны 

өркениет, өркениет жолы дейміз. Мәдени мұра болмаса өркениеттің адамзат, 

ел өмірінде тұрақтауы мүмкін емес. Мәдени мұрасыз өркениетті қоғам 

дағдарысқа айналуы мүмкін. Сондықтанда қай ғасырдың болмасын, жаңа 

уақыттың табалдырығын аттағалы отырған уақытта ұрпақ алдында тұратын 

басты міндет- ұлттық рухты сақтау, ол үшін жаңа айтып өткеніміздей тарихты 

білу, бабалар тағылымын бойға сіңіру қажет. Алаш зиялысы Жүсіпбек 

Аймауытов жазғандай: «Қазақ күнелту жағынан мәдениеттен мешеу қалса да, 

ақыл, қиял, сезім жағына, білім тілімен айтқанда, рух мәдениетіне кенде емес». 

Иә, жүрегінің терең сырын, жанның алуан -алуан құбылған нәзік толғауын ән, 

күй деген айнасына түсіре білген, мәдени мұрасы терең ел.  
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Рухани мәдени мұра  - ұлттың тарихы ғана емес, ары да, жаны да. Бұны 

ата-бабаларымыз тарихта жете түсінген, олардың ұғымынша адамның өмірі 

сәнге емес, алдыменен рухани мәнге айналуы қажет. Алаш тұлғасы Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай: «Тұрмысқа сарын жасайтын адамның ғамалы, 

ғамалға өң беретін адамның мінезі, мінезге кейіп беретін тұрмыс төңірегі. 

Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді. 

Адамның тысқа шыққан пікірінде, көңілінің күйінде, еткен ғамалында 

мінезінің қай түрі көбірек көрінсе, сол адам сол мінезді болмақ. Мінез іштен 

туады. Бірақ шынығып жетпей тұрғанда мінез түрін тәрбиемен өзгертуге 

болады. Адамға тәрбие беруші әуелі ата-ана, сонан соң ұстаз, мектеп, 

тұрмысындағы төңірек. Өмірінде қандай тұрмыс көрсе, нендей адамдармен 

кездессе, жолдас болса, істес болса, солардан өнеге көріп үлгі алмақ. Өнер, 

ғылым жоқ жұртта адам тәрбиесін төңірегінен алады» Елдің мәдениеті оның 

дәстүрімен көрінсе, дәстүр белгілі бір тарихи кезеңдегі аға буынның деңгейі 

арқылы қалыптасқан дүниеден және оны игеруге, күтіп сақтауға деген 

ұрпақтың ұмтылысынан білінеді. Бірақ қазіргі ақпараттық технология өзінің 

үстемдігін құрып жатқан дәуірде ұлттық мәдениеттің күші, білімі, 

тәжірибелері, рухы бұрынғыдан да бетер қоғамға қажеттілігін арттыруда, 

оның артуына себеп болатын нәрсе ұрпақ пен ұлттың болашағын 

айқындайтын дүние ұлт мәдениетінің бойындағы құндылықтар болуында. 

Ұлттық мәдениеттің беделінің артуына бірінші себеп уақыт, әсіресе бүгінгі 

уақыт. Жаһандану заманының бір ерекшелігі бұнда сауаттылық, сауатты іс 

адамнан талап етіледі. Бүгінгі уақыт орамында адам баласына қойылып 

отырған талап, ұрпаққа уақыттың жаңа жетістіктері мен қатар ұлттық 

мәдениетінің құндылықтарын қатар меңгеруді жүктейді [2]. 

Рухани мәдени мұрамыздың түп тамыры тереңде жатыр. Ол 

халқымыздың ұлттық құндылықтарынан, рухани мұраларынан, ділінен, 

тағылымдық ой-толғауларынан бастау алады. Қазақ халқының ғасырлар 

тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе жатқан ұрпақ тәрбиелеудегі 

тәжірибелері бізге сол рухани мәдениет, этикалық, эстетикалық 

құндылықтарын құрайтын әдет-ғұрып, салт –дәстүрлер, әдеби музыкалық, 

кәсіби, тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп келеді. Рухани 

тірегімізге айналған ұлттық құндылықтар, салт-дәстүр, әдет-ғұрып,  ұлттық 

діл, ұлттық намыс -мәдени мұрамыз. Сол себепті де біздің бүгінгі таңда жас 

ұрпақты рухани дамытып, олардың бойына имандылық, инабаттылық қасиет-

терін сіңіру, оның негізін қалау заман талабынан туып отырған қажеттілік. 

Осыған орай, халқымыздың рухани жаңғыру үрдісінде жас ұрпақты тәрбиелей 

отырып, ұлттық қадір-қасиеттерді сіңіру – кезек күттірмейтін міндеттердің 

бірі. 

Қазіргі жаһандану  заманында ұлттық ерекшеліктерді сақтай отырып, өз 

даму жолын табу – қай қоғамға да болмасын, өзекті мәселе. Мемлекет 

басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында өткен 

тарихқа шолу жасап, дәл осындай қазақстандық даму бағдарын қалыптастыру 

мәселесін қозғайды. Мұнда ұлттық ерекшеліктерді сақтай отырып, әлемдік 
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тәжірибеге негізделу керектігі көрсетілген және өз кезегінде  әр қазақстан-

дықтың, сәйкесінше, тұтас қоғам санасының жаңғыруын қажет етеді. Қазақ 

халқының ұлттық болмысы ғасырлар бойы қалыптасып, бекем орныққан, 

сондықтан да ол қазақ рухын небір күйзелістерден аман алып келе жатқан 

айрықша қасиетке ие. Қазақтың ұлттық коды деп қазақ халқының жараты-

лысын, табиғатын, рухани бітімін, өмір салтын айқындайтын белгілерді 

айтамыз, яғни, тарихи тамыры тереңде жатқан, ұлтымыздың күні бүгінге дейін 

бәрінен жоғары бағаланатын қасиеттері, қазақтың ұлттық болмысының сыры, 

қастерлеп сақтайтын құпия кілті.  

Халықтың ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін мәдени мұра құрайды. 

Кез-келген жат идеологияға қарсы тұра алатын да елдің ұлттық құндылығы 

мен мәдени тарихы. Ұлттық салт-дәстүр, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғымыз, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуы үшін мәңгіге берілген 

еншімізіді қайта жаңғыртқан ұлттық жобалардың бірі – «Мәдени мұра» 

жобасы. Ғасырлар бойғы қалыптасқан мәдени мұрамызды, төл тарихымызды 

танып, өткеннің тағылымды тұстарын білгісі келген азат ойлы қазақ қоғамы-

ның қажеттілігінен туған әрі Елбасының тікелей қолдауымен жүзеге 

асырылған бағдарлама. Мәдени мұрамызды жинақтауға еліміздің бүкіл 

интеллектуалды қауымы толығымен атсалысып, аталмыш бағдарламаның 

басы-қасында қазақтың бірқатар зиялы азаматтары жүрді деуге болады. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы бірнеше бағыт бойынша жүзеге асты. 

Біріншіден, ұлттық мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи-мәдени және 

сәулет ескерткіштерін қалыпқа келтіру.Екіншіден, археологиялық зерттеулер 

жасау.Үшіншіден, қазақ халқының мәдени мұрасы саласындағы ғылыми 

жұмыстарды атқару.  Төртіншіден, ұлттық әдебиет пен жазулар тәжірибесін 

ортақтастыру. Осындай өтімді жұмыстарды жүзеге асырған , халқымыздың 

мәдени мұрасын,  рухани байлығын түгендейтін, ұлт мәдениетіне қызмет 

ететін жоба қазаққа керек [3]. 

Елбасы өз бағдарламасында «Халқымның тағылымы мол тарихы мен 

ықылым заманнан арқауы үзілмеген мәдени мұраларын алдағы өркендеудің 

берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет 

алуын қалаймын!» деп нақты айтты. Қазіргі кезде әрбір халық үшін өзінің 

тарихына терең үңілу, ата-бабалардың ғасырлар бойы ұрпағына қалдырған 

салт-дәстүрлерінің мол мұрасы қоғам және орта талаптарына сай сұрыпталып, 

күнделікті оқу-тәрбие ісінде пайдалану арқылы жан-жақты жетілген ұрпақ 

тәрбиелеуге септігін тигізуде. Жалпы, осы салт-дәстүр негізінде білім мен 

тәрбие беру барысында біріншіден, бүгінгі өркениетті дүниеде болып жатқан 

өзгерістерді ескеріп отыруға, екіншіден, өз халқының ұлттық мәдени-тарихи, 

әлеуметтік-экономикалық ахуалын терең танытуға айрықша назар аудару 

керек. Осындай мұраттар басшылыққа алынған жерде адамзаттық және 

ұлттық құндылықтарды бойына дарытқан жоғары интеллектуалды, парасатты 

тұлға тәрбиеленері анық. Ежелден келе жатқан ұлттық мәдениетіміз халықтың 

әдет-ғұрып, салт-дәстүрі есебінде жетілетіні белгілі. Сол себепті де біздің 

бүгінгі таңда жас ұрпақты рухани дамытып, олардың бойына имандылық, 
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инабаттылық қасиеттерін сіңіру, оның негізін қалау заман талабынан туып 

отырған қажеттілік. Осыған орай, халқымыздың рухани жаңғыру үрдісінде 

жас ұрпақты тәрбиелей отырып, ұлттық қадір-қасиеттерді сіңіру – кезек 

күттірмейтін міндеттердің бірі. 

Ұлт Лидерінің жақында ғана жарияланған «Ұлы Даланың жеті қыры» 

атты мақаласы аталған бағдарламалық жобалардың жалғасы ретінде 

ұсынылып отыр. Рухани мәдени мұра - ұрпақ үшін қашанда ауадай қажет 

дүние екенін ескеріп, кeлeшeгiмiздi бaғдap eтiп, ұлтты ұйыcтыpap ұлы 

мaқcaттapға жeтeлeгeн Ұлт Лидерінің  аталмыш тарихи  мақаласы  мәдени 

мұрамызды түгендейтін жаңа бастамаларға жол ашты. Тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының байырғы түркі-қазақ өркениетіндегі материалдық және 

рухани мәдени мұраларымыздың  салаларын қазіргі заманғы тарихымызда 

жаңғырта дамытудың жаңа бағыттары-на жетелеп, мемлекетіміздің жаңа 

тарихының ұлттық және жалпыадамзаттық сабақтастықтағы дамуына зор 

серпіліс әкелетініне сеніміміз мол [4].  

 Қанымыз бен жанымызға тән тарихи және мәдени мұраларымызды 

қасықтап жинап, жинақтап, көзіміздің қарашығындай сақтап, асылымыздай 

ардақтап, ақыл-таразысына тартып, безендеп, ғылыми жағынан бекемдеп, 

өткеннің дұрысы – өнеге, бұрысы – сабақ екенін дұрыс аңғарсақ – ұлтымыз 

бен ұлттық мемлекеттігіміздің үлкен Ұлағатына деген ұлы құрметіміздің 

айғағы сол болар.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. https://e-history.kz/kz/contents/view/1568 

2. http://mangystautv.kz/kz/news/society/ruhani-zhangyru-medeni-damu-zholy 

3. https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/ozin_ozi_tanu_p_ni_balanyn_rukhani

_liemin_baiytu_kozi 

4. https://24.kz/kz/zha-aly-tar/basty-zha-aly-tar/item/275746-elbasy-ma-alasy 

 

Резюме 

С древности известно, что национальная культура развивается в рамках народных 

традиции и обычаев, поэтому в целях духовного развития современного подрастающего 

поколения необходимо прививать моральные и нравственные качества. 

 

Summary 

It is well known that our ancient national culture is created as a result of the customs and 

traditions of the people. That is why today it is necessary for our time and the younger generation 

to have spiritual development and instilling in it the qualities of morality, patience and morality. 
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Тайженбетова Айгүл Бижанқызы, 
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гуманитарлық ғылымдар магистрі. 

 

ЖАУАПКЕРШІЛІК ТҰЛҒАНЫҢ БАСТЫ САПАСЫ РЕТІНДЕ 

 
Кілт сөздер: адам, әлеумет, тұлға, жауапкершілік 
 

Тұлғаның адамдық және әлеуметтік сапаларының арасында ерекше 

орынды «жауапкершілік» категориясы иеленеді. Жауапкершілік деген не?  

Жауапкершілік – бұл адамның өз іс-әрекетін, мінез – құлығын, басқалармен 

және өзін қоршаған ортаға деген қарым-қатынасын бақылауынынан көрінетін 

жеке тұлғалық сапа. Жауапкершілік – бұл адамның өз шешімдері мен іс – 

әрекеттерінің салдарын алдын –ала болжауы, адамның оның болашағы, өмір 

сүру сапасы, табыстары мен жетістіктері және өзін – өзі тұлға ретінде 

қалыптастыруы тікелей өзіне байланысты екенін түсінуі. Жауапкершілік 

адамның  өз уәделеріне жауаптылықты саналы түрде сезініп, оны орындау 

деңгейінен көрінеді. Тұлғаның басты сапасы ретінде жауапкершілік қиын 

жағдайларда тек өзің үшін емес, сізге тәуелді басқа адамдар үшін де  дұрыс 

шешім қабылдау қабілеті.   

«Жауапкершілік» категориясы индивидтің әлеуметтік қатынастар мен 

коммуникациялар жүйесіне қосылуының тарихи жинақталған тәжірбиесі 

формасында орнығып, қоғамдағы нормалар мен құндылықтар, әлеуметтік 

нормалар, өмір сүрудің негізгі жақтары туралы жалпы түсінікті 

қалыптастырады. Жауапкершілік әлеуметтік өмірдің және іс-әрекеттің негізгі 

бағдарламасы ретінде тұлға әрекетінің барлық түрлерінің болуын және 

өзгеруін, қоғамдық қатынастармен сәйкес келуін жағдайластырады. 

Философияда жауапкершілік тұлғаның қандай да бір әрекет жасау немесе 

шешім қабылдау кезіндегі негіз ретінде қабылдаған бір нәрсеге тәуелділік 

қатынасы ретінде түсіндіріледі.  

Адамға жауапкершілік арту екі формада көрінеді: сыртқы формалары, өз 

әрекетінің салдары үшін есеп беру, жазалау түрінде көрінсе, ішкі формалары 

адамның өз әрекеттеріне жауаптылықты іштей сезінуі, парыз сезімі т.б. 

Сонымен қатар, «жауапкершілік» мынандай жағдайларда негізделуі мүмкін: 

кездейсоқ қол жеткен статусқа байланысты берілетін жауапкершілік (мысалы, 

ата-ана жауапкершілігі);  адам саналы түрде қабылдаған әлеуметтік статус 

арқылы берілетін (мысалы, қызмет иесінің жауапкершілігі) немесе келісімге 

келу арқылы берілетін жауапкершілік (мысалы, жалданбалы жұмысшы 

жауапкершілігі). Статус арқылы берілген жауапкершілік – борыш, парыз 

ретінде түсініледі, ал өзара келісім арқылы берілген жауапкершілік – міндет 

ретінде түсініледі. Ол екі жақты болуым мүмкін: а) топтық, қызметтік немесе 

қандай да бір жергілікті міндеттерге байланысты берілетін жауапкершілік, бұл 

мағынасында міндеттілік, есеп берушілік ұғымдарына жақын келеді; б) 
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тұлғаның жеке парызы ретінде саналы түрде өз бетімен қабылданған 

жауапкершілігі [1].  

Философиялық ойдың даму тарихында жауапкершілік еркіндік (ерік 

бостандығы, шешім қабылдау, әрекет еркіндігі) мәселесінің негізінде де 

қарастырылады. Яғни, жауапкершілікті түсіну еркіндікті түсінумен 

байланыстырылады. Бұл негізде шетелдік философияда жауапкершілік 

мәселесі екі теорияда анығырақ зерттелінеді: психоанализ теориясында және 

экзистенциализм теориясында. 

Философиялық пайымдаулар «әлеуметтік жауапкершілік» ұғымының 

қоғамдық немесе индивидуалдылық сипатына басты назар аударады, яғни 

әлеуметтік жауапкершіліктің қалыптасуына аталған екі фактор бірдей ықпал 

етеді. Демек, әлеуметтік жауапкершіліктің қалыптасуының объективті және 

субъективті алғышарттары бар. 

Объективті жағынан әлеуметтік жауапкершілік адамның қоғамдық 

табиғатынан және әлеуметтік нормалар арқылы қоғамдық қатынастарды 

реттеуден көрінеді. Бұл нормаларға қарсы жасалған әрекеттер жедел түрде 

жауапкершілікке тартылады. Яғни, әлеуметтік жауапкершіліктің 

қалыптасуына ықпал ететін объективті алғышарттарға жазбаша немесе 

ауызша заңдарды, нормалар мен ережелерді, дәстүрлерді, әдет - ғұрыптарды 

жатқызуға болады. Жауапкершіліктің объективті жағы қоғамдық 

қажеттіліктерді бейнелейтін принциптер мен нормалар түрінде қоғамның өз 

мүшелеріне (жеке тұлға, топтар, ұжымдар, халықтар т.б.) қойған 

талаптарының жиынтығы. Сонымен қатар, субьект жауапкершілігінің өлшемі 

оның мінез – құлығының қоғамдық мәніне, сол себепті де адамның қоғамдағы 

иеленетін орнына, мамандығына  және өз қызметінің басқа да салаларындағы 

әлеуметтік рөлдері мен статусына тікелей байланысты. «Егер тұлғаның 

санасында өңделіп барып, оның мінез –құлығы мен әрекетін бақылауға ықпал 

етпесе, жауапкершіліктің ешқандай да әлеуметтік мәні болмайды» [2]. 

Дегенмен, жауапкершіліктің объективті сипаты барлық субъектілерге және 

кез – келген қоғамдық қатынастар үшін бірдей болуы шарт емес. 

Әлеуметтік жауапкершіліктің субъективті алғышартына келсек, ол 

тұлғаның қоғамдық мүддеге деген дұрыс қатынасы мен әлеуметтік нормалар 

арқылы белгіленген міндеттерін атқаруы. Қоғамдық қатынастардың 

қатысушысы бола отырып, тұлға қандай да бір мінез – құлық түрлерін 

таңдауда еркін, бірақ өз таңдауының нәтижесіне тәуелді, себебі қоғамдық 

қатынастарды реттеуге және оларды бұзған жағдайда жазаға тартуға 

бағытталған заңдар, ережелер мен нормалар тұлға әрекетінің салдарын алдын 

–ала анықтап қойған. Философиядағы еркіндік категориясы тұлғаның 

мақсатқа бағытталған әлеуметтік әрекетінің субъективті компоненті, ол өз 

әрекетінің нәтижесі үшін жауапкершілікті түсінумен тығыз байланысты. 

«Тұтастай алғанда әрекет, рационалдылыққа қарағанда әлдеқайда жауапты. 

Рационалдылық – жауапкершіліктің тек бір сәті... » дей отырып, Бахтин 

жауапкершіліктің бірлігі адамның тұлғалық болмысындағы барлық 
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элементтерді біріктіріп, байланыстыра отырып әрекеттің тұтастығын 

қамтамасыз етеді деп тұжырымдайды [3]. 

Ф.Энгельс: «ерік бостандығы, жауапкершілікке қабілеттілік, қажеттілік 

пен еркіндіктің арақатынасы сияқты мәселелерді қозғамай тұрып, мораль мен 

құқық жайында бір нәрсе айту мүмкін емес» деп өте дәлелді айтып кеткен [4]. 

Яғни, жауапкершілік тұлғаның саналы түрде және өз еркімен қойылған 

объективті талаптарды сақтауы, өзінің мінез-құлығы мен іс- әрекеттерін 

қойылған талаптарға сәйкестендіруі және өз әрекетінің қоғамдық орта үшін 

зиянсыздығын түсіну. 

Новиков Н.А. түсіндіруінде, «жауапкершілік - бұл индивидтің өз 

әрекеттерінің қоғамдық салдарын түсінуі, мінез – құлықты тиісті жағдайға 

сәйкес басқару, сыртқы талаптарды өзінің ішкі ниетіне айналдыруы» [5]. 

Аталған түсінікте жауапкершіліктің ішкі психологиялық жағына басты назар 

аударылады. Бұл біржақты түсінік, себебі, әлеуметтік жауапкершіліктің 

негізінде субъект пен объект өзарақатынасы жатыр. Тұлғаның мінез – құлығы 

мен әрекеті қоғамдық мәнге ие болып, әлеуметтік нормалармен реттелгенде 

әлеуметтік жауапкершілік пайда болады және қоғам дамуымен бірге әдет – 

ғұрыптар мен дәстүрлер, нормалар арқылы реттеліп отыратын әлеуметтік 

қатынастар да дамып отырады. 

Жауапкершіліктің толықтығы әртүрлі дәрежеде болуы мүмкін. Ол 

бірқатар факторлармен анықталады. Біріншіден, қандай да бір әрекет жасаған 

индивидтің ақыл – есінің дұрыстығы, өз әрекетінің салдарына жауап бере алу 

қабілетінің болуы. Ол өз таңдауын саналы түрде, өз – өзіне толықтай есеп 

беріп жасаған жағдайда жауапкершілікке тартылады. Екіншіден, адам сырттай 

және іштей еркін болған жағдайда ғана өз әрекетіне  толық жауап береді. Егер 

адамның еркіндігі (сыртқы немесе ішкі) шектелсе, оның жауапкершілігі де 

еркін бола алмайды, сәйкесінше ондай адамның әрекетін толықтай жауапқа 

тарта алмаймыз. Үшіншіден, жауапкершіліктің толықтығы мінез – құлық пен 

іс – әрекеттердің алдын ала ойластырылғандығымен немесе 

ойластырылмағандағымен анықталады. Ақыл – есі дұрыс адам қандай да бір 

әрекет жасар алдында өзі және басқалар үшін өз әрекетінің салдарын,  оң және 

теріс ықпалдарын өлшеп, есептеп, ойластырады [6]. 

Осы орайда Аристотелдің мына пайымдауы өте орынды айтылған: «нағыз 

адам өзіне емес, басқаға қатынасында ізгілікті басшылыққа алып әрекет 

жасайтын адам, бірақ бұл өте қиын іс».  Бұл пікірде жауапкершілік, бір 

жағынан адамның ізгілікті табиғатынан туындайтын индивидуалды, 

субъективті қасиет ретінде түсінілсе, екінші жағынан қоғамдық мүддемен 

тығыз байланыста қарастырылады. Өнегелілік кеңістігіндегі әрекет қоғамға 

пайдалы әрекеттер ғана емес, адамның ішкі жан дүниесін қанағаттандыратын, 

адамның өз қалауымен жасаған, бірақ қоғамда қабылданған белгілі бір 

принциптер мен ережелер негізінде жүзеге асырылады. Нағыз 

жауапкершілікті әрекет адамның қоғам мен басқа адамдар  алдындағы 

парызын түсінуден туындайды. 
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Философиялық мағынасында әлеуметтік жауапкершілік еркіндік сияқты 

тек саналы түрде болуы мүмкін. Ол адамның парызы, құқығы, белгілі бір 

жағдайларда қажетті әрекетті жасау және оның нәтижесіне толықтай жауап 

беру міндеті. Жауапкершілік тұлғаның ішкі сапалық көрсеткіштерінің бірі 

ретінде бірден пайда болмайды, ол тәрбие мен білім алу процесінде біртіндеп 

қалыптасып, нақты әрекеттерінің нәтижесінен көрінеді. Қоғамда тұлғаның 

еркіндігі артқан сайын оның  өз ісіне ғана емес, өзгенің әрекетіне деген 

жауапкершілігі де артады және, керісінше, жеке және қоғамдық еркіндік 

азайған сайын жауапкершілік те жеңілдейді. Жауапкершілік тұлғаның мінез – 

құлығы мен әрекеттерінің себептерін реттеуші, оған еркіндіктің де шегі бар 

екенін ескертіп тұратын, оның өзін – өзі тәрбиелеуінің негізі. 

Өнегелілік жағынан алып қарасақ, жауапкершілік – адамның қоғам 

тарапынан қойылған өнегелілік талаптарға деген қатынасы, осы талаптарды 

орындау шамасын білдіретін этиканың басты категорияларының бірі. 

Тұтастай қоғамның  жоғары өнегелілік дәрежеде болуы ондағы адамдар мен 

әлеуметтік топтардың өнегелілік жетілуіне тікелей тәуелді. Жауапкершілік 

адамның қоғамдағы өнегелілік және құқықтық талаптарды саналы түрде және 

өз еркімен орындауы және өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыруы, 

адамның адамгершілік қасиеттерінің бірі. 
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Резюме 

 Категория ответственности и ее сущностные признаки рассмотрена исходя из 

модели многомерно-функциональной организации свойств личности. Раскрыто общее и 

особенное в категориях ответственности и отношения. Показана динамичность 

ответственности как системы.  

Summary 

 The responsibility category and its essential features are considered proceeding from the 

model of multidimensional –functional organization of personality traits. The general and special 
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in the categories of responsibility and attitude are revealed. The responsibility dynamism as a 

system is shown. 
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Современные процессы десекуляризации, возращение религии в 

публичное пространство ставят перед демократическими светскими 

государствами сложные задачи, требующих переосмысления и нового 

подхода в области   молодёжной политики. В мировом масштабе с середины 

20 века в определении роли и места религии в обществе доминировала теория 

секуляризации, которая предсказывала неизбежный упадок общественного 

влияния религии. Социальные науки, развивая теорию секуляризации, в один 

голос твердили о маргинализации религии, повсеместном  вытеснении 

религий из общественного пространства в частное, в связи с 

модернизационными процессами. Однако, постсекулярная реальность, 

которая характеризуется религиозным динамизмом во всем мире, 

возвращением религии в политику, экономику, культуру и в публичное 

пространство стало серьезным вызовом политикам и ученым всего мира.  

 За последние 30-40 лет в мире наблюдается значительный рост 

исследований в области политологии, международных отношениях, 

социологии и социальной антропологии, посвященных изучению различных 

паттернов светскости и секуляризма, (де)секуляризационных процессов, 

постсекулярного общества. По данной тематике исследователями выдвинуты 

многочисленные, разноаспектные утверждения. В данном вопросе хотелось 

бы подчеркнуть важность исследования тенденций постекулярности в 

молодежной среде. Постсекулярность современного общества в первую 

очередь затрагивает проблему национальной идентичности. Если в целом 

охарактеризовать данную тематику, необходимо будет сказать о том, что 

постсекулярность это есть активное проявление религиозности в социальной 

среде. Иначе говоря, религиозные взгляды широко распространяются в медиа 

и косвенно в общественно-политическом пространстве. Особую 

озабоченность вызывает факт религиозного плюрализма. Во многом это 

говорит о том, что казахстанская идея подподает в конкурирующую среду 

идеологий религиозного толка. Полирелигиозность в обществе несомненно 

влияет на формирование  общих казахстанских ценности. В этой конкуренции  

многие конфессии в Казахстане большую ставку делают на молодежь. Этому 
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есть ряд причин. В первую очередь, молодежь более адаптивна к новой 

религии. Во вторую очередь молодежь отностися к политически, 

экономически активным  категориям. В третьих именно молодёжь в большей 

степени находится в неблагополучных социально-экономических условиях и 

подвержена влиянию экстремистских и радикальных течений.  

 Согласно исследования молодежной среды имеются данные, которые  

свидетельствуют о том, что многие граждане Казахстана формировали свои 

религиозные убеждения в юности и большинство из них позднее не 

переубеждались. [Бурова, 2013] Этот факт говорит о том, не регулируемые 

религиозные процессы в молодежной среде могут стать потенциальной 

угрозой национальной безопасности в аспектах сохранения национальной 

идентичности.  

Молодежная политика в аспектах формирования ценностностных 

систем. 

 Воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений 

молодежной политики, так как, через процессы воспитания формируется 

ценностностная система в сознании молодежи.  

 На сегодняшний день в стране имеются значительные результаты в 

институционализации молодёжной политики и формирования ценностной 

системы. Этому доказательством является ряд принятых действий: Концепция 

государственной молодёжной политики РК до 2020 года «Казахстан 2020: 

путь в будущее» [Электронный ресурс], введение штатных единиц по 

воспитательной работе во всех уровнях системы образования; создание 

специальных структур в местных органах исполнительной власти для 

реализации молодёжной политики, принятие документов определяющие 

приоритеты духовно-нравственного воспитания: программа «Рухани 

жаңғыру», «Концепция воспитания  в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан», обязательные и факультативные обучения дисциплин 

«история Казахстана», «культурология», «казахский язык и литература» 

«религиоведение» в школах и вузах.  Значительную роль в 

институционализации ценностных систем играют Отечественные средства 

массовой информации.   

 Данные ресурсы имеют сказываемые эффекты, но при этом мы не можем 

отрицать ряд рисков для национальной идентичности. Во-первых, Республика 

Казахстан является открытым государством, где высокая степень 

миграционной мобильности и доступность к мировой информации. Данная 

тенденция значительно препятсвует полноценному воздействию 

отечественного институционального воспитания. В этой связи, национальная 

ценностностная система складывается фрагментарно в сознании молодежи.     

 Следующий риск связан тем, что в обществе кроме правительственных 

институтов активно действуют неправительственные институты, которые 

пропагандируют разноаспектные ценностностные системы порой крайне 

либерального или радикального толка.  
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 Социальная теория нам достаточно, ясно показывает что в обществе 

проходят процессы непрырывной социализации. Социализация проходит 

через формальные и неформальные социальные институты. Сегодня 

молодежная политика активно реализуется через формальные социальные 

институты. Но как теория показывает, формальные социальные институты 

оказывают вторичное влияние на социализацию молодежи. Гигантский пласт 

социализации мы видим в неформальных институтах. В этой связи возникает 

необходимость стимулирования не формальных социальных институтов в 

реализации молодежной политики. Это в основном касается молодежных 

организаций, клубов, команд.  

 Согласно теории В. Порето [Зотов, 2008]  общественная организация во 

многом устраивается благодаря лидерам, которые устанавливают модели 

социального развития и ставятся в виде примера для индивидов. Аналогично 

теории В.Порето можно установать важность роли молодежных лидеров  в 

регулировании молодежного сознания. Путем стимулирования молодежных 

организаций возникает  возможность консолидации молодежных лидеров. 

Таким образом, укрепляется возможность устойчевого поддержания 

национально-патриотических трендов, ценностностного иммунитета среди 

молодежи. 

Принципы молодежной политики в контексте постсекулярности 

общества. 

 Молодежная политика страны является органической частью 

государственной политики Республики Казахстан.  Поэтому поводу нельзя 

видеть молодежную политику лищь в рамках концепции молодежной 

политики Казахстана. Она тесна взаимосвязана с другими сферами 

государственной политики Республики Казахстан.  

 В результате анализа различных направлений государственной 

политики мы можем увидеть их общие принципы. Среди них важными 

принципами является: светскость, развитие гражданственности, патриотизма, 

толерантности, сохранение национальной культуры, сохранение 

межэтнического и межконфессионального согласия.  Данные принципы 

являются основой ценностностных систем казахстанского общества и 

становятся стержнем национальной идентичности страны. Принцип 

светскости государства – это один из основополагающих принципов 

построения и функционирования современного правового государства в 

большинстве стран мира [Понкин И.В., 2014]. Согласно индексу режимов 

государственно-конфессиональных отношений из 197 государств 12 

государств являются религиозными, 60 государств с официальными 

религиями, 5 государств с антирелигиозной идеологией, 120 государств 

закрепили принцип светскости на законодательном уровне [Kuru A.T.,2009]. 

Каждые из этих государств по своему понимают и трактуют принцип 

светскости исходя из особенностей сложившийся религиозной ситуации и 

общественного дискурса о месте и роли религии в публичном пространстве.  
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 Важность светского принципа мы можем увидеть от самой истории 

развития страны. Если посмотреть на историю культуры казахского народа, то 

можно заметить, что казахи никогда не были фанатично-религиозными. В 

обществе сосуществовали параллельно элементы ислама, христианства 

тенгрианства, буддизма, зороастризма и др.. [Соловьева, 2018] Ярким 

подтверждением этому являются труды Ш.Уалиханова. Вместе с этим, 

светские институты формировались уже в глубокой истории.  К примеру, 

военная демокартия кочевников, ханское управление, совет биев. Многая 

часть культуры казахстанского общества имеют светские источники. 

 В условиях светскости мы недолжны понимать придерживания 

абсолютного нейтралитета к религиозным идеям. В целях сохранения 

национально-культурного наследия Казахстан призывает религиозным 

движениям уважать и поддерживать национальные ценности, традиции и 

обычаи народа. [Электронный ресурс] В этой связи политика постановки 

приоритета традиционным религиям имеет логическое значение. 

 Национальная культура является важным институтов формирования 

казахстанского самосознания. Вопросы языка, истории, традиции, продукты 

национального творчества непосредственно отражаются на 

общенациональном единении. Таким образом, четкое придерживание данных 

принципов в релизации молодежной политики сыграет важную роль в 

укреплении национальной устойчивости в тенденциях постсекулярности 

общества. 

 Анализ молодежной политики Республики Казахстан в контексте 

устойчивости рискам постсекулярных тенденций общества показывает, что  в 

основном данная молодежная политика имеет две сильные стороны. Во 

первых имеет  институциональную инфраструктуру. Во вторых определены 

четки ориентиры ведения молодежной политики. Но при этом необходимость 

вызывает в стимулировании и управлении сфер молодежного лидерства. 
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Түйін 

 Бұл мақала Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын кейінгі 

зайырлы қоғамда іске асырудың негізгі бағыттары мен принциптерін анықтайды. 

Зайырлылық, ұлттық бірегейлік және мәдениет ұғымдарына үлкен мән берілген. Қазіргі 

жастардағы құндылықтар жүйесін қалыптастыру мәселелері талқыланады. 
 

Summary 

 This article defines the main directions and principles in the implementation of the state 

youth policy in the Republic of Kazakhstan in a post-secular society. Great emphasis is placed on 

the concepts of secularism, national identity, and culture. The problems of the formation of value 

systems in modern youth are discussed. 
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Түйін сөздер: ұлттық бірегейлік, интеграция, әлеуметтік-экономикалық стратегия, 

саяси сана, Мәңгілік ел 

Елімізде ұлттық бірегейлік құбылысының зерттелуі қоғамдық ғылымның 

дамуына зор үлесін қосатындығымен ерекшеленеді. Ұлттық бірегейліктің 

қалыптасуы мен әлеуметтік интеграцияның қозғаушы күші ретінде халықтың 

әл-ауқаты мен әлеуметтік жағдайының жақсаруы мәселесі теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда байланыстыру арқылы қарастыру маңызды болып 

табылады.   

Посткеңестік елдердегі мемлекеттерде ұлттық мәселелер бойынша саяси 

тұрақсыздық орын алып отырған жағдайда, елімізде ұлттық бірегейлік 

мәселесінің нақты анықталуы жалпы халық үшін ортақ бірегейлену 

жобасының қарастырылуымен сипатталады. Қоғамда саяси мәдениетті 

қалыптастыру мен дамытуда ұлттық бірегейліктің орны мен рөлі ерекше, 

сондай-ақ, оның қазақстандық қоғам жағдайындағы ерекшеліктерін жан-

жақты ашып көрсету қажет. 

Жалпы зерттеу жұмысы бүгінгі таңдағы гуманитарлық сала үшін тың 

тақырып. Себебі, жалпыхалықтық ұлттық бірегейлікті қалыптастыру мен 

азаматтық қоғам құру бойынша ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың жылсайынғы жолдаулары мен бастамаларында, әсіресе, 

«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Бес халықтық  
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реформа», «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы аясында үнемі көтеріліп келеді. Осы 

тұрғыда қазіргі уақытта бұл мәселе ұлттық саясат салаларында өзекті және 

терең зерттеуді қажет ететін сала болып табылады. 

Қазақстандағы саяси ұлттық және мемлекеттік құрылыстың қалыптасуы 

аясында ұлттық бірегейлік құбылысының жаңаша көзқараспен зерделенуі 

ғылыми тұрғыда үлкен жаңалығы бар ауқымды мәселе. Оның басты 

көрсеткіші осы салада ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу қызықты ғылыми 

жаңалықтар мен мемлекеттік ұлттық саясаттың басқаға ұқсамайтын ерекше 

бағыттарын түсінуге және оны терең сараптап қарастыруға түрткі бола 

алуымен құнды екені рас. Қазақстандағы ұлттық бірегейлік феноменіне саяси 

мәдениеттің құрамдас бөлігі және тікелей әсер етуші факторы тұрғысынан 

жаңаша ғылыми теориялық негіздемелер арқылы анықтама беруге әбден 

болады. 

Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық даму нәтижесінде қазақстандық 

қоғамның жаңа саяси санасының қалыптасуы мен ұлттық бірегейлігінің нақты 

анықталуы тарихи аспект негізінде сеніммен айта аламыз. Кеңестік саяси 

мәдениеттің элементтері саналатын мұралардың біртіндеп жойылуы 

қазақстандық қоғамда жаңа еркін сананың қалыптасуы мен оның уақыт 

талабына сәйкес жаңғыруына жол тартты. Соның негізінде Қазақстан 

мемлекеттік және ұлттық құрылысты қалыптастыруда экономиканы саясаттан 

жоғары қойып келеді.  

Қазақстан тәуелсіздік жылдары тарихи мұраларын жинап, тарихта 

жазылмай қалған беттерін қайта жазуға мүмкіндік алды. Қазақстан тарихының 

этномәдени символдық мәнінің артуы қоғамдық сананы дамытуда анық 

байқалады. Посткеңестік елдерде ұлттық бірегейлікті қалыптастыруда 

тарихтың қайта жандану үрдісіне қазақстандық қоғам жағдайымен салыстыру 

арқылы көз жеткізуге болады. Еліміз азаматтарының тарихи санасының 

дамуындағы тарихи тұлғалардың орны мен рөлі ұлттық бірегейліктің 

қалыптасуының көрсеткіші ретінде анықталады. Елімізде жүргізілген 

әлеуметтік сауалнамалар, фокус-топ әдістерін қолдану арқылы қазақстандық 

қоғамдағы туындап отырған заманауи идеологиялық тұжырымдамаларды 

зерттеуге болады. Оның нәтижесі мен халықтың жалпы қарым-қатынасын 

сараптау негізінде ұлттық бірегейліктің қалыптасуын жан-жақты қырынан  

ашып көре аламыз. Сонымен бірге осы мәселе төңірегінде атқарылған 

ғылыми-теориялық жұмыстар мен олардың мәнділігі ретінде аталмыш 

салалардағы шетелдік және отандық ғылыми түсініктердің ерекшеліктерін 

ажыратып көрсетуге мүмкіндік туды. 

Жалпы алғанда қазіргі қазақстандық ғалымдар ағылшын және орыс 

тілдеріндегі әдебиеттерге талдау жасай отырып және зерттеу мәселесі 

бойынша әртүрлі бағыттар мен парадигмаларды көрсете алады. Әлемдік 

әдебиеттерге ғылыми-сараптамалық шолу бөлімінде, зерттеу мәселелері 

бойынша әр жақты және әр деңгейлі зерттеулерге теориялық талқылау 

жасалған және жүргізілген зерттеулерге жоғары деңгейде ғылыми-теориялық 

негіздеме береді. Ұлттық бірегейлік тақырыбының негізділігі және дәлелділігі 
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әдіснамалық және теориялық бағыттармен анықтауға болады. Осы салада 

болып жатқан өзгерістер толықтай деңгейде саясаттанулық тұрғыдан 

зерттеуді қажет ететінін айту керек.  

Ұлттық бірегейлік мәселесінің теориялық-әдіснамалық қыры саяси 

мәдениет пен ұлттық бірегейлікті өзара бір-бірімен байланыстыра отырып 

тұжырымдамалық әдістер арқылы өзара бір-бірімен ұштасады, оның мәнін, 

құрылымын, пайда болу себептері мен сипаттамаларын, негізгі үрдістерін 

талдауға мүмкін зор. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасуының 

ерекшеліктері мен кезеңдеріне жан-жақты сараптама жасауға талпыныс 

әрекеттері өте маңызды. Осы мәселені зерттеуде алға қойған мақсатқа қол 

жеткізу үшін конструктивистік, примордиалистік және этносимволизм 

әдістерін қолданған өте тиімді екенін айту керек. Сонымен қатар посткеңестік 

елдердегі саяси жүйенің қалыптасуындағы қоғамдағы ұлттық бірегейлік 

мәселесінің пайда болуы мен даму үрдістерінің ерекшеліктерін бір-бірімен 

байланыстыра қарастыру керек.  

Қазақстанда ұлттық бірегейлігінің қалыптасуы тәжірибелік тұрғыда 

қоғамда тарихты ұлттық бірегейлікті қалыптастырушы этносимволдық 

жиынтық ретінде алып, оның қазіргі уақытта национализм идеологиясымен 

байланыстыра отырып әрекет етуіне талдау жасауға болады. Атап айтқанда 

Қазақстанның кеңестік кезеңдегі тарихына ерекше тоқталып, сол кезеңдегі 

тарихи оқиғаларға, тарихи тұлғаларға байланысты қазіргі қазақстандық 

қоғамдағы туындап отырған пікірталастарға ерекше мән беру қажет. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен соңғы жылдары қоғамда пайда болып 

жатқан ұлттық идеяның негізін құрайтын идеологиялық тұжырымдар 

зерделенеді. Қазақстан Республикасының ұлтаралық және этносаралық 

келісім мен татулықты дамытудың тиімді тетіктерін реттейтін нормативтік-

құқық актілерді ғылыми талдау арқылы қарастырған жөн. Осыған байланысты 

біздің ойымызша ұлттық бірегейлік мәселесін ғылыми түрде жаңаша 

көзқараспен қарастырған пайдалы. 

Жаһандану заманында бірегейліктер дағдарысының күшеюі осы мәселеге 

басқаша көзқараспен қарауға шақырады. Қазақстан сияқты көпэтносты елде 

болашақ біртұтас ұлтты қалыптастыруда идеялық бағыт-бағдарлар мен 

идеологиялық қызметті жоғарыда аты аталған мемлекеттік бағдарламалар мен 

стратегиялар атқарады. Сонымен бірге қазақстандық қоғамның әрбір мүшесі 

мен ұлт зиялыларының бұл мәселеде жұмыла атсалысуы қажет. Ұлттың 

бәсекеге қабілеттілігі мен әрбір қазақстандық азаматтың кәсіби шеберлігі, 

жоғарғы білімі, ел игілігі үшін еткен еңбегі, төзімділігі мен салауатты 

денсаулығы үлкен рөл атқарады. 

Қазақстан өзіне тән ерекше ұлттық және мемлекеттік құрылысты 

қалыптастырып, экономикалық дамудың жаңа деңгейіне қадам басты. Алдағы 

болашақта еліміздің одан ары дамып, өркендеп қанатын кеңге жаюы үшін ең 

басты тыныштық пен татулық ауадай қажет. Ол үшін елімізде өмір сүретін 

түрлі ұлт өкілдерінің басын бір шаңырақтың астына біріктіретін 

жалпықазақстандық бірегейлік. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін жоғарыда 
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аталған мемлекеттік бағдарламалық құжаттар мен стратегияларда қойылған 

міндеттерді бұлжытпай орындау кезек күттірмейтін мәселе. Болашақта 

біртұтас қазақстандық ұлтты қалыптастыруға алғшарттар ретінде азаматтық 

ұстанымдарға негізделген жалпы қазақстандық бірегейлік, жалпыхалықтың 

мәні бар құндылықтар мен заңның әділдігі, этносаралық және 

конфессияаралық келісім, үштұғырлы тілді дамыту және тағы басқаларды 

атауға болады. Қазақстандық бірегейлік  пен бірлік елде мәдени, этностық, 

тілдік және діни әралуандылыққа арқа сүйеуі қажет.  

Әрбір азамат елдің болашағына сеніп артып және оның дамуы үшін 

аянбай қызмет етуі маңызды. Сонымен бірге мемлекет пен қоғамдық 

институттардың қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайта түсуге аянбай 

еңбек етуі қажет. Олардың ұлттық бірегейлік пен бірлікті жетілдіру саласында 

белсенді және тиімді қызметі өз кезегінде дұрыс шешімдер қабылдай білуі мен 

этносаралық салада жағдайды жақсартуға мүмкіндік жасауына түрткі бола 

алады. Отан сүю сезімін әрбір азаматтық бойында тәрбиелеу халық игілігі 

үшін аянбай қызмет жасауда зор қызмет атқаратындығын атап айту керек. Ол 

үшін жас ұрпақты бала кезінен өз елінің тарихына құрметпен қарауға 

үйретуден басталатыны белгілі жағдай. Ұлттың тарихы кез келген азаматты 

өзінің ұлттық бірегейлігіне басқаша көзқараспен қарау керектігін айқын 

нұсқайды. 

Қазақстанда азаматтық бірегейліктің қалыптасуы елде азаматтық 

қоғамның біртұтастығын қамтамасыз етеді. Біздің қоғамда азаматтық 

тұтастықты қалыптастыру міндеттерін орындауда көптеген факторлардың 

өмір сүруіне байланысты өте күрделі екендігі белгілі. Алайда, біртұтастықты 

қалыптастыру бойынша керісінше жағымды факторлардың жоқ емес екендігін 

де естен шығармау қажет. Атап айтқанда бізде елде қазақтармен қатар тату 

тәтті ұзақ уақыттар бойында ғұмыр кешіп келе жатқан басқа этнос өкілдерінің 

ортақ тарихының болуын айтпасқа болмас. Оның ішінде тарихта бірге жеткен 

жеңістер мен жеңілістер, тарихтың қуанышты беттері мен қайғылы оқиғалары 

өзара бірлік пен жұмылдырылу сезімін күшейте түседі. Соңғы уақыттарда 

тарихты кейбір қауымның немесе халықтың жеке көшбасшылары өздерінің 

алға қойған жеке мақсаттарына жету үшін пайдаланып келеді. Олар кішігірім 

өздерінің этностық тарихын әлемдік тарихтан бөліп алып тарихта көп зорлық-

зомбылық көрген немесе керісінше ерекше батыр ұрпақтың балаларымыз деп 

тарихи сананы жаңғырту үшін де қолданылып жүр. 

Қазіргі қазақстандық қоғамда тарихтың саяси-идеологиялық күрестің 

ортасына айналуының негізі ұлттық сана мен бірегейлікті қалыптастырудың 

қажеттілігінде жатыр. Сондықтан қазіргі таңда ұлттық бірегейлікті 

қалыптастыруда белсенді түрде ұлттық элиталар тарихтың әр кезеңіндегі 

көрнекті тұлғаларды өз мақсаттарына пайдаланады. Сонымен бірге, ұлттық 

рух пен ұлттық сана-сезім бастау бұлағы болып табылатын Қазақстан 

тарихында әлі де болса да сыры толық ашылмаған түйткілді мәселелер 

жеткілікті. Оны қоғамдағы қазақ зиялыларының жиі тарихтағы кейбір 

жайттарды сынға алуынан байқауға болады [1, б. 137]. 
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Қазақстанда ұлттық құрылысты дамытудың қазіргі кезеңінде 

азматтардың тарихи және қоғамдық санасын қайта жаңғыртуды қолға алды. 

Осы орайда жақында ғана Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласы жарық көрді. Аталмыш мақалада рухани жаңғыру саяси және 

экономикалық рефомаларды іске асырумен қолға алуымен басталатындығы 

нақты айтылған. Мақалада жаңғыруды кең мағынада қарастырып, оны іске 

асырудың қыр-сыры толық баяндалған. Қазақстан тарихын қайта түлету және 

тарихи сананы ояту мен дамыту басты алғышаттардың бірі тұрғысында 

көрсетілген. Сонымен бірге келешек ұрпақтың болашаққа зор сеніммен бет 

алуы үшін бірнеше маңызды бағыттар көрсетілген. Соның бірі ретінде біздің 

зерттеу жұмысымыздың тақырыбы ұлттық бірегейлік мәселесі көтерілген. 

Елімізде ұлттық сана мен ұлттық кодты сақтай отырып ұлттық бірегейлігімізді 

қалыптастыру мына мәселелермен тығыз қанасып жатқандығы айтылады:  

«Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру 

болмайды».  

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің 

кертартпа тұстарынан бас тарту керек» – делінген [2]. 

Жалпы Д. Растоу саяси жаңғырудың үш негізгі моделін бөліп көрсете 

отырып, оны барлық кездерде ғылыми қауымдастыққа ұсынып келген, олар: 

1) ұлттық бірлік; 2) тұрақты билік; 3) теңдік. Осы мақсаттардың ішінен ол ең 

қолайлысы ретінде  тұрақты билікті, содан кейін – ұлттық бірлікті, ең соңынан 

– теңдікті санаған [3, б. 12]. Шындығында елде экономикалық дамуды және 

халықтың санасын жаңа деңгейге шығаратын жаңғыртуды жүзеге асыруда осы 

жоғарыда аты аталған маңызды бөліктерсіз ешқандай нәтижеге қолжеткізге 

алмайтындығымыз белгілі. Өйткені кез-келген мемлекеттің жарқын болашағы 

оның ұлттық бірлігінде, тұрақты биліктің қызметі мен сол мемлекетте өмір 

сүретін адамдардың құқының, әлеуметтік-экономикалық және материалдық 

жағдайының тепе-теңдігі орын алған жерде болмақ. 

Қоғамдық сананың жаңғыруы әлемнің барлық алдыңғы қатарлы дамыған 

мемлекеттері бастан өткерген немесе өткеріп жатқан жаһандық үрдіс. Осы 

үрдістің бір бөлшегі болып Қазақстан посткеңестік елдердің ішінде бірінші 

көтеріп отыр. Бірақ қоғамдық сананы жаңғыртуға шын мәнінде іс жүзінде қол 

жеткізу нәтижесін тек сарапшы уақыт ғана көрсетеді. Көпшілік санасының 

жаңғыруы тек ауызша күйде жалпылама өтіп кетуі қоғам үшін ешқандай пайда 

әкелмейтіні айдан анық. Оны тек нақты істермен ғана мемлекет, қоғам және 

азамат болып жұмылып атқанғанда ғана алға жылжитын үрдіс екені әрбір 

елдің тұрғыны білуі тиісті. Жаңғыруда басты шарттар адам капиталының 

шынайы деңгейімен астасып жатыр. Сондықтан ең маңызды стратегиялық 

басымдықтар тұрғысында адам капиталының артуы білім сапасымен тығыз 

байланысты. 

Елде тұрақтылық пен бірліктің маңызды шарты болып табылатын 

әлеуметтік-экономикалық өсімге қол жеткізу адам капиталы мен адам 

сапалылығымен анықталады. Сондықтан баршамызға ортақ отанымыз 
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Қазақстанның болашақтағы ұлттың бірлігі мен татулығы бүгіннен басталады. 

Ұлтаралық алауыздық пен қақтығысқа жол бермеу елдің бейбіт дамуының ең 

басты кепілі болып табылады. Ал оны іске асыру жоғарыда айтылған 

мемлекеттік деңгейі бар көптеген стратегиялар мен бағдарламаларда алға 

қойылған мақсаттар мен міндеттерді табысты орындауда жатыр. Тек сонда 

ғана қазақстандықтардың ұлттық бірегейлігі саналатын азаматтық бірегейлік 

пен ортақ түсіністікке жол бастайды. Ол әрбір азаматтың туған жерін 

қастерлеуі мен оны ерекше құрметтеуі болған жерде ғана іс жүзіне аспақ.  

Сондықтан бұл тақырып алдағы уақытта өзінің маңызын ешқашан 

жоғалтпайды. Қазақстан көпэтносты қоғамын қалыптастыру барысында 

мемлекеттік билік және жергілікті атқару органдары этносаралық салада 

жағдайды жақсартуға деген ұмтылысы ғылыми қауымдастықтың мәселені 

терең талдауы мен олардың ұсыныстарына әрқашан сұраныстар туындап 

отыратыны жасын емес. Сондықтан елде тұрақты әлеуметтік-экономикалық 

даму мен этносаралық қарым-қатынас саласындағы тұрақтылық өзара 

әрқашан байланысты өрбіп отыратынын естен шығармау қажет. Осы 

мемлекеттің ел ішінде үйлесімді саясат жүргізуі мен әлемдік қағидаларды 

берік ұстануы әрқашан бұлжытпай ұстануы қажет. 
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Резюме 

В статье рассматривается влияние политики социально-экономического развития 

страны на формирование нового политического сознания и развитие национальной 

идентичности казахстанского общества. Была сделана попытка всесторонне 

проанализировать особенности и этапы становления национальной идентичности в 

Казахстане. Для достижения поставленной цели в исследовании на тему были выработаны 

рекомендации по применению конструктивистских, примордиалистических и 

этносимволизм. 

Summary 

The article examines the impact of the country's socio-economic development policy on the 

formation of a new political consciousness and the development of the national identity of the 

Kazakh society. An attempt was made to comprehensively analyze the features and stages of the 

formation of national identity in Kazakhstan. To achieve this goal, the study on the topic developed 

recommendations for the use of constructivist, primordial and ethnosymbolism. 
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Постановка проблемы 

Современная центрально-азиатская мусульманская женщина проходит те 

же этапы становления и развития демократического социума, как и ее 

предшественницы из развитых стран Европы и Америки 100 и больше лет 

назад. Как и феминистки начала ХХ века, она прибегает к образам, 

вызывающим неоднозначную реакцию общества, она борется всеми 

доступными для нее способами для доказательства свободы выбора образа 

жизни и поведения.  

Феминизм повсюду отмечает, что религиозные учения в той или иной 

мере «освящают неравноправное положение женщин в обществе, а потому 

вполне оправданным кажется утверждение о том, что «религия не беспола: она 

— мужского рода» Б. Гелпи, ответственный редактор журнала «Signs» 

(«Знаки») поставила в качестве эпиграфа к специальному выпуску, 

посвященному теме «Женщина в религия», перефразированное высказывание 

Вирджинии Вульф: “Религия, кажется, не беспола. Она — мужчина, отец...”» 

[1]. 

Несмотря на большую толерантность, свойственную современному 

цивилизованному обществу, в котором мы живем, реакция его на женскую 

эмансипацию неоднозначна. Чем продиктована консервативность, а порой 

даже агрессивность, нашего общества к этим очень злободневным, но в то же 

время, не новаторским и не таким уж пугающим, процессам, происходящим 

со становлением современницы, стремящейся к переменам? Одним из 

факторов консервативности является мусульманская константа идеологии и 

восприятия социума, собранная из мировоззрения как представителей вполне 

реального мусульманства, так и остатков мусульманских убеждений, которые 

живут внутри каждого современного представителя центрально-азиатского 

общества.  

Ислам и феминизм 

  «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество 

перед другими», — увещевает Коран (сура IV «Женщины», аят 38) – данный 

аят до сих пор является дамокловым мечом в положении женщины в 

исламском обществе. Коран также допускает физический акт насилия мужа по 

отношению к жене, ибо отношение к мужчине отражает отношение к Аллаху. 

В Коране сказано: «Тех жен, которые непокорны, увещевайте и покидайте их 
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на ложах, и ударяйте их…» [Там же]. И, несмотря на многочисленные риши 

из хадисов о возвышенной роли женщины, типа «Рай находится у ног матери», 

«Совершенная вера у того, у кого хороший характер. Лучший из вас тот, кто 

хорошо относится к женщинам», «Если у вас три дочери и ко всем из них 

относитесь в равной степени хорошо – то попадете в рай», «Этот мир полон 

преходящих ценностей. И единственное существо, что представляет ценность 

в этом мире, – это праведная жена», или предписываемых халифу Омару 

словах «О правах женщин мы узнали только после прихода ислама» [2], 

позиция ортодоксального ислама в отношении феминизма непреклонна: 

«Феминизм – это прямой путь к отступничеству. Надеюсь, что мусульмане, 

обнаружившие себя на этом пути, поймут это и найдут в себе смелость 

остановиться, пересмотреть свои взгляды, соотнести их со своей верой» [Там 

же].    

Как известно XX век дал нам практически, а не только 

задекларированное, подтвержденное равноправие, свободу от религиозных, 

расовых и национальных предрассудков. С начала 60-х годов борьба против 

дискриминации любого плана набирает силу, включая в свои ряды 

представителей самых различных слоев современного общества. В данном 

контексте женщины добиваются реальных прав и свобод, что свидетельствует 

о пересмотре социального статуса женщин: получение избирательных прав, 

рост вовлеченности женщин в сферу производства, увеличение количества 

женщин на руководящих постах в государственной службе и бизнесе. 

Радикальное переосмысление роли и места ислама в общественных 

отношениях, немного смягчили предписания к женщинам в странах, где ислам 

остался государственной религией: в большинстве стран многоженство было 

подвергнуто пересмотру и подвергнуто ограничениям, также пересмотрено 

одностороннее мужское право на развод, которые, как известно, зависимы не 

только от экономического развития, но и от факторов идеологических. К числу 

таковых, в частности, относятся культурные стереотипы, религиозная 

традиция, патриархальное воспитание, малообразованность и невежество.  

Известный американский философ Мухаммад Легенгаузен отмечает, что 

«Хотя ислам и феминизм и не лишены некоторой общей почвы, ценности и 

принципы ислама и феминизма в общем противоречат друг другу» [3, С. 202]. 

В качестве общих черт он отмечает осуждение притеснения женщин, 

поддержку безапелляционного обладания собственностью и свободы в ее 

распоряжении, в теологии - отвержение символа «Отец» в отношении Бога. 

Однако, они расходятся в трактовке выбора социальных условий жизни: 

феминизм отвергает патриархат, обвиняя его в притеснении женщин, ислам 

считает, что патриархат – естественный этап в развитии общества и роль 

женщины в нем равнозначна ее ценности, ибо традиционная роль женщины 

(после служения Богу) – это быть женой и матерью [Там же]. 

 Патриархальный характер отношения к женщине в исламе отмечает и 

известный советский и российский философ и востоковед Мариэтта 

Степанянц, которая пишет, что «Религиозное право и институты выступали 
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непреклонными стражами и гарантами патриархального мироустройства» [4, 

С. 177]. В качестве примера слабости или вообще отсутствия какого-либо 

движения за эмансипацию женщин в мусульманском мире ученый приводит в 

пример действующие в большинстве исламских стран законодательные 

практики, по-прежнему соответствующие средневековому шариатскому 

праву. «Более того, наблюдаемый в последние два десятилетия (Работа была 

написана в 1993 году – Прим. автора) подъем так называемого исламского 

возрожденчества или фундаментализма привел к движению вспять: к отказу 

от некоторых ранее достигнутых результатов, к восстановлению самых 

жестких в отношении женщин мусульманских предписаний» [Там же, С. 179].  

Роль женщины в современных общественных отношениях 

Человеческое общество со дня своего основания находится в поиске 

идеального образа, где все отношения гармоничны, сбалансированы и 

прогрессивны. Общественное развитие, движимое накапливаемой в ходе 

развития цивилизации духовным первоначалом, фиксируется в культуре, а 

регулируется правом. Право основывается на традиции и религии.  Так 

исторически сложилось (в силу ряда объективных причин), что мужчина 

всегда был главным добытчиком (охотником, воином) и правителем и 

регулятором (а, следовательно, творцом прогресса и двигателем 

цивилизации), в то время как женщина являлась хранителем очага, спутницей 

и верной подругой, неся в мир культуру, традицию и компромисс. 

Современное общество, поставив интеллект в особый ранг необходимого 

элемента прогресса, сравняла в итоге особую привилегированную позицию 

мужчины перед женщиной. Современная женщина, воплощая в себе 

традиционную роль хранительницы очага, успешно примеряет на себе 

функцию добытчицы, управленца, регулятора общественно-экономических и 

правовых отношений. Ее личностное начало, сохранившее традиции и 

мудрость, будет, по словам российского исследователя феминизма Е. 

Догадиной, «содействовать реализации всеобщей толерантности 

современного общества и осуществлять всепримиряющую 

общечеловечность» [5].  

Употребляемый в настоящее время гендерный подход в изучении 

межполовых взаимоотношений предлагает отход от традиционных взглядов 

на дифференциацию ролей, статусов, позиций мужчин и женщин в семье и 

обществе. Он отходит от системы превалирования/повиновения и ратует за 

идею равноправия мужчин и женщин в сфере формальных и неформальных 

отношений. «Ни у мужчин, ни у женщин нет оснований подавлять и подчинять 

себе друг друга, поэтому никакие виды насилия в межполовых отношениях 

неприемлемы. Отношения между мужчинами и женщинами должны 

выстраиваться на основе равенства позиций, учета целей и интересов друг 

друга. Равноправие — это признак здоровых и стабильных партнерских и 

супружеских отношений» [6, С. 5].  

Мусульманское отношение к женщине не противоречит 

цивилизационному гендерному подходу. Однако имеет ряд особенностей, ибо, 
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по мнению Ю. Карпова, гендерные границы порождает общество, его история, 

традиции, обычаи, культура [7]. Значительную роль играет и гендерная 

политика государства и общества. В современной мусульманской 

Центральной Азии общественные отношения феминизируются очень активно: 

нет сферы деятельности (ни экономической, ни политической и др.), в который 

бы не была вовлечена женщина. Мо мнению российского исследователя З.Е. 

Кенжеевой, современная женщина, в силу необходимости, активно осваивает 

те виды деятельности, которые традиционно ей были либо недоступны, либо 

не поощрялись. А это, в свою очередь, потребовало активизации и переоценки 

системы ценностей, выбора новых жизненных ориентиров, а в теоретическом 

отношении – исследования различных способов адаптации женщин в 

изменяющихся условиях, выявления путей оптимизации жизненных 

ориентаций личности, самореализации женщины [8]. В то же время, другой 

российский гендерный исследователь С.В. Сиражудинова считает, что «роль 

женщины в определенных сферах трансформировалась, а в определенных 

остается неизменной. С одной стороны, женщине позволили стать 

добытчиком в семье, проявить больше активности в сфере малого бизнеса. 

Мужчина отдал ей ту сферу, которая для него самого непрестижна… Но 

женщине не позволено быть конкурентом мужчине в главенствующей 

политической сфере. Роль руководителя и лидера в традиционном обществе, 

так же, как и в религиозном, сугубо мужская роль. Поэтому женщина не 

должна стремиться стать руководителем, а тем более политическим или 

духовным лидером». [9, С. 55].  

Есть и оборотная сторона современного статуса мусульманской 

женщины: как заметила мусульманский деятель из Казахстана Иман 

Куанышкызы, «в нашем обществе происходит нарастание исламофобии, а 

значит и определенной дискриминации, в результате чего многие 

практикующие мусульманки не могут реализовать свой потенциал. Так, за 

последние несколько лет многие учителя в платках остались без работы, как и 

практикующие мусульманки, состоявшие на госслужбе. Это произошло не 

потому, что они вдруг стали хуже работать, а по причине создания 

искусственных барьеров для них. Получается, что в отношении современных 

практикующих мусульманок происходит наложение общественных 

стереотипов на дискриминационные меры, что создает дополнительное 

психологическое давление на них. Сегодня мы являемся свидетелями того, как 

религиозность человека больше не воспринимается в качестве части его 

идентичности; ее стараются подавить исторически известными, привычными 

методами» [10]. Ей апеллирует, доказывая, что проблема не в ношении 

мусульманской атрибутики, а в политизации ислама вообще, известный 

казахстанский политолог Айдос Сарым: «Если визуально оценивать 

ситуацию, то я думаю, что проблема хиджабов для Казахстана менее 

актуальна, чем, например, для Германии. В наших городах не так много людей 

оформили себя внешне, как поборники глубокой обрядовости. Но, у нас есть 

ряд регионов, в которых это проблема. Речь идет по каждой из областей где о 
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полусотне, где о полутора сотнях, где максимум о трех сотнях человек. Но 

неправильное обращение с этой проблемой превращает бороды и хиджабы в 

символы протеста» [11]. Ряд обозревателей говорят о расколе, зреющем или 

уже произошедшем в социуме. «Я бы это объединила под заглавием «ре-

традиционализация». Обычаи, свойственные тем или иным кругам, 

исповедующим ислам, составляют лишь часть этого общего процесса. Он в 

Казахстане идет, но Казахстан тут в Центральной Азии не одинок», - 

подчеркивает исследователь из Германии Беате Эшмент. Она указывает на то, 

что в соседней Киргизии тоже наблюдается динамичная ре-

традиционализация [Там же]. 

Надо дополнить также, что в политическом плане и государственном 

управлении стран Центральной Азии женщины представляют лишь 

исполнительский или технический персонал, количество женщин, 

обладающих реальной государственной властью, или занимающих высокие 

управленческие позиции, чрезвычайно мало. Исследования трудовой 

занятости показывают, что безработных-женщин больше, чем безработных-

мужчин [12], а средняя заработная плата у них – гораздо ниже [13]. 

Заключение 

В данных условиях экономической и социальной нестабильности, именно 

женщина, несмотря на существующие принижения и ущемления, старается 

тем не менее создавать отношения, основанные на доверии, участии и 

почтении друг к другу: благодаря им инициируются социальные программы 

помощи многодетным семьям и уязвимым членам общества; 

совершенствуется система образования и культуры; внедряются программы 

защиты окружающей среды и помощи в приобретении профессиональных 

навыков для незанятого населения. 

Интенсификация социокультурных перемен в современных условиях 

приводит ко все большей индивидуализации общественной жизни. 

Особенностью нашей цивилизации становится фактор возрастающего 

значения личности. Роль женщины – жены, матери, сотрудника, руководителя 

– актуальна в силу особого своего статуса, связанного с разработкой новой 

парадигмы мышления о гендере, соотношении мужского и женского начала в 

социуме и влиянии на его различные составляющие (семью, экономику, 

культуру, правовое регулирование и проч.). В данном плане, отойдя от 

традиционного подхода в представлении женского начала с позиции 

природного назначения и соотнесения с биологической организацией, как 

никогда раньше необходимо отрегулировать статус женщины. Он должен 

быть основан на позициях человеческого аксиологизма, культурного 

плюрализма и толерантности. Это позволит преодолеть гендерные 

предрассудки и стереотипы, укрепит женское участие в процессах 

индивидуализации общества, выявит ее назначение и влияние на 

происходящие социальные изменения, соотнеся их с самой сутью личности 

женщины. 
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Түйін 

Мақалада қоғамдық қатынастардағы қазіргі заманғы әйелдің рөлі туралы мәселе 

қойылған. Автор қоғамдық қарым-қатынастарды феминизациялау мәселелері кеңестік 

кезеңнен кейінгі кеңістікті қамтитын қайта дәстүрлеу үдерісімен тығыз байланысқан. Әйел 

тек құқық үшін эмансипирленген күрескер ретінде ғана емес, сонымен қатар қазіргі 

Қазақстанның жаңа идеологиялық болмысында жаңа қоғамдық қарым-қатынас құруда. 

 

Summary 

 The role of a contemporary woman in public relations is stated in the article. The author 

points out that the questions of feminization of the public relations are closely related with the 

process of retraditionalization, that has encompassed the entire post-Soviet area. The woman 

stands not only as a Social justice warrior, but as a builder of the modern public relations in the 

ideology of modern-day Kazakhstan. 
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Казахстан заинтересован в развитии конструктивного диалога с 

развитыми европейскими государствами. Первые шаги к активным 

взаимодействиям со странами Европы положено в декабре 1991 г. Государства 

ЕС в совместном заявлении признали вновь образованные суверенные страны, 

возникшие на фоне распада СССР. Начиная с 1991 года Европейский Союз 

приступил к налаживанию дружественных связей с постсоветскими 

государствами в сфере технического, финансового, а также культурного 

взаимодействия. Протокол об установлении дипломатических связей между 

Казахстаном и Европейским Союзом был заключен в 1992 г.  

 ЕС заявивший со всей решительностью об оказании поддержки и 

помощи в построении в республике Казахстан демократического общества, а 

также либерализации экономики. ЕС в рамках оказания помощи Казахстану 

включил и техническую поддержку по линии программы ТАСИС. 

 Идея о создании программы ТАСИС появилась на свет в Дублине в июле 

1990 г. на очередном заседании ЕС и Риме (декабре 1999 г.) для поддержания 

стабильности на евразийском пространстве, а также в мире в целом. 

Заинтересованность ЕС к вновь образованным государствам приобрел 

политический характер.  

 Впоследствии провозглашения суверенитета Казахстана, а конкретнее 

11 февраля 1992 г. Комиссия ЕС и двенадцать независимых государств 

бывшего СССР подписали Протокол, создающий условия для развития 

институциональных механизмов технического взаимосотрудничества, 

финансируемый Европейским Союзом. Таким образом между ЕС и РК 1 

апреля 1992 г. был подписан «Меморандум о финансировании». 

Дипломатические отношения между Казахстаном и ЕС установлены в 

сентябре 1992 г.,  

 ТАСИС (Technical Assistance to the Common-wealth of Independent States) 

– программа технической помощи Новым независимым государствам, 

разработанная Европейским Союзом, в целях содействия развитию 

гармоничных, устойчивых экономических, а также политических связей межу 

Европейским Союзом и странами партнерами. Основная задача состоит в 

укреплении государств-участников, содействие в создании модели государств, 

с процветающей экономикой, а также политических свобод. ТАСИС 

безвозмездно выдает денежные ассигнования странам участникам для 
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распространения «ноу-хау» технологий, перехода стран к рыночной 

экономике и либеральному государственно-политическому устройству 

общества.  

 В рамках внешнеполитической деятельности и политики безопасности 

ЕС, было выработано Соглашение о Партнёрстве и Сотрудничестве (СПС). По 

этой причине стало возможным быстрое прохождение начальной фазы 

развития ЕС с Казахстаном. С нашей республикой 23 января 1995 г., 

подписано Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве. Заключение СПС 

служило шагом для развития отношений на более высоком уровне, что 

позволило подписывать договора – это отраслевого характера между ЕС и РК. 

По большому счету ратификация СПС произошло в 1999 г., данный договор 

вступил в силу 1 июля 1999 г.  

 Программа ТАСИС – является важным инструментом Европейского 

Союза, который помогает воплощать в жизнь грандиозную инновационную 

стратегию СПС.  

 После обретения суверенитета усилия были направлены на решение 

вопросов развития дипломатической службы Республики Казахстан. В 

Казахстане МИД начал функционировать с 1994 г., сеть заграничных 

учреждений, выработана нормативно-правовая база для обеспечения 

внешнеполитической деятельности. Необходимость таких усилий объясняется 

намерением включиться в мировую политику, и приоритетным органом 

обеспечения национальной безопасности является внешняя политика [1, c. 32]. 

 ЕС до конца 1993 г. не рассматривал центрально-азиатский регион как 

отдельное направление своей внешнеполитической деятельности. Изменилось 

данная тенденция касательно данных стран к 1994 г., ставший свидетельством 

скачка к новому витку в мировых отношениях ЕС [2, с. 64]. Если вначале 

заинтересованность была слабее, чем у Вашингтона, со временем очевиден 

рост интереса к данному региону. 

 В связи с чем, ЕС начинает активную подготовку индивидуальной 

стратегии, отдельно для каждой из пяти стран Центральной Азии. На базе 

проведенных исследований политического и экономического состояния на 

1995 г., Европейская комиссия приняла доклад: «Стратегия Европейского 

Сообщества в отношении государств Центральной Азии», который определил 

приоритетные направления и задачи ЕС в данном регионе. 

 Осенью 1995 г. Комиссия ЕС обнародовала Коммюнике «Об 

отношениях с новыми независимыми государствами Центральной Азии» с 

описанием основополагающей политики, а также экономического 

сотрудничества Европейского Союза в регионе. Настоящий документ, с точки 

зрения некоторых ученых, стал генеральным приоритетом ЕС. 

 Сам ЕС исполняет роль делового торгового партнера, источника 

субсидирования и донора всесторонней продовольственной поддержки, а еще 

технического содействия. Поддерживание экономических преобразований 

один из приоритетных направлений деятельности Представительства КЕС в 

Казахстане. Наша республика на первом месте по получению технической 
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поддержки в рамках ТАСИС. Однако техническая помощь государство 

получает по ряду дополнительных программ – это ИНТАС, КОПЕРНИКУС. В 

рамках ТАСИС привлекателен проект BIS основной целью которого является 

обучение и помощь в организации среднего и малого бизнеса в особой 

экономической зоне – Лисаковске Кустанайской области. 

 Европейская комиссия и РК в декабре 1999 г. в Брюсселе подписали 

Соглашение по продаже металл товаров из стали. В январе 2000 г. соглашение 

ратифицировано. Данный документ предполагает скоординированные 

ограничения на экспорт сталепродуктов из РК и ЕС. Акцентируя внимание на 

сотрудничествах, председатель Европейского Комитета декларировал о 

насущности формирования единой доктрины по поступательному развитию 

Центральной Азии, равным образом программных документов 

сотрудничества Астаны и Брюсселя [3]. 

 По итогам 2004 г. по инвестициям ЕС, Казахстан занимает лидирующее 

положение в Центральной Азии, кроме этого, наша республика самый 

крупный торговый партнер после России. В 1999 г. ЕС оказал материальное 

содействие в реализации в Алматы проекта создания Центра метрологии, 

сертификации и стандартизации. Привлечение иностранных инвесторов в 

Казахстан превращается в первоочередную задачу Европейского Союза.  

 Политические контакты между странами предполагает готовность в 

пособничестве сторон по проблемам соблюдения принципов демократии, а 

также защиты и уважения прав человека. Демократическая программа, 

является важным звеном в функционировании Представительства Комиссии 

ЕС в нашей республике, решительно отвечающей за оказание поддержки 

демократических институтов, а также демократизацию казахстанского 

общества в целом. На текущий момент сотрудничество координируется 

Соглашением о сотрудничестве между Парламентской Ассамблей и 

Парламентом РК. После ратификации Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве в 1999 г. Европейский Союз высказался о предложении 

помочь Казахстану со стороны ОБСЕ в проблемах усовершенствования 

демократических преобразований. В 2004 г. во время визита в Страсбург 

Уполномоченного по правам человека РК Б. Байкадамова ЕС предложила в 

рамках ТАСИС в странах Центральной Азии организовать 5 представительств 

Омбудсмена в различных районах Казахстан. ЕС выделил на успешное 

проведение данной цели – 700 тыс. евро [4].  

 В апреле 2001 г. на совещании Совета Министров ЕС был подписан 

проект для центрально-азиатского региона, для борьбы с распространением 

наркотиков. Борьба против перевозки наркотиков. А также его массовое 

производство озадачивает ЕС. Актуален вопрос борьбы с организованной 

преступностью. По предложению Представительства КЕС в РК коллегиально 

с Государственным Комитетом по проверке за наркотиками в 1999 г. 

учреждена миссия специалистов по наркотикам. 

 План совместных действии CADAP – это постепенное внедрение 

европейских, а также международных стандартов в области 
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антинаркотических практик. С 2001 года началась практическая реализация 

программы. Организованы обучающие семинары для правоохранительных 

органов РК. Первоочередная цель проекта: улучшение работы в аэропортах 

служб контроля, создание единой информационной сети для координации 

работы правоохранительных служб: КНБ РК, Погранслужбы КНБ РК, МВД 

РК.  Выработана Общая стратегия ЕС и стран ЦА на 2005-2012 гг. Программа 

сконцентрирована на решении таких вопросов: искоренение незаконных 

посадок наркотрав, мер по снижению спроса на наркотические средства, 

отмывание денег, контроль за веществами используемых для изготовления 

наркосредств и многое др. ЕС предлагает помощь в организации борьбы с 

контрабандой, проходящие через неизвестные до сего времени маршрутов из 

Афганистана в города Европы.  

 В 1999 г. в рамках Соглашения между нашей республикой и ЕВРАТОМ, 

шли приготовления документов в области управления ядерного синтеза, а 

также использование ядерной энергии в области мирного использования. 

Европейский Союз стимулировал проекты, нацеленные на разработку 

гарантий безопасности ядерных реакторов, защиты от радиации, уничтожение 

ядерных отходов, предупреждение противозаконных транспортировок 

ядерных отходов, демонтирование и дезактивация ядерных станций. 

 Следующей важной сферой сотрудничества являются Соглашения в 

транспортно-коммуникационной области. Необходимо было разработать 

положения о Единой стратегии, для осуществления межрегиональных 

проектов ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ [5]. 

 Членами – партнерами ТРАСЕКА являются 12 государств, подписавших 

«Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по 

развитию коридора Европа-Кавказ-Азия». Ряд исследователей признают 

ТРАСЕКА как транзитный коридор или считают Возрожденным Шелковым 

путем.  

 Необходимость создания высокоэффективного транспортного 

потенциала, служившего гарантией обеспечения грузопотоков из Азиатского 

региона в Европу, имел следствием расширять рынки членов ТРАСЕКА и с 

течением времени интегрироваться в транс европейские транспортные 

системы.  

 Программа ИНОГЕЙТ предложенная ЕС в 1995 осуществляет 

эффективное энергетическое сотрудничество в пределах инициативы Баку или 

также Восточного партнёрства. Главные сферы благоприятствования – это 

активизация инвестиции международных финансовых институтов в 

энергопроекты, поддержание развития основных путей доставок 

энергоносителей, разработка мер по снижению потерь газа при ее 

транспортировке, а также использование возобновимых источников 

энергоресурсов. 

 Недостаточно исследованной осталось взаимодействие в финансовой 

области. В 2000 г. наша республика удачно решила сложную задачу по 
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обязательствам МВФ и разместила новые выпуски еврооблигации на крупную 

сумму порядка 350 млн. американских долларов [5]. 

 По данным статистики, на 2003 г. в пределах территории нашей 

республики размещено 1355 действующих предприятий с участием капитала 

из ЕС. Преобладают иностранные капиталовложения в сырьевой сектор 

экономики нижеперечисленных стран – это Бельгия, Англия, Италия, 

Германия, Франция и мн. др. 

 В области политического сотрудничества диалог между Казахстаном и 

Европейским Союзом реализуется в формате «Тройка ЕС и страны 

Центральной Азии». Стратегия дальнейшего сотрудничества на 2007-2013 гг. 

под названием «Европейский Союз и Центральная Азия: стратегия нового 

партнерства» показатель углубление диалога с Европейским союзом. 

 Европейский союз высоко оценил инициативу Лидера Нации Н. 

Назарбаев по разработке государственной программы «Путь в Европу» на 

2009-2011 гг. Необходимость утверждения Программы была вызвана 

попыткой реализации нижеследующих проблем: приобщение к опыту 

европейской интеграции, расширение европейского направления 

сотрудничества в технологическом, энергетическом, торговом, транспортном, 

гуманитарной сферах. 
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Түйін 

Еуропалық вектор Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметіндегі басты 

бағыт болып табылады. Еуропалық елдер әлемдік қоғамдастықта, экономикада, сондай-ақ 

мәдениетте жетекші орынға ие.         

 

Summary 

The European vector is the main direction in the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. European countries occupy a leading position in the global community, economy, and 

culture. 
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На сегодняшний день практически все члены мирового сообщества 

заинтересованы в создании новой уникальной политики их государства за счет 

внедрения в нее инноваций. Ведь, ни для кого не секрет, что именно 

инновационные технологии, чье наличие особо востребовано сейчас, играют 

ключевую роль в формировании конкурентоспособности имиджа страны. Их 

изобретение и дальнейшее использование является одной из важных 

составляющих успеха современных экономических и политических систем 

международных отношений, так как именно они позволяют государству более 

эффективно решать ряд социальных, военных, финансовых и других задач с 

наименьшими затратами на них.  

Инновации – значит новые и новейшие, которые целиком и полностью 

зависят от общей мировоззренческой культуры, профессионального 

самоопределения, научной и теоретико–практической компетенции, 

выраженной в выработке новых умений, навыков применения средств 

информационных технологий. Инновационные технологии обладают 

широким спектром составляющих, в которые входят следующие критерии: 

соответствие содержания образования актуальным проблемам, научная 

обоснованность, реализуемость в современных условиях, управляемость, 

востребованность. 

Инновационная политика имеет место быть в абсолютно любой стране, 

независимо от ее политического режима и типа. Например, эта деятельность 

успешно реализуется в таких федеральных государствах, как США и 

Германия; в унитарной Франции; в условиях английской, голландской, 

испанской конституционных монархий; а также в коммунистическом Китае. 

Следует вдобавок отметить, что в ее формировании ведущую роль играет не 

частный сектор, а само государство. Так как для повышения эффективности 

инновационной деятельности необходимы именно формы государственной 

поддержки, что содействуют инновационным предприятиям, которые 

направлены на преодоление экономической, технологической стагнации. 

Поэтому и в Казахстане все функции реализации инновационной политики 

взяло на себя государство – фактически оно выступает в качестве 

единственного венчурного фонда, инвестирующего в технологии и не ждущие 

отдачи.  

Инновационная политика нашей республики началась с принятием 

Стратегии индустриально–инновационного развития 2003–2015 годов, 
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которая заложила основы национальной инновационной системы страны 

(НИС), включая создание и капитализацию институтов развития, в том числе 

Национального инновационного фонда, системы технопарков и свободных 

экономических инновационных зон. Но так как НИС постоянно 

эволюционировала в соответствии с изменениями в подходах к развитию 

экономики и экономического роста, отдельные пункты данного документы 

постепенно утрачивали свою значимость. Основные изменения в развитии 

НИС инициализировались посланиями президента. Анализ президентских 

посланий и выступлений показывали постоянные колебания от рационального 

подхода к трансферту и освоению существующих технологий до требований 

создания радикальных (абсолютных) инноваций и технологий на их основе. 

Таким образом, часть принципов и подходов, заложенных в первоначальной 

стратегии государства, стали неактуальны и позднее были заменены на те, что 

нашли свое отражение в Государственной программе по форсированному 

индустриально–инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–

2014, а затем и в Государственной программе индустриально–инновационного 

развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы. 

Сейчас инновационная политика Казахстана как раз-таки отражена в 

Государственной программе индустриально–инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015–2019 годы и в Концепции инновационного 

развития Республики Казахстан до 2020 года, где ее осуществление 

происходит за счет принципов, придающих инновационной сфере 

приоритетное значение. Многие из них отражают актуальные потребности 

страны в создании необходимых условий для развития ее 

обороноспособности, конкурентоспособности, активизации международного 

сотрудничества для вхождения в мировой рынок инновационной продукции.  

Значимости и ценности государственной инновационной политики также 

уделено значительное внимание в Стратегии развития РК на период до 2020 

года и в Стратегии "Казахстан–2030", где дается характеристика основным 

направлениям, этапам социально–экономических преобразований, благодаря 

которым должны быть достигнуты устойчивость экономического роста и 

высокий уровень конкурентоспособности нашего государства. 

До 2020 года в сфере инновационной деятельности в республике 

утверждены и действуют четыре бюджетные программы, принимаемые в 

поддержку форсированной индустриализации: «Дорожная карта бизнеса–

2020» – с целью роста уровня предпринимательской активности в 

регионах, «Экспортер–2020» – в интересах стимулирования не сырьевого 

сектора страны, «Производительность–2020» – в пользу технологической 

модернизации и увеличения производительности государства, «Инвестиции–

2020» – в целях привлечения транснациональных компаний–инвесторов.  

В настоящее время в стране функционирует ряд государственных 

институтов развития, главной целью которых является усовершенствование 

инновационной политики Казахстана. Среди них можно выделить наиболее 

известные всем АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Национальный 
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инновационный фонд". Институциональную основу также образуют: Комитет 

науки Министерства образования и науки РК, Фонд науки РК, Национальный 

центр научно–технической информации РК, АО «Центр инжиниринга и 

трансферта технологий» и прочие научно–исследовательские институты [1]. 

Создана система технопарков: ТОО «Технопарк Алгоритм», ТОО 

«Технопарк UniScienTech» и ТОО «Алматинский региональный технопарк», 

АО «Технопарк КазНТУ им. К.И.Сатпаева». Действует ряд свободных 

экономических зон, которые подразделяются на следующие группировки: 

промышленно–производственные зоны («Морпорт Актау», «Национальный 

индустриальный нефтехимический технопарк» т.д.), технико–внедренческая 

зона («Парк информационных технологий «Алатау»), сервисные («Бурабай») 

[2]. 

В любой момент времени в какой-нибудь из ячеек НИС может возникнуть 

новое творение, произойти необыкновенное открытие, и их апробация должна 

обязательно осуществляться в научно-исследовательском центре, 

лаборатории, технопарке, организации, заведомо заручившись финансовой 

поддержкой различных фондов. Поэтому инновационное развитие Казахстана 

– это основная цель нашей государственной политики в области внутри–, 

внешнеполитической деятельности страны, а обеспечение функционирования 

национальной инновационной системы – ее важнейшее направление.  

Основной задачей инновационной политики государства является 

обеспечение концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 

инновационного развития. Механизмами ее реализации являются программы, 

проекты и концепции государства. 

Многие ошибочно полагают, что инновационная политика любой страны 

нацелена лишь на развитие бизнеса в государстве, хотя помимо этого 

существует ряд и других сфер, где необходима модернизация производства. 

Так, например, одним из главных приоритетов инновационной политики 

Казахстана является экология и рациональное природопользование. 

Государство активно внедряет новшества в данную отрасль с помощью 

реализации Концепции «зеленой» экономики. Целью работы Казахстана в 

этом деле является разработка программ, проектов для устойчивого развития 

политики в области сбережения природных и иных ресурсов. Согласно 

вышеназванной мною концепции, в стране до 2050 года будет оптимизировано 

использование ресурсов и повышена эффективность природоохранной 

деятельности; произойдет внедрение возобновляемой энергетики на базе 

высоких технологий; будет осуществлен переход национальной экономики на 

принципах «третьей промышленной революции». Работа государства в 

данном направлении ведется активно и беспристрастно. Ведь именно это 

является началом сохранения экосистемы и биоразнообразия; поддержания 

благополучия общества [3]. 

Отнюдь не последнее место отводится сфере высоких технологий. 

Цифровизация сумела изменить образ жизни каждого и особо повлияла на 

улучшение механизмов работы, рост производительности, его качества. 
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Республика Казахстан одной из первых включилась в процесс внедрения этих 

самых передовых инновационных технологий, большинство из которых, в 

конечном итоге, пришлось в область железнодорожной техники и технологий. 

Так, например, в рамках технической политики с целью модернизации и 

развития инфраструктуры национальный перевозчик РК «Казахстан Темир 

Жолы» (КТЖ) успешно сотрудничает с ведущими технологическими 

компаниями мира. Одним из ключевых партнеров КТЖ в области 

железнодорожной автоматики удалось стать Bombardier Transportation, 

которая специализируется на внедрении инновационных технологий и ищет 

активного сотрудничества с компаниями, по–настоящему нацеленными на 

путь инновационного развития.  

Активно производится в стране цифровизация промышленности, 

электроэнергетики, сельского хозяйства, внутренней деятельности 

государственных органов. Цифровые технологии также позволяют обеспечить 

информационную безопасность в сфере ИКТ. Для поддержки площадок 

инновационного развития реализуется программа «Цифровой Казахстан», 

строятся "Умные" города. Все это, так или иначе, формирует спрос на 

инновации и усиливает их роль в наше время. 

Также немаловажным для Казахстана является развитие государственно–

частного партнерства, то есть целостности форм сотрудничества государства 

и бизнеса для решения ряда общественно значимых и важных вопросов на 

взаимовыгодных условиях. Данный инструмент активизации инновационной 

деятельности является одним из самых эффективных, так как он активно 

используется развитыми странами и на практике доказал свою 

продуктивность. Анализ 48 проектов, реализуемых по схемам ГЧП, 

проведенный Европейской экономической комиссией ООН, показал, что 80% 

таких проектов было реализовано ниже предполагаемого бюджета и 60% 

проектов было завершено ранее, чем было запланировано, при улучшении 

сервиса и уменьшении платы за использование [4]. 

В Казахстане государственно–частное партнерство выступает главным 

организационно–экономическим механизмом привлечения долгосрочных 

инвестиций. А акционерное общество «Казахстанский центр государственно–

частного партнерства» является его ведущим центром. Однако, к сожалению, 

сейчас в Казахстане потенциал использования государственно–частного 

партнерства в ряде капиталоемких отраслей экономики, в региональном 

хозяйстве, в сфере малого и среднего бизнеса очень мал. Поэтому нельзя 

сказать точно, что именно смогут принести нам инновации в этой сфере. Но 

одно ясно точно, многообразие концептуальных подходов, форм, методов и 

конкретных механизмов государственно–частного партнерства, 

существующих в мировой практике, обязательно помогут нам осуществить 

решение ряда важных проблем и вопросов инновационного и экономического 

развития страны.  

Таким образом, из всего вышеперечисленного мною, можно сделать 

следующий вывод: сейчас – в XXI веке – мы, как никогда прежде, нуждаемся 
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в применении новых технологий в нашей стране. Чтобы улучшить уровень 

инновационной политики в государстве, надо, в первую очередь, продолжить 

разработку новых инновационно-научных проектов, осуществлять контроль 

над их выполнением, затем основать новые специальные центры, 

регулирующие эти самые проекты, реализовать отношения во внешней 

политике, принимать участие в инвестициях новых, креативных задач и 

разработке новых технологий.  

Как уже говорилось ранее, инновационная деятельность является в 

настоящее время системообразующей областью жизни общества. Именно по 

этой причине она активно влияет на состояние политической, экономической, 

обороной сфер, а также других составляющих национальной безопасности. 

Ведь сегодня есть все основания полагать, что национальная безопасность 

стран будет зависеть от обеспечения инновационной политики. По мере же 

интенсификации технического прогресса и усиления «инновационного 

сотрудничества» государств эта зависимость будет с каждым годом постоянно 

возрастать. 

Нельзя забывать о том, что снижение уровня производства и его регрессия 

приносят большой вред не только экономике страны, но и его внутренне – и 

внешнеполитической деятельности. Поскольку, нам нельзя забывать о том, 

что цель нашей страны – это повышение уровня Казахстана на мировой арене 

и показатель того, что наша страна – это идеальный вариант для вложений. А 

рынок сможет продолжить повышать свой уровень производства лишь тогда, 

когда в нашей стране будет функционировать широкий спектр инновационных 

разработок, технологий и программ.  

Очевидно, насколько важно значение нововведений и инноваций для 

Казахстана. Без развития инновационной политики, наша страна не будет 

иметь возможности развиваться и процветать. И этот вопрос будет 

актуальным не только в наши дни, но и в ближайшем будущем. Если наша 

страна хочет войти в число самых развитых стран мира, нам не следует 

сбрасывать со счетов инновационную политику.  

Я считаю, что уже через несколько лет, наша инновационная политика 

будет известна всему мировому сообществу как одна из самых 

высокоразвитых, эффективных и производительных. Поскольку Казахстан 

уже твердо и решительно направлен на это достижение. А всем известно, что 

если какое-либо государство поставило перед собой определенную цель, 

отражающую его национальный интерес, то оно любым способом будет 

стараться ее достичь! 
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Түйін 

Инновациялық қызмет қазіргі уақытта қоғам өмірінің жүйе құраушы саласы болып 

табылады. Дәл осы себеппен ол саяси, экономикалық, қорғаныс салаларының, сондай-ақ 

ұлттық қауіпсіздіктің басқа да құрамдас бөліктерінің жай-күйіне белсенді әсер етеді. 

 

Summary 

Innovative activity is currently the backbone area of society. It is for this reason that it 

actively affects the state of the political, economic, defense spheres, as well as other components 

of national security. 
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HOW DOES THE “BEAUTIFUL SOULS” NARRATIVE SHAPE 

DEBATE ON THE SITUATION OF WOMEN IN MILITARIES? 
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 No doubt the role of women in military affairs has been systematically 

gendered since the emergence of a modern army. Building peace or starting a war 

all considered as a ‘men’s job. Many motivated, desired women are excluded from 

military career because of stereotypical thoughts about their gender. The role of 

gender in society is thoroughly constructed through the norms, rules and identities 

in certain ways. According to those expectations, each gender expected to be 

behaved in certain within the framework. Masculinity strongly associates with 

power, dominance, angriness, while femininity associates opposite with maternity, 

victimizations and innocence. In the Western society the recruitment women into the 

army started actively since the 1970s, during the cold war period. However still the 

army structure heavily dominated by male practitioners. In 2013 Norway became 

the first nation giving equal rights and duties to the women in the military service 

within the NATO [1].  

 The role of women historically has been cast as society’s ‘beautiful soul’. The 

“beautiful soul” term as a concept of gender studies comes from Hegel’s works. He 

emphasises in the “Phenomenology of Mind” beautiful souls are human beings with 

great individual purity and goodness [2]. In contrast, Stanton argues male’s images 

throughout historical development has been characterized as a destructive, selfish 

and violent [3]. Even in the modern days, in the armed conflict zones women are 

identified as cookers, nurses, cleaners and in most case women don’t allowed to go 
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the battle field. Those honourable things considered as “men’s jobs” [4]. Those 

stereotypical assumptions on gender in the militaries, armed conflict zones perceived 

as a norm, unfortunately. Jean Elshtain has identified and interpreted the narratives 

of “beautiful souls” and “just warriors” in a systematized and theoretical way. The 

warrior is the hero because he is protecting his innocent wife and kids from enemies 

[5]. According to that logic, just warriors go to war not simply to defeat their 

enemies, instead to protect their women, family from the enemies. That narrative 

identifies women as a causal factor for dying of the men at war. Consequently, 

women are the only subjects of the war, who are ‘beautiful souls’. Sjoberg (2010) 

believes that ‘beautiful soul’ narrative is made against the women contribution to 

society. To be in detail, she believes ‘beautiful soul’ narrative devalues women’s 

contributions to military affairs and peace building process. For example, “beautiful 

soul” fundamentally inhibits female gender’s advancement in military affairs. 

Consequently, women get fewer rewards regardless taking the same risks with men. 

Major two pacifist features of “beautiful soul” are its anti-war and anti-violence 

characteristics. Fundamentally, ‘beautiful soul’ narrative emphasise on women’s 

uniqueness from men. They focus on the women’s innocence and peacefulness.  

Beautiful soul narrative argues that, people are mostly judged not by their action, 

instead who they are at the armed conflict. According to the “beautiful souls” 

narrative women much needed the protection of men and in most cases, women sets 

up as prizes of war. On the other hand, this narrative uses women’s femininity as a 

justification for conflicts, warfare activities, which give strong enough reason to 

fight for. As a result, in the present day the debates around the “beautiful soul” 

narrative has become one of important issue on the gender, peace and security 

agenda. In doing so in this essay, first I will outline the debate around the “beautiful 

soul” narrative and show significance of each side’s argument. Then analyse the 

“beautiful soul” narrative at the institutional level in the case of UNSCR1325.  

Finally, I will examine the Maoist women movement in People’s War in Nepal as a 

case example where women showed great compassion and professionalism in the 

military affairs and peace building process. 

 Feminist scholars (Shepherd 2011, Puechguirbal 2010, Sjoberg 2010, Elshtain 

1982,) have been argued for long time about stereotypical understandings in politics 

where mostly women’s gender valued as a weak beautiful soul by nature. One of the 

well-known scholar is the field of gender studies, Jean Elshtain thinks beautiful soul 

and just warriors narratives’ stereotypical understandings made us blind to assess 

true capability of women in the militairas [6].One of the crystal-clear example in the 

history is Jeanne d’Arc’s death in 1431 which she was burned for taking part in 

armed conflicts, regardless being female during the hundred -years war between 

France and England. That clearly shows the exclusion and gender discrimination 

against women in the military affairs has been an issue for long time in our society. 

In 1920, when Jeanne d’Arc’ was named to sainthood by Catholic pope Benedict 

XV  many people across the world believed that things, which happened to Jeanne 

d’Arc long time ago, will never happen again in the civilized world. People should 

be judged by personal ability, professionality not by their gender (History.com editor 
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2009). However, as we see in the contemporary period in the militaries the condition 

hasn’t changed a lot. Jeanne d’Arc’s case is not only case in the history, there are 

more hundreds of cases from world wars to civil wars up to present times where only 

being female led to exclusion and treating differently in the armed conflicts. Gender-

based expectation of women especially in the armed-conflicts and military affairs 

hasn’t solved yet regardless women’s increasing participation in the armed conflicts, 

peace and negations talk. In order to understand well main arguments of “beautiful 

soul” narrative, first we need to know about its protagonist “just warrior” narrative. 

Just warrior narrative explains and justifies men’s action in armed conflict for the 

sake of safety of women and children. Man has to sacrifice all only for sake of 

peacefulness at home.  The basic idea of that narrative is men do not go to war to 

defeat their enemies, instead to prevent consequences. As a result, arguably women 

are sole object and purpose of war [7]. Because they are “beautiful souls”, who are 

unable to fight in the battle and need decent protect of men. Regardless having 

numerous cases in the history, where women showed great compassion and 

professionality at the warfare, there are still believes that women are “beautiful 

soul”, unable to serve equal with a men in the militaries.   That is basis of the debate 

around “beautiful soul” narrative in short.  

 One of the crucial elements of the “beautiful soul” narrative is -casus belli 

principles. That means woman is a reason to fight in the armed conflict [8]. Women 

in the war, peace and security agenda are not a homogenous group. On the armed 

conflict or post-armed conflict areas they (women) may be belong to various groups” 

combatants, human right activists, deal maker, intelligence gathering and etc. In the 

modern period, especially in the Middle East the image of female soldiers increased 

in the militaries. However, in some cases, for example in the case of Iraq war mostly 

emphasized the risk of rape by Iraqi soldiers not paying equal attention to female 

soldiers as a combatant [9].After decades since the end of Cold war period, in 

academia and policy-oriented literature the role of women in the military affairs has 

become an important topic. These conceptual shifting of war, peace and gender gave 

a challenge for feminist scholars to engage with important issues. Jean Elshtain’s 

works are profoundly important on the studying gendered perspectives in military 

affairs. She argues the historical evaluation in western societies considering “man” 

as a “just warriors” who has to protect “women” led to the emergence of narrative 

“beautiful soul” [10]. Consequently, women considered as a “beautiful soul” who 

needs permanent male’s support and protection. According to logic of this view, 

women’s desire to serve in military affairs seems ultimately an irrelevant desire.  The 

“beautiful soul” narrative fundamentally related to the separation of private and 

public sphere. That shows how strongly gender homogenized in society. Women are 

morally nurturers of life while men are considered as violent by nature. Elshtain, 

thinks debating on the gender, war and security issues in the context of Just Warrior/ 

Beautiful Soul narrative is absolutely destructive. The reason is Just Warrior/ 

Beautiful Soul narrative encourage to think armed conflicts in terms of binary term 

only (right-wrong, innocent-guilty, etc) and it limit us to see men’s and women’s 

capability and enthusiasm at war.Feminist thoughts on the role of women in military 
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affairs and traditional male dominated militaries values are indeed confronted and 

one another as zero-sum game. Beautiful soul” provides love and peace through the 

supporting just warriors [11].   

In the current time we see “beautiful soul” narrative has identified strong 

emphasising women’s femininity from men regarding a right to fight and women, 

peace, security agenda. Representing women relating to the peace and making causal 

factors for the war throughout history has been showed in many cases. For instance, 

from ancient period Trojan War, Vietnam war to present Gulf War in Middle East 

women represented as a main victim of the armed conflicts [12]. More victimization 

the image of women in the armed conflicts, made more patriarchal, male dominated 

institution of armies. In that regard, we truly lost authentic capability of women in 

armed conflicts. Consequently, women’s images in the armed conflict lead to created 

women as an object, justificatory factor of war. I think, women’s innocence and 

purity, mostly abstention from armed conflicts quite often contrasts with women’s 

realistic capability as combatants. Implementing gender perspective in military 

affairs simultaneously shows the decreasing role of patriarchal system of dominance.  

However, I believe considering the engagement of women in combatant as 

zero-sum game is pretty inaccurate for all parties. Because, lessening strong 

patriarchy the military affair would change toward more effective way of working 

militaries at all. Definitely that brings an effectiveness to the whole system. There 

are two-fold concerns about the role of women in combatants. First, regarding the 

women’s physical abilities and arguably being lack of mental toughness they could 

reduce combatant’s effectiveness. On the other hand, integration women into 

military affairs will ruin patriarchal-structured military culture. When women reach 

to the top position in military affairs, sometimes they are not willing to change the 

rules created to the favour of men. For them seems easier “just losing womanhood 

and acting like a man with aggression”. Advocates of idea “right to fight” argue 

preventing women from military positions lead to losing women career opportunities 

and social status [13]. 

In the case of western countries successfully increased representation of women 

military affairs simultaneously proved need for implement a gender perspective. 

There is an argument, which women’s natural peacefulness is just arising from their 

biology. Particularly, this narrative has debated for long enough time among feminist 

scholars and practitioners discourse of “protected and protectors”. My argument is 

gendered approach to military affairs, particularly to combat units bring more 

opportunities and increase the effectiveness of the military operations. Female’s 

active participation in armed conflicts quite often doubted and women’s violence in 

the war directly associated with their gender, sexuality while men’s violence didn’t 

[14]. The fundamental concern is women should be judged on the basis of their 

capability, not on the basis of gender. Several studies showed in a combat zones 

women military staff judged differently on basis of gender, not on the basis on 

professionality [15]. In the patriarchal society being women, especially during army 

conflict time is worse than being man in the matriarchal society. Throughout the 

world female civilians, combatants for the long time has been faced routinized 
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attacks on human rights, discrimination and gender-related violence. The weirdest 

part is violence against women in militaries justified through various cultural, 

historical, gender-biased arguments. From those numerous cases we clearly 

understand two crucial insights. Frist gender-based violence against women during 

the armed conflicts is an issue beyond state border. Therefore, upholding women’s 

rights across the globe is not only responsibility of a single nation-state, instead duty 

of broader global community to unite states acting against gender-based violence 

during the conflict. Second message is bringing more women into military system, 

peace and conflict negotiation tables will be fairer for all.   

 Those stereotypical notions around the womanhood in military affairs have 

been challenged in the past and in the present time. Women has become the main 

targets of armed militias and the most affected war-related violence. According to 

UN data, around 70 % of non-combatants victims of conflicts were women, children 

and elderly people [16]. For example, hundreds of thousands of women were raped 

and attacked by combats during the Rwanda, Croatia and Sierra Leonean civil wars 

in the last decade of previous century [17]. The war has different consequences for 

male and female The massive, brutal armed conflicts after the end of Cold War in 

Yugoslavia, 9/11 the War on terror in Afghanistan and various ethnic-religious based 

civil wars in African states as well as  in other part of the world were identified huge 

violent actions against women.The  significance of a feminist approach in an armed 

conflict operations and militaries has been long period of time the matter compelling 

debate among feminist scholars and consequently recognized in a numerous of UN 

Security Council Resolutions (1820,1888, 1960, 2106, 1889, 2122,  2242) on WPS 

agenda [18].The most subsequent resolution was 1325, where clearly states 

relevance of creating universal framework for the implementation of feminist 

approach on conflict and peace operation.   All the debates around beautiful soul in 

the contemporary period lead to the highly institutional level as a resolution of 

United Nations. From my point of view, UNSCR1325 was the first attempt to break 

out those stereotypical assumption about capability of men and women in the 

warfare activities at the globally institutional level. Protection of girls, women 

during the war and giving opportunity to them participate peace-building and 

conflict negotiation process through the UNSCR1325 has truly shaped the debate 

around “beautiful soul” narrative further at global level.   

 UNSCR 1325 is became a landmark and revolutionary resolution in the 

history of United Nation and all human being recognising women’s rights and 

potential at the conflict prevention and conflict resolution process.  In 2000 adoption 

of UNSCR 1325 established the foundation of women, peace and security agenda 

and this recognized women’s role as conflict mediators. Since the adoption of UNSC 

1325 resolution mainly drew attention to gendered impacts of violence and provided 

for women open access to participate at all levels of conflicts and peace process. 

UNSC 1325 resolution focuses on women’s active role on participation, prevention, 

protection and recovery process on conflict-relation violence.United Nations 

Security Council’s resolution (UNSCR) 1325  (2000) aimed to ensure in all aspects 

of military affairs, conflict areas to bring gender balance in order to reshape 
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established “beautiful soul” narrative’s stereotypes. This resolution created a 

platform bringing women into peacebuilding and post-conflict reconstruction. 

Adoption of UNSCR 1325 proved the importance of gender inequality at the 

militaries and gendered consequences of conflicts Resolution 1325 legally forced on 

member states to implement in domestic level, therefore resolution can be 

considered as a political document. Symbolically UNSCR 1325 represent the fist a 

significant step toward gender equality and empowerment of women at the global 

level through the institutions. Therefore, the adoption of UNSCR 1325 were 

fundamentally crucial step toward the empowering and making an active 

participants of peace agreements. Statistically, during the armed conflicts girls, 

women suffer a way more gender-based violence than men, especially sexual 

violence against women gets widespread during the wartime [19]. One of the reason 

of that tragic violence is being fully male dominated characteristic of the army. Since 

the emergence of nation-state no one was able to create a system which prevents all 

the wars forever among states. Because, going to war, being in conflict are one of 

the unescapably features of human-beings. However, at least, humanity are able to 

manage the trajectory and causes of conflicts. In that regard making army less 

patriarchal and bringing more women into peace negotiation could help build a 

sustainable peace. Because, women’s role in peace-building and conflict resolution, 

in combatants crucially important. In the preamble of the resolution women 

represented “as having extremely important role in prevention and peace building 

process” (UNSC1325 2000).UNSCR 1325 also guaranteed the protection and full 

participation of women in peace agreements and peace-building process. After 

adoption UNSCR 1325 more seven resolution adopted regarding the role of women 

in peace and security: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889, 1960 (2010), 2106 (2013), 

2122 (2013) and 2242 (2015) [20]. Four years later 5, Security Council launched 

National Action Plans in order to help implement UNSCR 1325 strategies in the 

domestic level [21].UNSCR 1325 advocated to ensure the main principles of the 

resolution were met at each UN member states.  UNSC urged all member nations to 

increase women in decision-making level positions, in the military affairs and 

peacebuilding process. As we see all of those initiatives by the UN were directed 

against the idea of “beautiful soul”.  National action plan (NAP) played crucial role 

implementing the resolution’s principles in domestic level through collaboration 

with civil society (Carol 2004:8). Critiques argue, in the UNSCR 1325 discourse 

women defined as victims, superheroes and as representatives of most women [22] 

However, despite those progress implementing the 1325 principles have not 

done as expected. There are still thousands of women are victimizing from gender - 

based violence during the armed conflicts. UNSCR 1325 failed to implement fully 

due to the confrontation of values. I support the core idea of UNSCR 1325 bringing 

women into active participation in peace treaty, warfare zones. In the case of Nepal 

People’s War and dozens more example we have witnessed the important role of 

women in conflict societies and in the peacebuilding process. Because, when women 

take active participation in the society in the first place the likelihood of conflict will 

reduce and even conflict occurs then to achieve to sustainable peace will be easier. 
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Therefore, domestic government agencies should take a step implementing USCR 

1325 without “beautiful souls” lenses. Often in the militaries women’s roles are 

marginalized due to being lack of leadership position. Therefore, as Nepal case 

proved, first we should see women as leaders in order to stop gender- oriented 

violence against women. Increasing number of women in leadership position in 

militaries not only as a favour to females, instead to ensuring sustainable peace.   

In 2006 Nepal was signed a Comprehensive Peace Agreement deal after a 

bloody violent conflict known as “People’s War” between pro-government forces 

and Maoist movement (Nepalese Communist Party). The unique feature of the that 

armed conflict was its astonishingly high number of female participants. According 

to the official report around 30-40% of combatants were female in Nepal Army [23]. 

On 23 January 2007, in the Interim Constitution of Nepal 33% of seats reserved for 

female and 25% female combatants integrated into army. The role and impact of 

women as combatants in the People’s Liberation Army significantly determined 

within the army [24]. Opposingly, active participance of the female combatants 

within the army broke the stereotype about “beautifulness of soul”. Despite local 

traditional-patriarchal understanding about female group in society as “beautiful 

soul”, who needs protection always, in the militaries female brigades highly valued 

and worked much more disciplined than male counterparts.  Crucial problem for 

Nepali female combatants were the re-integration process into post-conflict period. 

Because, patriarchal stereotypes about ex-combatants in society during the post-

conflict period women’s contribution devalued and undermined despite female 

combatants active participants during the conflict.  

The main features of Nepal case, the world has seen women as a leaders not as 

victims. Courageous Nepali women proved to the worldwide women do better 

manage with army, peace building process than men. In terms of global cooperation 

implementing UNSCR 1325 in the domestic level through National Action Plan 

(NAP) Nepal was first nation in the region and Nepal’s model  comparatively 

conceived one of the best model in its content and tactical policy for [25].In the case 

of Nepal, the Maoists women in a large number participated in the conflict areas as 

foot soldiers. Active participation of women in the People’s Liberation Army 

significantly changed public stereotypical, tradition thoughts which believe women 

simply belong to domestic staffs only. Nepali women showed true deterministic 

military compassion and professionality.  

During the post-conflict period, ex-combatants as a diverse group (young and 

junior, literate and uneducated, widowed and etc) faced with serious challenges with 

re-integrating into society. Fourth pillar of the UNSC1325 is relief and recovery. In 

the Maoist ex-combatant case local National Action plan couldn’t ensure 

advancement of recovery and relief in proper way through the gendered lens. Nepal 

government missed ensuring resource allocation among community in order not let 

gender biased attitudes impact to the reconciliation process. According to study, for 

women always harder to get rehabilitated comparing with men. For Maoist women 

actually were very hard to reintegrate into patriarchal society which they left behind. 

That shows the nature of debate around “beautiful soul” narrative is not on domestic 
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policy. Instead the source of issue is on people’s strong patriarchal conservative 

mind. In the case of Maoist women in Nepal, the false assumptions of beautiful soul 

narratives were seen in a crystal - clear way to all.  

One of the main critiques of UNSCR1325 is strictly securitization of women’s 

rights and being hardly state-centric interpretation of security instead wider human 

security framework. Nepali case showed it vulnerability being lack of addressing the 

basic needs for ex-combatants reintegrating them into society and peacemakers and 

advocates of peace building. After the People’s War in Nepal ex-combatants were 

quite reluctant to come back to their position in the society where their basic rights 

doesn’t protected in decent way. That was quite problematic for all. One more 

critique regarding on the implementation of resolution at the domestic level is having 

vague measurement system to assess program’s implementation. I support UNSCR 

1889 regarding on the carefully monitoring with appropriate indicators. Only then 

across the globe all women feel that they are breaking out the cycle of gender-related 

violence to them. Generally speaking, preventing gender-related violence against 

women and ensuring women don’t get discriminated because of their gender in the 

military affairs should be main priority in the military humanitarian policy in all 

nations. In order to break out conservative stereotypical understandings about 

“beautiful soul” and to be able to see de juro capabilities of women in the military 

affairs and at the peace building process there must be taken important two steps.   

At first, women’s human rights should be respected all aspect of their lives from 

domestic level to military affairs and at the armed conflict zones should be increase 

the compliance of international humanitarian law. Second, every nation-state should 

thoroughly take control implementation of UNSCR 1325 at the domestic level. 

All in all, opening up entire opportunity for women to peace-talks, active 

engagement in militaries definitely will be lessened the level of gender-oriented 

violence again women during armed conflict and post-conflict period. In the military 

affairs, conflict and peace processes there is no gender, nationality or faith. There 

every actor has an equal obligation and duty. Women are not always victims and 

men are not always aggressors. However, every conflict, military process has 

gendered consequences. All of thoughts are just social stereotypical construction. 

However, those stereotypical thoughts have deep political consequences in the long 

term. My concern is not only the number of women at the peace negotiations table 

matters, but also how actively the issues of women's policy and gender policy can 

be included in the discussion at the negotiations. Gender diversity in all units of the 

military affairs definitely improves the effectiveness of the military process and 

building sustainable peace. Bringing more women into peacebuilding and peace 

negotiation, crisis management, warfare zones will definitely contribute to flourish 

liberal values, respect for human rights and social development in the long-term. 

The long-lasting debate around “beautiful soul” narrative has shaped further 

development the gender, peace and security agenda at the highest multinational- 

institutional level through adoption of UNSCR 1325. If all there emerges strong 

commitment and action to make sure the goals of the resolution met maximum all 

the UN member nations, then the outcome will be effective for all. Only after full 
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implementation women and girl across the globe could feel that the door truly 

opened for women to have fruitful engagement in all the peace building process.   
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Түйін 

Мақалада әйелдердің қарулы қақтығысты аймақтардағы рөлі және «сұлу жан» 

дискурсының қазіргі кездегі конфликтідегі әйел рөлі жөніндегі пікірталасқа ықпалына 

анализ жасалады. Автоп мақала барысында «жай ғана соғыс», «сұлу жан» нарративтеріне 

салыстармалы ғылыми негізде терең талдайды. «Сұлу жан» нарративі қазіргі кездегі әскери 

конфлиітклерді шешу мен алдын алу  барысында негізгі дискурсті ұғынуға маңызды қадам 

жасайды. 

 

Резюме 

В данной статье анализируется роль женщин в армии в контексте повествования 

(нарратив) о «прекрасной душе». Автор упоминает, что роль женщин в зонах конфликта 

сильно поляризована и недооценена роль женщин в предотвращении конфликтов. 

Следовательно, повествование о «красивой душе» значительно формирует текущие дебаты 

о роли женщин в вооруженных силах. 
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Introduction. 

The modern world is constantly changing. Innovations are being introduced 

into various spheres of human activity, which, on the one hand, directs people to 

continuous development, improvement of their knowledge, skills, competencies, 

mastery of new activities in related sectors of the economy. On the other hand, 

routine work is increasingly being transferred to machines, and a person is required 
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to be creative, willing to collaborate with colleagues in the search for new solutions, 

and the ability to critically evaluate the information offered, both for reliability and 

for its logical integration into the current task.  

The requirements for the skills of students have changed since it is necessary 

not only to read, but also write and count, you need to be able to organize data 

resources, cooperate fruitfully, collect, evaluate and use information. 

Thus, we can talk about the need for a modern person to have an information 

culture as an element of universal human culture and as an indispensable condition 

for a comfortable existence in society, and its formation is one of the most important 

tasks of the education system. To solve it, adaptation to changing conditions and 

requirements as required. Until recently, we talked about the informatization of 

education. This term was understood as a set of measures to transform pedagogical 

processes based on the introduction of information products, tools, and technologies 

into training and education. 

Digital innovations 

New technologies are changing the basic principles of economics and social 

relations; a new reality is being formed. Kazakhstan, its economy, politics, and 

society are in the context of a global transformation. Therefore, it is extremely 

important to understand the essence of the changes and their causes, their global 

aspect, the roles and capabilities of players in the world arena. 

Digital innovations are reshaping our society, economy, culture, and lifestyle. 

Their ability to impact – and potentially advance – all aspects of our society cannot 

be overstated, resulting in a need for vigorous interdisciplinary research, from the 

application of digital innovations to benefit our daily life to a thorough 

understanding of the relationship between digital advancement and society. 

Currently, modern post-industrial society is undergoing global changes 

associated with the widespread introduction of digital technology in many areas of 

human practice. The information revolution and the intensification of economic 

production contributed to the fact that the main resource of social and economic 

development of the leading countries of the world was information. The formation 

of a new network space, which became the place of the functioning of socio-

economic ties, the success of digital technologies has allowed the scientific 

community to talk about the emergence of a new global trend - the formation of a 

digital society. Obviously, the main driver for the development of the new society is 

a special type of economy – the digital economy. Most researchers understand the 

digital economy as a specific system of economic, social and cultural relations based 

on the use of digital information and telecommunication technologies [1]. The 

concepts of "digital society" and "digital economy" begin to be mastered by the 

scientific community only in the mid-1990s. Prior to this, the terms “information 

society”, “post-industrial society” and “post-industrial economy” were widely used. 

The term “digital economy” was first used by the well-known Canadian researcher 

Don Tapscott, whose book “Digital Economy”, published in 1994, for the first time 

describes the economic reality formed by network technologies [1]. As specific 

features of the new nascent “electronic-digital society”, Tapscott singled out the 
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virtualization of production, a focus on knowledge, a digital form of representing 

objects, etc. In his book, Tapscott was able to predict many aspects of future changes, 

including the impact of digital technology on the development of the economy, on 

the public administration system, the change in the social structure and nature of 

social ties in society. Since the 2000s, many countries have begun to develop 

strategies for the transition to a digital economy related to the widespread adoption 

of Internet technologies. 

In modern conditions, the growth of the digitalization of society is accompanied 

by an increase in the role of human capital, which is becoming the main resource of 

the digital economy. At the same time, the penetration of information and digital 

technologies into all spheres of the economic and socio-political life of society leads 

to serious transformations not only of communication methods and forms but of the 

whole worldview paradigm of modern man. These processes affect, first of all, the 

young generation, which, due to their age characteristics, is most susceptible to new 

technologies. In the context of the aggravation of problems associated with the 

virtualization of the social life of youth, with the growing social stratification of 

society, due to unequal access to information and knowledge, there is a need for an 

integrated approach to studying the phenomenon of modern youth and its role in the 

process of forming a new society. The relevance of this issue is due to the fact that 

at the present time young people are beginning to play an increasingly important role 

in social and economic processes since they are paying attention to emerging 

innovations before other social groups and may lead the process of transition of a 

society to a new “digital” state. Young people as a special social group have become 

an object of intense scientific interest since the middle of the 20th century when 

serious changes took place in the social structure of most countries of the world 

related to the destruction of the traditional value system and the formation of a new 

stratification of society. 

The processes of modernization of society, which captured all the leading 

countries, have led to a change in the economic and social status of youth. On the 

other hand, the spread of global trends in mass culture has erased the distinctive 

features in the behavior and appearance of children and adults. Against this specific 

sociocultural background, a special phenomenon has formed that is referred to in the 

scientific literature as the “protracted maturation” of youth [2]. The “protracted 

growing up” manifests itself in the extended period of youth growing up, when 

young people are in no hurry to go into adulthood: they deliberately extend the 

period of their education by delaying the time to go to work, do not seek to leave the 

parental home, much later than their parents enter into marriage and have children. 

Some researchers associate this phenomenon with the process of marginalization of 

the youth environment, which manifested itself as a result of blurring the boundaries 

between the civil and legal maturity of a person.  

New generation 

Numerous studies of youth culture undertaken since the beginning of the 90s 

of the XX century prove that modern youth, being a complex and heterogeneous 

social phenomenon, has maintained its integrity through the interaction of various 



101 
 

subcultures, united by age. With the advent of new global trends resulting from the 

development of the information society, young people began to acquire new features 

that could change not only its status but also the role that is traditionally played in 

society. This process, of course, is associated with a change in the nature of 

interpersonal communication of young people who have moved into the virtual 

space of network communities. A sociological analysis of these so-called cyber 

communities or virtual communities indicates that they are mostly made up of 

representatives of the younger generation, for whom the network community has 

become the most comfortable socio-cultural environment [1, p. 85]. Thus, it can be 

predicted that in the context of the development of a digital society, young people 

as a social group, which before other groups perceived new forms of social 

communications, are gradually becoming the main subject of technological changes. 

The theory of generations that took shape in Western science, led by N. Hove and 

V. Strauss, further affirmed the concept of modern youth as a special social group 

that has its own specificity within one generation [2]. 

Numerous studies of youth culture undertaken by Western authors since the 

early 90s of the 20th century prove that modern youth, being a complex and 

heterogeneous social phenomenon, has maintained its integrity through the 

interaction of various subcultures, united by age. With the advent of new global 

trends resulting from the development of the information society, young people 

began to acquire new features that could change not only its status but also the role 

that is traditionally played in society. This process, of course, is associated with a 

change in the nature of interpersonal communication of young people who have 

moved into the virtual space of network communities. A sociological analysis of 

these so-called cyber communities or virtual communities indicates that they are 

mostly made up of representatives of the younger generation, for whom the network 

community has become the most comfortable socio-cultural environment. Thus, it 

can be predicted that in the context of the development of a digital society, young 

people as a social group, which before other groups perceived new forms of social 

communications, are gradually becoming the main subject of technological changes. 

The theory of generations that took shape in Western science, led by N. Hove and 

V. Strauss, further affirmed the concept of modern youth as a special social group 

that has its own specificity within one generation [2]. 

Representatives of the latest generation of youth, called “Generation Z”, or 

“Next Generation”, have the most erased differences among themselves, they have 

similar values and a similar lifestyle, formed under the influence of the Internet, 

mobile communications and social networks. In the book “Grow Up Digital”, 

published in 2008, Don Tapscott described the network generation as a new 

community of young people with truly revolutionary ways of thinking, interacting, 

and working [2]. The book “Grow Up Digital” has a subtitle: “How the Network 

Generation is Changing Your World.” This proposal reflected Thapscott’s deep 

conviction that the Net Generation has a huge potential for social activity that can 

radically change the fate of the human community, at least in that part where new 

technologies operate. 
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Modern young people from the age of 13 to 24 have become the first 

generation, whose maturation took place in parallel with the growth and 

implementation of digital technologies in everyday life. As a result of this, digital 

technologies have determined the commonality of the value system, the habits and 

nature of communication of generation Z. For representatives of digital youth, the 

most important values are independence of thinking, a good education, creativity, 

individualism, the right to privacy, civic responsibility, increased emotionality, and 

the desire for vivid impressions and experiences. The openness and accessibility of 

information makes young people more independent from adults, adults cease to be 

absolute authority for their children, and at the same time, young people and 

adolescents need emotional closeness with their parents, in relationships built on 

mutual respect. The possibility of constant communication with people, including 

their peers living in different parts of the world, the use of the same means and 

methods of communication, the established skills to remove communication barriers 

make Generation Z the most global, multinational and tolerant generation in the 

history of human society. The life of the network, characteristic of generation Z, 

provokes young people to actively perceive any information: by commenting, 

reposting, exchanging links, uploading their own videos, they become authors and 

participants in network communication, thereby building new horizontal 

communications in the communication space. 

It can be assumed that the means and methods of communication used by 

representatives of digital youth not only affect the formation of new patterns of 

behavior in them, but also in some way affect some functions of their brain. So, it is 

already known that computer games improve the coordination of eyes and hands, 

and mastering the flow of video content has shaped the clip thinking of young 

people, making young people visuals that easily absorb various graphic images. 

Thus, one should speak not about quantitative, but about qualitative transformations 

of youth, testifying to global shifts in the mentality of modern man as a whole. These 

features characterize digital youth as an integrated community with a specific system 

of values, their own manner of behavior, and certain forms and methods of 

communication. Possession of digital technologies, ensuring the inclusion of a 

young person in this communicative environment, is becoming one of the main 

factors in the cultural globalization of youth.  

Conclusion. 

In the future, we should expect that this trend will extend to all generations of 

people living in modern digital reality. As David Stillman rightly notes in his book 

on Generation Z, we cannot stop the arrival of a new generation, nor can we prevent 

the triumph of new technologies [2]. Now it becomes obvious that only the digital 

generation will be able to transform traditional social institutions in order to continue 

to develop the priority areas of the digital economy and become the creators of new 

“smart” cities filled with advanced technologies. 
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Түйін 

Мақалада ХХІ ғасырға тән белгілер, соның ішінде қоғамды цифрландыру туралы 

айтылады. Автор цифрлық технологиялар тенденцияларының жастарға әсері туралы мәселе 

өзекті екендігін көрсетеді. Жастар – бұл қоғам дамуының бағыты. 

 

Резюме 

В статье рассматривается вопрос о характерных особенностях 21 века, в том числе 

цифровизации общества. Автор показывает, что вопрос о влиянии тенденции цифровых 

технологии на молодежь является актуальной. Молодежь – это вектор направления 

развития общества 
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 Появление нового исследовательского направления «транзитология» в 

политической науке было обусловлено изучением трансформации 

политической системы государств бывшего СССР и функциональности 

политических институтов переходного состояния к демократическому 

режиму, что позволяет сформулировать стратегию этого перехода. 

Термин «демократический транзит» был введен в концепт «политической 

модернизации» известными политическими мыслителями и политологами-

практиками У. Ростоу, Гильермо О’Доннеллом, К.Т. Линном, Ф. Шмиттером 

[1].  

 Российский политический исследователь А. Ю. Мельвиль указывает, 

что транзитология является частью компаративистской политологии, 

изучающей закономерности политических трансформаций.  

 Отечественные ученые рассматривают транзитологию, как процесс 

демократизации, который по масштабности сравним с глобализацией, или, 

вполне возможно, что эти процессы дополняют друг друга и коррелируют. В 

своем сущностном понимании, политический транзит, как феномен 

представляет процесс глобальной демократизации, которым охвачены все 

регионы мира. Каждый «национальный вариант» процесса демократизации 

является фрагментом общемировой тенденции [2].  

Большинство исследователей условно выделяют четыре фазы в 

политическом  транзите: предпосылки, исходная точка, цель или итог, сам 

процесс с его специфическим содержанием. Одним из основных компонентов 

транзитного периода, по У.Ростоу, является наличие национального единства.  
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В качестве исходной точки выступает переход от тоталитарного или 

авторитарного режима.  

 «Сценарий» демонтажа тоталитарной системы допускает, что реформы 

могут осуществляться как «сверху», так и «снизу»: 1) пример «горбачевской» 

перестройки, где была изменена тоталитарная идеология на более 

либеральную; 2) народ требует политических реформ на примере польского 

массового социального антитоталитарного движением «Солидарность». Этот 

вариант крайне опасен из-за потери контроля над беспорядками и 

вандализмом. 

 К общему алгоритму «стартового» движения перехода относят: 

- искусственный характер политической оппозиции, которую надо 

«вырастить»;  

- отсутствие гражданского общества; 

- незначительная консолидация посттоталитарного общества. В связи с 

этим, формирование такого единения является основной задачей транзитного 

периода, от чего в целом, будет зависеть консолидированная демократия [3]. 

Авторитаризм имеет свои, более мягкие черты перехода, данный режим с 

меньшей вероятностью способен к своей прежней реставрации, к откату. Но 

все-таки имеет, хоть и незначительный, риск «сползания» к тоталитаризму.  

 В качестве целей у всех транзитных государств выступает 

демократический режим, но при этом необходимо учитывать разные уровни 

развития демократических принципов и общее социально-экономическое 

состояние страны.  

 В данном контексте следует отметить, что транзитология, как новый 

исследовательский вектор, не имеет широкого эмпирического опыта 

обоснования теоретических тезисов демократического транзита. 

Теоретическая сфера данного концепта имеет немало не до конца 

исследованных областей, требующих глубокого компаративистского анализа. 

Не редкость, когда процесс политического транзита, не достигает 

декларируемой цели, заменяется трансформацией режима и порождает новый 

гибридный тип. Данные типы уже нельзя отнести к авторитарным, но и 

полностью демократическим критериям они еще не соответствуют. 

 Интерес со стороны ученых к данному явлению возрастает. Политологи, 

в научных дискуссиях, предлагают методы и подходы для систематизации, 

классификации и типологизации данных режимов. Ряд ученых относят 

гибридные политические режимы к самостоятельному субтипу демократии. 

Другие, напротив, рассматривают их, как ослабленную автократичную форму 

с формальными демократическими признаками.  

 В отношении транзитного периода стран бывшего СССР также нет 

однозначного мнения. Данная группа государств выбивается из «стройной» 

теории политического перехода, описанной для стран Европы, Азии и 

Латинской Америки. Обнаруживаются принципиальные отличия процесса 

демократизации от этих стран. Попытки объяснить демократический переход 

постсоциалистических государств изученными моделями оказались 
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несостоятельными. Российский учёный Г.И. Вайнштейн называет причину 

этого явления не неприятие процесса демократизации, а несоответствие 

западных моделей культурно-историческим, социально-политическим, 

экономическим реалиям этих стран. Образцы западной демократии не могут 

быть естественным образом усвоены государствами незападных 

цивилизациях [4].  

 Первоначально проблемы становления демократических режимов в 

бывших социалистических странах изучались на основе общепринятых для 

теории политической модернизации и концепций политических переходов. И 

они в целом сводились к следующему:  

- наличие обязательной связи между рыночной экономикой и 

политической демократией;  

- для транзита к демократии необходим определенный уровень 

индустриального и социокультурного развития сраны; 

- необходимой социальной базой демократизации является средний 

класс;  

- формирование демократии невозможно без развития гражданского 

общества. 

 Однако, проблемы, стоящие перед посттоталитарными странами имеют 

совершенно иной характер, в отличие от государств, имеющих стартовую 

позицию – авторитаризм. Основная причина, которую называет американский 

политолог С. Терри, это тотальное огосударствление экономики и всей 

общественной жизни. Данный фактор оказывает влияние на весь 

последующий транзитный процесс. Посттоталитарный транзит изначально 

имел затяжной и поэтапный характер из-за того, что отсутствовал опыт 

функционирования демократических институтов и не было комплексного 

подхода к реализации реформ. Политические реформы проходили в тесном 

«соседстве» с рыночными преобразованиями экономики, и процессом 

государственного строительства. Кардинальные экономические 

преобразования приводят к серьезному снижению жизненного уровня 

населения, что порождает политическую неустойчивость, затрудняющую 

создание правовых и институциональных основ экономических перемен, 

препятствует привлечению иностранных инвестиций, усиливает 

экономический спад и усугубляет политическую напряженность в обществе 

[4]. 

 Посттоталитарный транзит в большинстве государств сопровождался 

политизацией этничности и периодическим обострением межнациональных 

отношений. В большинстве случаев, это было связано с ростом национального 

самосознания ряда этносов, с распространением идей суверенизации и 

активизации территориальных споров и конфликтов. В результате, 

постсоциалистический, в прошлом, интернациональный, социум 

раскалывается по этнонациональному признаку и препятствует 

возникновению подлинного гражданского общества.  
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 К деструктивным факторам переходного процесса относится и 

токсичный характер идей либерализма, не оправдавших социально-

экономические преобразования и ввергший страны в продолжительный 

кризис. «Транзитные» государства испытывали определенное давление и 

продолжают подвергаться вынужденному внешнему влиянию со стороны 

крупнейших мировых центров. Многие из них используют транзитный период 

государств в своих экономических, культурных и политических интересах [5]. 

Первоначальный концепт «переходного общества» содержал идеи 

восстановления демократических институтов по примеру «возвращения» 

демократии в фашисткой Италии, нацистской Германии и авторитарных 

европейских государств. Однако посткомуннистическим странам пришлось 

создавать заново демократические государства и подобно этому, плановая 

экономика транзитных государств не модифицировалась, а была радикально, 

антигуманно заменена на рыночную. 

 Таким образом, современная транзитология, расширяя концептуальный 

багаж и эмпирический анализ, обновляет концепты политического транзита 

государств посттоталитарного развития, создавая прецедент перехода не от 

традиционного общества или авторитарного режима, а от особой 

социалистической системы, сочетающей в себе все парадоксы развития. 
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Түйін 

 Мақалада тоталитарлық және авторитарлық режимдегі елдердің саяси транзитінің 

ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Summary 

 There are the features are considered of a political transition in the totalitarian and 

authoritarian regimes in this article. 
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It is claimed that a minority community or population also obtain the 

convention of the rights within the international human rights. As legal source of 

minority rights ca be the Universal Declaration of Human Rights, several 

international and regional treaties, as well as the International Covenant on Civil and 

Political Rights considered as more explicitly drafted instrument. However, there is 

another issue that national minorities aspire to the self-determination. Due to the 

interpretation of the provision of minorities such as Article 27 in the International 

Covenant on Civil and Political Rights, the minority community is categorized as 

individualistic class of society, therefore, the issues of self-determination remained 

as vague interpretation among the minorities community. Nevertheless, they may 

enjoy with right of internal self-determination rather than rights of external self-

determination. So, the aim of this paper to examine whether the national minorities 

entitle to the self-determination or not, and their rights towards the internal and 

external aspect of issues. 

Background 

According to Rosting, since League of Nations the minority rights has been 

protected under the several treaties and it was considered that groups of persons who 

distinguished in race, language and religion from the majority population of country 

as minority [1]. The Treaty of Versailles was one of the instrument bases in terms of 

dealing with minorities rights. However, it is true that the minority question arose 

during the Westphalian Treaty, but there were issues of religious of toleration 

communities such as Muslim, Christian and Protestant minorities [2, p. 25]. Thus, it 

can be seen that the minority question has been lasting for several decades and one 

of these questions has been also the right of self-determination. 

As Pentassuglia stated that the principle of self-determination backed Wilson 

at the end of World War I, and it was implied as democracy. This is because, 

traditionally, association with individual freedom, nationalism and sovereignty of 

state which comprises the ethno-cultural community were all embraced by the 

concept of self-determination [3, p. 160]. Furthermore, in the sense of communist 

regime, Lenin also maintained self-determination, but in his own term of democracy 

such as proletarian class among the other communities. Although, in the framework 

of the Covenant of the League of Nations the principle of self-determination was not 

merged, the example of this Cassese put in this way: ‘The League’s minority rights 

system was ultimately marred by two major flaws: firstly, it was simply a fallback 

solution resorted to as a result of the unwillingness to apply self-determination; and 
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secondly, it was extremely selective, for it only applied to Central and Eastern 

European States but to the Great Powers and, more generally, to Western States’ [4, 

p. 26]. Thus, regardless of several proclamations during the wartime which referring 

to a right to self-determination of peoples, the self-determination was largely 

disregarded due to the First and Second World Wars.  

Conversely, Castellino and Gilbert argued that right of self-determination is 

rooted form the Enlightenment period, and scholar of that time known as 

Koskenniemi presented two concepts of self-determination such as the classical and 

secessionist models. The classical concept of self-determination implies for those 

people who are collections of individuals and in promoting to join and unite within 

the one society whereas the latter, in contrast, identifies a nation that less concern 

with institutions of society, and aspire to create its own nationhood by opposing to 

another society groups [5, p. 156-157]. As a result, it can be suggested that during 

the aspiration for the implementation of the right of self-determination, the society 

may claim from the different grounds and anticipate different processes over 

obtaining the right to self-determination.  

Self-Determination as international legal standard 

It is possible to say that under the United Nations, nations attempted to 

decolonize as using the right of self-determination. In other words, due to the 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples in 

1960, the people might seekemancipation from the colonialism. It was landmark of 

the right of self-determination during the decolonization, and stipulates that ‘any 

subjugation, domination or exploitation of people constitutes a denial of human 

rights’. Aftermath, there were adopted several declaration and resolutions such as 

Resolution 1541 and the International Covenant on Human Rights. For instance, the 

Resolution 1541 defines some important points about the issue of entitlement to 

implement the right of self-determination.  

The Universal Declaration of Human Rights was likely considered as another 

international instrument of human rights, even though it makes no static protection 

of human rights. This is because, when a preliminary draft of that declaration was 

suggested as the protection of minorities’ educational, religious and cultural rights, 

many states were opposed due to the political circumstances and therefore, it was 

omitted from the final version which was adopted by General Assembly in 1948 [6, 

p. 534]. However, unlike the Universal Declaration, the International Covenant on 

Civil and Political Rights (ICCPR) makes clear provision on minority rights in 1976. 

As Article 27 of the ICCPR states: ‘In those States in which ethnic, religious or 

linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied 

the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own 

cultural, to profess and practice their own religion, or to use their own language’[7]. 

In other words, this clause implies that minority rights are individual rights who are 

involving with other communities.  

As regards self-determination issue for minorities, it can be argued under the 

interpretation of the same Covenant in Article 1: ‘All people have the right of self-

determination. By virtue of that right they freely determine their political status and 
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freely pursue their economic, social and cultural development.’ This means that 

under the concept of self-determination to all “peoples” it is designated as the 

collective nature rather than individualistic one. Therefore, it would be problematic 

for national minorities to enjoy with right of self-determination. However, the 

Human Rights Committee empowers the Covenant in order to allow minorities a 

valuable path for international legal basis in promoting and interpreting the scope 

and nature of Article 27 in the case of specific disputes. There were several cases in 

terms of claiming the right of self-determination such as Kosovo independence, East 

Timor and secessions movement as in example of Secession of Quebec [8, p. 167]. 

Internal and External self-determination 

Traditionally, according to Senese, there is two class of self-determination such 

as internal and external. The concept of internal self-determination stipulates ‘the 

right of people to freely choose their own political, economic and social system’ [9, 

p. 19]. However, external self-determination means that all people entitle to free 

themselves from foreign, colonial or racist domination. In other words, there is a 

nation state which can integrate into the existing state.  

The right of internal self-determination can be recognized in the scope of 

international instruments such as the UN Declaration on Friendly Relations 1993, in 

promoting to claim of the equal rights and self-determination of peoples [10, p. 307]. 

In addition, internal self-determination can be considered as autonomy state in the 

context of territory. It is possible to say that autonomy has been considered as a 

minority rights, and for example, Dayton Agreement presents that minority rights 

may ask autonomous self-government. It is shown in sample of Republic of Bosnia 

and Herzegovina. Thus, it was broadly accepted that minorities may enjoy claiming 

to internal self-determinations within the process of State governance. 

In the case of external self-determination, it is the right of peoples to the state 

in a way that to definehow the state or government will be driven without any 

external interference. Sterio states that in order to carry out its right to external self-

determination, this community should require support from the powerful states in 

terms of intervention in territory of mother state, however beyond the intervention 

aiming the process of separation from the existing governance [11]. The more 

appropriate sample of the external self-determination can be considered East Timor 

which separated from the Indonesia and Kosovo independence from the Serbian 

Republic. However, the right of external self-determination has been criticized, 

especially with regard to minority people.  

Conclusion 

It was broadly discussed that minority rights enshrined in Article 27 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, and at the same time they 

struggle with the issue of self-determination. Due to the implicit interpretation of the 

Article 1 of the ICCPR, with words of “peoples”, that caused several obstacles, in 

the context of to be free from the alien state or governance of existing state, for the 

minority communities. However, some minority groups enjoy with internal self-

determination within the federal state or other form of states. In addition, this was 

known as autonomy governance of minority population in the territory of host state. 
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Furthermore, many scholars attempted to identify the nature of the self-

determination from the different perspective of view. Finally, it was argued that 

minority rights has been struggled since the League of Nations and aspired to the 

claim right of self-determination by believing that ambiguity of the provisions and 

treaties of minorities would be amended in the future.   
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Резюме 

В статье приводятся ключевые положения международно-правовых документов, 

регулирующих статус национальных меньшинств и обязанности государств по их защите. 
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міндеттерін реттейтін халықаралық-құқықтық құжаттардың негізгі ережелері келтіріледі. 
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Стремление Казахстана участвовать в международном разделении труда 

обостряет проблему качества высшего образования, критерием которого 

становится не столько объём знаний, умений и навыков, сколько 
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профессиональная компетентность выпускника высшего учебного заведения. 

В настоящее время перед высшей школой поставлена задача подготовки 

специалистов знающих, мыслящих, способных самостоятельно и быстро 

ориентироваться в постоянно меняющихся экономических и технологических 

условиях, «обладающих, кроме высокой профессиональной квалификации, 

навыками и умением организовывать производство конкурентоспособной 

продукции, умением нестандартно мыслить, работать в команде и с командой, 

владеющих новой инновационной культурой». 

На сегодняшний день от студентов вуза требуется наличие таких качеств, 

при помощи которых они смогут занять достойное место в обществе, а именно 

оперативность и нестандартность в решении задач, самостоятельность в 

принятии решения, а также развития их творческих способностей. Именно с 

такими навыками специалисты смогут без труда найти работу, те выпускники 

вузов, обладающие способность быть готовым переучиваться, самостоятельно 

совершенствовать профессиональные знания всегда в цене у работодателя.  

Они способны к творческой переработке всё возрастающего потока 

информации и готовы к её компетентному использованию на практике. 

Решение этой задачи непосредственно связано с поиском новых форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности 

развития, саморазвития и самореализации личности. Современные 

образовательные программы (бакалаврские и магистерские) способствуют 

этому. 

Современный компетентностный подход реализуется в Казахской 

головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) при разработке 

новых образовательных  программ бакалавриата и магистратуры. В рамках 

образовательных программ ППС академии уделяет огромное внимание 

подготовке специалистов международного  уровня  по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий.  Рабочие программы 

бакалавриата и магистратуры базируются на современном научно-

образовательном ресурсе, в том числе на новейших научных достижениях в 

соответствующих областях, на передовых методиках проектирования 

образовательных программ, инновационных технологиях и эффективных 

методах организации учебного процесса.  

Одной из особенностей при проектировании учебного процесса в 

образовательных программах  академии  является тщательный просчет всего 

понедельного фонда учебного времени, включая не только аудиторные часы, 

но и часы, отводимые на самостоятельную работу студентов (СРС), а также 

все виды работ, выполнение которых необходимо при освоении той или иной 

образовательной программы. Распределение часов учебной нагрузки между 

аудиторной и самостоятельной работой варьируется по дисциплинам и 

определяется методиками обучения и образовательными технологиями, 

выбираемыми преподавателями. Время, отводимое на самостоятельную 

работу по каждой дисциплине, распределено равномерно по неделям семестра. 

Перед началом семестра студенты получают по каждой дисциплине документ 
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(Syllabus). Он содержит понедельный план заданий на самостоятельную 

работу. Бюджеты времени на выполнение недельных заданий по каждой 

дисциплине жёстко определены преподавателями и известны студентам. 

Преподаватели, как правило, еженедельно встречаются с каждым студентом 

для проверки и оценки результатов выполнения текущей самостоятельной 

работы. 

Задания для проверки СРС могут варьироваться, применяются как 

индивиду альные, так и коллективные формы контроля. Это могут быть 

задания такие как: собеседование, опрос, тестирование, контрольная работа, 

чтение научных текстов, написание эссе по заданной теме, написание реферата 

и  другое. В Syllabus преподаватель указывает сумму баллов за каждое 

выполненное задание, затем  эти баллы суммируются (в соответствии с 

правилами используемой в вузе балльно-рейтинговой системы оценивания) и 

значимо влияют на итоговую оценку студента по дисциплине. Данный метод  

повышает ответственность студентов, обеспечивает регулярность и 

результативность их учебной работы в течение семестра. Благодаря такой 

системе  в зарубежных университетах в последние десятилетия имела место 

тенденция перераспределения фонда учебного времени в пользу 

самостоятельной работы (чему способствует использование компьютерных, 

информационных, телекоммуникационных и других современных 

образовательных технологий). 

Компетентностный подход при организации образовательного процесса 

требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм 

организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это 

означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам 

общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой 

деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных методов 

обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 

деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact».  

«Inter» - это «взаимный», «act» - действовать. Интерактивность - это 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 

Интерактивный метод обучения предполагают сообучение, причем и 

обучающийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 

часто выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, 

помощника, создателя условий для инициативы учащихся. Таким образом 
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студент самостоятельно анализирует материал, полученный в процессе поиска 

в рамках СРС и делает выводы. Учебный процесс организован таким образом, 

что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и о чем думают. Особенность интерактивных методов – это 

высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. По 

сравнению с традиционными формами ведения СРС, в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность 

педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 

создание условий для их инициативы. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт 

готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и 

выполняет функцию помощника в работе. Проанализировав интерактивные 

формы проведения СРС можно отметить, что данная форма работы 

пробуждает у обучающихся интерес, поощряется активное участие каждого в 

учебном процессе, педагог обращается к чувствам каждого обучающегося, т.е 

есть индивидуальный подход к проверке материала подобранного 

обучающимся, это способствуют эффективному усвоению учебного 

материала, осуществляется обратная связь (ответная реакция аудитории), 

помогает формированию у обучающихся мнения и отношения, способствует 

формированию жизненных навыков, и можно отметить, что способствуют 

изменению поведения. 

Заметим, что важнейшее условие для этого — личный опыт участия 

преподавателя в тренинговых занятиях по интерактиву. Научиться им можно 

только путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии. 

Классификация интерактивных методов обучения. Концепция 

интерактивного обучения предусматривает несколько форм/моделей 

обучения: 

1) пассивная - студент выступает в роли "объекта" обучения (слушает и 

смотрит); 

2) активная - студент выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания, курсовые работы/проекты и т.д.); 

3) интерактивная – взаимодействие, равноправное партнерство. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых (деловых) игр, 

совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо 

участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия 

студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. Современная 

педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых 

можно выделить следующие: 

 творческие задания; 
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  работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования,интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

 тестирование; 

 обратная связь; 

  дистанционное обучение; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(займи позицию, шкала мнений); подготовившись заранее самостоятельно 

 разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов», «лестницы и змейки»); 

Как раз все перечисленные методы отлично применимы в СРС. 

Организация самостоятельной работы такими методами   имеет ряд 

преимуществ: во-первых, каждый студент охвачен опросом; во-вторых, для 

каждого студента предусмотрена консультация; в-третьих, каждый студент 

работает самостоятельно с индивидуальным набором заданий. Также у 

студентов имеется возможность произвести самодиагностику своих знаний и 

умений и самоконтроль освоения учебного курса в ходе самостоятельной 

работы. Таким образом, на практике можно отметить, что  использование  

данной обучающей системы эффективно решает  такие задачи: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; проводится 

самоконтроль и самокоррекция учебной деятельности;  в процессе усвоения 

учебного материала осуществляется тренировка и самоподготовка студента; 

усиливается мотивация обучения;  формируется умение самостоятельно 

принимать оптимальное решение в сложной ситуации.  
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Түйін 

Мақалада оқу құралы ретінде интерактивті әдістерді қолдана отырып, техникалық 

ЖОО студенттерінің шет тілінде (ағылшынша) өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістері 

қарастырылған. Компьютерді қолдану арқылы оқушы мен оқытушы арасында байланыс 

орнатылады, студенттердің жеке деңгейлерінде өзіндік жұмыс ұйымдастыруда көмек 

көрсетіледі, оқу үрдісіне үнемі бақылау жасалады. 

 

Summary 

The article discusses methods of organizing independent work of students of technical 

universities in a foreign language (English) using interactive methods as a learning tool. A 

http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Pedagogica/18041.doc.htm
http://www:Gosbook.ru/node/32714
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computer is used to communicate between the student and the teacher, students at the individual 

level are assisted in organizing independent work, regular monitoring of the learning process is 

carried out. 

 

 

ӘОЖ 371 

Тәшімбай С.Қ. 

фил ғыл. канд. ХБК  

 

ЕСКЕРТКІШ ТІЛІНДЕГІ CЫН ЖӘНЕ САН ЕСІМ 

ЖҰРНАҚТАРЫНЫҢ СИПАТЫ 

 
 Кілт сөздер: сын есім, түбір, қазақ тіл, жұрнақ. 
 

 Сын есімдер құрамы. Ескерткіште қазақ тіліндегі сияқты сын есімдер 

тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Ескерткіштегі 

негізгі және туынды сын есімдерді есептегенде олардың саны 57-ге барып 

тірелді [1]. 

 Негізгі сын есімдер: ағыр (ауыр), аз (аз), ал (ал қызыл), ары (таза), бай 

(бай), егү (игі), йаман (жаман), йаңлығ (сияқты), йаңлық (сияқты), йарым 

(жарым, жарты), йат (жат), йахшы (жақсы), йаш (жас), кичик (кішік), қара 

(қара), таза (таза), талим (көп), тар (тар), татлы (тәтті), тең (тең), турли (түрлі), 

узун (ұзын), улығ (ұлық), мундақ (мұндай). 

 Заттар мен құбылыстардың, адамның, жан-жануарлардың сын-сапасын, 

әртүрлі қасиетін білдіретін сөздер: егү (игі), йаман (жаман), йахшы (жақсы), 

узун (ұзын), тең (тең), тар (тар) толун (толы), кичик (кіші). 

 Жеханға егү атыңны йайайын 58 (Жаһанға игі атыңды жаяйын). Кичик 

йашдин улығларның улуғы 108 (Кішік жастан ұлықтардың ұлығы). Йаман 

көздин йырақ тутсун сени хақ 180 (Жаман көзден жырақ тұтсын сені хақ). Неча 

ким түн узун болса таңы бар 274 (Түн қанша ұзақ болса да ататын таңы бар). 

Түр, түсті білдіретін сөздер:  қара (қара), көк (көк), ал (ал қызыл). 

 Қара топрақдин сүнбүл төратти 13 (Қара топырақтан сүнбіл жаратты). 

Аның ким ал еңинда мең йаратты 11 (Оның ал қызыл өңінде мең жаратты). 

 Бұл топтағы сөздердің ішінен қара мен көк сөздері қазақ тілінде беретін 

мағыналары мен фонетикалық формасы жағынан ерекшеленбейді. Түркі 

тілдерінде: түрк., kara; әзірб., gara; башқ., kara; қырғ., kara; өзб., kàrä; тат., kara; 

түркм., gara; ұйғ., kara; қаз., қара.  

 Ескерткіште көк сөзі аспан деген мағынада қолданылған. Ал сөзі көне 

түркі жазуларында, қазіргі түркі тілдерінде ашық қызыл деген мағынаны 

білдіреді. Орыс тіліндегі алый сөзінің түбірі осы түркі тілінің байырғы 

түбіріне барып тіреледі. Н.К. Дмитриев орыс тіліндегі алый сөзі түркі 

тілдерінен ауысқан деген пікірді ұстанған. Өзге түркі тілдерде ал сөзі заттың 

түсін білдіру үшін ал қызыл, қырмызы қызыл арасындағы реңкті байқататын 

сияқты: түрк., al; әзірб., al; башқ., al; қырғ., kızıl; өзб., kızıl; тат., al; түркм., al; 

ұйғ., al, kıpkızıl; қаз. ал қызыл [2, 12-13 бб.]. 
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 Дәмді білдіретін сөздер: татлы (тәтті). 

 Шакардин татлы сөзли дилрубасын 305 (Шекерден сөзі тәтті сен жан – 

жүрексің). 

 Заттың көлемі мен аумағын білдіретін сөздер: ағыр (ауыр), қатық 

(қатты), ұлығ (ұлы), кішік (кіші), узун (ұзын), көп (көп). 

 Ағыр уйқучы бахтим неча йатқай 277 (Бақытым қашанға дейін қалың 

ұйқыда жата береді); Қатық күлсаң магар ағзың билүргай 211 (Егер, қатты 

күлсең, ауызың әсемдіктен белгі береді). 

 Түркі тілдерінде: түрк., katı; башқ., katı; қырғ., katū; өзб., kattık; тат., katı; 

түркм., gatı; ұйғ., kattik; қаз., қатты. түрк., küçük; әзірб., kiçik; башқ., kiskinä; 

қырғ., kiçine; өзб., kiçik; тат., kiçkinä; түркм., kiçi; ұйғ., kiçik; қаз., кіші.  

Бекин – йаңлық. Бұл екі сөздің қазақ тіліндегі баламасы – сияқты. Қазіргі 

тілімізде мүлдем қолданылмайды. Йаратты ай бикин зеба сени хақ 515 (Айдай 

сұлу етіп жаратты сені хақ); Қуйаш йаңлық жеханны тутты атың 118 (Күн 

сияқты жаһанды тұтты атың). 

 Ескерткіште сын есімдер қарама-қарсы мәнде де жұмсалған. Мысалы, 

татлы ↔ ачық. Татлы – сүйкімді, жағымды деген мағынада. Шакардин татлы 

сөзли дилрубасын 305 (Шекерден сөзі тәтті сен жан – жүрексің). Ачық – 

уытты, зәрлі, өткір деген мағынада. Ачық сөзи Қырым шахдиға охшар 507 

(Ащы сөзіңнің өзі Қырымның балына ұқсайды). Бұлар туынды түбірдегі 

антонимдер. Қазақ тілінде сындық мағынадағы туынды антонимдер -лы, -лі, -

ды, -ді, -ты, -ті, -сыз, -сіз жұрнақтары арқылы жасалынады.   

 Ұлығ ↔ кичик. Ұлығ – ұлы, үлкен деген мағынада. Кичик – кіші деген 

мағынада. Кичик йашдин улығларның улуғы 108 (Кішік жастан ұлықтардың 

ұлығы).  

 Жазба тілде туынды сын есім негізінен екі түрлі жолмен жасалған:         1) 

жұрнақ жалғану арқылы, бұл туынды сын есім жасалуының бірден-бір жолы. 

Туынды сын есімге жататындар: -қ, -к, -ық, -үк: куруқ (құрғақ), қатық (қатты), 

тирик (тірі), ачық (аш), ачықмыш (аш), ачық (ащы), байық (анық), есрүк (мас); 

-лы, -ли, -лү: дудағлы (ерінді), еринли (ерінді), йүзлү (жүзді), сөзли (сөзді), 

көрклү (көрікті); -лүк: көрклүк (көрікті); -рақ/-рак: артуқрақ (артығырақ), 

көрклүрак (көріктірек), -сиз: сенсиз (сенсіз), тикансиз (тікенсіз); толун (толы), 

өкүш (көп); -дек, -тек жұрнағымен жасалған салыстыру, ұқсату мағынасында 

жұмсалған: айдек (айдай), айтек (айдай), йелтек (желдей), йақтусытек 

(сәуледей), қуйаштек (күндей), қылычтек (қылыштай). 

Қазақ тілінде -сыз (-сіз) – есім сөздерден болымсыздық мағына білдіретін 

туынды сын есім жасайтын өте өнімді жұрнақтың бірі. Заттың жоқтығын 

білдіретін сын есім (таусыз, баласыз, ақылсыз, білімсіз т.б.) жасайды. 

Сонымен қатар бұл қосымша конкретті, абстракт зат есімдерге, есімдіктерге, 

жалпы атау сөздерге жалғана береді. Мысалы, баласыз, кітапсыз, көліксіз, 

білімсіз, мұңсыз, түйсіксіз, ашусыз, ақылсыз, даусыз, сенсіз, бізсіз т.б. [3, 173 

б.]. 

 Яғни, ескерткіш тілімен қазақ тіліндегі -сыз, -сиз жұрнағының 

қолданылуы және беретін мағыналары жағынан үйлес келеді. Ескерткіште -
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сиз жұрнағының  -сизин формасы бір сөздің құрамында ғана кездеседі. 

Мысалы, сенсизин (сенсіз). Кишиниң сен сизин не жаны болсун 219 (Кісінің 

сенсіз қандай жаны болсын). 

 Кейбір зерттеушілер өз еңбектерінде -тек, -дек формантын шылау деп 

қарастырса, ғалым Р. Сыздық сын есім жұрнағы деп таниды [4, 138 б.]. Қазақ 

тілі говорларында андақ-мұндақ (Қ.орда: Қарм., Сыр., Арал; Шел.; МХР) 

ондай-мұндай [5, 61 б.] тәрізді сын есімдер қолданылады. Қазіргі тілдегі дай 

қосымшасы көнетүркілік қосымшаның дыбыстық өзгеріске түскен варианты 

болғанымен говорлық ерекшелікте ескі із сақталғанына көз жеткізуге болады. 

«Мухаббат-наме» ескерткішіндегі кездесетін сын есімдерді лексика-

семантикалық тұрғыдан екі топқа бөліп қарастырамыз: 1) Сапалық сын 

есімдер, 2) Қатыстық сын есімдер. Ескерткіш тілінде сапалық сын есімдер 

молынан ұшырасады. Оларды төмендегідей топтарға бөліп сараладық. 

Заттың түр-түсін білдіретін сапалық түбір сын есімдер: қара (қара), көк 

(көк), ал (алқызыл); заттың көлемі мен аумағын білдіретін сын есімдер: ағыр 

(ауыр), қатық (қатты), кичик (кіші), ұлығ (ұлық), узун (ұзын), тар (тар) толун 

(толы); заттың сапасын, сын-сипатын білдіретін сын есімдер: егү (игі), йаман  

(жаман), йахшы (жақсы), ары (таза), байық (анық); заттың дәмі мен исін 

білдіретін сын есімдер: ачық (ащы), татлы (тәтті).  

 Байырғы сын есімдердің дамуынан екі түрлі ерекшелікті байқауға 

болады: кейбір сын есім сөздер әрі тура мәнді (сын есімдік) білдіреді, әрі 

заттық мән береді. Оған Мн-да кездесетін көк, қара сын есімдері жатады. 

 Қазақ тіл білімінде сын есімнің де жұрнақтары: 1) сөз түрлендіруші;      2) 

сөз тудырушы болып екі топқа бөлінеді. Сөз түрлендіруші жұрнақтарға шырай 

жұрнақтары жататындығын ескерсек, ескерткіште -рақ салыстырмалы шырай 

формасында жасалынған екі сөз кездесті. Мысалы, артуқрақ, көрклүрак.  

 Сын есімдердің тіркесу қабілеті мынадай: қара топрақ, қара қаш, қара 

кирпүк, қара мең, қатық таш, ары гүл, толун ай, кичик йаш, йаман көз, ал 

йаңақ, узун түн (ұзақ түн), толун айдек, татлы сөзли, ай йүзлү, тар ағыз (оймақ 

ауыз), ачық сөз (ащы сөз), есрүк көз, йақут еринли, қылычтек тил (өткір тіл), 

ағыр уйқучы (қалың ұйқы). 

 Сөйтіп, ескерткіште қатыстық сын есімдер түбірге -лы, -ли, -лү, -лүк,  -

тек, -дек, -сиз, -қ, -н жұрнақтары жалғануы арқылы жасалынған. Жазба 

ескерткіштегі мына жұрнақтар -лы, -ли, -лү, -лүк  зат есімнен сын есім жасауға 

қатысқан. Мысалы, дудағлы, татлы, сөзли, еринли, йүзлү, көрклү, көрклүк.  

Сан есімдер құрамы. Сан есімдер 19: алты (алты), бир (бір), бирар (бірер), 

бири (бірі), елли (елу), еллик (елу), ики (екі), икки (екі), икиси (екеуі), йети 

(жеті), йүз (жүз), миң (мың), он (он), төрт (төрт), йарым (жарым). 

 Ескерткіште кездесетін сан есімдерді түркі тілдерінің материалдарымен 

салыстырғанда, сондай-ақ, қазіргі қазақ тілімен салыстырғанда, олардың 

бәріне ортақ кейбір жайлар анықталды. Ескерткіш мәтінінде берілген сан 

есімдер лексика-семантикалық, лексика-морфологиялық ерекшеліктеріне 

қарай бірнеше топқа бөлінеді. Олардың бірлік, ондық, жүздік сандардағы 
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морфологиялық құрылымы, жасалу жолдары қазіргі қазақ тіліндегі сан 

есімдердің жасалу жолынан айырмашылықтары жоқ. 

 Есептік сан есімдер. Бұл топтағы сан есімдер түбір күйінде жұмсалған: 

а) бірлік сандар: бир (бір), ики (екі), икки (екі), төрт (төрт), алты (алты), йети 

(жеті); ә) ондық сандар: он (он), елли (елу), еллик (елу); б) жүздік сандар: йүз 

(жүз); в) мыңдық сандар: миң (мың), йүз миң (жүз мың).  

 Алтай тілдерін зерттеуші Г.И. Рамстедт бір сан есімінің арғы негізі 

монғолдың бүрі «барлығы, бәрі» деген сөзінен шыққан дейді. Осы пікірге орай 

М. Томанов қазіргі қазақ тіліндегі бір сөзі мен бәрі сөзінің арғы тегі бір, бір 

ғана түбірдің екі түрлі дыбысталуы деп қарау керектігін айтады. Ескерткіш 

тілінде екі сан есімінің  ики (екі), икки (екі) варианты қатар қолданысқа түскен. 

Ики (екі) тұлғасы еш өзгеріске түспей мына тілдерде: түрк., iki; әзірб., iki; 

башқ., iki; тат., iki; түркм., iki. Ал икки (екі): ұйғ., ikki; өзб., ikki формасында 

қолданылады. Қырғыз тілінде eki болса, қазақ тілінде екі. Яғни ики, икки сан 

есімінің оғыздық формасы мен қарлұқтық тұлғасы қатар қолданылған. Екі сан 

есімінің алғашқы мағынасын Г.И. Рамстедт еру, ілесу деп қарастырған. 

Ғалымдардың пікірінше, алты, жеті сан есімдерінің арғы негізі – ал және же 

байырғы етістіктері. Алғашқы қалыптасу дәуірінде алты сан есімі, алынушы 

немесе бөлінген (саусақ) мағынасында жұмсалған да, жеті сөзі жейтін, 

ұстайтын (саусақ) мағынасында қолданылған. 

 Он сан есімі түркі тілдерінде, сондай-ақ алтай тілдерінің көбісінде 

кездесетіне қарағанда зат пен құбылыстың сандық мөлшерін, шамасын білдіре 

бастауында-ақ пайда болған байырғы сөз ретінде қарастыруға болады. 

 Елу сан есімі көне, орта ғасыр ескерткіштер тілдерінде және қазіргі 

кейбір түркі тілдерінде еллик тұлғасында кездеседі. Мн-да елу сан есімінің 

елли, еллик деген екі варианты да жарыса қолданылған. Бұл сөздің де қазіргі 

түркі тілдерінде қолданылуында ешқандай алшақтық жоқ: түрк., elli; әзірб., 

älli; башқ., illi; қырғ., elū; өзб., ellik, тат., illi; түркм., elli; ұйғ., ällik; қаз., елу. 

Бірсыпыра түркологтардың елу сөзі көне ескерткіштерде кездесетін «қол» 

және «елу» мәнінде жұмсалған елліг сөзінен қалыптасқан деген пікірлері бар. 

Бұл сан есімнің елли оғыз тобына, ал еллиг тұлғасы қарлұқ тобына жататын 

тілдерге тән.  

 Күрделі есептік сан есімдер: он бир (он бір), йүз миң (жүз мың), йети йүз 

елли төрт (жеті жүз елу төрт). Бұлар әртүрлі дәрежелі жеке сандардың тіркесуі 

арқылы жасалынған күрделі есептік сандар. 

 Реттік сан есім: биринчи (бірінші), икинчи (екінші), үчүнчи (үшінші), 

төртүнчи (төртінші), бешинчи (бесінші), алтынчы (алтыншы), йетинчи 

(жетінші), секизинчи (сегізінші), тоқузунчы (тоғызыншы), онунчы (оныншы), 

он биринчи (он бірінші). Сан есімнің морфологиялық жолмен жасалған бұндай 

түрлері -инчи, -үнчи, -нчи, -нчы жұрнақтары негізінен жігіттің қызға арнап 

жазған хатының реттік санын білдіретін сөздерге жалғанған. Мысалдардан 

көріп отырғанымыздай, қазақ тіліндегі реттік сан есімдер жасайтын -ыншы, -

інші жұрнақтары сияқты ескерткіште де түбір сөздің жуан, жіңішкелігін 

сақтап жалғанған. Жинақтық сан есімдер: екиси (екеуі). Қазіргі қазақ тілінде 
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жинақтық сан есімдер -ау, -еу аффикстерінің көмегімен жасалынатыны 

белгілі. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 

 Бөлшектік сан есім: йарым (жарым), мыңда бири (мыңнан бірі). Заттар 

мен құбылыстардың сандық бөлшегін білдіретін ескерткіште мыңда бири 

сөзінің бірінші сыңары жатыс септік формасында, ал екінші сыңары тәуелдік 

жалғаулы болып келген. Бұл тіркес қазақ тілінде бірінші сыңары шығыс септік 

формасында, ал екінші сыңары тәуелдік жалғаулы болып келеді: мыңнан бірі. 

Орта ғасыр жазба тіліндегі элементтерді қазіргі әдеби тілмен ғана емес 

сонымен қатар аймақтық ерекшеліктермен де салыстырулар қыпшақ тілінің 

сарқыншақтарының ізін табуға көп көмек берері сөзсіз. Демек, кейбір сан 

есімдердің жазба ескерткіш тіліндегі тұлғасы қазақ говорларында сақталғаны 

анық. Оған Ә. Нұрмағамбетовтың «Қазақ говорларының грамматикасы» атты 

еңбегінен мынадай есептік сан есімдер еллі (елу), жинақтық сан есімдерден 

екісі (екеуі) [6, 30-32 б.] дәлелдер келтіре аламыз. 

 Сан-мөлшер атаулары: бир (бір), икі (екі), икки (екі), төрт (төрт), алты 

(алты), йеті (жеті), он (он), он бир (он бір), елли (елу), еллик (елу), йүз (жүз), 

миң (мың). 

 Бурун он дедим, он бир болды 590 (Бұрын он деп едім, енді он бір 

болды); Ики ´аламда дилбар иттихады 488 (Екі дүниеде сүйгенімен кездесу); 

Йети йүз елли төрт ичра түганди 622 (Жеті жүз елу төртінші жылы жазылып 

бітті). 

 Түркі тілдерінде: түрк., bir; әзірб., bir; башқ., bir; қырғ., bir; өзб., bir; тат., 

bir; түркм., bir; ұйғ., bir; қаз., бір; түрк., dört; әзірб., dörd; башқ., dürt; қырғ., tört; 

өзб., tört; тат., dürt; түркм., dört; ұйғ., tört; қаз., төрт; түрк., yedi; әзірб., yeddi; 

башқ., yiti; қырғ., ceti; өзб., yetti; тат., cidi; түркм., yedi; ұйғ., yättä; қаз., жеті; 

түрк., bin; әзірб., min; башқ., miη; қырғ., miη; өзб., ming; тат., miη; түркм., müη; 

ұйғ., miη; қаз., мың.  

 Қазақ тілі мен ескерткіш тіліне ортақ ешқандай дыбыстық та, мағыналық 

та айырмасы жоқ сын есімдер мен сан есімдерге жататын сөздерге төменде 

көптеген мысалдар келтіріп отырмыз. 

Сын есім сөздер. Аз. Көп емес, шағын, азғантай. Айыт, ей мехриң аз, 

  .сүт лызық лА .лА .(ед пөк ңыусмылық ,за ңімірійем ,йЕ) 152 навараф ңавши׳

Аның ким ал еңинда мең йаратты 11 (Оның ал қызыл өңінде мең жаратты). 

Көп. Мол, қыруар. Көңүл бахринда көп гаухарлариң бар 47 (Көңіл теңізінде 

көп гәуһарларың бар). Бай. Сансыз. Көп, мол. Пари рухсарларның көркка байы 

187 (Пері сұлуларының көрікке байы). Қыл. Ауыспалы мағынада қыпша бел 

мағынасында қолданылған. Бойуң сарв-о санавбар тек, белиң қыл 193 (Бойың 

тіп-тік қарағайдай, белің қылдай). Тең. Бірдей, парапар, қатар. Тең етман 

Зухрани Харутунузға 348 (Тең етпен шолпанды да нұрыңызға). Екі 

буындылар. Қара. Күйенің, көмірдің түсіндей (түс, бояу). Қара топрақдин 

сүнбүл төратти 13 (Қара топырақтан сүнбіл жаратты). Таза. Қоспасыз, нағыз; 

табиғи, жасанды емес. Рақибиң дүр тикансиз таза гүлсиз 303 (Күндеушілер 

тікен болғанда, сіз таза гүлсіз). 



120 
 

 Сан есім сөздер. Бір буындылар. Он. Мухаббат-намани он нама қылдым 

102 (Мухаббат намені он наме [хат] қылмақпын). Төрт. Үштен кейінгі есептік 

сан. Йети йүз елли төрт ичра түганди 622 (Жеті жүз елу төртінші жылы 

жазылып бітті). Екі буындылар. Алты. Бестен кейінгі есептік сан. Йаратты 

алты күнда хақ-та׳ала 8 (Жаратты алты күнде Хақ тағала).  

Ескерткіште қолданылған сөздерді грамматикалық сипатына қарай 

топтастырғанымыз да сын есім, сан есім сөз таптарының жасалу тәсілдері мен 

құрамы жағынан қазіргі қазақ тіліндегі сөз таптарыннан айырмашылықтан 

гөрі ұқсастықтық көп екені аңғарылды. Сан есімдердің ішінде еллик (елу), 

екки (екі) көне ұйғырлық формада болып келуімен ерекшеленеді, бұл тұлғалар 

қазіргі оғыз тобына жататын түркі тілдерінде де сақталған. 
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Резюме 

 В статье описаны особенности имен числительных и прилагательных в 

средневековых тюркских языках на основе семантико-морфологических принципов. 

 

Summary 

 The article describes the features of numerals and adjectives in medieval Turkic languages 

based on semantic-morphological principles. 
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 International terrorism is an acute problem of a present time. This is 

considered as a threat to not only one state, but to international community and even 

an entire world.  

 Its very rapid spread on Central Asian countries is largely due to the rapid 

emergence of mafia groups, their penetration into the spheres of legal, semi-illegal 

and illegal business, disputes and “showdowns” on the basis of the division of 

spheres of influence.  Terrorism is often called the global problem of recent time.  
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The term “terrorism” comes from the Latin “terror” - fear, horror [1]. 

 There is no consensus on the definition of terror and terrorism.  However, 

there is a common understanding of its nature: terror is politically motivated and it 

differs from violence permitted by military conventions.  Definitions usually imply 

that the target of terror is the innocent civilians, but there are variations as to whether 

the terror is directed only at the population, or it can, for example, include an attack 

on military bases or pipelines.  The term "terrorism" usually defines terrorist attacks 

by extremist political groups - such as suicide bombings or the September 11 events 

in New York.  In most discussions about the definition of terrorism, state terror is 

not even mentioned.  The concepts of “state-sponsored terrorism” and 

“counterterrorism” are often used, but the issue of the use of terror by the state seems 

to be forgotten or completely avoided [2].  

 In order to make proper understanding on definition of “terrorism”, should be 

considered definitions from different sources. For example, the Oxford English 

Dictionary defines “terrorism” as “the use of violence and intimidation in the pursuit 

of political aims” [3].  At the US Department of State, terrorism is defined as “a 

deliberate, politically motivated use of force against civilians by non-state actors or 

undercover agents, usually with the intention of influencing the world community” 

[4].  The U.S. Department of Defense defines terror as “the deliberate use or threat 

of use of force against people or property to force or intimidate governments or 

societies, often to achieve political, religious or ideological goals” [5].  The FBI's 

definition of terror is: “violent, criminal acts committed by individuals and/or groups 

who are inspired by, or associated with, designated foreign terrorist organizations or 

nations (state-sponsored)” [6].  

 In the explanatory dictionary of Dahl (1863-1866), term “terrorism” is defined 

as “ the abolition, intimidation of the death penalty, murder and all the horrors of 

fury” [7]. 

 To be concluded, author made own interpretation of the term “terrorism”, on 

the basis of above mentioned definitions. “Terrorism — it is a publicly committed 

act in the form of an act or threat of its execution, creating a danger to the person or 

property to compel natural or legal persons to commit or refrain from taking any 

action to complicate international relations, violate sovereignty and territorial 

integrity, destabilize the socio-political situation, intimidate the population or 

revenge”. 

 The First President of Kazakhstan N. Nazarbayev ascertained the facts of the 

attacks and designated this phenomenon conditionally as “the third world war”. 

 In Kazakhstan, also in Kyrgyzstan, three levels of terrorist threat are proposed: 

increased (blue) in the presence of unconfirmed information about the possibility of 

a terrorist act;  high (yellow) in the presence of confirmed information about the real 

possibility of a terrorist act;  critical (red) if the attack has already been committed 

or action is available to commit a terrorist act.  

 "Over the past seven years, nine terrorist attacks have been committed in our 

country. This has had significant consequences for the state,"- Zhakipbaev K. T. said 
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during a round table on the topic "Prospects for the development of a criminal policy 

to counter extremist activities and terrorism in the Republic of Kazakhstan” [8].   

 At the same time, he noted that over four years the number of crimes of an 

extremist and terrorist nature decreased by a third. 

  "We believe that comprehensive measures have been taken to counter these 

phenomena, including through international cooperation in combating this threat,"- 

also Zhakipbaev K. T.  said. 

 On the initiative of Kazakhstan in June 2002, there was held the first CICA 

summit, which adopted the final document - the Almaty Act, that outlined the most 

important principles of countering terrorism [9].  It was emphasized that the fight 

against terrorism should become global in nature, comprehensive and consistent, 

rather than selective and discriminatory. 

 Kazakhstan strictly complies with the requirements of the UN Security 

Council Resolution and annually submits a National Report on the work done to the 

UN Counter-Terrorism Committee.  Also takes an active part in the activities of the 

International Counter-Terrorism Coalition. 

 In the event of the realization of terrorist threats, they will not be able to cope 

with the situation of the Central Asian republics, and this finds understanding in the 

Central Asian capitals.  Meanwhile, one of the main weaknesses of the Central Asian 

countries in the fight against terrorism is the low level of cooperation in this 

direction, which is largely due to their long-standing contradictions.  Relations 

between Kyrgyzstan and Uzbekistan, Tajikistan and Uzbekistan, which have 

deteriorated due to the problem of using the region’s water resources, remain 

difficult.  Often there are clashes on the border of Tajikistan and Kyrgyzstan with a 

length of 970 km, of which only 567 are demarcated and delimited.  According to 

the Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan E. Abdyldaev at the 70th session of 

the UN General Assembly (September 2015), there is virtually no direct multilateral 

political dialogue between the countries of Central Asia [10].  

 The growing terrorist threat is forcing the Central Asian countries to cooperate 

more actively with each other in the field of security. 

 However, the leadership of the Central Asian republics has hopes for  support 

in the fight against the terroristic threat from the world community and the centers 

of power that have the greatest influence in the region - Russia, China and the United 

States.  Anti-terrorism topics are on the agenda of various international summits, 

forums and other events within the framework of the CIS, CSTO and SCO, in which 

Central Asian countries participate.  The decisions of the October CIS summit in 

Kazakhstan are aimed at enhancing the interaction of post-Soviet states in the fight 

against terrorism.  It adopted the Statement on the Fight against International 

Terrorism, the Concept of Military Cooperation until 2020, the Program of 

Cooperation in Strengthening Border Security at External Borders for 2016-2020  

[11].  
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Picture 1. The impact of terrorism on the states [12]. 

 

 According to the picture 1, it can be seen that the level of terrorism in the 

Central Asia is very low and almost have low impact on several countries. High and 

very high levels are in the Middle Eastern and African countries. Geographically, 

these states are very close to the Central Asia, and threat is higher, as it seems to be.  

The region itself, directly bordering Afghanistan, has begun to actively “be 

present” in global politics since the early 2000s.  and viewed primarily through the 

prism of security.  It was the geographic proximity of the region to the “axis of evil” 

that determined its geopolitical and geo-economic status in international relations in 

the context of the military operation in Afghanistan and Iraq, due to the presence of 

rich sources of oil and gas, as well as its geographical proximity to Russia, Iran and 

China. 

 

Country Position in the rating Changes in a year 

Tajikistan 77 +24 

Kazakhstan 113 -10 

Kyrgyzstan 114 -7 

Uzbekistan 138 -3 

Turkmenistan 138 - 

  

Table 1. Position of the Central Asian countries in the rating of terrorism [12]. 
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 Table 1 demonstrates the rating of Central Asian countries in the global index 

of terrorism. Turkmenistan and Uzbekistan have the lowest position in the rating, on 

135 and 138 place from 193 states. Kazakhstan and Kyrgyzstan take  85th and 87th 

place, while Tajikistan takes 50th. It can be explained by its geographical location, 

that Tajikistan borders with Afghanistan from its southern part. Afghanistan is on 

the 1st place of global index in terrorism.  

 It is indisputable that there is a direct threat to the Central Asian states, 

emanating, first of all, from the people of the region themselves, who are fighting on 

the side of the terrorists and their potential to increase the propaganda and 

recruitment of other citizens.  According to various estimates, 2–4 thousand militants 

are fighting in Syria and Iraq on the side of the Islamic state from Central Asian 

countries.  Numerous groups are considered to be immigrants from Uzbekistan and 

Tajikistan, and from there were more than 1 thousand people [13].  Many went with 

their families.  The horrific scenes of the training of Kazakh-speaking children of 

the Islamic state shocked the public in 2015. It is known that there has been a group 

of ethnic Uzbeks “Tawhid Val-Jihad” since 2014 within the Islamic state.  

Periodically, they issue video messages threatening secular regimes and urging 

others to join them. 

 A serious challenge for the image of Central Asian states and, in particular, 

for labor migrants, in addition to their geographical proximity to the “axis of evil” 

and the well-known facts of militants' involvement on the side of the terrorists, were 

the high-profile terrorist attacks of recent years committed by suicide bombers - 

immigrants from the region, mainly ethnic Uzbeks: 

 - terrorist attack in New York on October 31, 2017. Sayfulla Saipov, a native 

of Uzbekistan, drove into a bike path on a pickup truck and began to crush people, 

then crashed into a school bus.  As a result, 8 people died and 12 were injured; 

 - terrorist attack in Stockholm on April 7, 2017. On the truck, the terrorist is a 

native of Uzbekistan Rakhmat Akilov rammed a crowd of people in the city center.  

As a result, 4 died, about 15 were injured; 

- a terrorist attack in St. Petersburg on April 3, 2017 between the metro stations 

“Sennaya Ploshchad” and “Technological Institute-2” and the prevented explosion 

at the station “Ploshchad Vosstaniya” according to official data was committed by a 

Russian citizen Akbarjon Jalilov (ethnic Uzbek). As a result, 14 people died and 49 

were injured; 

 - attacks in the nightclub “Reina” in Istanbul on January 1, 2017, were carried 

out by a native Uzbek Abdukadir Masharipov.  As a result, 39 people died, 70 were 

injured; 

 - terrorist attack in Bishkek on August 30, 2016. A suicide bomber entered the 

Chinese Embassy.  The suicide bomber died and 3 people were injured; 

 - act of terrorism in Aktobe on June 5, 2016. A group of terrorists seized a gun 

shop and attacked the police department.  As a result, 25 people died; 

 - the attack in Boston on April 15, 2015. It was committed by the Tsarnaev 

brothers (ethnic Chechens), immigrants from Kyrgyzstan.  As a result, 3 people died 

and 280 were injured [14].  
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 In conclusion, there is a real threat from terrorist organizations to the countries 

of Central Asia.  This threat, coming from the southern borders of the CIS, and poses 

a threat to Russia's national interests.  Russia is ready to take on additional 

responsibility for ensuring security in Central Asia, which is reflected in the growth 

of its military assistance within the framework of the CSTO. A necessary condition 

for the effectiveness of countering the terrorist threat is the strengthening of security 

cooperation among the countries of the region. 
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Түйін 

 Бұл ғылыми мақалада ең алдымен "терроризм" терминінің анықтамасы 

қарастырылып, бұл феноменге әр түрлі түсінік беріледі. Содан кейін автор түрлі 

анықтамаларды талдай отырып, "терроризм"терминіне өз түсіндірмесін беруге тырысады. 

Терроризмнің жаһандық индексі, оның ішінде осы индексте Орталық Азия елдерінің 

рейтингі көрсетіледі. 

Резюме 

 В данной научной статье рассматривается в первую очередь определение термина 

«терроризм», даются различные интерпретации этому феномену. После чего, автор 

анализируя разные определения, пытается дать свою интерпретацию термину «терроризм». 

https://www.etymonline.com/word/terror
https://www.lexico.com/definition/terrorism
https://www.jstor.org/publisher/berkshire
https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf
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https://m.ru.sputniknews.kz/incidents/20191030/11898038/terakty-kazakhstan-genprokuratura.html
https://m.ru.sputniknews.kz/incidents/20191030/11898038/terakty-kazakhstan-genprokuratura.html
https://m.azh.kz/en/news/view/7227
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Демонстрируется глобальный индекс терроризма, в том числе рейтинг Центрально-

Азиатских стран в этом индексе. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТАРЫНЫҢ 

ШЕТЕЛГЕ КЕТУІН ТОҚТАТУ ШАРАЛАРЫ. 

 
 Ключевые слова: миграция, иммиграция, жұмыссыздық.  
 

 Миграция - адамдардың (мигранттардың) қандай да бір аумақтардың 

шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе біржолата қоныс тебу процесі(латын 

тілінді аударғанда «қозғалыс», «қоныс аудару»), яғни халықтың аумақтық 

қозғалысы мен қоныс аударуы дегенді білдіреді [1]. Миграцияның екі түрі бар: 

ішкі және сыртқы (иммиграция - эмиграция). Иммиграция – мемлекеттен тыс 

кету, эмиграция – мемлекетке шетел азаматтарының келуі. Көші-қон ағымы 

әртүрлі болады, дегенмен, негізінен көпшілігі - ерлер, еңбекке қабілетті 

адамдар(білікті мамандар), олардың көпшілігі жалғыз және жас.Көші-қон 

ағындарын есепке алу әдістеріне келесілер жатады: қалалар мен облыс 

орталықтарының паспорттық кеңселерінде ағымды тіркелу, біржолғы есеп 

және халық санағы. 

 Статистикаға сай 1998 жылы мемелекетімізге 172447 қазақ келіп, 170762 

қазақ шетелге кетті.2003 жылға келсек, 65584 адам келіп, 73890 адам келді. 

Осы жылдан бастап эмигранттардың саны иммигранттардың санына арта 

бастады. Мысалға 2010 жылы тек 26531 азамат мемлекетімізге келіп, 41996 

азамат көшіп кеткен. 2017 жылғы маусым-желтоқсан айларында халықтың 

сыртқы көші-қоны санағы бойынша 2015 жылға қарағанда эмигранттардың 

саны үш есе арта түсті. Биылғы жылы Қазақстанды 15 мыңнан астам адам 

тастап, Қазақстаннан қоныс аудару қарқыны артып, жаңа азаматтардың келу 

саны азайды. Сыртқы көші-қонның теріс сальдосы (баланс)  тереңдей түсуде - 

ағымдағы жылдың қаңтар-маусым айларында Қазақстанның халқы 6,4 мың 

адамға азайған. Қазақстанның тарихында осындай халық санының төмендеуі 

соңғы рет 2008-2010 жылдардағы дағдарыс кезінде байқалған. Естеріңізге сала 

кетсек, азаматтардың  зейнетке шығуы 2014 жылдан бастап иммиграция 

жылдамдығынан асып, бұл үрдіс осы күнге дейін жалғасып келеді.2017 

жылдың алғашқы 6 айының ішінде Қазақстаннан 13,2 мың адам кетіп қайта 

8,7 мың адам келді. 2017 жылы Қазақстаннан кеткен білікті мамандардың 

үлесі 54% -ды яғни 20,4 мың адамды құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 

17% -ға көп. Келген білікті кадрлар 2017 жылы 5,8 мың адамға жетті, бұл 2015 

жылға қарағанда 15% -ға аз [2]. 

 Ағымдағы жылдың тоғыз айында Қазақстаннан 31 287 адам кетті. Бұл 

өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3550 адамға (27 737 адам) артық, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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деп хабарлайды Central Asia Monitor Ұлттық экономика министрлігі 

Статистика комитетінің есебіне сілтеме жасай отырып. Биылғы жылдың теріс 

сальдосы -23 867 құрады, өткен жылы -19 311 адам. 2019 жылғы қаңтар-

Тамызда 2018 жылғы қаңтар-тамызбен салыстырғанда Қазақстанға келгендер 

саны 11,9 пайызға азайды, Қазақстаннан кеткендер саны 12,8 пайызға артты. 

Елдің негізгі көші-қон алмасуы ТМД мемлекеттерімен жүріп жатыр. ТМД 

елдерінен келген және осы елдерге кеткендердің үлесі тиісінше 81,3 пайызды 

және 91 пайызды құрады. Ел шегінде қоныс аударатын көшіп-қонушылардың 

саны 23,5 пайызға артты. Өңіраралық орын ауыстырулар бойынша халықтың 

көші-қонының оң сальдосы республиканың бес өңірінде қалыптасты: 

Маңғыстау (644 адам) Павлодар (74 адам) облыстарында және Нұр-Сұлтан (21 

981 адам) Алматы (24 597 адам) және Шымкент (1230 адам) қалаларында [3]. 

 Қазақстан азаматтарының шет елдерге кету себептері: 

1) жекелеген өңірлердің экономикалық дамуындағы тұрақсыздық; 

2) жұмыссыздық; 

3) жеке себептері (отбасылық жағдайын өзгерту, білім деңгейін көтеру, 

тұрғын үй жағдайын жақсарту, қызықты жұмыс.) 

4) сапалы медициналық қызметтің жеткіліксіздігі. 

5) билік еркіндігі (осыған байланысты адамдар өздерінің мүдделерін 

қорғай алмайды). 

6) білім деңгейінің шетелдерге қарағанда сапасыздығы. 

 Жекелеген өңірлердің экономикалық дамуындағы тұрақсыздық. 

Қазақстанда 2 экономикалық маңызы бар аймақтар бар. Одан бөлек 12 аймақ 

бар. Әр аймақтың экономикалық даму деңгейі тең дәрежеде емес, себебі кей 

аймақтар урбанизациялауға енді келіп жатқан болса, кей аймақтарда 

урбанизация аяқталу үстінде. Ең маңыздысы әр аймаққа бөлінетін мемлекеттік 

қаржыландырудың тиісті дәрежеде бөлінбеуі. 

 Жекелеген өңірлердің экономикалық дамуындағы тұрақсыздыздықты 

шешу жолдары: Мемлекеттік бюджетті есептейтін комитеттін ай сайынғы 

есебін қадағалау. Аймақтарға бөлінген қаражатты нақты есептеп алу,бөлу 

және атқарушы үкіметтін есебін тыңдау. Ай сайын белгілі мәселеге арналып 

бөлінген қаражаттын жетуін қадағалау. 

 Жұмыссыздық - Қазақстан Республикасында қазіргі таңда  18 

миллионнан астам адам өмір сүреді. Жалпы алғанда, елдегі экономикалық 

белсенді халық 8,9 млн. адамды құрайды, олардың ішінде 6,3 млн. адам - 

жалдамалы жұмыскерлер, 2,1 млн. - өзін-өзі еңбекпен қамтығандар және 500 

мыңнан астам адам - жұмыссыз халық [2.1]. 

 Жұмыссыздықтың салдары :  

1. Еңбек нарығындағы бәсекелестіктің өсуі нәтижесінде жалақының 

кемуі. 

2. Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау, жеңілдіктер мен өтемақы 

төлемдерін төлеуге мүмкіндік жасау мақсатында қызметкерлерге салық 

жүктемесін арттыру. 
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3. Қылмыстар санының артуы, қылмыстың 80%-і жұмыс істемейтін 

адамдармен жасалады. 

4. Суицидтердің өсуі. 

Жұмыссыздықпен күрес жолдары: 

Жаңа жұмыс орындарын ашу. 

Жұмыссыздарды оқыту және квалификацияландыру үшін жағдай жасау. 

Сыбайлас жемқорлық пен әділетсіздікті түпкірлікті жою. 

Азаматтарды мектеп кезінен психологиялық тұрғыда болашақтағы 

қиыншылықтарға дайындау. 

Техникалық емес бағыттағы кадрлар санын көбейту. 

Жұмыссыздарға арналған арнайы көмек орталықтарын көбейту. 

Билік әділетсіздігін жою жолдары: лауазымды тұлғалардан өздерінің 

мүліктерін қорғауды қамтамасыз ететін салық механизмдерін құру қажет. 

Азаматтық қоғамның параллель құрылымдарын, заң шығарушы органдағы заң 

шығарушы билік өкілдерін құру. Ең бастысы, халықтың белсенділігі, яғни 

сайлауларға қатысуы. 

Қазақстандағы медицинаның кемшіліктері: 

Диагноз қоя беру тенденциясы. 

Жалпы, науқасты жақсы түсіну үшін онымен сөйлесу маңызды. Ал 

қазақстандық дәрігерлер тек жазуға бейімделген. 

Дәрігер қабылдауын ұзақ күту. 

Қате диагнозтар қою. 

Ұқыпсыздық. 

Медициналық қызметтің сапасын көтеру шаралары:  

Жүкті әйелдер қажетті уақытта тиісті медициналық көмек алу қажет. 

Медициналық мекемелерде тиісті инфрақұрылымды қамтамасыз ету 

қажет. 

Медициналық мекемелерге мұқият даярланған және мотивацияланған 

персонал қажет. 

Білім деңгейінің шетелдерге қарағанда сапасыздығы: 

Білім беру мотивациясын әлсіз орнатқан. 

Оқу үдерісіне практикалық бағдарлау жеткіліксіз. 

Балалардың жеке қасиеттерінің қарастырылмауы. 

Білім деңгейін арттыру жолдары: 

Білім алуды ақылы жасау, оқушылардың мотивациясы артады. 

Мұғалімдердің жалақысын көтеру, яғни жұмысқа құштарлығын көбейту. 

Білім беру орталықтарының сапасына мемлекеттік бақылауды күшейту.  

 Біз бұл тақырыпты таңдай отыра, Қазақстан Республикасындағы 

миграция мәселесі аса ауқымды және өзекті мәселе екенін түсіндік. Осы 

тақырыпты тереңірек зерттеп, талдадық. Сол проблемаларды негізге алып, 

олардың шешу жолдарын таптық. Қазіргі Қазақстандағы эмиграцияның белең 

алуы мемлекетке үлкен қауіп төндіреді. Оны шешу жолында біз өзіміздің 

ұсыныстарымызды айттық. Осы ұсыныстарды қолданатын жағдайда 

Қазақстан Республикасының жағдайы дамиды. 
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Уикипедия - ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет 

(https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%8F) 

2. Статистический ежегодник Казахстана.  

3. Тенгри ньюс жаналық порталы. (https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-

devyat-mesyatsev-kazahstan-pokinuli-31-287-chelovek-381779/) 

 

Резюме 

 На данный момент проблема миграции населения является одной из глобальных 

проблем нашей страны. Светлые умы, молодожь, ученные покидают наши земли из-за 

отстутствия благоприятных условий для дальнейшего развития и качественной жизни. Мы 

выявили главные причины миграции нашего населения в другие страны, и предложили 

пути решения данной проблемы. 
 

Summary 

 At the moment, the problem of population migration is one of the global problems of our 

country. Bright minds, young people, scientists leave our land because of the lack of favorable 

conditions for further development and quality of life. We have identified the main causes of 

migration of our population to other countries, and laid out ways to solve this problem. 
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ЖАСТАР МЕН ҒЫЛЫМ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

 
 Кілт сөздер: технология, функция, инновация, портал, мәдениет, ғылым, спорт. 
 

 Қоғамдағы жоғары білім рөлінің өсуіне байланысты жоғары білім 

мәселелері философтар мен социологтардың, педагогтар мен психологтардың 

жұмыстарында зерттелуде, жекелей алғанда білім социологиясының негізгі 

теориясын қалаушы Дюркгейм “адамзат потенциалын 

дамыту   адамзат   қабілетін   физикалық  еңбекке қолданудан мәдени және 

интеллектуалды потенциалды дамытуға қолдануға көшуде” деп білімнің 

қоғам үшін маңыздылығын көрсеткен [1]. 

 Жалпы білім – бұл өзара байланысқан үш үрдістің бірлігі. Біріншісі – 

тәрбие, яғни қоғамда қалыптасқан құндылықтарды индивидтің 

игеруі. Екіншісі,   оқу   процесі, яғни  индивидтің   өз таңдаған 

құндылықтарды игеруге көмектесетін білімді, қабілетті, дағдыларды 

игеруі. Үшіншісі – құндылықтарды игерумен байланысты құқықтар мен 

міндеттерді меңгерумен байланысты әлеуметтену процесі. Белгілі социолог 

В.К. Батуриннің айтуынша, «білім оқу іс-әрекетінің әртүрлі түрлерін 

әлеуметтік сұранысқа, қоғамдағы әлеуметтік-мәдени қажеттіліктерге бағыттай 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-devyat-mesyatsev-kazahstan-pokinuli-31-287-chelovek-381779/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-devyat-mesyatsev-kazahstan-pokinuli-31-287-chelovek-381779/
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отырып, бір жүйеге бағындырады» [2]. Ал Е.Э. Смирнова білімді құрылымдық 

қатынаста әртүрлі шағын жүйелерді енгізетін қиын да, жан-жақты жүйе 

ретінде қарастырады [3]. 

 Осылардың негізінде білімді қоғамның құндылықты, қабілетті, білімді 

бір адамнан немесе топтан басқасына беруі негіз болатын ресми үрдіс ретінде 

анықтауға болады. Осындай үрдісті жүзеге асыратын, индивидтердің 

қоғамдағы өз орнын табуына, яғни құндылықтарды игеріп, жоғары кәсіби 

білім алуына үлесін тигізетін бірден-бір тұлға ЖОО оқытушысы десе болады. 

Ғылым мен жастар арасындағы байланыс 

 Мемлекеттің ең құнды капиталы – адам. Жастар мемлекеттің болашағы, 

ертеңі. Елбасы өзінің биылғы жолдауында қазақстандықтар алдында үлкен 

мақсаттар мен міндеттер қойып отыр. Соның бірі «Мәңгілік Ел» - ұлттық 

идеясын жүзеге асыру арқылы өркениетті дамыған 30 елдің қатарына кіру. 

 Әлемдік жаһандану, экономикалық дағдарыс, ғылым мен техникалық 

прогресс сияқты сөздер ХХІ ғасырдың басты терминдеріне айналғандай. 

Баршамызға белгілі ғылым мен техникалық прогресс - ай сайын емес, апта 

сайын әлемге өзіндік жаңашылдығымен, инновациялық жаңа жобалармен, 

ноу-хау технологиялық өзгерістерді алып келуімен ерекшеленуде. Кез келген 

технологиялық өзгеріс қай мемлекеттің болмасын экономикалық дамуында 

белгілі бір деңгейде серпіліс алып келері сөзсіз. Ал ғылыми жаңашылдыққа 

ілесе алмаған мемлекет экономикалық дамуында қандай да бір 

қиыншылықтарға тап болатындығын әлемдік тәжірибе жиі-жиі көрсетуде. 

 Бүгінгі күні өкінішке орай «ғылым» және «жастар» сөздерінің арасында 

байланыстың жоқтығы, алшақтық байқалады. Оның басты себебі: ғылымның 

белгілі бір деңгейде престижінің жоқтығынан, болашақ перспективалардың 

анықталмағандығынан және қаржылық кіріс көзінің аздығымен түсіндіріледі. 

Осындай факторлар ғылымды дамытудағы оның бағасын (құнын) және 

қызығушылығын жоққа теңестіріп тастайды. Жастардың ғылыми және 

зияткерлік потенциалын дамыту біздің мемлекеттің  дамуында өзекті сұрақ 

болып табылады және оны іске асыруда белгілі механизмдерді ойлап табумен 

шектелмеуі қажет. Олай болса ғылымның дамуы мен жастардың онда 

қаншалықты үлесінің бар екендігіне  тоқталайық. 

 Алдымен жастарға тоқталайық: 

 ҚР статистика агенттігінің мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 14-29 жас 

аралығындағы жастар саны шамамен 4436210 адамды, немесе жалпы халық 

санының 27,1% құрайды. Жастардың көпшілігі, яғни 57,6% қалаларда тұрады. 

Қала жастарының саны 2397000 адамды құраса, ал ауыл жастарының саны – 

2039210 адамды құрайды екен. 

 Ал енди ғылымға келетін болсақ: 

Ғылымның дамуында негізгі бес басым бағыт анықталған, олар: 

-         энергетика; 

-         шикізатты және өнім тереңдетіп өңдеу; 

-         ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар; 

-         өмір туралы ғылым; 



131 
 

-         елдің зияткерлік әлеуеті. 

 Әлемдік дамыған елдерде жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде 

әлемдік экономикалық дамудың жаңа үлгісі пайда болғанын көрсетеді, оның 

негізінде – адам капиталы мен инновация ең қымбат ресурс болып 

есептеледі.  Дамыған елдердің табиғи ресурстары бар болғаны 5%-ақ құрайды, 

18% - өндірістік капитал, ал негізгі - 77% білім мен табиғи қорларды тиімді 

басқара білу құрайды, бұл дегеніміз дамыған елдерде негізгі басымдылық– 

адами зияткерлік әлеуетіне берілетіндігін көрсетеді. 

 Қазақстанда 400-ден аса ғылыми мекемелер бар, олардың 95 – 

мемлекеттік ғылыми институттар, 121 жоғарғы кәсіби білім беру мекемелері, 

қалғандары кәсіпкерлік саласы бойынша және коммерциялық емес ұйымдар. 

Елімізде шамамен 18,0 мыңға жуық адам ғылыми жұмыстармен және 

ізденістермен айналысады. 

 Ғылымның дамуында кездесетін негізгі проблемалар олар: 

1. Ғылымды қаржыландыру дамыған мемлекеттермен салыстырмалы 

түрде әлі де төмен деңгейде, орташа ғылымды қаржыландыру ЖІӨ 1,7 % 

құрауы керек. 

2. Материалдық-техникалық базаның әлсіздігі. Жаңа заманауи құрал-

жабдықтардың жетіспеуі, қолда бар жабдықтардың көпшілігінің ескіруі. 

3. Мемлекеттің ғылыми инфрақұрылымында халықаралық 

стандарттардың аз қолданылуы; GLP (Good Laboratory Practice – Надлежащая 

лабораторная практика), GMP (Good Manufacturing Practice – Надлежащая 

производственная практика), GSP (Good Scientific Practice –Надлежащая 

научная практика). 

 4. Ғылыми кадрлардың қартаюы және жастардың ғылым саласына аз 

келуі. 60 жастан асқан ғылым докторлары - 17 %; 40 жастан асқан ғылым 

кандидатары – 34,0%, Ғалымдардың орташа жасы 55 ж. Мамандардың қартаю 

тенденциясы әлі де сақталуда. Соңғы 10 жылдың ішінде 60 жастан асқан 

ғалымдар саны 12,7% - 17,5% дейін жетіп отыр. 

 5. Ғылыми ізденістердің төмен нәтижелілігі. 20 мың ғылыми 

жұмысшыға 3-4 халықаралық патент. Елдегі өнертабысқа сұраныс 1 млн. 

адамға 93,6 құрайды, ал бұл көрсеткіш Ресейде - 195,9; Германияда – 582,6; 

Ұлыбританияда – 289,7; АҚШта – 741,8; Кореяда–2591,5; Жапонияда–2720,7. 

Қазақстандық ғалымдардың әлемдік деңгейдегі ғылыми еңбектерін жариялау 

үлесі  0,021 %, бұл көрсеткіш бойынша көш басында АҚШ -  22 %, Кытай – 

10,2 %, Жапония – 6,1 %, Ресей – шамамен 2 %. Орташа есеппен шетелдік 

басылымдарда қазақстандық ғалымдардың жылына 450-500 мақаласы 

жарыққа шығады екен. 

 6. Шетелдік ЖОО-да оқуын аяқтаған және тағылымдамадан өткен жас 

ғалымдар мен оқытушылар үшін елге оралғаннан кейін ғылыми жұмысты 

жалғастыруға жағдайдың жасалмауы, шетелдік стандарттарға сай ғылыми 

ортаның жоқтығы, мүмкіндіктердің шектеулі болуы. 

 Оң бағытта жасалынып жатқан жұмыстар да жок емес. ЖОО-ғы ғылыми 

зерттеулер 2010 жылғы 33%-дан 2012 жылы 57 пайызға дейін өсіп отыр. 
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Сонымен қатар Expo - 2017 бүкіләлемдік көрмесі қарсаңында ғылым 

инфрақұрылымын модернизациялау бойынша көптеген жұмыстар 

жүргізілетіні анық. Бұл көрменің еліміздің инновациялық дамуына үлкен 

серпіліс беріп, Қазақстандық ғылымды жаңа жоғары деңгейге шығарары 

сөзсіз. Соңғы 3 жылдың ішінде ғылымға 3000 мың жас мамандар тартылған, 

олардың көпшілігі отандық ЖОО-ң магистрлары мен PhD докторлары. 3000 

жуық жастар «Болашақ» бағдарламасы бойынша әлемнің 32 елінде білім 

алуда. 

 Республикалық портал жүйесінің мазмұны 

 Әрбір білім беру ордалары, ғылыми орталықтар, шығармашылық 

мекемелер білім алушылар үшін пәндік олимпиадалар, өнер сайыстары, 

спорттық сайыстар, әлеуметтік-ғылыми жобалар, ғылыми практикалық 

конференциялар және т.б. туралы хабарламаларды өз порталдарына (веб-

парақшаларына) салып отыратыны рас. Өз мекемелерінен бөлек, өзге 

мекемелерде болып жатқан жаңалықтардан өз білім алушылары хабардар болу 

үшін сол мекеменің пресс-қызметкерлері өз парақшаларына барынша енгізуге 

тырысады.  Бірақ, сөздің шыны керек, толық республика деңгейінде өткізіліп 

отырған конкурстық хабарламаларды әр мекеме өз порталдарына толықтай 

салмайды. Әрине, бүкіл Республикада болып жатқан жаңалықтардан хабардар 

болу, оны өз порталдарына салу тіпті де мүмкін емес нәрсе. Соның 

нәтижесінде білім алушылар толыққанды республикалық, халықаралық 

сайыстардан хабардар болмайды. Қазіргі жастардың алдына әкеліп бермесең, 

олар өзі ізденбейтіні рас (барлығына қатысты емес).  Сол үшін республикалық 

ортақ портал құрып, білім алушыларға қолайлы жағдай жасаған жөн деп 

санаймын.  

 Мәселен, өзіме келетін болсам, 1 жылдың ішінде 30-дан аса ғылыми 

конференцияларға қатыстым. Тең жартысына өзім барып қатыссам, біразына 

онлайн режімде қол жеткізген болатын. Бұл конференциялар туралы 

ақпараттық хаттарды ерінбей, Республикамыздағы барлық оқу орындарының 

парақшаларына кіріп, «Ғылым» бөлімінен өзім іздеп таптым. Бір түсінгенім, 

конференцияларға қатысу – өзге білім алушылармен тәжірибе алмаса отырып, 

білім деңгейінді арттыруға мүмкіндік береді екен. Бірақ айтып кететін жайт, 

бұл конференция туралы хабарламаларға қол жеткізу мен үшін біраз қиындық 

тудырды. Ал, енді, ойлаңыз, ниеті бар, бірақ мен секілді іздеп табуға 

құлшынысы жоқ жастар бұл жаңалықтардан қалай хабардар болады? Сол 

себепті айналысуға ниеті бар білім алушылардың санын көбейту үшін оларға 

қолайлы жағдай жасаған абзал. Соның нәтижесінде, еліміздің экономикасы 

қарқынды дамып, білікті жастарымыздың арқасында келешегіміз жарқын 

болады. 

 Осы күнге дейінгі жұмыс атқаратын «Неупости.нет», «Гранты.кз» және 

т.б. порталдарымен ішкі мазмұны және порталдың жұмыс істеу мақсаты 

жағынан ұқсас келеді. Бірақ бұл порталдың олардан негізгі артықшылықтары 

келесілер: 
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 Қолдануға ыңғайлы. Порталдың ішкі мазмұны мен дизайны өте ыңғайлы 

құрылған. Яғни, әр оқырман өзіне керек байқау бағытын таңдай отыра, 

ақпаратқа оңай қол жеткізе алады. «Байқаулар» бөлімі өз ішінде байқау 

бағытына байланысты 5-ке бөлінген, олар:  

 білім және ғылым (тест, пәндік олимпиада, конференция, ғылыми 

жобалар, семинар,форум және т.б.); 

 мәдениет және өнер(ән, би, аспаптар байқауы, кино,театр,проза, 

поэзия, дебат, жайдарман, сурет, графика, мүсін және т.б.); 

 қоғам және инновация (стартап жобалар, әлеуметтік жобалар, 

бизнес бастау, үздіктер байқауы және т.б.); 

 спорт (спорттық жарыстар, спортикиада, олимпиада және т.б.); 

 бұқаралық ақпарат  құралдары (мақала, репортаж, бейнебаян және 

т.б.). Ақпарат үш тілде ұйымдастырылатын болады. 

 Қатысуға тиімді. Бұл порталдың басқалардан негізгі 

артықшылығы осыда. Порталдың оқырмандары арасында рейтинг 

ұйымдастырылады. Яғни, әр оқырман байқауға қатыса отыра, байқау 

деңгейіне байланысты ұпай жинайды. Байқаудың деңгейі жоғарлаған сайын, 

ұпай саны да өседі. Балл шкаласын келесі кестеден көруге болады: 
  

Деңгей Гран-

При 

1 2 3 Қатысқаны 

үшін 

Қалалық не жергілікті 5 4 3 2 1 

Облыстық  10 9 8 7 6 

Республикалық  15 14 13 12 11 

Халықаралық  20 19 18 17 16 

 

 Ұпай қою қалай жүзеге асады? Ең алдымен, біз байқау 

ұйымдастырушыларымен келісімшартқа отырамыз. Ол келісімшартта екі 

талап айтылған: біріншісі – байқау жариялау жарнасын төлейді; екіншісі – 

олар өздерінің байқау ережелерінде әрбір оқырманға порталға тіркелу 

қажеттігін талап етеді. Байқау өткен соң келісімшартқа отырған 

ұйымдастырушылар жеңімпаз оқырмандардың тізімін береді. Сол 

оқырмандарға байқау деңгейіне байланысты ұпай қойылады. 

 Ұпай жинаудың пайдасы неде? Ұпай жинау арқылы әр білім алушы өзі 

туралы әлемге хабарлайды. Яғни, жоғарыда айтып кеткендей, әр оқырманның 

жеке кабинеті болады. Ол кабинетте олар туралы, олардың жетістіктері туралы 

ақпарат жазылады. Кез келген ұйым олар туралы ақпарат алады. Осының 

арқасында білікті , білімді жастар далада қалмайды. Мысалға, бакалавр кезінде 

жақсы оқыған студенттен керемет магистр шығуы мүмкін. Бірақ оның 

магистратурада оқуға қаражаты жеткіліксіз. Осындай жағдайда білімді жастар 

өздерінің жетістіктерінің арқасында портал ұйымдастырған рейтинг арқылы 

өкімет көзіне көрінетін болады. Демеушілер тарапынан әр ай сайын байқау 

бағыттары бойынша үздіктер марапатталады. Сонымен қатар, үздік 

шыққандар бас қосып, болашаққа жаңа жобалар туралы ой бөлісіп, идея 

алмасады 
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 Порталдың негізгі қолданушылары кімдер? Оқушылар, студенттер, 

магистранттар, докторонттар және кез келген маман иелері.  

 Бұл жобаның жаңашылдығы неде?Әр білім алушының еңбегін лайықты 

бағалаған жөн. Біздің мемлекетте білімді, ой-өрісі кең, жан-жақты жастар көп, 

бірақ материалдық қаражаттың жоқтығынан өздерін ары қарай дамыта 

алмайды. Сол себепті басқа салаға кетіп қалу немесе ауылда, ауданда қалып 

қоятындары да бар. Сондықтан да бұл порталдың басты мақсаты – сондай 

жастарды жоғарыға көрсету, елге таныту, қоғамдағы беделін арттыру. 

Олардың қол жеткізген жетістіктері сөрелерде жатуы керек. Олар бүкіл ел 

көре алатын базада тіркелуі қажет. Әрине, әр қолданушының жеке кабинетіне 

сол күнге дейінгі жеткен жетістіктерін тіркеместен бұрын, әр дипломы, әр 

марапаты қатаң түрде тексерілетін болады. 

 Неге дәл сіздің порталыңыз өзге порталдардан тиімді? Бәсекелестік 

әрбір белсенді білім алушыны одан әрі дамытады. Олардың басқалардан 

мықты екендігін дәлелдеу үшін жағдай жасайды. Дәл осы портал 

ұйымдастыратын рейтингтің арқасында еңбегінің лайықты бағалайтынын біле 

тұра олар одан әрі өзін дамытумен айналысады. 

 Жобаңызды тиімді ұйымдастыруда қандай технологияны 

пайдаланбақсыз? Әрине, әр қолданушыға ақпарат алу қолайлы болуы үшін 

мобильді қосымша шығаратын боламын. Соның арқасында әр оқырман 

байқаулар туралы ақпараттардан уақтылы хабар алып отырады. 

 Жобаның шығыны мен кірісі қандай болмақ? «INTER-action» 

ақпараттық және білім беру порталы, негізінен, 4 қабырғадан тұрады, олар: 

портал қызметкерлері, қолданушы оқырмандар, байқау ұйымдастырушылары 

мен демеушілер. Әр «қабырға» үшін бұл портал тиімді. Қалайша? Портал 

қызметкерлері байқау ұймдастырушылар тарапынан төленетін қаражатқа 

жұмыс жасайды. Яғни, әр байқау ұйымдастырушы мекеме өздерінің 

байқаулары жайлы ақпаратты порталға шығару үшін арнайы жарна төлейді. 

Ал қолданушы оқырмандарға қандай пайда? Ол туралы жоғары да айтып 

кеткен болатынмын. Яғни, олар байқауларға қатыса отыра, қатысқан байқау 

деңгейіне сәйкес балл жинайды. Әр ай сайын ең белсенді қолданушыға 

демеушілер тарапынан ақшалай не заттай сыйлыққа ие болады. Ал негізгі 

пайда, олардың жетістіктері әр республика аймағында тұратын оқырмандар 

олар туралы ақпаратпен таныса алады. Алдында айтып кеткендей, қаражат аз 

белсенді жастарға одан әрі дамуы үшін жол ашамыз. Оларды елге, 

басшылыққа жария етеміз. Бұл оқырмандарға үлкен стимул береді. 

Ұйымдастырушыларға қандай пайда әкеледі? Ұйымдастырушылар өздерінің 

байқауларына қатысатын қатысушылардың саны көп болатындығына сенімді 

бола алады. Өйткені, жоғары айтқандай, әр қолданушы оқырман кез келген 

байқаудан балл жинауға тырысатын болады. Ал демеушілерге келетін болсақ, 

бұл портал арқылы біз  республика тұрғындарын толық қамтуға тырысамыз. 

Яғни, бұл дегеніміз, демеушілеріміз өздерінің тауарларын тиімді жерде 

жарналамалай алады. 
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 Қорыта айтқанда, экономикасы мықты мемлекеттің өзге 

мемлекеттерден артықшылығы, әрине – білім, ғылым және жаңа технологияда. 

Біздің жастар – қазіргі таңда қоғамның қозғаушы күші екенін ұмытпайық. 

Олар заман ағымымен өсіп, инновациялық технологияларды игере отырып, 

маңызы жоғары жобалар ұсынуда. Ол жобаларды халықаралық аренаға 

шығарып, соның нәтижесінде гранттар ұтып алғандар да аз емес. Бір сөзбен 

айтқанда, қазіргі таңда жастарға қолдау баршылық. Мен де басшылықтан 

қолдау алармын деген үмітпен бір жоба ұсынып отырмын. Жоғарыда айтып 

кеткендей, бұл жобаның мақсаты -  жастардың әлеуметтік әлі материалдық 

жағдайын көтеру, қоғам алдында беделін арттыру, қолжетімді білімге жетелеу 

және әрине, мемлекеттің экономикасын дамыту болып табылады.  

 Тарлан тарихтың ертеңі, жасампаз елдің болашағы - парасатты 

қолбасшы мен арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, жалындап тұрған 

жастардың қолында. 

 Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: « Беталысы күнде 

өзгерген алмағайып дүниеде адамзат үшін ешқашан өзгермеген, өзгермейтін 

темірқазықтар бар. Ол – білім! Ол – еңбек!» деген болатын. Шынымен де, 

үздіксіз дамып отыратын бұл заманда ұлттық кодымызды сақтай отыра, еліміз 

үшін адал қызмет атқарып, сізбен біз болып келешегіміздің жарқын болуына 

бірге жол ашайық. Әрине, жоғарыда айтылған жобалар бұл тек ұсыныс. Бірақ 

егер де мемлекет тарапынан бұл жобаларға қолдау табылса, Қазақстан 

тәуелсіздігін бізден ерте алған елдерді шаң қақтырып, экономикасы жоғары 

елдермен иық тірестіре алатын дәрежеге жетеді деген үміттемін.  

 Менің жеке пікірім, егер де осы порталды құрып және әр мекеме осы 

парақшада белсенді жұмыс атқарса, ой-өрісі кең, ғылым мен 

шығармашылыққа жақын білім алушылардың саны асып-тасып кетпесе де, 

бұрынға қарағанда қатары артып,  еліміздің дамуына барлықтары бір жаңадан 

бас, бір жеңнен қол шығарып, кемел елдің болашағын бірге қалар еді. 

Жастарымыз тек өз салаларында ғана емес,сонымен қатар, басқа да салаларда 

жан-жақты, бәсекеге қабілетті маман болып шығатынына сенімім мол. 
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Резюме  

 В статье рассматривается молодежь как особая социально-демографическая 

группа, так же связь между молодежью и наукой. В то же время речь идет о 

государственной оценке и стимулировании студенческого труда, социальной защите 

молодежи, повышении престижа общества, продвижении доступных знаний, развитии 

экономики страны с помощью портала. 

Summary  
 The article considers youth as a special socio-demographic group, as well as the 

relationship between youth and science. At the same time, we are talking about the state assessment 

and stimulation of student work, social protection of youth, increasing the prestige of society, 

promoting accessible knowledge, and developing the country's economy through the portal. 
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 I want to start my essay with the concept of the word WAR. What is it really? 

War. Hard word and hard time. Anyone can say a definition of this word, but only 

the one who saw with his own eyes the war and its consequence, he can say what a 

real war is. War is a political conflict over territory or power between two or more 

parties. As a rule, parties to such a military conflict have quite the same strength, 

why for a long time can not be installed the advantage of one side or another, as well 

as the outcome of the conflict. But this far from the whole definition of this terrible 

word. War is destroyed the old life, orphaned children, death and wounds, hunger, 

poverty and constant fear for their lives, and the lives of their loved ones. It 

hunched mothers who are waiting for their home every day and every night sons 

who have already died protecting their native fields with their breasts. It desperate 

cries of young girls from those villages into which hordes burst  military conquerors. 

 War is a time of courage and courage at the front and in the rear the enemy. 

Everyone knows from history that during World War II our people showed 

steadfastness and fortitude, organizing partisan detachments in forests. Often they 

wielded right under the nose of the enemy, risking dying in terrible torture in case 

of capture. Often partisans became completely still children. Any military conflict is 

fraught with grave consequences and heavy losses. among the population. During 

the aforementioned World War II, a large a number of young people were taken 

abroad to work for the Germans.  

 So thus, the USSR lost its color to the nation. And this is not to mention those 

which were destroyed on the battlefields, in German camps and in mass executions. 

Modern young generations believe that war is the fight of goblins with the elves. 

This is the fault of the parents, the media and domestic television that stuffs us with 

foreign stupid action movies with implausible heroes and plots. Teens think that one 

muscular man can stop not only the army, but even asteroid. If they were more often 

shown domestic old films about war, they would understand that often entire 

regiments perished, defending small town. Maybe then they would learn to respect 

the old veterans in the subway and trams. How little we care about those who saved 

the lives of our ancestors, thereby letting us live and read this article. But there are 

so few veterans left!  

 Each day they have lived is a struggle for survival. And if during the war they 

fought the mortal enemy of the whole people, then now their people, including the 

authorities, have come out against them. Disrespect for adolescents, inattention of 

adults, indifference of power - and already these old people are begging in the street. 

Just because once a war  took away the opportunity to study in them, or crippled. 

War is never forgotten. She always comes in dreams to those who her survived. But 

this does not mean that we, having not seen it, have the right to forget. We live in 
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order to prevent subsequent wars and take care of our old saviors. March 15, 2011 

against the background of the so-called "Arab spring" in Syria began mass anti-

government protests. Opponents of the current regime organized several protests in 

the capital of Damascus. Then anti-government demonstrations broke out in the 

south of the country - in the city of Deraa, located on the border with Jordan. 

 In April 2011, mass demonstrations demanding fundamental reforms began 

throughout the country. Clashes with the police killed people. By the end of 2011, 

the deepest domestic political crisis developed into an internal armed conflict. The 

Syrian leadership, late in the implementation of political reforms, did not keep up 

with the protests. The demands of the Syrian street, at its core Sunni, of democratic 

rights and freedoms, by analogy with other Arab countries, quickly transformed into 

slogans of the overthrow of the ruling regime of Bashar al-Assad (he is Alawite; 

Alawites are a religious minority, an offshoot of Shiism). The International 

Committee of the Red Cross (ICRC) has stated that it regards the conflict in Syria 

as a civil war. 

 The crisis was fueled by its unprecedented internationalization with the 

support of the anti-Assad opposition by regional (Turkey, Arabian monarchies) and 

external (primarily the United States and France) players. The desire of the latter to 

change the regime in Syria at any cost led to the militarization of the conflict, 

pumping up the irreconcilable opposition with money and weapons. The demands 

for the departure of Bashar al-Assad were combined with forced formation as an 

alternative to the regime of "umbrella" opposition structures. The culmination of this 

process was the creation in November 2012 of the National Coalition of Forces of 

the Syrian Revolution and Opposition. 

 On the eve of the US presidential election, it was expected that all 

disagreements would be a thing of the past with Barack Obama. Then Russia and 

the United States, two such strong and powerful countries, will join forces in the 

fight against the common enemy of all mankind. Unfortunately, this was not destined 

to come true, and the alliance led by Russia continued, through unreasonable and 

deceitful accusations, to wage a battle with world terrorism, while the United States 

did not stop pursuing purely selfish goals, such as ousting Russia and Iran from the 

region. Syria has long been a political opponent of the United States. Since the 60s 

of the last century, the ideologies of the SAR have been close to the values of 

socialism and anti-imperialism, which made it a rival to the United States in the 

Middle East region. In addition, Syria not only adhered to a socialist political course, 

but also intervened in the affairs of other Middle Eastern countries, which further 

irritated the American political elite. For example, the Syrian leadership promised 

to take part in solving the Palestinian problem, and, therefore, side by side with other 

states to oppose Israel, which was and is an ally of the United States, while some 

Arab countries, for example, Tunisia made it clear that they will not and cannot 

interfere in the affairs of other countries and generally interfere with the USA in any 

way, and therefore were left alone. 

 The previous Syrian president, Hafez al-Assad, was firm and decisive, which 

is necessary for the Middle Eastern leader, especially during the difficult period 



138 
 

when he ruled the country. He was uncompromising in matters relating to the United 

States, and therefore the American leadership did not hope that Syria would become 

an ally of America. Then in 2000, Bashar al-Assad came to power. He studied in 

England, and therefore it seemed to the US political elite that he would be more loyal 

with its representatives than his father. But he continued the political course of Hafez 

al-Assad and did not want to get closer to the United States to the detriment of 

national interests. For example, he forbade American companies to participate in the 

development of oil fields, thereby causing dissatisfaction with the US leadership. 

However, Bashar al-Assad could not prevent the war. Whatever he did, the war 

would still start, because the United States needed it. Both at the beginning of the 

war and to this day, the United States uses far-fetched pretexts, one of which was 

the recent charge of carrying out a chemical attack in the city of Duma on April 7, 

2018, despite the fact that the “evidence” of such an act of aggression was very 

inconclusive. 

 The purpose of the uninvited appearance of the Americans was to create a 

situation of controlled chaos that allows you to keep control of previously rebellious 

states, overthrow unfavorable regimes and put obedient governors in the place of 

previous leaders of these countries. In this case, war is only a means, albeit 

expensive, but very effective and often used by the Americans. Forces supported by 

the United States rapidly conquered new territories thanks not only to financial 

assistance, but also to the supply of weapons, the services of foreign advisers and 

the supply of information. Also, terrorists often used artillery, which is a significant 

advantage in waging a desert war. 

 Unfortunately, it is too early to talk about the final victory over terrorism. The 

situation in Syria, as in many other Arab countries, remains unstable. There is a 

threat of its collapse. In this country, surprisingly, for a long time people lived 

together, professing many different religions. They always lived in peace and 

friendship, but this will be repeatedly tried by enemies. They will seek contradictions 

in order to split the country. In the American press, Assad and his Alawite clan are 

often condemned for allegedly not allowing representatives of other faiths, who 

make up the majority, to power. But such attempts by American propaganda to sow 

discord among the Syrians are futile, since for a very long time they have been living 

together and religious differences do not share Syrian society. Only Russia can 

maintain order and at the same time reckon with the leadership of Syria, 

remembering that this is not the Middle East Federal District, but a sovereign state, 

which, for example, was forgotten by the US elite, having ordered the introduction 

of troops without any official invitation from Syria, and now also refusing to leave 

the country without any objective reasons for further stay. 

 The situation in Syria is both a political and a military defeat for the United 

States. The terrorists in Syria are almost defeated, which means that the Americans 

will not be able to help out “their own people” and they will have to make 

concessions in order to somehow save face. The recent missile attacks on the 

territory of the Syrian Arab Republic are also unlikely to pose a danger to world 

stability and, contrary to the opinion of people who believe that the war in Syria 
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could entail the Third World War, the conflict will not go beyond the Arab world. 

The Americans do not attack the positions of Russian troops in the SAR, therefore, 

they reasonably fear a big war, and the previously mentioned downed "smart 

missiles" are nothing more than a muscle game that can not significantly change the 

situation. The presence of American troops in Syria is not safe for themselves. 

Neither the Syrians nor their allies are pleased. 

 Trump announced his desire to begin the withdrawal of troops from Syria, 

which will not happen, because this would mean a final political defeat and too much 

a blow to the reputation of the United States.  
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Түйін 

АҚШ-тың саяси элитасы Сириядағы ықпалын толығымен жоғалтуға ешқашан 

келіспейді, бұл елде Ресей әскерлерінің болуына жол бермейді. Алайда Сириядағы 

содырлардың жеңілуі бүкіл әлемдік терроризмнің жеңілгенін білдірмейді. Өкінішке орай, 

бұл жауда дауылды алып, бейбітшілікті жариялай алатын капитал жоқ. Терроризм ел, 

халифат немесе басқа нәрсе емес, тактика болып қала береді. Оны қаржыландыру тоқтап 

қалмайды, және қазіргі уақытта терроризмді тоқтата тұруға болады, ал оны жеңу алыс 

әлемге, бүкіл әлем ортақ дұшпанға қарсы тұра алатын кезде келеді. 

 

Резюме 

Политическая элита США никогда не согласится полностью потерять свое влияние в 

Сирии, что не позволит распространить присутствие российских войск в стране. Однако 

поражение боевиков в Сирии не означает поражения всего мирового терроризма. К 

сожалению, у этого врага нет капитала, который мог бы быть взят штурмом и провозглашен 

мир. Терроризм остается тактикой, а не страной, халифатом или чем-то еще. Его 

финансирование не прекращается, и на данный момент можно только сдерживать 

терроризм, а победа над ним лежит в более отдаленном будущем, когда весь мир сможет 

объединиться против общего врага. 
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ӘОЖ 94 (4/9) 

Көмекова Мөлдір Оралхановна 

«Тұран» университеті Аймақтану және халықаралық 

қатынастар кафедрасының аға оқытушысы 

 

«ЖАҢА ӘЛЕМДІК ТӘРТІПТІҢ» ТҮРІК МОДЕЛІ 

 
 Кілт сөздер: сыртқы cаясат, геосаясат, еуропа, ислам, идеология, пантүркизм. 
 

 «Жаңа әлемдік тәртіптің» түрік моделі жаһандық проблема болып 

табылады және қазіргі заманғы әлемге елеулі әсер етеді. XX ғасырдың соңы 

әлемдегі хаоспен және соғыстармен ерекшеленді. Бұл жағдайда Түркия аса 

қолдау көрсетуге және әлемдік саясат пен мәдениетке ықпал етуге ұмтылады. 

Түркияның бұрынғы президенті Т. Озал өз уақытында: «XXI ғасыр Түркияның 

ғасыры болады» деп жариялаған болатын. Түрік үлгісі-бұл әлемдік үстемдік 

теориясының жаңа нұсқасы.  

 Ислам идеясы «Ұлы Тұран» идеясына бағынады, ол оны өзінің геосаяси 

империялық мақсаттарына тағы бір ұйымдастырушы және идеологиялаушы 

күш ретінде бейімдеді. Еуропа Түркияның  еуропалық өркениетке ұмтылу 

қатесін жасайды. Түркияның зерттеу жөніндегі еуропалық орталығының 

жетекшісі Мерт Эрсин: "Қырағы болыңыздар - Еуропа табалдырығында қой 

терісінде қасқыр пайда болды!" деп ескертеді. Түрік Республикасының  Кемал 

Ататүрік заманынан бастап құқықтық, зайырлы мемлекеттің сыртқы белгілері 

бар. Түркия басшылары пантүркизмнің экспансионистік идеологиясына өзінің 

бұрынғы позициясын ауыстыруды шешті.  

 Түрік моделінің екі нұсқасы бар: ресми және дәстүрлі. Олардың жалпы 

мазмұны - пантүркизмнің, қазіргі әлемнің тұрақсыздануының маңызды 

элементінің идеологиясы мен тәжірибесі, ғаламшардың әр түрлі нүктелерінде 

соғыстарды өршітудің факторы болды. Ол ғаламшардың көптеген 

мемлекеттерін Адриатикадан Қытайға дейін және Мәскеуден Үндістанға дейін 

бөлуге және олардың аумақтарының аннексиясына олардың халықтарын 

мекендейтін геноцидпен бір мезгілде бөлуге бағытталған. Түркия президенті 

Сүлеймен Демирел "Адриатикадан Ұлы Қытай қабырғасына дейін созылған 

Түрік әлемі "туралы мәлімдеді. Пантүркизм "жаңа әлемдік тәртіптің" қаупін, 

дәлірек айтқанда тәртіпсіздік көптеген мемлекеттердің халықтары жақсы 

сезінеді. [2]. Сыртқы саясатта түрік моделі бірқатар факторларда көрінеді. 

Ресей-түрік қатынастары конфронтациялық болып табылады. Бұл Түркия 

бұрынғы КСРО геосаяси кеңістігінен Ресейдің орнын басу және ығыстыру 

саясатын жүргізуіне байланысты.  Түркия ТМД-ның бірқатар 

республикаларын өз сателлиттеріне айналдыруға ұмтылады.    

 Ол бір жақты тәртіпте Босфор және Дарданелланың бұғазындағы кеме 

қатынасы режимін өзгертті, бұл Ресей мүдделеріне нақты қауіп төндіреді. 

Соңғы жылдары еуроазиялық көлік және энергетикалық инфрақұрылымды 

Ресейдің айналып өтуіне, бірақ Түркия атынан басты буынмен әзірлеу процесі 

белсенді жүріп жатыр. Түркияның пантүркизмдік элиталары Ресей мен 
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Украинаның бөліну және олардың маңызды аумақтарының аннексиясы 

жоспарларын әзірлеуде. Бұған көз жеткізу үшін пантүркизмдік идеологтарын 

оқып, соңғы жылдары белсенді шығарылатын "Ұлы Түркия" карталарын 

зерттеу жеткілікті. Пантүркизмдік элиталары ұтылған орыс-түрік соғысы және 

олардың аумақтық нәтижелерін тексеру үшін реваншты армандайды. Түркия 

президенті Сүлеймен Демирел Украинаға сапары барысында Қырым 

татарлары ретінде 600 мың түрік азаматын Қырымға көшіру туралы ұсыныс 

жасады, бұл Қырымдағы жағдайды тұрақсыздандырады. Армян-түрік 

қатынастарында елеулі проблемалар бар. Бұл мәселелер Түркияның 1915-1922 

жылдардағы армяндарға қатысты геноцидты айыптамағаны және оның 

моральдық, саяси, аумақтық және экономикалық салалардағы салдарын 

жоймағанымен айқындалады. Қазіргі уақытта Түркия Армения 

Республикасының құқыққа қарсы қоршауын жүзеге асыруда, оған қарсы 

милитаристік истерияны айтады, алайда Еуропарламент 1915 жылы 

Арменияға қарсы геноцидты айыптады. Болгария мен Түркия арасында   

 Болгариядағы "этникалық түріктер" (помак) проблемасының жасанды 

үлкейтуімен және Болгариядан оның оңтүстік-шығыс облыстарынан бас тарту 

жөніндегі пантүркизмнің осы жоспарларымен байланысты келіспеушіліктер 

бар. 80-ші жылдардың соңында түрік армиясының басшылығы Болгарияның 

оңтүстік аудандарын басып алу бойынша "күміс ай" жоспарын жасады. [3]. 

Сонымен қатар, болгарлар 1913 жылы Түркия Болгарияның Адрианополь 

облысын аннексиялағанын ұмытқан жоқ.Антагонистік қайшылықтар 

құрлықтық қайраң, Эгей теңізінің аумақтық сулары, әуе кеңістігі, ұлттық 

азшылықтар, Имрос және Тенедос аралдарының (1923 жылы Смирннің 

азиялық грек облысымен бірге Түркиямен аннексияланған) мәселелерінде 

грек-түрік қарым-қатынастарын анықтайды.   Грекия аргументтеу Түркияны 

Имрос және Тенедос аралдарындағы этникалық тазалау саясатына айыптайды. 

Осы қарама-қайшылықтардың барлығы Түркиямен соғысты бірнеше рет 

шиеленістіреді. Түркия соңғы уақытта грек аралдарына жақын орналасқан 

Түрік Эгей армиясының әскери күштері мен десанттық құралдарын (шамамен 

170 мың адам) өсіруде. Грекия  

 Солтүстік Грекия мен Эгей теңізіндегі түрік қатеріне қарсы тұру 

қажеттілігін қарастыратын жаңа әскери доктринаға байланысты қорғаныс 

жоспарлаудың барлық жүйесін қайта қарады. Грекияның Премьер-министрі 

Констан-тинос Симитис Түркияның Эгей теңізіндегі грек аралдарына деген 

талабы соғысқа әкелуі мүмкін деп мәлімдеді. Грузияға қатысты пантүркизмдік  

элиталардың Месхетия мен Аджарияға белгілі бір түрлері бар. Пантүркизмнің  

Румыниядан Добруджаны аннексиялау жоспарларына қатысты 

румындықтардың үрейлері ұқсас.Түркия президенті Сүлеймен Демирел 

"Түркия Балқан, Қара теңіз, Кавказ және Таяу Шығыс арқылы созылып жатқан 

сақинаны өз айналасында құрайтынын"ашық мәлімдеді. Кипрге қатысты 

халықаралық терроризмнің түрік саясаты Солтүстік Кипрді басып алуға және 

осы аумақта түрік колонистерінің әскери қоныстарын құруға 

бағытталды.Иран "Ұлы Тұран" және "Ұлы Әзірбайжанды" құру 
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бағдарламаларына қатты алаңдаулы. Осы екі жоспар да Әзірбайжан 

Республикасына ешқандай қатысы жоқ, байырғы Иран облысы 

"Әзірбайжаннан" бас тартуға бағытталған. «Әзірбайжан» географиялық 

термині Солтүстік Иранның кейбір провинцияларымен тарихи қарым-

қатынасқа ие, бірақ ешқашан қазіргі Әзірбайжан Республикасының 

территориясына енбеді, ол 1920 ж. Ирандықтардан бұл атауды, ең алдымен, 

оны жасанды түрде армяндардың, лезгиндердің, талушылардың, удистердің, 

аварлардың тарихи жерлерін атау мақсатында алды, екіншіден, болашақта 

Иранға территориялық наразылықтар білдіру үшін атады. Иран мен Түркия 

арасындағы қайшылықтар Түркияның Орта Азиядағы экономикалық 

экспансионизмі мен ирандық тауарлардың (түрік тауарларына қарағанда) 

Орталық Азия нарығынан жасанды түрде ығыстырылуына әкеледі.Араб 

мемлекеттеріне қатысты Түрік билеуші элиталарының экспансионистік 

жоспарларын атап өту қажет. Сирия мен Ирактың Түркиямен қарым-қатынасы 

өте қиын. Бұл Сириядағы Александрет облысының 1939 ж. Түркиямен 

аннексиямен байланысты. Кейін Түркия Сирияға (Алепия ауданы) және 

Иракқа (Мосуль ауданы) жаңа аумақтық наразылықтарын білдірді. Мұнайға 

бай Мосуль ауданы 90-шы жылдары қайта жанданды. Түркия Сирияның су 

ресурстарына (Тигр және Евфрат өзендері) қатысты қатаң саясат 

жүргізуде.1991жылы суға байланысты мәселе қан төгіспен аяқталуға сәл 

қалды.  Сол жылы Анкара Ататүрік атындағы бөгетінің су қоймасын толтыру 

үшін Евфрат суының едәуір бөлігін бір айға кесіп тастады.. Осы жоба 

аяқталғаннан кейін, араб мамандарының пікірінше, өз су қажеттіліктерінің 

90% - ын Евфрат өзенінің есебінен қамтамасыз ететін Сирияға су ағысы 

жартылай қысқарады,  ал өзен Ирактан жеткенде, оның су көлемі үштен біріне 

дейін төмендейді. [4]. Сириямен және Ирактармен шекарада түрік 

армияларының жоғары концентрациясы өңірдегі шиеленіске ықпал етеді. 

Югославия мен Босниядағы Сербия Республикасы түрік экспансионизміне 

белсенді түрде қарсы тұруда. Босниядағы соғыс негізінен  

 Анкарадан басталды. Түркия серб халқына қарсы геноцидтегі "Босния 

және Герцеговина Республикасының" мұсылман басшылығын мақсатты түрде 

қолдайды. Түрік үкіметінің мақсаты-Балқандағы өз әсерін бекіту үшін 

плацдарм жасау. Түрік жалдамалылары Боснияда «мұсылмандар» жағында 

соғысқан. Маңызды геосаяси өзгерістер Түркиямен аннексияланған  Күрдістан  

мен Батыс (Түрік)  Арменияда орын алуда. Күрдістанның  мемлекеттілікке қол 

жеткізу процесі қайтымсыз болып табылады. Соңғы 10 жылда Күрдістандағы 

соғыс 14 мың адамның өмірін қиды. Батыс (Түрік) Армения аумағындағы 

геосаяси процестер қазіргі геосаясаттың дербес субъектісі ретінде соңғысы 

болу үшін объективті жағдай жасайды. Батысармян халқы, ішінара осы 

аумақта тұратын (150 мың христиан және 2-ден 4 млн-ға дейін исламды 

қабылдаушылар) 1915-1922 жж. армян геноцид жылдарында Түркиямен 

ішінара жер аударылған және диаспорада (4 млн. адам) болған, осы аумақта 

өзін-өзі анықтау үшін тарихи және заңдық құқықтары бар. Күн тәртібіне 1920 

ж. Батыс Арменияның Түркиядан тәуелсіздігін анықтаған Севр шартын 
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әлемдік қоғамдастық мойындау туралы мәселе қойылды. Р. Роллан атап 

өткендей, Ұлы халық өзі үшін кек алмайды, ол құқықты қалпына 

келтіреді.Осылайша, көптеген елдерді олардың  пантурандық 

экспансионизмге қарсы ортақ геосаясаты біріктіреді.  БҰҰ-ның жарғылық 

және бағдарламалық құжаттарына сәйкес Түркия саясаты БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінде талқылаудың тақырыбына айналуы тиіс. Көптеген елдердің 

мемлекеттік мүдделеріне Шығыс-Жерорта теңізі аймағындағы    

 Түркия пайдасына күштер теңгерімінің бұзылуы еш сәйкес келмейді. 

Стокгольм халықаралық зерттеулер институтының мәліметтері бойынша, 

көптеген елдердің әскери шығындары соңғы жылдары қысқарды, бірақ 

Түркияда керісінше өсті. [5]. Қарулы күштерді жедел техникалық қайта 

жарақтандыруға Еуропадағы әдеттегі қару-жарақты қысқарту туралы шартқа 

қол қойған барлық мемлекеттерден Түркия  осы қысқарту қолданылмайтын 

жалғыз ел болып табылады. Пантүркизмге қарсы тұруда Шығыс Жерорта 

теңізі халықтарының бірыңғай еркіндіктің қалыптасуы Түркияның жауапты 

саясат жүргізуге қайта бағдарлануына объективті түрде әсер етеді. Түркияны  

экономикалық апат қаупі де итермелейді. Түркия үшін жалғыз құтқарылу 

жолы  Шығыс Жерорта теңізі елдерімен тату көршілік және құқықтық 

қатынастар орнату болып табылады. 
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Резюме 

 В этой статье исследуется вопрос пантюркизма, который в условиях  мирового хаоса 

имеет возможность реализовать свои идеи. Опасность заключается в том, что в настоящее 

время Турция искусственно создаст региональную сверхдержаву, что позволит ей 

вмешиваться в дела многих государств и практически навязывать свои интересы.  

 

 

Summary 

 This article explores the issue of pan-Turkism, which in the conditions of world chaos has 

the opportunity to realize its ideas. The danger is that Turkey will now artificially create a regional 

superpower, which will allow it to intervene in the affairs of many states and practically impose 

its interests. 
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Introduction 

This topic is very important nowadays, because it may lead to social instability 

of the country. Geographically, Kazakhstan located in Central Asian region, which 

in pre-Islamic period had Iranian, then Turkish involvement and Soviet Union. In 

these cultures, in families dominated patriarchal system, but, equality at work places 

existed. However, strikes against government and radical feminism level increasing, 

which scares, because it is danger for national security.  

In this article author wrote about reasons of feminist’s strikes against 

government by using survey results and interviews from social activist and member 

of KazFem movement in Kazakhstan as primary source.  

Is inequality in Kazakhstan myth or reality? As an answer to this question 

author will provide with statistics from United Nations official web-site and statistics 

of National Commission of Kazakhstan. Also, will be quantitative analysis on the 

laws of Kazakhstan on violation of rights of women.  

Third part of the article will be dedicated to radical feminism movements, 

which are at least not ethical in society.  

Main part 

I. What is gender equality and history of gender equality in 

Kazakhstan? 

Everyone is talking about gender equality, its good and bad sides, its 

importance, the rate of domestic violence, equality at work places. However, not 

everyone can surely say what is it. According to the European Institute for Gender 

Equality, Gender Equality isequal rights, responsibilities and opportunities of 

women and men and girls and boys [1]. It is not putting women’sor men’s right 

higher or violent rights.  

Since the appearance of the concept of Gender Equality, 111 years ago on the 

first strike for gender equality in New York, till nowadays it becomes more and more 

relevant. Activists movement for gender equality in Kazakhstan starts from the end 

of XIX century, when in Soviet Union for the first time was opened schools for 

Kazakh girls. In that school studied 243 girls for the 1889 year. It continued with 

opening of schools for girls in all regions of the Union. First idea of activists of 

Kazakhstan was to get access to education for girls, and on this topic in 1907 were 
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held first meeting. First amendment in law on gender equality was done by 

Bolsheviks, to maintain equal work conditions for both genders. It was noted at the 

XVIII Congress that the USSR became a country with almost universal literacy 

(including in the national republics), the number of women with higher and 

secondary specialized education was 864 thousand people, and the number of female 

specialists in USSR rose to 36% [2]. In addition, it was thanks to the women's 

councils during the Eastern Front on World War II, that women organized work in 

the production area in the rear, and “garden teams” were created that grew vegetables 

on the territory of enterprises (primarily for feeding children), worked on combiners 

and tractors. Also, Kazakh women participated in war.  

The next wave of active strikes of activists came with the appearance of 

feminism concept in Kazakhstan.It started with the creation of the United Nations 

and its body on women rights, when Kazakhstan become a member. Those strikes 

for equality to do business, to be involved in politics. 

II. The importance and relevancy of the topic of gender equality in 

society 

    Today, in Kazakhstan, most activists for gender equality are feminists or 

members of feminists organizations. A number of feminists groups and movements 

were created, and some of them are radical. There are 4, with the biggest amount of 

members, projects and feminist movements in Kazakhstan: Feminita – support of 

women rights and creation of platform for LGBT representatives [3]; FemPoint – 

support for lesbians and same-sex marriages [4]; KazFem – support of women rights, 

and only women can be a part of this movement [5]; FemAstana – support of women 

right s[6]. Except those four, almost in every region of Kazakhstan exists 

organizations for gender equality and feminism, and they are active in VKontacte, 

Instagram and Facebook. In 2016 in Almaty, first TEDxAbayStWomen started its 

work [7]. It is the same platform for discussion as TedX all around the world. The 

first authorized strike in Independent Kazakhstan was organized on September 28, 

2019. He passed under the slogan "Women's Rights - Human Rights." “Don’t be 

silent” and “FemPoint” initiative groups also took part in the organization [8]. The 

main agenda was the elimination of violence against women. According to KazFem, 

the event was attended by about 150 people. The creation, number of members, its 

active work shows the actuality of the topic of Gender Equality. 

III. Reasons of becoming more and more important of the Gender 

Equality 

Third provocative wave of feminism, which was mentioned above, has its own 

causes, and in order to find out them – author made a survey among 100 people, 58 

female and 42 male aged between 17 and 28.  
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50% (majority) of respondents think that this topic becomes popular because 

of the distribution of the concept throughout social media tools. 25% voted for the 

globalization effect: turns important because of the Western and American cultural 

influences. People, especially women awareness about their rights, about the level 

of violence of their rights increases – 15% chose this. 10% is given for the reason of 

domestic violence: as the level of domestic violence increases, so the demand for 

the protection of women rights rises.  

According to the information above, most people see different types of 

violation of women rights and gender inequality in social platform. Experts and 

activists say that it is because there is few numbers of women in power structure, 

domestic violence, bride kidnapping and lack of right to make choice.  

IV. Existence of inequality in Kazakhstan: myth or reality? 

While doing research, author faced with controversial information about the 

real existence of inequality in Kazakhstan.  

First. In this survey, author had a question to find out the sphere where mostly 

violation of women’s rights take place. Respondents gave different answers, such as 

education, business, some of them say that it starts from home till work. The majority 

of respondents said that the sphere of the most violation of women’s rights is politics. 

It means that getting political post is difficult for women.  

 
However, according to the official statistics of National Commission of 

Kazakhstan for 2018, 22% of the total number of Ministries of Parliament of 

Kazakhstan are women. In maslikhats of all levels, women's representation has been 

increased to 22%. By 2030, Kazakhstan plans to bring this figure to 30%. The 

proportion of women among civil servants of corpus “A” was 14.8%, and corpus 

“B” was 55.9% in 2018 [9]. Following representatives of women population of 
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Kazakhstan – Dariga Nazarbayeva, Gulshara Abdykalykova, Kulyash 

Shamshidinova, Umut Shayakhmetova, Lyazzat Ibragimova, Raushan 

Sarsembaeva, Gulzhan Karagusova, Elena Bakhmutova, Madina Abylkasymova, 

Natalya Korzhova became the most influencer women of Kazakhstan according 

Hommes.kz [10]. 54 out of 64 nominators for the “Teacher of the year 2018” is given 

to women [11].   

Second. On the topic of kidnapping, activist of KazFem said, that women has 

no choice if she was kidnapped. According to the statistics provided by United 

Nations Women in 2018 5000 women were kidnapped, however, there is no statistics 

how many of them disagreed, because bride kidnapping is in Kazakh culture since 

ancient times. Nevertheless, according to the Law of Republic of Kazakhstan on the 

Marriage and Family, in Article 2, point 2 (1) written that the marriage and family 

legislation of the Republic of Kazakhstan is based on the principles of voluntary 

marriage between a man and a woman [12]. It means that even women had been 

kidnapped she has a choice to stay or leave. Moreover, in Criminal code of Republic 

of Kazakhstan 125 article – for kidnapping without physical harm you can be sent 

to the prison for 4-5 years; for hard crime with physical harm – 7-12 years [13]. It 

means that on the legislative level government provides all conditions, other is up to 

women’s own choice.  

Third. In accordance with statistics of United Nations Women Agency, in 2018 

more than 400 women are victims of domestic violence [14]. People blame 

government, but it is interesting what can government do to stop it except laws, 

because, firstly, government can not dictate how to create families and then control 

every family. All registered cases are under the legislation Law "On the Prevention 

of Domestic Violence", which from 2010 to 2018 amended 12 times, what shows 

interest of government [15].  

Fourth. Results of author’s survey on the question about if respondents support 

or not strikes against government, 73 respondents support, 13 do not support, 8 

respondents answered they do not know, and 6 chose other, without extended 

explanation. But, when the question was why strikes against government are not so 

expressed as in European countries, result show that most people chose mentality – 

63,3%. Proportionally, other answers were: religious beliefs, bans from government, 

waste of time. It means, that there is no big fault of government, because government 

and legislation do not provide with rules of mentality.  

Legislation of Republic of Kazakhstan, such as Constitution and Civil Code 

was analyzed by the usage of quantitative method. In constitution of the Republic of 

Kazakhstan there is no word “man” or “woman”, and the same result in Civil Code 

[16]. In Criminal Code, as an example, author chose Article 53, where “Parole may 

be applied to pregnant women, women with young children, men raising single 

children alone, women fifty-eight years old or older, men sixty-three years old or 

older, disabled people of the first or second groups after actual departure” where 

priority given to women [17].  

Everything is relative, and if we compare pension age of well developed 

countries with the democratic principles, in Great Britain pension age 65 for both 
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genders [18], in Italy 66 age for both genders [19], in France 62 for both genders[20], 

in the USA 67 for both genders [21], in Germany 65 for both genders[22]. In 

Kazakhstan, it is 59 age for women, 63 for men and priority given to women [23]. 

According to the all information above, there is no violation of women right in 

Kazakhstan on the governmental level. 

V. Radical feminism 

All strikes, organizations can make great changes in world community for 

good, but there is also side, which can shake social stability of countries. In 2015, 

on March 8, 2015, women of France went for strike naked. More than hundreds of 

women joined strike [23]. The same situation were in London in 2017 [24].  

This radicalization of feminism shows egoistic behavior of women. They do 

not think about equality, but their own interests to get profit or to be popular. They 

do not think that not only government, but civilians, children watching them, or they 

are violating men’s rights by social media movement. Radical feminism is 

undercover under the realism theory of International Relations.  

Conclusion 

Keeping gender equality in workplaces, access to education, medicine and 

other everyday missions is necessary, because it leads to the progress of society. 

However, it leads to the collapse of the social stability in countries. In Kazakhstan, 

today’s situation of gender equality is in its normal level, because government 

regulates it with its tools. For Kazakhstan, the development and implementation of 

new laws is enough to ensure gender equality. However, it is not enough to solve 

this issue on global level. To achieve this goal, a society is needed, as a whole, living 

and driven by the minds, with the regulations of leaders of countries, politicians and 

company leaders. Thus, women and men should not be considered on the basis of 

gender, namely, as a human resource, a person who has potential opportunities in 

the political, economic and socio-cultural direction, and which subsequently can 

bring the necessary contribution and benefit and only then the gender equality will 

be achieved.  
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Аннотация 

Эта статья о гендерном равенстве и феминизме, которые активно изменяются в 

общественной жизни страны, становятся тенденцией. Во всем мире люди говорят о 

равенстве полов и мнении феминисток в процессе принятия решений. Можем ли мы с 

уверенностью сказать, что страны всего мира примут гендерное равенство, если 

месторасположение, традиции, менталитет, исторические и религиозные верования 

совершенно разные? 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада еліміздің қоғамдық өмірінде белсенді өзгеретін гендерлік теңдік пен 

феминизм туралы айтылады. Бүкіл әлемде адамдар жыныстардың теңдігі туралы және 

шешім қабылдау процесінде феминистердің пікірі туралы айтады. Егер орналасқан жері, 

дәстүрлері, менталитеті, тарихи және діни нанымдары мүлдем өзгеше болса, бүкіл әлем 

елдері гендерлік теңдікті қабылдайды дегенді қаншалықты сеніммен айта аламыз? 
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Introduction 

The five countries of Central Asia – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Turkmenistan and Uzbekistan are clearly recognizable as a region, whose member 

states have more in common with each other than with external neighbors. The five 

countries look back on a common history as former Soviet republics. Nevertheless, 

whereas the spread of the new regionalism since the 1990s has led to the emergence 
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of regional organizations in almost all world regions, a genuine Central Asian 

integration project does not exist [1]. The Central Asian Cooperation Organization 

(CACO) was dissolved in 2005, and then Kazakhstan and Kyrgyzstan joined to the 

Eurasian Economic Community (EurAsEC) and later the Eurasian Economic Union 

(EAEU). Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan are members of 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) mostly China-leaded organization, 

which also has Russia as member state. Thus, four of the five Central Asian countries 

participate in some form of regionalism today, but Central Asia has not managed to 

establish a regional organization on its own. 

The emergence of regional organizations all around the world since the 1990s 

are widely discussed, but it has not yet clearly explored under which circumstances 

regions fail to establish regional organizations. Thus, we know that the new 

regionalism has been a reaction to globalization, and that successful integration of 

one world region triggers integration in other world regions, but we do not know 

under which circumstances these forces reach their limits and regionalism collapses. 

Literature Review 

Some of the prominent studies in the related literature are Camila Hagelund 

(2019), Kablashev Zh. (2016), Kembayev Zh. (2006), Sebastian Krapohl and 

Alexandra Vasileva-Dienes (2019), Kaliyeva A. and Berdibekova Zh. (2016), 

U.Azizov (2017), Georgeta Pourchot and Yannis A. Stivachtis (2014), Rustam 

Burnashev (2015). Economic and political integration efforts of the Russia-centric 

Central Asia and Eurasia countries, comparison of the region with some strong 

integration that are integrated to the world economy such as the EU and NAFTA, 

ASEAN, effects of WTO memberships on regional integrations, possible future 

integrations and the problems of the region are among the matters the researchers 

emphasize on. However, the studies conducted in this context do not explain the 

reasons as a whole why the economic unions in the region fail to reach their primary 

objectives, do not question the causes of inefficiency, or primarily seek such reasons 

in the dynamics of political balances. Therefore, it is considered to be useful to 

examine the region as a whole on the basis of the extra-regional economic 

dependence of the regional economies and the impact of external powers within 

Central Asia and to question the reasons of inactivity and possible integration in the 

future. 

Different schools of international relations theory stress different structural 

factors to explain the success of regionalism. Realists argue that it needs a regional 

hegemon or leader, which provides a regional order on behalf of all other regional 

countries. This poses a problem for Central Asia, where Kazakhstan and Uzbekistan 

rival for regional leadership. Whereas Kazakhstan is economically much stronger 

than Uzbekistan, the latter has a larger population and more military power [2]. 

Constructivists stress the importance of a regional identity, which they deem to 

be necessary for regional integration. Such a common regional identity seems to be 

weak in Central Asia, and consequently the prospects for regionalism are poor [3]. 

Finally, liberals concentrate on domestic interests within regional states in order to 

explain the success or failure of regional cooperation [4].  
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The basic research questions are: 

1. Why integration processes in Central Asia is ineffective? 

2. Are there any conditions for integration in Central Asia? 

   Hypothesis: the Central Asian countries may band together to advance deeper 

economic integration but they are unable to build up a unified regional alliance. 

   Methodology. Our research intends to employ qualitative methods. We will 

analyze various qualitative sources, from policy statements to interviews with 

relevant stakeholders throughout the region, including scholars’ opinion. 

   Theoretical framework for analyzing the factors facilitating integration 

processes. 

Globalization and associated interdependencies have been accompanied by 

developments in the structures of governance leading to a multi-layered international 

system of different actors and entities with varying capacities to act and engage. 

Such developments have renewed the academic interest in regions but also the 

interaction between regions, so-called interregionalism. Research in the field has 

covered issues such as the forms and functions, culture, degree of institutionalization 

and collective identity building such relationships involve. Functions of 

interregionalism have been defined to include balancing of international relations, 

institution-building, rationalizing, agenda-setting and collective identity 

formation.The balancing function can operate at two levels. One the one hand, 

balancing can be focused on increasing a region’s autonomy and avoiding 

marginalization in the global system. On the other, balancing can be a means of 

reducing the influence of other global actors [5].  

In this article, basic questions will be discussed from the perspective of a 

structural analysis based on the regional security complex theory, formulated by 

Barry Buzan (neorealism theory). This theory allows connecting different analytical 

levels such as domestic conditions and situations in states, relations between states 

and other actors within the region, relations between neighboring regions, and 

interactions of regional dynamics with states that have global impact. On the 

domestic level of analysis questions will be discussed with the use of the concept of 

weak states, formulated in the framework of neo-realism. The analysis of the 

situation at the international level will be based on the concept of a ‘center-

periphery’ scheme as it was proposed by Bruno Coppieters.  

Part 1. Why integration processes in Central Asia is ineffective? 

The five Central Asian states have drawn up many plans for regional 

cooperation among themselves but these have been feeble measures with little 

practical impact. Theyhave also experienced many serious problems:  

1. The Central Asian states have different levels of GDP, incompatible 

trading regimes, and as a result, the lack of political commitment to regional trade 

liberalization [6]; 

2. Lack of large degree of democratization and political liberalization in 

CAR. Although the political systems of the Central Asian countries underwent some 

degree of democratization in the 1990s and made certain achievements on the way 

to rule-of-law, democracy remains in many countries elusive as the legacy of state 
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control and endemic corruption stalls efforts at economic reforms and civil 

freedoms. Corruption is a serious threat to democratization and economic growth in 

all the states (Fig. 1) [8]. 

Fig. 1 Corruption Index in Central Asian states  

 

 
Source: http://www.transparency.org/ 

 

3. An important reason why integration in Central Asia has not progressed 

is the similarity of the members’ economic specialization in a fairly limited range of 

resources.  

4. Significant political tensions. Border and ethnic tensions occur between 

Uzbekistan and Kyrgyzstan. Tajikistan has been riven by civil war for most of the 

period since 1991, and Turkmenistan is committed to a concept of neutrality which 

precludes membership in any of the regional integration arrangements. 

More specifically, the most important obstacle was the lack of the political will 

to create supranational organs. In other words, the major problem is the lack of 

compatibility between the juridical institutional framework and the stated economic 

aims and objectives. 

Thereby, they all share the fundamental infrastructure problems of landlocked 

countries at the periphery of the global market. However, the five Central Asian 

countries do not address their problems in common, but a regional organization does 

not exist and the region is distinguished by high internal trade barriers. 

Another significant problem was the lack of an effective dispute resolution 

system. As shown above, Central Asian states have been able to enact a number of 

norms designed to integrate their economies. However, in order to be effective, these 

norms must be interpreted in a consistent manner and must be effectively enforced.  

Although Central Asia was at the centre of a Eurasian trade network—the Silk 

Roads—in medieval times, today it is a peripheral region in the global economy [9]. 

http://www.transparency.org/
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Central Asia is subject of the ‘Second Great Game’, wherein extra-regional 

powers—most notably China and Russia — compete for access to Central Asia’s 

fossil resources [10]. Today, Central Asia and its natural resources are at the centre 

of a ‘Second Great Game’, in which China and Russia (and to a lesser extent also 

the EU and the USA) compete for influence.  

Within this ‘Second Great Game’, Russia uses Eurasian regionalism — namely 

EurAsEC and later the EAEU — to restore its influence in Central Asia. Only 

Kazakhstan and Kyrgyzstan are members of EAEU. For Kazakhstan, membership 

in EurAsEC and the EAEU guarantees safe access to the Russian market and 

pipeline network. This constitutes an important extra-regional economic privilege, 

which weights much more for Central Asia’s largest economy than economic 

integration with its regional neighbors Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 

Uzbekistan ever could [11]. Thus, Kazakhstan becomes a regional ‘Rambo’ and 

prioritized its relations with Russia over regional integration in Central Asia. 

Because the Russian-led EAEU forms a customs union, Kazakhstan is locked into 

Eurasian regionalism and Central Asian regionalism becomes impossible [12]. 

China invests heavily in Central Asia in order to access the region’s fossil fuels 

and other mineral reserves. Despite being a potential competitor, China shares a 

common interest with Russia in preserving the political status quo in the region 

(rather than promoting democratization), as well as keeping Western influence in 

Central Asia to the minimum [13]. Therefore, China tried not to alienate Russia and 

pursue joint economic cooperation with Central Asia through the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) — a regional organization originating in the 1990s 

for political, economic, and security cooperation [14]. Originally, Russia and China 

were the two leading nations in the SCO. However, since Russia mainly offers 

political-military cooperation, but China especially economic cooperation, which is 

more attractive for Central Asian states, the tendency is that China is becoming the 

primary leader within the SCO. In addition to Russia and China, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan are the current member states. Most Central 

Asian states, with the exception of neutral Turkmenistan, are active members of SCO 

[15]. It had been proved by SCO itself that it had come up as a regional stage to 

respond to the hazel of terrorism together. Its key organization for the intention was 

Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) situated in Uzbekistan, Tashkent [16].   

Part 2. Are there any conditions for integration in Central Asia? 

First President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev says about 

the importance of regional cooperation in Central Asia: “Of course, the best option 

will be to create a Union of Central Asian States, where I include Kazakhstan and 

Central Asia. We’ve got a lot in common: 55 million people, no language barriers, 

mutually complementary economies, we are situated at one space, there are transport 

and economic links. This market can provide itself with food without an entry to 

external markets, can fully provide itself with energy and etc. What else do we need? 

We respect each other. Population will only benefit from it. We just need to talk 

about it more. Media must say about our cultural, historical proximity, and future of 
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our kids. This integration will be economically beneficial and contribute to our 

security in general” [17]. 

As Uzbek researcher F. Tolipov said: “in Central Asia overlap interests of many 

global and regional powers, this allows to avoid hegemony of one of them. 

Therefore, Central Asia can play an active role in global geopolitical restructuring, 

which might happen in XXI century” [18] 

Integration is used by policy makers and politicians to refer to two possible 

outcomes:  

1. A reconstitution of the Soviet space mostly in the framework of the 

Commonwealth of Independent States (CIS), that is integration championed by 

Russia, according to Russia's priorities and rules of engagement;  

2. Euro-Atlantic integration that is an orientation towards Western 

organizations such as the EU and NATO.  

   If and when the Central Asian countries would be able to successfully pursue 

integration projects, they may benefit enormously not only from an integrated 

market but also from the increased stability and security in the region. 

Conclusion 

Today, Central Asia, rich in natural resources is being intertwined in the global 

political games. Russia is keeping tabs on the region for security and economic 

reasons, also relying on the cheap labor coming from the area. China has been 

interested in constructing gas and oil pipelines and connecting to Europe by building 

transport routes through the region and seeking an alternative to sea routes [19].  

The Central Asian Union failed for several reasons. Infighting, distrust, and 

diverging interests between the prospective members precluded strong relations 

among the Central Asian countries, while external actors, namely Russia and China, 

desired to bring Central Asia into their respective orbits. The Central Asian Union 

is dead despite attempts by Kazakhstan and other countries in the region to revive it. 

It primarily consisted of declarations, initiatives, and intensions but no real traction. 

Unresolved issues persist between the countries, including like border disputes, 

water sharing, and trade barriers [20] 

However Central Asian countries have long histories of interaction and 

economic connections, making successful integration among them more probable. 

Finally, the last but not least advantage is popular support of the integration 

processes in Central Asia. Indeed, a substantial majority of the population feels very 

positively towards integration because it is perceived to include numerous social and 

economic benefits.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Орталық Азиядағы аймақтық интеграцияның пайдасы мен кемшіліктері 

туралы түрлі ғалымдардың ғылыми ізденістері қарастырылады. Сонымен қатар, аймақтық 

интеграция үшін мүмкіндіктер мен кедергілерді жақсы түсіну мақсатында талдау 

жүргізіледі. . 

Мақаланың негізгі мақсаты Орталық Азиядағы интеграциялық процестерді зерттеу 

және оның сәтсіздігінің себептерін, сондай-ақ жалпы тарихи, мәдени, саяси, экономикалық 

және діни факторлар негізінде мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается степень интеграции в Центральной Азии, выраженная 

различными учеными, о потенциальных выгодах и недостатках интеграции в Центральной 

Азии. Таким образом, статья разрабатывает и вводит альтернативные рамки для лучшего 

понимания возможностей и препятствий для региональной интеграции. 

Целью данной статьи является изучение интеграционных процессов в Центральной 

Азии и выявление причин неудач интеграции, а также перспектив возможной интеграции 

на основе общих исторических, культурных, политических, экономических и религиозных 

факторов. 
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ЖАҢА МИГРАЦИЯЛЫҚ ТОЛҚЫНДАР КОНТЕКСТІНДЕГІ 

БАТЫС МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМІ 
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Еуропа, ассимиляция. 
 

 Қазіргі әлемдегі көптеген қоғамдардың басты мәселесі - әр түрлі 

этностардың, мәдениеттер мен топтардың өзіндік, тілдік және діни 

ерекшелігінің дамуы, алдыңғы кезеңдердегідей жеке шекарамен шектелмеуі. 

Бүгінгі таңда бұл жайттар қоғамдық ортада көрініс табады. Қазіргі дәуірде 

ойдан шығарылған, басқаша айтқанда «құрастырылған» ұлт-мемлекеттердің, 

әр түрлі бірлестіктерге баса назар аударылып, онда әртүрлі этностар мен діни 

сәйкестіктердің лингвистикалық кодтары енгізілді. Бұл жағдайды қазіргі 

қоғамда бағалаған кезде, ол мемлекеттердің әлеуметтік құрылымы гетерогенді 

сипатта болатын үстем парадигмаcына айналды. Бұл тұрғыдан алғанда, 

біртектес емес мемлекеттердің басты мәселесі - этникалық немесе мәдени 

элементтердің қажеттіліктерін айырмашылықты ескере отырып бағалау. 

Қазіргі дәуірдің нәтижесі ретінде, мемлекет әлеуметтік салада толық 

интеграцияға қол жеткізу үшін мәдениетті бір өлшемді құрылымға үстемдік 

етуге күш салады. Осы бір өлшемді құрылымға байланысты, мәдениет 

қалыптасқан мемлекет шеңберіндегі этностардың арасында ортақ этнос елдің 

саяси және мәдени қалыптасуының басым элементі бола алатындығымен 

қалыптасты. Батыста ұлт-мемлекет құру кезінде егемендік этникасынан тыс 

этникалық белгілер еленбеді немесе жойылды. [1]. 

 Ұлт-мемлекет, бұл тұжырым шеңберінде саясат үстемдік ететін ортақ 

мәдениетті, жалпы мәдениетке айналдырушы. Эрнест Гельнердің айтуы 

бойынша алдымен мемлекет құрылды, содан кейін әлеуметтік және мәдени 

құрылым анықталды. Құрылған ұлт- мәдениттік, тілдік және әлеуметтік 
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мағынада басым элементке айналды. Модернизмнің алғашқы кезеңдерінде 

саяси бірлікті орнату мақсатымен құрылған бұл құрылым, теңдік дискурсына 

байланысты мемлекет ішіндегі айырмашылықтардың талаптарын басуға 

әкелді. Қазіргі қоғамдық-саяси өмірде жаһандану және постмодернизм ұлт-

мемлекеттің шектеуші немесе репрессивті сипаты үшін маңызды болды, 

сонымен қатар қауымдастықтардың, топтардың немесе жеке адамдардың 

«айырмашылыққа», жеке көзқарастарға, мәдени ерекшеліктерге және 

ұқсастықтарға деген талаптары болды. Бұл тұрғыда «жаңа» кезең парадигмасы 

жеке тұлға туралы ұғымның айналасында қалыптасты. Алайда, жеке басының 

статикалық құрылымы болмады, осылайша екіұшты бағытты тудырды. 

Сонымен қатар, әлеуметтану мен әлеуметтік антропология зерттеулеріндегі 

мәдениеттің классикалық анықтамасы өзгеріске ұшырады. Классикалық 

мәдениетті концептуалдандырудағы әмбебаптық риторика 

қоғамдастықтардың өздерінің «ерекше» құрылымдарын анықтаудағы 

күштерімен алмастырылды. [2]. Леви Страус басқарған және белгілі бір 

мағынада тарихи негіз ретінде Хердерге негізделген бұл ойдың негізгі 

параметрлері мәдениет әмбебап емес, жалпы құбылыс емес, ол әлеуметтік 

деңгейдегі айырмашылықтарды қамтиды, сондықтан денеге «өзіндік» 

құрылым береді. Мәдениеттің мұндай анықтамасы сайып келгенде, гендерлік 

кемсітушілік проблемаланған кез-келген жағдайда мәдени тұжырымдамадан 

өтуге мүмкіндік берді.  

 1970 жылдары Канада мен АҚШ-тағы әлеуметтік, мәдени, этникалық 

және тілдік айырмашылықтардың көпшілікке көрінуі туралы пікірталастың 

негізгі тақырыбы ретінде мультикультурализм тұжырымдамасы пайда болды. 

Саяси және әлеуметтану салаларындағы пікірталастар аясында маңыздылыққа 

ие болған мультимәдениеттілік тұжырымдамасы әлеуметтанулық 

проблемалар мен шектеулер, мәдениет, этникалық ерекшелік, гегемониялық 

мәдениет және саяси қолдану деңгейлері тұрғысынан қарастырылды. 

 Мультикультурализм - бұл бүгінгі жаһандық көші-қон нәтижесінде 

қалыптасқан әлеуметтік, саяси, экономикалық және мәдени өзгерістермен 

қатар қабылданатын әлеуметтік және саяси нәтиже. Тарихи және әлеуметтік 

елдер көп мәдениетті құрылымға ие. Бұл көп мәдениетті құрылым бастапқыда, 

әсіресе империялар кезінде проблема ретінде қабылданбағанмен, бұл ұлт-

мемлекет құру мәселесіне айналды. Мысалы, империялар кезінде, Рим мен 

Осман дәуірінде, әлеуметтік өмірдегі айырмашылықтар проблема емес, 

әлеуметтік, экономикалық және саяси өмірді нығайтудың маңызды 

қатысушылары ретінде қабылданды. Сонымен бірге империялардың бірге 

өмір сүру дағдыларын қалыптастыруы мүмкін болды. Империялар 

ережесіндегі айырмашылықтар эксплуатация нысаны ретінде 

қарастырылмады. Алайда, кейінгі кезеңдерде, әсіресе отаршылдық дәуірде, 

қауымдар  қоғамдар эксплуатация нысандарына айналды және қара 

империялардың экономикалық және саяси мақсаттары үшін континенталды 

мағынада қоныс аударды. Отаршылдық кезеңінде көптеген қауымдар  

қоғамдар әртүрлі жерлерде өмір сүруге және жер аударылғандардың мәдени, 
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тілдік және әлеуметтік өміріне бейімделуге мәжбүр болды. Бұл империялар өз 

азаматтарын Нидерланд әкелген қауымдастықтардың әлеуметтік, саяси және 

экономикалық мақсаттарына сәйкес Австралияда тыйым салынған немесе 

жазаланған адамдарды, Англиядағыдай, колонияларға ауыстыру сияқты 

отарлық мемлекеттерде өмір сүруге мәжбүр етті[3]. Олар солай өмір сүруге 

мәжбүр болды. II. дүниежүзілік соғыстан кейін тәуелсіздік алған Батыс 

елдерінің жеке басына, тілдік және мәдени ерекшелігіне деген сұраныстың 

жоғарылауына жауап ретінде 1970 жылдары басқа елдерден иммигрант 

ретінде көшіп келген аз ұлттар, этностар мен нәсілдік топтардың ұлттар 

арасындағы жеке басының, тілдік және мәдени ерекшеліктерінің артуына 

байланысты, және бұл талаптарды қалай қанағаттандыруға болатындығы 

мәселе болды. Сонымен бірге, бұл талаптарды елемеу мүмкін еместігімен, 

Батыс елдері мәдени, тілдік және ұқсастық мәселелерін шешу үшін ұлттарға 

мәдени, этникалық және ұлттық азшылықтардың құқықтарын тану саясатын 

жасауға мәжбүр болды.  

 Саяси және әлеуметтік мойындаудың негізділігі тек Батыс 

мемлекеттерінің өткен кезде жүргізген ассимиляциялық саясатының теріс 

салдары нәтижесінде ғана қол жеткізілді. Ассимиляция саясаты 

II.дүниежүзілік соғыстан бұрын Батыс елдері әлеуметтік саладағы 

айырмашылықтарды жоюда және үлкен қоғаммен туындауы мүмкін мәдени 

проблемаларды шешуде маңызды рөл атқарды. Осы тұрғыда, көші-қон 

жағдайында иммигрант мәртебесіне дейін төмендетілген аз ұлттар мен 

ұлыстардың ұлғайып келе жатқан әлеуметтік, мәдени және саяси 

қажеттіліктері сұрақ қоюдың және ассимиляция саясатының негізін жоюдың 

көзі болды. [4]. 

 Ассимиляция саясатын жойғаннан кейін әр түрлі елдерде жүзеге 

асырылған және мәдени, лингвистикалық, діни және нәсілдік талаптарды 

бағалауға мүмкіндік беретін «мультикультурализм» түсінігі пайда болды. 

Мультикультурализм, тұтастай алғанда, халықаралық көші-қон нәтижесінде 

аз ұлттардың мәдени, әлеуметтік және саяси қажеттіліктеріне жауап ретінде 

айырмашылықтардың қатар өмір сүруін қамтамасыз ету үшін шешім табуға 

талпыныс болып табылады. Бүгінгі таңда мәдениетті емес қоғамдардың саны 

өте аз. Алайда, мультикультурализмді әлеуметтік шындық және саяси жоба 

ретінде жүзеге асыратын қоғамдардың саны артып келеді. Бұл тұрғыда, көп 

мәдениеттілік құбылыс ретінде мемлекет немесе ел азшылықтардың, 

этникалық топтардың мәдени және қажеттіліктеріне жауап ретінде 

толеранттылыққа негізделген айырмашылықтарды мойындайды. 

 Азшылықтардың, этникалық топтардың және иммигранттардың 

мемлекеттерге деген толеранттылығы белгілі бір мағынада өткеннің 

ассимиляционистік саясатын емес, саяси саладағы өзгерістерді білдіреді. 

Әсіресе Батыс елдерінде кездесетін және 1960 жылдарға дейін азшылық, 

этникалық ұлт, иммигранттар мен әртүрлі мәдениеті бар қауымдастықтар бар 

елдерде болған ассимиляциялық саясат, мысалы, «балқу», «англосаксондық 

үйлесімділік моделінің» жарамдылығы, өзара әрекеттесуі және 
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толеранттылығы т.б. бір араға келді. Бұл тұрғыда Батыс елдерінің әлеуметтік-

саяси салаларындағы бұл өзгерістің маңызды салдары - көп мәдениеттілік 

идеясы мен тәжірибесін жалпы қабылдау болып табылады. Редфилд, Р.Линтон 

және М.Херсковицтің анықтамасына сәйкес, аккультурация «әр түрлі 

мәдениеті бар жеке адамдар тобының үзіліссіз тікелей байланыста болуының 

нәтижесінде пайда болады, топтардың біреуінің немесе олардың өзіндік 

мәдени үлгілерінде кейінгі өзгерістерді тудырады». 1901 жылы 

әлеуметтанушы С.Симонс XIX ғасырдың аккультурациясына арналған 

зерттеулерге шолу жасады. Сол кездегі еңбектердің көпшілігі еуропалық 

әлеуметтанушыларға тиесілі болды.  

 Олардың барлығы «өзара бейімделудің» негізділігін дәлелдеді, бұл 

мәдениетті империяларда немесе қазіргі заманғы ұлт-мемлекеттерде мәдени 

бірігуге (сіңіруге) әкелді. Неміс әдебиетінде бұл процесс біріктіру, ал 

ағылшын тілінде ассимиляция деп аталады. [5]. 

 Қорытындылай келе, мультикультурализм, халықаралық көші-қон 

нәтижесінде аз ұлттардың мәдени, әлеуметтік және саяси қажеттіліктеріне 

жауап ретінде айырмашылықтардың қатар өмір сүруін қамтамасыз ету үшін 

шешім табуға талпыныс болып табылады. Мультикультурализмді әлеуметтік 

шындық және саяси жоба ретінде жүзеге асыратын қоғамдардың үлесі артып 

келеді. Азшылықтардың, этникалық топтардың және иммигранттардың 

сұраныстарына жауап ретінде мемлекеттердің толеранттылығы белгілі бір 

мағынада өткен ассимиляционистік саясаттың өзара әрекеттесуі 

қарастырылды. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются ключевые вопросы многих сообществ 

современного мира – проблема свободного развития этнических, культурных и 

религиозных групп.    

Summary 

This article discusses the key issue of many communities in the modern world - the problem 

of the free development of ethnic, cultural and religious groups. 
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ҒАЛАМДЫҚ ДАМУДАҒЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ТЕНДЕНЦИЯЛАР 

 
 Кілт сөздер :интеграция ,индустрия,экономика, құқықтық, әлеуметтік 
 

 Ірі интеграцияланған құрылымдардың қалыптасуы мен дамуы қазіргі 

заманғы экономиканы қайта құрудың маңызды бағыттарының бірі болып 

табылады.  Жалпы алғанда, интеграция жаңа аумақтық нарықтардың дамуына, 

дамыған аумақтарда бірлескен кәсіпорындар құруға, ұлттық 

экономикалардың тұрақтылығын арттыруға, өнім берушілер мен 

тұтынушыларды біріктіруге, өнім өндіруге және сатуға ықпал етеді.  Көбінесе 

ірі интеграцияланған құрылымдар индустриялық саясатты жүргізуде және 

тұтастай алғанда мемлекеттік қайта құруда мемлекеттің стратегиялық 

серіктестері ретінде әрекет етеді. 

 Халықаралық интеграция - бұл қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастардың негізгі бағыттарының бірі болып табылатын, екі элементпен 

сипатталатын мемлекеттердің өзара әрекеттесуінің күрделі процесі: заңды 

нысаны және экономикалық мазмұны [1]. 

 Халықаралық экономикалық интеграция әлемдік экономиканың қазіргі 

даму кезеңіне тән белгі болып табылады.  Бұл интеграциялық топтардың 

мүшелері болып табылатын елдердің әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру және аймақтық экономиканы дамытудың қуатты құралына айналды.  

Халықаралық интеграцияны терең экономикалық қатынастардың дамуына 

және ұлттық экономикалар арасындағы еңбек бөлінісіне, олардың әр түрлі 

деңгейдегі және репродуктивті және басқару құрылымдарының өзара іс-

қимылына негізделген елдердің экономикалық және саяси бірігу процесі 

ретінде анықтауға болады. [2].   

 Экономикалардың бастапқы біртұтастығы сөзсіз мемлекеттік 

экономикалық, құқықтық, әлеуметтік және басқа жүйелердің басқару 

құрылымдарының белгілі бір бірігуіне дейін өзара бейімделуінен 

болады.Осылайша, экономикалық деңгейден интеграция адам қызметінің 

барлық салаларында бірігу процестерін қалыптастыратын саяси және 

әлеуметтік кезеңге өтеді. ХХ ғасырда, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 

пайда болған экономикалық өмірді интернационализациялаудың бір түрі 

ретінде экономикалық интеграция ұлттық экономикаларды жақындастырудың 

және келісілген мемлекетаралық экономикалық саясат жүргізудің объективті 

процесі болып табылады. Оған өнеркәсіптік және ғылыми-техникалық 

ынтымақтастықты дамыту, сауда-экономикалық, ақша-қаржы қатынастарын, 

саяси және экономикалық сипаттағы әртүрлі мемлекетаралық бірлестіктерді, 

аймақтық экономикалық топтарды, еркін сауда аймақтарын, кеден одағын, 

экономикалық және валюталық одақтарды құру кіреді. [3].  



161 
 

 ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап, жетекші индустриалды 

елдердің жедел экономикалық дамуына және халықаралық көлік пен 

коммуникациялардың жақсаруына байланысты халықаралық сауданың 

қарқынды дамуы орын алды.  Халықаралық сауда өндіріс факторларының 

(капитал, еңбек және технология) қозғалысының әр түрлі формаларымен 

толығуда, нәтижесінде дайын тауарлар ғана емес, сонымен бірге өндірістің 

барлық факторлары шетелге қарай көше бастады.  Халықаралық сауданың 

және өндіріс факторларының халықаралық қозғалысының логикалық нәтижесі 

экономикалық интеграцияға айналды - бұл экономикалық өмірді 

интернационалдандырудың ерекше кезеңі болып табылады [4]. 

 Экономикалық интеграция - бұл мемлекетаралық келісімдер түрінде 

болатын және мемлекетаралық органдармен үйлестірілетін экономикалық 

механизмдердің жақындауына әкелетін елдер арасындағы экономикалық 

өзара әрекеттесу процесі. 

 Экономикалық интеграцияны процесс ретінде де, қарым-қатынас 

ретінде де анықтауға болады.  Процесс ретінде ол әр түрлі мемлекеттерге 

жататын шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы 

айырмашылықтарды бұлдырлау шараларын білдіреді;  қатынастар ретінде, әр 

ұлттық экономикада шетелдік серіктестерге қатысты қандай-да бір форманың 

немесе басқа бір кемсітушіліктің болмауы. 

 Экономикалық интеграция, оны елдер арасындағы экономикалық өзара 

әрекеттестіктің басқа түрлерінен ерекшелейтін бірнеше маңызды белгілермен 

сипатталады: 

 ұлттық өндірістік процестердің өзараараласуы; 

 өндірістің, ғылымның және техниканың халықаралық мамандануы мен 

кооперациясының неғұрлым прогрессивті және терең нысандарына 

негізделген кең дамуы; 

 қатысушы елдер экономикасындағы терең құрылымдық өзгерістер; 

 интеграциялық процесті мақсатты реттеу қажеттілігі, келісілген 

экономикалық стратегия мен саясатты әзірлеу; 

 интеграцияның аймақтық кеңістіктік шкаласы, өйткені қажетті 

алғышарттар тығыз экономикалық байланыстар орнатылған елдер арасында 

маңызды болып табылады . 

 Интеграция оны кейбір елдердің экономикалық өзара іс-қимылының 

басқа түрлерінен ерекшелейтін маңызды сипаттамалармен сипатталады: 

 келісімге қатысушы елдер арасындағы тауарлар, сондай-ақ қызметтер, 

капитал, адами ресурстардың қозғалысына шектеулерді алып тастау; 

 мүше елдердің экономикалық саясатын үйлестіру; 

 ең прогрессивті және терең нысандарға негізделген өндіріс, ғылым және 

технология саласындағы халықаралық мамандандыру мен кооперацияны 

кеңінен дамыту, экономикалық дамуды және оның инновациялық механизмін 

бірлесіп қаржыландыру; 

 ұлттық заңдардың, нормалар мен стандарттардың жақындастығы; 
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интеграциялық процесті мақсатты реттеу, экономикалық өзара іс-қимыл 

үшін басқару органдарын дамыту; 

 аймақтық интеграцияның масштабы. 

 Интеграциялық процестердің пайда болуына ықпал ететін бірқатар 

алғышарттар бар: 

 интеграциялық елдердің экономикалық даму деңгейлерінің жақындығы 

және нарықтық жетілу дәрежесі.  Сирек жағдайларды қоспағанда, 

мемлекетаралық интеграция индустриалды елдер арасында да, дамушы елдер 

арасында да дамиды; 

 интеграциялық елдердің географиялық жақындығы, көп жағдайда ортақ 

шекара мен тарихи қалыптасқан экономикалық байланыстардың болуы; 

даму, қаржыландыру, экономиканы реттеу, саяси ынтымақтастық және 

т.б. салалардағы елдердің алдында тұрған экономикалық және басқа 

проблемалардың ортақтығы. Экономикалық интеграция интеграциялық 

елдердің нақты проблемаларының жиынтығын шешуге арналған; 

демонстрациялық эффект. Интеграциялық бірлестіктерді құрған елдерде 

әдетте басқа елдерге белгілі бір психологиялық әсер ететін оң өзгерістер 

(жедел экономикалық өсу, инфляцияның төмендеуі, жұмыспен қамтудың өсуі 

және т.б.) байқалады.  Демонстрациялық эффект, мысалы, бұрынғы КСРО 

елдерінің макроэкономикалық алғышарттары болмаса да, мүмкіндігінше 

тезірек ЕО мүшесі болуға деген ұмтылысында көрінді; 

«Домино эффектісі». Осы аймақтағы көптеген елдер интеграциялық 

бірлестікке мүше болғаннан кейін, оның шекарасынан тыс қалған басқа елдер 

бірқатар қиындықтарға тап болады. Бұл көбінесе сауданың төмендеуіне, 

сонымен қатар интеграциядан тыс қалған елдер, нәтижесінде интеграциялық 

бірлестікке кіруге мәжбүр болуына әкеліп соғады. 

 ТМД-дағы аймақтық экономикалық интеграцияның перспективаларын 

ескере отырып, оның сәтті дамуына көптеген алғышарттар сақталғанын атап 

өткен жөн.  Бұл, ең алдымен, экономикалық жүйелердің қалыптасуының 

жалпы тарихы, тілдік тосқауылдың жоқтығы, мемлекетаралық байланыс 

түйіспелері салынған көптеген негізгі белгілердің ортақтығы, сонымен қатар, 

әсіресе маңызды - жақында ғана қалыптасқан біртұтас ұлттық экономикалық 

қатынастардан мемлекеттерге мұра болып қалған ортақ нарықтың әлі де 

қалған элементтері [5].  Кеңес Одағының кешені, біртұтас инфрақұрылым, 

оның ішінде біртұтас энергетикалық және көліктік желілер және жалпы 

құқықтық жүйелер мен стандарттарды қолдану дәстүрлері. 

 Орталық Америка мен Африканың интеграциялық топтары арасында 

айқын көрінеді. 

 Сыртқы саясаттың қолайлы ортасын құру.  Бұл мақсат әсіресе Оңтүстік-

Шығыс Азия мен Таяу Шығыс елдеріне тән.  Саяси, әскери, әлеуметтік және 

басқа экономикалық емес салалардағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықты 

нығайту маңызды. 

 Сауда саясатындағы мәселелерді шешу.  Өңірлік интеграция ДСҰ-дағы 

көпжақты келіссөздер шеңберіндегі қатысушы елдердің келіссөз позициясын 
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нығайту тәсілі ретінде қарастырылады.  Сонымен қатар, аймақтық 

қауымдастықтар, бұрын айтылғандай, өзара сауда үшін тұрақты негіз жасай 

алады. 

 Экономиканы қайта құруға жәрдемдесу.  Нарықтық экономиканы 

құратын немесе терең экономикалық реформаларды жүзеге асыратын 

елдердің нарықтық даму деңгейі жоғары елдердің аймақтық сауда 

келісімдеріне қосылуы нарықтық тәжірибені таратудың маңызды арнасы 

ретінде қарастырылады.  Көршілерін интеграциялық процестермен 

байланыстыратын дамыған елдер де нарықтық реформаларын жеделдетуге 

және сол жерде толыққанды нарық құруға мүдделі. 

 Ұлттық индустрияның жас секторларын қолдау, өйткені олар кеңірек 

аймақтық нарыққа ие. Бұл мақсат Сахараның арғы жағындағы Африка мен 

Латын Америкасы мен Африканың интеграциясы үшін жетекші болды. 

Дәстүрлі теория деп аталатын мемлекетаралық экономикалық интеграция 

туралы қазіргі көзқарастар тек еркін сауда аймағы немесе кеден одағы аясында 

құрылған экономикалық алғышарттардан, яғни интеграция дамуының 

бастапқы кезеңдерінен туындайды.  Бұл тәсілге сәйкес, интеграциялық 

процесте интеграциялық топқа мүше елдер арасында жаңа елдің ағындары 

құрылады, олар белгілі бір елдің ішінде қымбатырақ ұқсас тауарларды 

өндіруді болдырмайды.  Содан кейін интеграциялық елдерде өндірілген 

тауарлар біртіндеп үшінші елдерден сәйкес тауарлардың импортын 

алмастырады. Осылайша, интеграция шеңберіндегі жаңа тауар ағындарының 

«таза нәтижесі» өндірістің өсуі болып табылады, сәйкесінше мүше елдерде әл-

ауқаттың жоғарылауы, халықаралық мамандану деңгейі артып келеді.  Мұның 

бәрі жалпы және әр елде өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.  

Мұндай интерпретация әлсіз байланыстарға ие, өйткені ол стандартты 

жағдайлардан туындайды.  Шын мәнінде, бұл көбінесе бірдей индикаторларға 

жететін, кейде «интеграцияланған» жағдайдан да жақсы, егер ол сыртқы сауда 

саясатын ырықтандыру үшін, мысалы, сыртқы сауданы ынталандыру 

мақсатында, немесе, керісінше, оны шектейтін сауда кедергілерін алып 

тастаса, «біріккен» жағдайдан да жақсы. Осылайша, бұл ел топтық реттеуден 

тыс қалып, «кіріктірілген» артықшылықтарға ие болады. 
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Резюме 
 В данной статье обсуждается важность формирования глобальной  экономики и 

развития крупных интеграционных структур, а также рассматривается процесс 

экономического взаимовлияния стран на региональном уровне, что создает предпосылки 

для масштабного взаимодействия государств в процессе развития мировой экономики. 

 

Summary 

 This article discusses the importance of shaping the global economy and the development 

of large integration structures, and also considers the process of economic mutual influence of 

countries at the regional level, which creates the prerequisites for large-scale interaction of states 

in the process of development of the world economy. 
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 Дүниежүзілік ғаламтор жүйесі мен ақпараттық технологиялардың 

дамуы кез келген елдердің мемлекеттік құрылымы мен әлеуметтік-

экономикалық барлық салалар қызметінің айтарлықтай тиімді жұмыс істеуіне 

әсер етуде. Сол себептен әрбір мемлекет қоғамының барлық азаматына қазіргі 

заманда компьютер арқылы ақпараттық-қатынастық технологияларды ( АҚТ) 

тиімді қолдана білу машығы аса қажеттілік екендігі даусыз. Сондықтан, негізгі 

білім саласын  иновацияландыру мақсатында еліміз 2006 жылы 13 қазан 

айында ҚР Үкіметінің № 995 қарарымен 2007-2009 жылдарға арналған 

ақпараттық теңсіздікті төмендетудің Бағдарламасын қабылдаған болатын. 

 Аталған бағдарламаны жүзеге асыру жалпы еліміз бойынша жаппай 

қолға алынуда. Атап айтқанда жергілікті атқару, бюджеттік ұйымдардағы 

қызметкерлер мен жұмыскерлерді және тағы басқа да азаматтарды, әсіресе 

ұстаздар мен білімгерлерді компьютерлік сауаттылыққа үйрету – маңызды 

мақсат-міндеттердің бірі болып отыр.  

 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте-мөте қажет» [1], – деп 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей, ұлттық ЖОО-да жаңа типпен білім 

беруді жаңаша әдіс-тәсілмен жүргізу міндеті қойылып отыр. Яғни білім беру 

жүйесін жаңа технологияларға негіздей отырып, жаңашылдыққа бет бұрып, 

білім беру мазмұнын жаңарту күн тәртібіне енді. Осыған сәйкес жаңа 

көзқарастар пайда болуымен қатар отандық білім беру жүйесінде жаңа 

бастамалар да өмірге келді. Оқытудың жаңа технологиясын жете меңгеріп, 
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оны студенттердің психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап 

пайдаланудың маңызы артты. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

пайдалану әрбір жас ұрпақтың өз білімін көтеруіне қолайлы жағдай туғызумен 

қатар оның жаңа әлемнің азаматы болып қалыптасуына, әсіресе сандық түрде 

жазылған ақпараттарды пайдалану кезінде қажетті мәліметтерді оңай табуға 

зор мүмкіндік беретіні дәлелденді. 

 Ақпараттық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін 

қалыптастыруда және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енуде 

тиімді  қолдана білу негізгі мәнге ие болып отыр. Ақпараттық технология –  

электрондық есептеуіш техникамен жұмыс істеуге, оқу барысында 

компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интербелсенді құралдарды қолдануға, ғаламторда жұмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік 

материалдар қатынастық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім 

беруді жетілдіруді  көздейді. 

 Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, 

іскер әрі талантты, шығармашылық қабілеті ұшталған, еркін дамуына жол 

ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы 

аса мол. 

 Қазақстанның экономикалық, саяси, мәдени дамуына үлес қосатын, 

әлемдік цивилизацияға көтерілетін білімді де мәдениетті, парасатты, 

денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару – бүгінгі ЖОО- да қоғамдық-

әлеуметтік пәндер бойынша, соның ішінде тарих пәні бойынша білім беретін 

ұстаздар қауымының міндеті. Адамзат ұрпағымен мың жасайды дегендей, 

ұрпақ тәрбиесі қай кезде де халықтық мәселе.  

 Ғылым мен техниканың дамуына қарай тарихи білім берудің де 

мүмкіншілігі артты, жаңа технологияларға негізделген жаңа әдіс-тәсілдер, 

оқытудың жаңаша жолдары мен амалдары пайда болып, оқулық, оқу 

құралдары ресурстары жоғары деңгейге жетті. Өзіне тән әдістемесімен бірге 

электрондық, ақпараттық, интербелсенді, мультемедиялық технологиялар 

қолданысқа енді. Қазіргі кезде оқу ақпараттының ең ауқымды кең тараған 

формасының бірі – ғаламтор  жүйесі арқылы оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру 

болып отыр. 

 Қазір дүниежүзі елдері біртұтас жүйеге айналып, жаһандану құбылысын 

бастан кешіп жатыр. Түрлі  байланыс жүйелері  қолданысқа енді. Осындай 

заманда  ғаламтор желісін пайдалануды  меңгермеген адам (оқушы, студент) 

біртіндеп заман көшінен қалыс қала  бастайтыны әркімге болсын аян бола 

бастады.   

 Әлемде  болып жатқан  жаңалықтармен   танысып, түрлі  ақпарат-

мәлімет алуда ғаламтор желісінің мүмкіншілігі зор. Тек 

электронды  поштаның өзін  пайдалану студентке, тіпті кез келген азаматқа 

мол ақпарат алуға жағдай жасайды. 

 Ғаламтор жүйесінде  жұмыс істеу студенттерге  әлемдік білім мен 

ғылым  жетістігінен хабардар болып, оны игеруде  шексіз мүмкіндіктерге жол 
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ашады. Ғаламторды пайдалану арқылы  студенттер 

өздеріне  керекті  мәліметтер алып қана қоймай,  білімін, таным-түсінігін 

кеңейте, жетілдіре  түсетіні сөзсіз. 

Қазіргі кезде әлемге танымал көптеген энциклопедиялар, сөздіктер, 

кейбір классикалық көркем шығармалар электронды түрге көшті. Бүгін 

компьютердің көмегімен тек белгілі бір дәрісханаларда ғана емес, сонымен 

бірге қашықтан оқыту үрдісі де дамып келе жатыр. Ол үшін ғаламтор желісіне 

қосылған компьютер керек. Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы және 

онымен бірге ұсынылған оқулық, оқу құралдарын қарап отырып, білім алғысы 

келетін адам өзі ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Немесе бірлескен 

телеконференцияларға қатыса алады. Оқытудың бұл түрі анағұрлым арзан, әрі 

қалаған уақытыңда оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа мүмкіндік береді. 

Бұның бір мысалы ретінде соңғы жылдардағы ҚР Президенті Н.Ә. 

Назарбаевпен бірге өткізілген интербелсенді дәрісті айтуға болады.  Cонымен 

қатар, АҚТ-ны сабақ беру кезеңінде электронды почта арқылы жүзеге асыру 

тиімді тәсілдердің біріне айналды.  

 Кеңірек айтсақ, компьютер желілерінің көмегімен дүниежүзі деңгейінде 

ақпаратты жіберуге және алуға болады, мұндай желі арқылы хабар алмасу 

жүйесін электронды пошта  (Е-mail) деп атайды. Бұл – ғаламтордың ертерек 

пайда болған қызмет түрлерінің бірі. Онымен қамтамасыз етуді ғаламторда 

арнаулы пошталық серверлер деп аталатын бағдарлама жүргізеді. Пошталық 

серверлер студенттен алынған хабарды оқытушының (адресаттың)  пошталық 

серверіне жөнелтеді. Бұл жерде хабарлар жиналады. Оқытушы (адресат) мен 

студенттің  пошталық серверінің арасында байланыс орнатылған кезде келіп 

түскен хабарлар автоматты түрде оқытушының (адресаттың) компьютеріне 

жіберіледі. 

 Басқа да байланыс қызмет түрлері сияқты, электронды пошта қызметі 

бағдарламалар жұбы мен олардың өзара қарым-қатынасы арасындағы 

тапсырма беру мен ол тапсырманы орындағын студент пошта көмегімен 

жүзеге асырылады. Ғаламтор жағынан бағдарлама-сервер, тұтынушы жағынан 

бағдарлама-оқытушы мен студент жұмыс атқарады.  

Электронды поштаның жұмыс екі қолданбалы әрекетке негізделген. 

Біреуі шығатын хабарды жіберуге, яғни тапсырма беру, екіншісі келетін хат-

хабарды немесе  орындалған тапсырманы қабылдауға пайдаланылады. 

Сәйкесінше ғаламтор жағынан электронды пошта жұмысы екі сервердің 

көмегімен атқарылады: шығатын хабарлар сервері мен келіп түскен хабарлар 

сервері. Келіп түскен хабарлар серверін «пошта жәшігі» деп атайды. 

 Шығарылатын хабар қызметі SMTP хаттамасына негізделген (SMTP-

Simple Mail Transfer Protocol - простейший протокол передачи почты). Келіп 

түсетін хабар қызметі РОР3 хаттамасымен жүргізіледі (Post Office Protocol 3-

протокол почтового отделения, версия 3). Электронды поштаны іске қосу үшін 

келесі әмірлерді орындау қажет: Бастау→Бағдарлама→Outlook Express. Бұдан 

соң экранда Outlook Express терезесі ашылады. Жаңа пошта алу үшін 

тінтуірдің батырмасын Поштаны жеткізу батырмасында шертесіз немесе 
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Хабарлама→Поштаны жеткізу әмірін орындайсыз. Егер жаңа пошта әлі 

түспеген болса, онда Outlook Express терезесінің статус-жолында «Жаңа хабар 

жоқ» деген ақпарат шығады. 

 Тарихи білім беру жүйесінде АҚТ арқылы білім беруде кейінгі кезде 

қашықтан оқыту технологиясы деген термин қалыптасты. Бұл оқытудың 

заманауи электронды құрал-жабдықтарға негізделген жаңа түріне жатады, 

яғни қоғамды ақпараттандырудың маңызды бағыттарының бірі – білім беру 

ісін ақпараттандыру. Г. Пазылова өз еңбегінде мынандай пікір білдіреді: «Бұл 

жаңа ақпараттық құралдар мен әдістерді дамыта оқытудың идеяларын жүеге 

асыруға, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін бір-бірімен тағыз 

байланысты өрістетуге және олардың тиімділігі мен сапасын көтеруге, жас 

ұрпақты жаңа қоғам жағдайында өмір сүруге дайындауға пайдалану деген 

ұғымды білідіреді» [2]. Біз уақыт үнемдеудің бірден-бір тиімді жолы екендігін 

айтқымыз келеді. 

 Бүгінде ғаламтор арқылы қашықтан оқыту тарихи білім беруді 

дамытудың нақты элементті болып отыр. Өйткені қашықтан оқыту жүйесінің 

икемділігі сол – студенттер негізінен дәріс, семинар түріндегі сабақтарға 

бармай-ақ, өздеріне ыңғайлы мезгілде, қолайлы жерде, қолайлы жылдамдықта 

жұмыс істу мүмкіндігіне ие болады.  

 АҚТ арқылы білім берудің тағы бір түрі – тарихи білім беру жүйесіндегі 

интербелсенді оқыту. Білім берудің бұл түрі – қазіргі кезде кең қолданысқа ие 

бола бастады. Нақты қарым-қатынас үрдісіне негізделген интербелсенді оқыту 

кезінде оқыту үрдісі тиімді болуы үшін қарым-қатынастың үш жағы қатысуы 

қажет: ақпарттық, яғни ақпараттың берілуі және сақталуы; интербелсенді ол 

бірлескен іс-әректте өзара әсердің ұйымдастырылуы. Қазігі кезде филология 

пәндері бойынша интербелсенді тақтаны пайдаланып оқыту екі бағытта 

жүзеге асырылып жүр: арнайы оқу курыстарын ендіру; оқу  жағдаяттарын  

барынша тиімді пайдалану үшін  қарым-қатынас құру[3]. 

 Тарихи білім беру жүйесінде интербелсенді оқыту кезінде студенттер 

тек қана бақылаушы болып қалмай, қиын мәселелерді өз бетінше шеше алуға 

дағдыланады, өзінше ойланып тұжырым жасайды.  

 Қазіргі ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының негізгі құралы болып 

ақпараттық ресурстардың қажеттілігі көрінеді. Сондықтан білім беру саласы 

да өзінің дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға 

ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын 

оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда. Жаңа ақпараттық 

технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты түрінде тиімдірек 

орындалады, студенттердің  ой-өрісі кеңейе түседі. Еліміздің жас ұрпағы үшін 

кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де студент үшін қоршаған әлемді 

танудың құралы ретінде пайдалы. Олай болса, барлық дәрістерді 

компьютерлердің мүмкіншілігін пайдалана отырып жүргізуді үйрену – бүгінгі 

күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі деуге болады.  

 Соңғы жылдары тарихи білім беру жүйесінде компьютерлік техниканы 

пайдалану белсенді түрде жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа 



168 
 

ақпараттық технология дегеніміз – оқу және оқу-әдістемелік материалдар 

жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық құралдары, 

олардың рөлі мен орны туралы ғылыми білімнің жүйесі және оқытушылар 

еңбектерін жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары мен әдістері деген 

анықтама беріліп жүр. Яғни ақпараттық технология – білім беру мекемесі 

мамандарының жұмысын жүзеге асырушы әдістер мен тәсілдер және 

студенттерге білім беруші құрал.  

 Ақпараттық технология қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық 

технологияның компьютерлік құралдары қолданылып жүр, алайда заман 

талабына сай компьютерлік техниканың дамып жетілуіне байланысты ғылыми 

сипаттағы компьютерлік бағдарламаларды жасау керек және ол студенттің іс-

әрекетінің интеллектуалды құрылысымен сәйкес болуы тиіс.  

 Тарихи оқу-әдістемелік әдебиеттерде ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың бірнеше бағыттары көрсетілген, солардың ішінде ЖОО-ның 

оқу практикасында пайдаланатын түрлеріне мыналарды жатқыза аламыз: 

компьютер – студент білімін бағалау құралы; компьютерлік модельдеуді 

қолданатын зертханалық практикум; мультимедиа-технология – жаңа 

материалды түсіндірудегі иллюстрациялық құрал; дербес компьютер – білім 

жетілдіру құралы. 

 Тарихи білім берудегі ақпараттық-қатынастық технологиялар - 

ақпаратты алудың, қайта жасаудың, жеткізудің, сақтаудың және 

пайдаланудың әдістері мен құралдары екендігі белгілі. АҚТ-ны білім беру 

ісінде пайдаланудың мақсаты оқу үдерісіне қатысушыларыдың дер кезінде 

тиянақты білім алуын қамтамасыз етумен қатар оқытудың жоспарланған 

сапасына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 Оқытушы жұмысы практикада студент білімін бағалау үшін берілген 

тақырыптық тестерден көрінеді. Электронды оқулық көмегімен студенттер 

тест жауаптарын барлық тест сұрақтарына түгелдей жауап бергеннен кейін 

көруіне болады. Бұл студенттерді қызықтыруға мүмкіндік жасайды.  

Қазіргі кезде тарихи білім беру жүйесінде ақпараттық технологиялар оқу 

материалдарын кескін, яғни сурет арқылы жасау кезінде анимациялы слайд-

фильмдер қолданылады. Бұл оқу үрдісін қозғалыста бейнелеуге мүмкіндік 

береді. Компьютердің көмегімен дыбыстық және бейнефрагменттерді де 

демонстрация жасауға болады. Электронды оқулық арқылы студенттер дәріс 

үстінде немесе дәрістен тыс уақытта тақырыпқа сәйкес мәліметтермен 

танысуға, практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындауларына болады [4]. 

 Қазіргі уақытта тарихи білім беруде технология ұғымы іс-әрекетімізге 

кеңінен еніп, жиірек қолданылып, күнделікті қолданысқа енуде. Дегенмен кез 

келген технология оқытушыдан терең теориялық білім, үлкен тарихи әдіскер 

шеберлігін, студенттің жан дүниесін түсіне білетін психолог болуды талап 

етеді. Өйткені оқытушылық, ұстаздық  аса жауапты, ең қадірлі мамандық 

болып табылады. Оқытушыға қазір ең ауыр міндет жүктеліп отыр. Осы 

міндетті әрбір оқытушы көп ізденіп, алдына үлкен мақсат-міндеттер қойғанда 

ғана атқара алады. Білім беру барысында оқу-тәрбие ісі: оқытушыға, 
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студентке, оқулыққа және оқу құралына, оқытудың әдіс-тәсілдеріне негізделуі 

қажет. Бұлардың барлығы сан алуан мамандық иелерінің білім сапасына, 

біліктілік деңгейіне, кәсіби шеберлігіне ерекше көңіл бөлуді қажет ететін 

маңызды мәселелер екені анық. 
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Резюме 

 В статье рассматривается значение интернет-системы, формирующий основу для 

установления связей со всем миром, с тем, чтобы научно-технические достижения в мире в 

последующий период позволили развитию системы образования и науки. 

 

Summary 

 The article discusses the importance of the Internet system, which forms the basis for 

establishing links with the whole world, so that scientific and technical achievements in the world 

in the subsequent period allowed the development of the education and science system. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН ПРОТИВ 
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В течение многих лет проблема насилия в семье открыто не обсуждалась 

в Казахстане и не рассматривалась как социальная проблема, придерживаюсь 

позиции, что семья — это личное дело каждого. Насилие, как и гендерное 

неравенство, это не только проблема семьи или проблема отдельного 

человека, это вопрос всего общества. По данным ВОЗ, каждая третья женщина 

(35 процентов) в мире подвергается физическому насилию со стороны своего 

супруга и других родственников. Около 50 тысяч женщин и девочек во всем 

мире умерли в течение года от насилия со стороны партнеров или 

родственников [1]. В общей сложности 87 тысяч женщин стали жертвами 
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убийств в 2017 году. Такие данные приводятся в отчете Управления ООН по 

наркотикам и преступности, опубликованном 8 июля 2017 года [2]. Учитывая 

эти статистические данные, домашнее насилие являются главной причиной 

насильственной смерти и инвалидности среди женщин. По данным властей 

Казахстана, количество заявлений на домашнее насилие в стране в 2018 году 

увеличилось почти на 104 процента по сравнению с 2015 годом. По данным 

казахстанского «Союза кризисных центров», в которую входят 16 

неправительственных организаций, в Казахстане каждый год более сотни 

женщин погибают от рук агрессоров, а каждая восьмая семья подвергается 

бытовому насилию [4]. Согласно статистике за 2017 год, 17 процентов женщин 

в возрасте от 18 до 75 лет подвергались физическому или сексуальному 

насилию со стороны мужа или партнера [5]. Далеко не все случаи попадают в 

поле зрения правоохранительных органов. Постоянное давление от общества 

на женщину, которое накладывает на нее стереотипы о подчиненном 

положении женщины в браке и боязнь стигматизации, мешают им защищать 

основополагающие права как право жизни в безопасности и уважение их чести 

и достоинства. Государственная политика сохранения института семьи 

является одним из факторов удерживания женщин в жёстких и опасных 

отношениях. 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 

призвала международных партнеров Казахстана, включая Соединенные 

Штаты и Европейский Союз, поднять вопрос о необходимости 

криминализации домашнего насилия перед правительством Казахстана. В 

исследовании, опубликованном 17 октября, в берлинском офисе HRW 

говорится, что в Казахстане женщины, которые подвергаются бытовому 

насилию, не защищены должным образом и не имеют доступ к правосудию 

[4]. Эти обвинения порочат репутацию и статус государства, которое 

стремится войти в 30-ку развитых стран мира и где конституция является 

высшим юридическим правовым актом для защиты всех граждан независимо 

от их пола. В 2017 году домашнее насилие было декриминализовано в 

Казахстане. 3 июля 2017 года были введены поправки о переводе статей 

«Избиения» и «Умышленное причинение небольшого вреда здоровью» из 

категории уголовных преступлений в административные правонарушения [6]. 

До принятия этих поправок домашнее насилие могло преследоваться по 

статьям «избиения» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». 

Предусматривался штраф от 226 900 до 453 800 тенге и арест от полутора до 

двух месяцев. , С июля 2017 года штраф за «избиение» и «умышленное 

причинение небольшого вреда здоровью» уменьшился в несколько раз (25 250 

- 101 тысяча тенге), а срок ареста не превышает 20 дней. Как заявляет HRW, 

система штрафов в Казахстане фактически позволяет агрессору «платить за 

право на насилие» [4]. Опрошенные правозащитниками женщины, мужья 

которых были оштрафованы в административном порядке, отметили, что 

деньги на оплату штрафа поступили из семейного бюджета, «в результате чего 

пострадала вся семья». Правительству Казахстана следует срочно внести в 
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Уголовный кодекс статью, в которой домашнее насилие будет признано 

отдельным уголовным преступлением и, чтобы наказание за него было 

«соразмерно тяжести вреда». В 2009 году в Казахстане был принят Закон о 

предотвращении домашнего насилия, в котором определено понятие 

«домашнее насилие», однако ни в законе, ни в Уголовном кодексе отдельная 

уголовная ответственность за домашнее насилие не предусмотрена [7]. В 

результате перевода двух уголовных приговоров в категорию 

административных правонарушений «была исключена единственная 

возможность уголовного преследования в большинстве случаев домашнего 

насилия», - заявляет HRW [4]. Кроме того, пренебрежительное или 

враждебное отношение со стороны сотрудников полиции к преступлениям, 

связанным с домашним насилием, является циничным и невежественным, и, 

если только не произойдет очень серьезное преступление, не исключающее 

смертельного исхода, полиция не будет реагировать на вызовы жертвы. 

Нетерпимость к насилию должна быть повышена. И для этого правительство 

необходимо подготовить квалифицированных кадров, которые должны быть 

вовлечены в профилактику бытового насилия и исправить низкую 

представленностью женщин в правоохранительных и судебных органах. 

По информации МВД в настоящее время в Казахстане действует 40 

кризисных центров, количество которых не соответствует рекомендованным 

международным стандартам [4]. Помощь, оказанная в таких кризисных 

центрах, не несут реабилитационный характер, а наоборот побуждают жертву 

воздержаться от официального обращения и воссоединиться с агрессором, 

ссылаясь на традиционный, культурные и даже религиозные аспекты. 

Кризисные центры сосредоточены в областных центрах, а самые 

незащищённые слои население проживают в сельских местностях, где 

отсутствует возможность обратиться за необходимой помощью временным 

убежищем. Немногочленные неправительственные организации и 

общественные движения восполняют пробелы по оказанию психологической, 

юридической, материальной помощи жертв домашнего насилия, но 

недостаточное финансирование препятствуют данным альтернативой 

государственным программам. 

После многочисленных резонансных дел, связанных с преступлениями 

насильственного характера против женщин, в Казахстане начался пересмотр 

действующего законодательства. 2 сентября, в своем первом обращении к 

нации после вступления в должность 12 июня 2019 г., президент Касым-

Жомарт Токаев заявил, что для обеспечения прав и безопасности граждан 

Казахстану «нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное 

насилие … [и] … бытовое насилие против женщин» [8]. Но для более 

эффективного привлечения общества к этой проблеме нужно провести 

масштабные информационно-разъяснительные кампании посредством 

привлечения СМИ, представителей исполнительных органов, влиятельных 

публичных персон. Также необходимо проводить программы по просвещению 

проблематики домашнего насилия, о способах получения помощи и о 
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механизмах правовой защиты, охватив наиболее широкие слои населения 

Казахстана. 

Неспособность правительства обеспечить адекватную защиту от 

домашнего насилия и доступа к правосудию противоречит международным 

обязательствам Казахстана в области прав человека, в частности Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Женщины 

имеют полное право жить без страха перед насилием, стыдом и чувствовать 

себя защищенными государством и законодательством. Насилие против 

женщин не должно быть табуирована обществом, а жертв подвергать 

дискриминации и всеобщему порицанию. Гендерное равенство — это больше, 

чем самоцель. Это является необходимым условием для развития и 

процветания государства и содействия устойчивому развитию в 

политических, экономических, социальных и культурных сферах страны. 
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Түйін 

 Қазақстандағы әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан құқықтық қорғау 

мәселелері және оларды шешу жолдары. 

 

Summary 

 Problematics of domestic violence in juridical and social aspects in Kazakhstan and 

measures of prevention.  
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КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУ БАРЫСЫНДАҒЫ 
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 Киберқылмыс - бұл виртуалды кеңістіктегі қылмыс болып табылады. 

Виртуалды кеңістікті немесе киберкеңістікті математикалық, символдық 

немесе кез келген басқа түрде ұсынылған және жергілікті және жаһандық 

компьютерлік желілер бойынша қозғалыс барысында болатын тұлғалар, 

заттар, фактілер, оқиғалар, құбылыстар мен процестер туралы мәліметтер не 

кез келген нақты немесе виртуалды құрылғының, сондай-ақ оларды сақтау, 

өңдеу және беру үшін арнайы арналған басқа да тасығыштың жадында 

сақталатын мәліметтер бар компьютер көмегімен модельденген ақпараттық 

кеңістік ретінде анықтауға болады. [1] 

 Киберқылмыстардың  алуан түрлігіне сәйкес, халықаралық аренада,  

қазіргі таңда көптеген жағдайлар орын алуда. Яғни, мысалыға бірнеше 

мемлекеттердегі соңғы екі жылдықта киберқылмыстардың статистикаларына 

сүйенсек, біріншіден, Ұлы Британиядағы жағдайларға байланысты, соңғы 

зерттеудің деректері бойынша 2018 жылдың наурыз айында аяқталған жыл 

ішінде Ұлттық статистика басқармасының (ҰСБ) бағалауы бойынша Англия 

мен Уэльсте 4,5 миллион киберқылмыс жасалды.[2] Сонымен қатар, 2016 

жылғы көрсеткіштерге сәйкес, Киберқылмысқа қатысты,  әлемнің ең қауіпті 

елдерінің топ-10 тізімі бойынша, Америка Құрама Штаттары  -23,96% -бен,1-

орынға ие болды. 2015 жылы ел 2-ші орынға ие болды, ол барлық жаһандық 

қатерлердің 18,89% -ын құрады, ал өткен жылдан бұл көрсеткіш 23,96%-ға 

дейін өсті. [3] Ресей Федерациясындағы жағдайдарға тоқталын болсақ, 

Ресейде 2017 жылы ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар 

саласында 90 587 қылмыс жасалды. Бір жыл бұрын осындай 65 949 қылмыс 

жасалған. Егер 2017 жылы 1 883 қылмыс тіркелсе (7,7%), ал 2018 жылдың 

бірінші жартыжылдығында-1 233(3,4%)%). [4] 

 Соңғы уақытта  киберқылмыстардың ауқымын ғана емес, сонымен 

қатар, әралуандығына да назар аударылады. Бұл туралы деректер таралуы 

яғни, 40 млн Target бөлшек желісінің кредиттік карталарының, және млрдтан 

астам  Yahoo аккаунттарының айқын болуы, оның ішінде олардың логиндер 

мен парольдер, сондай-  ақ, пошта мекен-жайлары-тіпті телефон нөмірлері де 

жатқызылған. Сонымен қатар, хакерлік шабуыл нәтижесінде Anthem 

сақтандыру компаниясының 80 млн клиенттерінің жеке деректері 

бұрмаланған кезде медицина саласындағы деректердің ірі мөлшерде жария 

болуын айтып кетсек болады. Осыған қоса, SWIFT жүйесіне шабуылдар, 

нәтижесінде Бангладеш Орталық Банкі бір сәтте $ 1 млрд жоғалтты.Яғни, 
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кибершабуылдардың әсерінен осындай жағдайлар жиі кездеседі.[5] 2018 

жылдың ақпан айында McAfee вирусқа қарсы компаниясының талдаушылары 

2017 жылы киберқылмыстардан әлемдік залал шамамен $600 млрд немесе 

әлемдік ЖІӨ-нің есебіне сәйкес  0,8% - ын құрағанын, 2014 жылғы бағалаумен 

салыстырғанда шамамен 35% - ға $445 млрд-ға ұлғайып, өсуге себеп болған 

факторлар арасында мамандар барынша күрделі хакерлік шабуылдарды атап 

өтті. McAfee компаниясы халықаралық және стратегиялық зерттеулер 

орталығымен  бірге өздерінің есептерінде, зияткерлік меншікті ұрлау 2017 

жылы киберқылмыстардын  кем дегенде сирек шығындар келтірген, деп 

хабарлайды.  Осы зерттеуге байланысты  бойынша кибершабуылдардың ең 

жылдам өсіп келе жатқан түрі- шифрлаушы вирустар арқылы шабуылдар 

болып табылады. Хакерлер бұл әдіске Ransomware-as-a-Service (RaaS, 

"бопсалау қызмет ретінде") моделі бойынша салынған сервистердің өсіп келе 

жатқан қол жетімділігіне байланысты жиі жүгінеді. [6]       

 Осыған байланысты, қазіргі таңда, ақпараттық-коммуникациялық 

жүйелерді пайдалана отырып жасалатын қылмыстардың алдын алу және 

оларға қарсы іс-қимыл жасау мемлекеттік органдардың ғана емес, сонымен 

қатар, халықаралық қоғамдастықтың да назарын өзіне көп аударуда. Соңғы 

жылдары коғамымызда киберқылмысқа қарсы бағытталған көптеген 

орындауға міндетті және орындауға жатпайтын халықаралық және аймақтық 

құжаттар қабылдануда. Халықаралық қоғамдастық әр түрлі деңгейлерде 

киберқылмыспен күресу үшін маңызы бар бірқатар актілерді әзірледі, бұл 

ретте өңірлік актілер ерекше рөл атқарады, өйткені жалпы әлемдік құжатты 

қазіргі уақытта жасау қиын. 

 Киберкеңістіктегі кылмыстарға қатысты  Халықаралық ынтымақтастық 

шенбернде Венгрияда,  Будапештте 2001 жылы 23-ші қарашада қабылданды. 

Қазіргі таңда, Будапешт Конвенциясы әрбір елге қатысты киберқылмыстың 

алдын алу мақсатында заңнамалар қабылдау үшін өте маңызды құжат болып 

табылады. Будапешт Конвенциясы киберқылмыстылықпен күрес 

саласындағы негізін қалаушы құжат ретінде киберқылмыстардың келесі 

жіктемесін ұсынады: 

 Компьютерлік деректер мен жүйелердің құпиялылығына, тұтастығына 

және қол жетімділігіне қарсы құқық бұзушылықтар, атап айтқанда: 

 заңсыз қол жеткізу, мысалы, бұзу, алдау жолымен және басқа да 

құралдармен; 

 компьютерлік деректерді заңсыз ұстау; 

компьютерлік ақпаратты қасақана зақымдауды, жоюды, нашарлауды, 

 өзгертуді немесе оған құқығынсыз жасыруды қоса алғанда, деректерге 

араласулар; 

 компьютерлік жүйенің жұмыс істеуіне қасақана елеулі кедергілер 

жасауды қоса алғанда, мысалы, негізгі ақпараттық инфрақұрылымға бөлінген 

шабуылдар жолымен жүйеге араласулар; 

 құрылғыларды теріс пайдалану, яғни киберқылмыстарды жүзеге асыру 

мақсатында құрылғыларды, компьютерлік бағдарламаларды, компьютерлік 
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парольдерді немесе кіру кодтарын дайындау, сату, пайдалану, тарату үшін 

сатып алу; 

 компьютермен байланысты құқық бұзушылықтар, соның ішінде 

компьютерлерді қолданумен жасалған жасандылық пен алаяқтық; 

 ақпараттың мазмұнына, атап айтқанда балалар порнографиясына, 

нәсілшілдікке және ксенофобияға байланысты құқық бұзушылық авторлық 

және сабақтас құқықтарды бұзу, мысалы, компьютерлік бағдарламаларды, 

аудио / бейне және басқа да цифрлы өнімдердің түрлерін заңсыз көбейту және 

пайдалану, сондай-ақ дерекқорлар мен кітаптарды бұзуға байланысты құқық 

бұзушылықтар.  

 Киберқылмыстыққа қарсы күрес саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық проблемаларын жеңуде ақпараттық және компьютерлік 

жүйелерді пайдаланумен байланысты қылмыстарды тарату және осындай 

қылмыстарға қарсы күрес мәселелеріне жеткілікті көңіл бөлетін БҰҰ маңызды 

рөл атқарады.  БҰҰ киберқылмыстардың трансұлттық сипатын және осындай 

қылмыстарды болдырмау және оларды тергеу жөніндегі шараларды әлемдік 

ауқымда үйлестіру қажеттігін бірнеше рет атап өтті. 2011 жылы мамырда БҰҰ 

Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен Халықаралық Электр 

байланысы одағы қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимылдың құқықтық шеңбері мен 

заңдық тетіктерін әзірлеуге бағытталған киберқылмысқа қарсы күрес туралы 

келісімге қол қойды. Халықаралық Электр байланысы одағы ақпараттық 

кеңістіктегі қауіп-қатерлерді және қорғалмауды шектеу мақсатында БҰҰ 

мамандандырылған мекемесі ретінде: кибер қауіпсіздігі бойынша әлемдік 

бағдарлама; балаларды онлайн режимінде қорғау жөніндегі нұсқау; балаларды 

қорғау туралы ата-аналарға, қамқоршыларға және мұғалімдерге арналған 

нұсқаулар; балаларды онлайн режимде қорғау жөніндегі салалық нұсқаулар, 

балаларды қорғаудың онлайн тәртібіндегі нұсқаулар; ғаламдық 

киберқауіпсіздік мәдениетін құруға арналған элементтерді әзірледі.  

 Бұдан басқа, киберқылмыс саласындағы қылмыстық істер бойынша 

халықаралық ынтымақтастық аясында электрондық дәлелдердің 

тұрақсыздығы жауаптардың уақытылы берілуін және компьютерлік 

деректерді сақтау сияқты мамандандырылған тергеу іс-әрекеттерін талап етуге 

мүмкіндік береді. Ақпараттық қоғамда құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің 

тиімді жүйесін құрудағы маңызды кезең Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 

қатысушы мемлекеттердің ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласындағы ынтымақтастығы туралы келісімді әзірлеу болып табылады. Осы 

келісім шеңберіндегі өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықтың негізгі 

бағыттары:  

 осы келісімге қатысушы мемлекеттердің ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды регламенттейтін нормативтік 

құқықтық актілері мен нормативтік әдістемелік құжаттарын жақындастыру; 

-осы келiсiмге қатысушы мемлекеттердiң ақпараттық қауiпсiздiгiн 

қамтамасыз етуге бағытталған ақпараттық кеңiстегi үйлестiрiлген бiрлескен 

қызмет үшiн нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу; 
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- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін реттейтін 

нормативтік құжаттарды пайдаланушыларға әзірлеу және енгізу; 

бағдарламалық-техникалық құралдар мен ақпаратты қорғау құралдары 

өндірісін дамытуды нормативтік құқықтық қамтамасыз ету; 

- түрлі қосымшалар үшін қауіпсіз ақпараттық жүйелерді құру; 

- ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік қатерін талдау және 

бағалау [7]. 

 Сонымен қатар, 2011 жылғы қарашада Лондонда кибер-кеңістіктегі 

конференцияда халықаралық қауымдастыққа ұсынылған Халықаралық 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы БҰҰ Конвенциясы 

тұжырымдамасы әзірленді және кіріспеге кіретін 23 мақала негізгі бөлікке 

және түпкілікті ережеге енгізілді.  Құжаттың негізгі бөлігі бес бөлімнен 

тұрады, оның мазмұны бірыңғай композициялық тұтастықта. Конвенцияның 

4-бабында ақпараттық кеңістіктегі халықаралық бейбітшілік пен 

қауіпсіздіктің негізгі қатерлері анықталуы маңызды, оның ішінде 11 негізгі 

және 4 қосымша ақпарат бар. [8]  Киберқылмыстарға қарсы күрес саласындағы 

мемлекеттердің өзара іс-қимылы киберқылмыстарға қарсы күресте 

құралдарды пайдалану процесінде тараптардың іс-қимылдарын регламенттеу 

кезінде әр түрлі мемлекеттердің құқықтық нормаларын жинақтауды талап 

ететінін атап өту қажет. Атап айтқанда, НАТО-ның компьютерлік қауіпсіздік 

саласындағы жетілдіру орталығы, 2008 жылы Эстонияның мемлекеттік және 

жеке ұйымдарда орын алған кибершабуылдар салдарынан кибер-соғыс 

бойынша халықаралық құқық қолдану туралы Таллинн нұсқаулығын 

құрастырды.  Негізгі міндеттері "Виртуалды кеңістіктегі дұшпандық қызмет 

ерекшелігіне қарулы жанжалдарға қатысты қолданыстағы құқықтық 

нормаларды бейімдеу" және компьютерлік қауіпсіздік саласындағы негізгі 

ұғымдардың дефинициясын әзірлеуге әрекет ету көзделеді. [9]  

 Қорытындылай келе, киберқылмыстарды алдын алу мақсатында 

халықаралық ынтымақтастық шенберінде көптеген шаралар қолданылуда. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, бұл келісімдердің қабылдап мемлекеттер оны 

жүзеге асырылғаннан кейін киберқылмыстар саны бірталай азайды. Бірақта  

кибершабуылдар санын азайтуға байланысты тағы да қосымша Еуропа одағы 

шенберінде ғана емес, бүкіл мемлекеттерге ортақ құжат қабылдау қажет деп 

есептеймін.  
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Резюме 

 В данной статье говорится о том, насколько глобально развитие числа преступников 

в киберпространстве и киберпреступности, которые происходят в результате интенсивного 

развития современных информационных технологий, а также о появлении хакерства на 

новом уровне, неэффективности путей взаимодействия государств с киберпреступностью и 

слабости международной безопасности в киберпространстве.  

 

Summary 

 This article describes the globalization of cybercrime and cybercrime in the wake of today's 

rapid rise in information technology, the emergence of new levels of hacking, the ineffective ways 

in which states can counteract cybercrime, and the weakness in international security in cyber 

space. 

 

 

 

УДК 347 

Бегайдар Н.С., 

магистр права, старший преподаватель кафедры 

Юриспруденции и Международного права 

Университета «Туран» 

 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 
 Ключевые слова: обеспечительная мера, арест, решение cуда, взыскатель, должник, 

судебный исполнитель 
   

 Обеспечение иска - одна из важнейших стадий гражданского 

судопроизводства, поскольку от принятия данных мер зависит дальнейшее 

исполнение судебного акта, а именно, конечный итог судебных тяжб. 

Согласно разъяснению Верховного суда Республики Казахстан, 

изложенному в Нормативном постанволении «О принятии обеспечительных 

мер по гражданским делам», под обеспечительными мерами в гражданском 

судопроизводстве понимаются предусмотренные ГПК Республики Казахстан 

и другими законодательными актами Республики Казахстан меры 

процессуального пресечения возможных действий ответчика (должника), 
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которые могут затруднить или сделать невозможным принудительное 

исполнение судебного акта 

 В соответствии со статьей 155 ГПК суд может принять меры к 

обеспечению иска по заявлению лиц, участвующих в деле, сторон 

арбитражного разбирательства. При этом необходимо отметить, что суд по 

своей инициативе не вправе разрешить вопрос о применении таких мер. 

Обеспечительные меры принимаются судом во всяком положении дела, 

только после принятия заявления судьей к производству и возбуждения дела, 

но до выдачи исполнительного документа о принудительном исполнении 

вступившего в законную силу судебного акта. 

 Обеспечительные меры принимаются для обеспечения: 

 исков имущественного или неимущественного характера (заявлений по 

делам особого искового производства, предусмотренных главами 27, 28, 29, 30 

ГПК); 

 исполнения решений судов; 

 исполнения определений судов об утверждении мировых соглашений; 

 принудительного исполнения исполнительных документов. 

 Обеспечительные меры принимаются судом во всяком положении дела, 

только после принятия заявления судьей к производству и возбуждения дела, 

но до выдачи исполнительного документа о принудительном исполнении 

вступившего в законную силу судебного акта. 

 При этом принятые судом обеспечительные меры не должны приводить 

ответчика – юридическое лицо или индивидуального предпринимателя к 

банкротству, нарушению нормальной производственной деятельности, к 

нарушению законных прав и интересов других лиц, способствовать 

рейдерству (незаконному захвату имущества ответчика).  

Обеспечительные меры принимаются путём издания судебного акта в 

виде определений судов.  

 Такие определения должны быть мотивированными, принятые меры по 

обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию 

и не нарушать публичных интересов и интересов третьих лиц.  

Хотелось бы рассмотреть на конкретном примере, сложившемся на 

практике, по приятию обеспечительных мер по искам о взыскании денежных 

сумм.  

По данной категории дел судами, как правило, применяется 

обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику, при этом арест на такое имущество налагается 

исходя из пределов суммы (цены) иска. 

 Определение суда об обеспечении иска направляется судебному 

исполнителю для исполнения.  

 Такое определение подлежит немедленному исполнению. Подача 

частной жалобы на определение не препятствует его исполнению.  

 Вместе с тем, судебный исполнитель получив определение суда об 

обеспечении иска сразу производит арест денежных средств находящихся на 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z1421
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z1429
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z1455
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z1454


179 
 

счётах ответчика (должника), находящихся в банках второго уровня. Также 

судебный исполнитель не дожидаясь ответов из банков на основании этого же 

определения суда налагает арест на имеющееся недвижимое имущество и 

транспортные средства. В результате может произойти, что на все имущество 

должника, в том числе и денежные средства, находятся под обременением. 

Что не редко порождает новые споры теперь уже относительно действий 

судебного исполнителя по исполнению определения суда.    

 К сожалению, в рамках статьи невозможно осветить все вопросы, 

возникающие при реализации обеспечительных мер в гражданском процессе, 

в частности осталась не раскрытой проблема защиты интересов ответчика при 

применении к нему обеспечительных мер. 

 В заключении хочется отметить, что принятые по обеспечению исковых 

требований меры не должны причинять ответчику неоправданные убытки. В 

этих целях судья или суд вправе потребовать от истца гарантии возмещения 

возможных для ответчика убытков. Необходимо разработать эффективный 

механизм защиты интересов ответчика для реализации его права возмещения 

убытков, нанесенных ему обеспечительными мерами. 

 Реализация принципов состязательности и равноправия сторон должны 

гарантировать ответчику равные с истцом возможности для защиты своих 

прав при реализации обеспечительных мер в гражданском  процессе. 
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Түйін 

Бұл мақалада азаматтық істер бойынша талап-арыздарды қамтамасыз ету мәселелері 

қарастырылған. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы қағидаттарын іске 

асыру жауапкерге азаматтық процесте қамтамасыз ету шараларын іске асыру кезінде өз 

құқықтарын қорғау үшін талап қоюшымен тең мүмкіндіктерге кепілдік беруге тиіс. 

 

Summary 

 This article discusses the problems of securing claims in civil cases. Implementation of the 

principles of competition and equality of the parties must guarantee the defendant equal 

opportunities with the plaintiff to protect their rights when implementing interim measures in civil 

proceedings. 
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 Humanity cannot live in peace. Scientists say that people could not live in 

peace even for 100 years. What is wrong with us? What is the problem? These days 

the word conflict is used everywhere. Every person understands it in his own way. 

Let’s try to look at this problem again. 

 If look back at the ancient times we will understand that people always wanted 

conflicts. Specialists talk about human nature. According to Aristotle it is when you 

cannot change yourself. People are greedy, selfish. So what? What is the connection? 

It is simple, if a person wants something he will get it. Because he thinks only about 

himself. Conflict? It is when you want to protect your things. It is when you have 

your own idea but nobody likes it. It is when you have your own choice but people 

make you do another choice.  

 All these things connect also with international relations. Not all countries are 

strong. Not everybody has the strongest army. Some nations have their own voice. 

But just like people some countries make pressure on them. A lot of questions people 

want to answer. What are the reasons of conflict? Answer number one is Territory. 

States are developed every day. They need more resources. New territory can give 

it. Some states are not lucky, their territory is not good for living. The number of 

people is increasing. In the end we get a conflict. Answer number two is people. You 

need to build roads, pipelines, buildings. For all these you must have a lot of slaves 

or workers. A clear example of modern conflict is WWI.  This global conflict 

occurred from 1914 to 1918. The prerequisites for the outbreak of war were the 

contradictions between the greatest powers of Europe - Germany, England, Austria-

Hungary, France and Russia. By 1914, two blocks took shape - the Entente (Great 

Britain, France and the Russian Empire) and the Triple Alliance (Germany, Austria-

Hungary and Italy). The reason for the outbreak of hostilities was the assassination 

of the Austrian Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo. In 1915, Italy entered the 

war on the side of the Entente, but Turks and Bulgarians joined Germany. On the 

side of the Entente even such countries as China, Cuba, Brazil, and Japan came 

forward. By the beginning of the war, more than 16 million people were in the armies 

of the parties. Tanks and planes appeared on the battlefields. The First World War 

ended with the signing of the Treaty of Versailles on June 28, 1919. As a result of 

this conflict, four empires disappeared from the political map at once: the Russian, 

German, Austro-Hungarian and Ottoman. Germany was so weakened and 

territorially cut back that it generated revanchist sentiments that led to the Nazi rule. 

Participating countries lost more than 10 million killed soldiers, more than 20 

million civilians died due to hunger and epidemics. 55 million people were injured. 
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Another question is about its inevitability. People can talk to each other. We 

can discuss anything. We can hold negotiations all over the world. In the end we can 

solve problems. This year there was a conflict between Huawei and American 

government. Chinese company was in the black list and could not work in the USA. 

But after several meetings and discussions both sides could solve this problem. In 

this case people must understand that negotiations will be successful if two sides 

want to get a good end. History also knows examples when sides did want to solve 

conflict in a peaceful way. Nagorno-Karabakh is a perfect example. In such cases 

big organizations must play a bigger role. The UN for example. The problem is the 

organization needs itself some help. People start to criticize the organization about 

its inability to work out a position on the Syrian problem, where the Bashir al-Assad 

regime is shooting hundreds of peaceful demonstrators in the streets, including 

children. The UN is also helpless with respect to Zimbabwe, where for many years 

the Mugabe government has been pursuing a policy of genocide with impunity. That 

is a small portion of critics.  

 Humanity has a lot of reasons to fight. But how can people solve conflicts? A 

very good option is to become a third side in the conflict. The most important thing 

here is not to be on somebody’s side. You must be a platform where problematic 

sides can talk to each other. Example: negotiations on an inter-Syrian settlement 

have been held in the capital of Kazakhstan since January 2017. In a year and a half, 

nine rounds were held in Astana with the participation of the Syrian government, the 

UN and representatives of the Syrian armed opposition. Russia, Turkey and Iran are 

the guarantor countries of the Astana process. Kazakhstan provides a platform for 

negotiations. Another option in solving conflict is cooperation. It is considered the 

most effective strategy for dealing with conflict. It implies the desire of opponents 

for a constructive discussion of the problem, the consideration of the other side not 

as an adversary, but as an ally in the search for a solution. The most effective is in 

situations of strong interdependence of opponents; the tendency of both to ignore 

differences in power; the importance of the decision for both parties; impartiality of 

participants. 

 Another option is a compromise strategy of behavior. It is characterized by a 

balance of interests of conflicting parties at an average level. Otherwise, it can be 

called a mutual concession strategy. There are some moments before using this 

strategy: 1. sometimes a compromise can run out of conflict. This is possible with a 

change in the circumstances that caused the tension. 2. a compromise can be active 

and passive. An active form of compromise can be manifested in the conclusion of 

clear agreements, the adoption of any obligations, etc. A passive compromise is 

nothing more than a refusal to take any active actions to achieve certain mutual 

concessions under certain conditions. 

 There are two types of political compromises: 1) forced, arising under the 

pressure of objective and subjective political conditions and interests; 2) voluntary, 

concluded with mutual benefit for two or more political forces. Political 

compromises are an integral part of a democratic political system, the main means 

of resolving political problems and conflicts. 
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 When there are many political parties, socio-political organizations and 

movements, when each subject tries by all means to identify his own political person, 

often not noticing his own kind, which creates confrontation, the desire for 

compromise - the only right way to overcome conflicts that arise, create an 

understanding society. At the same time, it is especially important to find those 

positions in the activities of political entities that unite them, rather than separate 

them. And for this, it should be a politically cultural force, one of the criteria for 

which is the ability to make concessions and seek compromises. Outside of 

compromises, it is impossible to achieve stability and order in Russian society. 

Therefore, a compromise is a necessity, an important component, a certain feature 

of the culture of the subject of a democratic state and society.  
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Түйін 

Саяси қақтығысты бейбіт реттеуді басқалардың дәлелдерінің ішінара әділдігін 

танудан және өзара тиімді шешімге алмастыруға  келісім беруден басталатын процесс 

ретінде ұсынуға болады. 

Резюме 

 Мирное урегулирование политического конфликта можно представить как процесс, 

который начинается с признания частичной справедливости аргументов других и согласия 

на уступки в обмен на взаимовыгодное решение. 
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GRADUAL REFORM CONCEPT FOR KYRGYZSTAN 
 

 Key words: Social cohesion, political system, democracy 

 

 Various proposals have been put forward to help solve the problems of system 

change in fragmented societies. 

 Social cohesion is a term which can help in research of conflicts in ethnically 

divided societies. It is “the degree of social integration and inclusion in communities 

and society at large, and the extent to which mutual solidarity finds expression 

http://www.pmhut.com/methods-of-dealing-with-conflict-part-ii
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among individuals and communities. In terms of this definition, a community or 

society is cohesive to the extent that the inequalities, exclusions and disparities based 

on ethnicity, gender, class, nationality, age, disability or any other distinctions which 

engender divisions, distrust and conflict are reduced and/or eliminated in a planned 

and sustained manner, community members and citizens as active participants, 

working together for the attainment of shared goals, designed and agreed upon to 

improve the living conditions for all” (Social cohesion, 2014). 

 Nat J. Colletta and Michelle L. Cullen (2000) say that social cohesion in 

society has two main issues: 1). there is no hidden conflict or tension based on 

income/wealth inequality, racial/ethnic tensions, unequal participation in political 

life. 2) the power of strong social bonds are tested by levels of trust and norms of 

reciprocity, and the presence of institutions which can solve problems in the society. 

Social cohesion is the key intervening variable between social capital and violent 

conflict. The authors also claim that society will be stronger if vertical linking and 

horizontal bridging social capital integrate. The reason for social cohesion weakness 

is bad channels of socialization and bad social control. These things can lead to 

social disorganization and the basis for violent conflict. To avoid such a problem the 

authors write about building community or social capacity which can become a key 

factor for development of strong social cohesion and for preventing conflicts. Plus 

they emphasize international actors which can ensure development efforts through 

leadership, money, know-how, or materials. But local actors should not suffer from 

lack of external funding for government projects, nor should external intervention 

stop the process of self-help and should not destroy the authority and reputation of 

local leaders.  

 Lijphart (1977) added that deep ethnic and other divisions in society create 

problems for democracy or make the establishing of democracy more difficult in 

divided than homogenous societies. Not fully democratic countries are more open to 

the problem of ethnic and other divisions than the well-established democracies. 

 A democracy should include the following: 1. “A political system for 

choosing and replacing the government through free and fair elections”. 2. “The 

active participation of the people, as citizens, in politics and civic life”. 3. 

“Protection of the human rights of all citizens”. 4. “Rule of law, in which laws and 

procedures apply equally to all citizens” (What is democracy?, 2004).  

 Elections create competition where we have winners and losers. Jeremy 

Horowitz and James D. Long (2006) say that such competition creates some 

problems:  

 “The first is that elections induce people to create ethnic parties.  Second, 

when elections come to the end, a big group (or coalition of groups) wins.  Third, 

the winners from one ethnic group extract the benefits of controlling the state for 

their own ethnic group. Fourth, because voting happens along fixed ethnic lines, the 

losers will not attract more voters in subsequent electoral rounds.  Finally, the 

possibility of permanent exclusion makes the losers refuse to continue playing the 

electoral game and seek non-democratic ways to achieve power or separation” 

(2006, p. 3).   
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 There are different ethnicity groups in Kyrgyzstan, such as Kyrgyz, Russians, 

Uzbeks, Tajiks etc. Such a situation creates some problems for establishing 

democracy in the country.  

 In terms of Kyrgyzstan, some decisions for creating democracy can offend 

ethnic minorities. For example, there are problems with the law about national 

language. According to this law, if persons do not know Kyrgyz they must pay a 

penalty of 20 to 1000 dollars and can create mass firings of non-Kyrgyz persons. 

This law is clearly a sign of increasing nationalistic views in the country which does 

not make other nationalities happy. This issue can be regarded as a clear case of 

discrimination. 

 The thesis of Karl Popper’s book “Open Society and its Enemies” (1971) is 

very important for this thesis. He wrote about two methods of political change. The 

first is a society that adopts one big plan of development where people have a set 

goal. All revolutionary actions are for this aim. This consists of searching for a final 

good and fighting for it. The second is a gradual approach, in which reformers update 

separate parts of the system without an overall plan. According to Popper, the first 

way is very attractive because it uses the rational mind. At the same time this way is 

problematic because it needs strong and centralized rule by a small group of people. 

On the other hand, gradual reform can be very successful. He wrote that “perfection 

can be achieved but it is not so immediate” and “gradual reform is the only way to 

make life better” (р. 157). 

 McMillan (2004) argues that Popper’s argument has been tested by 

contemporary Russia (first way) and contemporary China (second way). China’s 

reforms have been gradual. Each reform was small scale and it was expanded if it 

was successful. The final result is unknown.  The country “crossed the river touching 

each stone”. The work “China’s Reforms: Past, Present and Future” by Tian 

Guoquiang (2000) even describes three steps of China’s success. They are:1. 

Economic liberalization. 2. Marketization and 3. Privatization.  

 In the first stage, the entry and competition of enterprises of all kinds of 

ownership develop the non-state owned sector faster. In the second, competition and 

the introduction of different market-supporting institutions causes a reduction of 

state-owned enterprises. In the third stage, state-owned enterprises experience 

bankruptcy and succumb to privatization.  
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Түйін 

Макмиллан и Ноутон (1992) реформаларды жүргізу қиын екенін айтады, себебі ешкім 

олардың соңғы салдарын білмейді. Біздің надандық бір үлкен революциялық өзгеріске 

үміттенбестен, біз бір қадам алға жылжуды талап етеді. Дегенмен, табыс ұзақ мерзімді 

перспективада мүмкін. 

 

Резюме 

 Макмиллан и Ноутон (1992) утверждают, что проводить реформы сложно, потому 

что никто не знает их конечных последствий. Сегодня требуется, чтобы мы шаг за шагом 

шли вперед, не надеясь на одно большое революционное изменение. Тем не менее, успех 

возможен в долгосрочной перспективе. 

 

 

 

ӘОЖ 349.2 

Ауганбаева А.К., 

«Туран» университеті 

«Құқықтану» мамандығының  

1 курс магистарнты 

Торгаутова Б.А. 

ғылыми жетекшісі, з.ғ.к., доцент 

 

ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫ БОЙЫНША ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЕҢБЕГІН 

ЕРЕКШЕ ҚОРҒАУ 

 
Кілт сөздер: жүкті әйел, ауыр және зиянды жұмыстар, ана мен бала, еңбек 

қауіпсіздігі, еңбек нарығы 
 

Қоғамдық еңбектің бір бөлігі ретінде, әйелдердің еңбегі өзіндік 

ерекшелігі мен маңыздылығы бар жүйені құрайды. Шынында да, әйелдердің 

еңбек үрдісінде еңбек қатынастары, өзіндік құрылымы мен мазмұны, тұрақты 

даму бағыттары және құқықтық реттелуі бар қатынастар болып табылады. 

Әсіресе, әйелдер қауымы қызметтің барлық салаларында ерлермен теңдей 

орын алу туралы құқықтарын батыл мәлімдеп келеді. 

Қазақстан Республикасында адамдардың денсаулығы мен еңбек ету 

құқығы мемлекет тарапынан қорғалады. Әйелдер еңбегін (ерлер еңбегін) 

http://femida.kg/wp-
http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS06/pmo/eng/Popper-OpenSociety.pdf
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құқықтық қорғау негіздері еліміздің Негізгі заңында бекітілген. Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 24-бабына сәйкес, әркімнің еңбек ету 

бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына және қауіпсіздік пен 

тазалық талаптарына сай еңбек жағдайына, еңбегі үшін тендей бір кемсітусіз 

сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. 

Әйелдер еңбегін қорғаудың мәні, маңызы мен мағынасын «еңбекті қорғау» 

ұғымының жалпы санаты арқылы ашуға болады [1].  

Еңбекті қорғау – құрамына құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 

ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлы-эпидемиологиялық, емдеу-

профилактикалық, реабилитациялық және өзге де шаралар мен құралдар 

кіретін, еңбек қызметінің үрдісінде жұмыскердің өмірі мен денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі [3, 514 б.]. 

Қазіргі таңда өндірістегі еңбекті қорғауға тікелей байланысты 

мәселелерді қарастыруға көптеген қазіргі заманғы ғалымдардың еңбегі 

арналған. Қоғамдық қатынастардың әр түрін қамти отырып күрделі 

әлеуметтік-құқықтық сала болып отырған еңбекті қорғау тек заңтану 

саласымен ғана зерттелмейді, сондай-ақ техникалық, денсаулық сақтау, 

әлеуметтік саланың да объектісі болып табылады.  

Шындығында еңбекті қорғау әртүрлі іс-шаралардың, соның ішінде 

барлық жұмыс істеп жүрген азаматтардың денсаулығы мен еңбекке 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық іс-шаралар кешенін 

құрайды. Еңбекті қорғау жүйесінің ең маңызды бөлімі – еңбекті қорғау туралы 

заңнама екені сөзсіз, себебі ол «еңбекті қорғау жүйесін қамтамасыз ететін 

барлық нормалар жүйесін қамтиды» [4, 197 б.]. 

Қазіргі қолданыстағы еңбекті қорғау терминнің екі мазмұны бар, ол кең 

мағында және тар мағынада түсіндіріледі. Кең мағынада еңбекті қорғау 

дегеніміз – еңбек қызметі барысында құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 

ұйымдастырушы-техникалық, санитарлық-гигиеналық және басқа іс-

шаралардың жүйесі. Ал, тар мағынада жұмысшылар үшін қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ету жүйесі [5, 156-157 б.]. 

Әйелдер еңбегін қорғау ұғымы олардың еңбегіне қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ететін бірқатар құқықтық, экономикалық, 

медициналық және техникалық шаралар жүйесін құрайды.  

Алдымен, әйелдердің еңбегі еңбек құқығының жалпы нормаларымен 

қорғалады. Сонымен қатар, заңнамамен әйел ағзасының физиологиялық 

ерекшеліктерін және олардың бала тәрбиелеу үрдісінде алатын ролі ескеріле 

отырып, әйелдердің еңбегін қорғауға қатысты арнайы ережелер де 

қарастырылған. Бұл ережелер мен кепілдіктердің басым көпшілігі Қазақстан 

Республиксының Еңбек кодексінің тиісті баптарында орын алған.  

Әйелдер еңбегін қорғау ұғымын түсіну белгілі бір мақсатқа негізделген 

көп құрамды жүйелі жалпылама еңбекті қорғау түсінігімен беріледі. Яғни, 

әйелдер еңбегін қорғау әйелдер еңбегінің қауіпсіз шарттарын жасау үшін 

мемлекет жасап отырған өзара байланысқан құқықтық, экономикалық, 

денсаулық және техникалық іс-шаралардың жүйесі. Бұл жүйенің маңызды 
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бөлшегі әйелдер еңбегін қорғау бойынша еңбек заңнамасының жалпы және 

арнайы нормалары болып табылады. 

Әйелдер еңбегі еңбек құқығының арнайы нормаларымен қорғалады, 

сонымен қатар заңдылықта көрсетілген еңбекті қорғау бойынша арнайы 

ережелер қолданылады. Біріктірілген кешенде олар әйелдер еңбегін құқықтық 

қорғауды білдіреді. Аталған құқықтық кешеннің мақсаты әйелдерге кәсіби 

қызметі мен аналық қызметін үйлестіру үшін қолайлы мүмкіндіктер жасау. 

Әйелдерді, олардың аналық қызметі мен өскелең ұрпағын қорғауға 

бағытталған арнайы құқықтық іс-шаралар жүйесі еңбек құқығында «Әйелдер 

еңбегін ерекше құқықтық қорғау» деген атауға ие болып келген [6, 28 б.]. 

Яғни, әйелдер еңбегін қорғау бір-бірімен өзара байланысты екі бөлімнен 

тұрады:  

- әйелдер еңбегін жалпы қорғау;  

- әйелдер организмінің ерекшеліктерін және әйелдің ана болу қасиетін 

ескере отырып, әйелдер еңбегін ерекше қорғау.  

Әйелдер еңбегінің ерекше қорғалуы аналар мен балаларды қорғау 

жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. Еңбек заңнамасы Қазақстан 

Республикасы Конституциясымен кепілденген аналар мен балалардың 

мемлекет тарапынан қорғалуын қамтамасыз етеді. Сондықтан да, мұндай 

міндеттемені қабылдаған мемлекет, сәйкесінше, әйелдер мен балаларды және 

олардың мүдделерінің мемлекеттік қорғалуға құқығын да мойындайды. Бұл 

құқық өмірдің түрлі салаларында, ал ең бастысы әйелдердің еңбегінде және 

отбасы жағдайларында жүзеге асырылады. Сол себептен, неке және отбасы 

туралы заңнаманың негізінде аналар мен балалар мүдделерінің қорғалуы және 

әрбір балаға бақытты балалық шақты қамтамасыз ету мемлекеттің басты 

міндет ретінде қарастырылған (2бап) [7]. 

Еңбек заңнамасында әйелдер еңбегін арнайы құқықтық қорғаудың пайда 

болуы мен бекітілуі әйел организмінің биологиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін ескеру қажеттілігімен түсіндіріледі. Мемлекеттің әйелдер 

еңбегін қорғауға жоғары қамқорлық жасауы негізді және дәлелді болып 

келеді, себебі әйел қоғамда бала туу мен оны тәрбиелеу бойынша маңызды 

әлеуметтік қызметті атқарады. 

Әйелдер еңбегін ерекше қорғау құқығының субъектісі болып, жұмыс 

істейтін кез келген жастағы әйелдер танылады. Бала құқық субъектісі болып 

табылмайды, ол тек қорғау субъектісі. Әйелдер еңбегінің қорғалуын 

қамтамасыз ете отырып, баланың да қорғалуы қамтамасыз етіледі. Бұл құқық 

тек еңбектің құқықтық қатынастар барысында ғана емес, сондай-ақ олардың 

пайда болуы, яғни әйел адаммен еңбек шартын жасасу кезінде де 

қолданылады. Сондықтан да, әйелдің еңбек ету бостандығы құқығының 

мазмұнына, қолайлы еңбек жағдайлары және әйел организміне зиян 

келтірмейтін жұмыс түрін таңдап алу құқығы да кіреді [6, 97-98 б.]. Сонымен 

қатар, еңбек заңнамасымен әйелдер еңбегінің жағдайларын жүйелі түрде 

тексеріп отыратын медицина ғылымының да мәліметтерін ескереді.  

Әйелдердің еңбегін ерекше қорғалуына құқығы:  
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- жеңіл жұмысты орындау мүмкіндігі;  

- жүктілігі кезінде, баланы емізу немесе бір жасқа дейінгі баласы бар 

әйелдерге бұрынғы жалақысы сақталына отырып жеңілдетілген еңбек 

жағдайларын пайдалану мүмкіндігі;  

- әйелдердің еңбегі туралы нормаларына сәйкес келетін құқықтар мен 

кепілдіктерді талап ету мүмкіндігі дегенді білдіреді.  

Әйелдерге қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау мен қамтамасыз етуге 

бағытталған құқықтық нормаларды жеке қарастыру тарихи түрде дамып 

келген.  

Еңбекті қорғаудың барлық бөлімдері әйелдер еңбегін қорғауды 

қамтамасыз етуге арналған. Ең алдымен әйелдер еңбегін ұйымдастыру мен 

жоспарлау бірінші орында тұрады, себебі олар машиналар мен механизмдерді 

қолданудағы кемшіліктерді анықтап, түзетеді. Бірақ, құрал-жабдықты 

құрастыруда әйелдер мен ерлердің анатомиялық ерекшеліктері, 

эргономикалық талаптар: бойы, қолдарының ұзындығы, бұлшық еттерінің 

күші ескерілмеген. Құрал-жабдық әдетте «орта бойлы» ер адамға жобаланады, 

ал әйелдер мұндай машиналар мен станоктарды пайдалануда 

қолайсыздықтарға тап болады, мысалы басқару қосқышына қолы жетпеуі 

мүмкін. Механикалық рычагтарды басқару әйел жұмысшылардан көп 

физикалық күшті қолдануды қажет етеді [8, 65-67 б.]. 

Әйелдер еңбегін ерекше қорғаудың мазмұнын ашу үшін әйелдер еңбегіне 

қатысты арнайы құқықтық нормаларды талдау қажет. Заң әдебиеттерінде 

мұндай нормалардың екі тобы кездеседі:  

1) барлық әйелдерге қатысты нормалар;  

2) жүкті әйелдерге және кәмелетке толмаған балалары бар аналарға 

арналған нормалар [9, 227 б.].  

Әйелдерге жеңіл жұмыстарды беруді көздейтін арнайы нормалардың 

бірінші тобы келесі шараларды қарастырады:  

- әйелдер еңбегін ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше 

зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда пайдалануға тыйым салу (ҚР ЕК-

нің 186 б. 1т) [2];  

- әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын жүкті 

қолмен көтеруіне және жылжытуына тыйым салынады (ҚР ЕК-нің 186 б., 2 т.) 

[2].  

Әйел еңбегінің ерекше жоғары деңгейде қорғалуы, олардың аналық 

кезеңіне сәйкес белгіленеді, яғни оларға жүктілігі, босануы және емізулі 

балалары бар әйелдерге қатысты бекітілген нормаларды жатқызамыз. Жүкті 

және балалары үш жасқа толмаған аналарға бірқатар еңбек жеңілдіктері 

беріледі. 

Аталған жеңілдіктер құқықтық нормалардың екінші тобын құрайды. 

Олар ҚР ЕК-нің жекелеген баптарында жинақталған. Бұл нормалар келесі 

шараларды қамтамасыз етуге бағытталған:  

- жұмыс берушінің жүкті әйелдерді түнгі уақыттағы жұмысқа, демалыс 

және мереке күндеріндегі жұмысқа, үстеме жұмысқа тартуға, оларды іссапарға 
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жіберуге, сондай-ақ оларды жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан кері 

шақырып алуына құқығы жоқ;  

- жұмыс беруші жүкті әйелдің, үш жасқа толмаған баласы бар әйелдің 

медициналық қорытындыға сәйкес, күтім жасайтын жұмыскердің жазбаша 

өтініші бойынша толық емес жұмыс уақытының режімін белгілейді (ҚР ЕК-

нің 70-бабы.) [2];  

- жұмыс беруші медициналық қорытынды негізінде жүкті әйелді орташа 

жалақысын сақтай отырып, зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың 

әсері болмайтын басқа жұмысқа ауыстыруға міндетті (ҚР ЕК-нің 44-бабы) [2];  

- жүктілігі мен босануы бойынша демалыстар беру, сондай-ақ бала үш 

жасқа толғанға дейін берілетін демалыс (ҚР ЕК-нің 99, 100 бабы) [2];  

- баланы тамақтандыру үшін әйел - анаға берілетін үзілістер (ҚР ЕК-нің 

82-бабы.) [2];  

- жүкті әйелдер мен әйел-аналарға еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге 

бағытталған кепілдіктер мен жеңілдіктер.  

Атап өтетін мәселе құқықтық нормалардың берілген тобы әйелдің аналық 

және бала тәрбиелеу қызметіне байланысты еңбегін қорғауды басты мақсат 

деп санайды. Сондықтан, бұл құқықтық нормалар зерттеудің жеке тақырыбы 

ретінде қарастырып, жұмыстын аталмыш тарауында беруге негіздеме болып 

табылды.  

Яғни, жұмыстың аталған бөлігін зерттеу, барлық жұмыскер әйелдерге 

еңбектің тиісті жағдайларын жасау үшін еңбек заңнамасының арнайы 

нормаларында бекітілген ережелерді қарастыру.  

Заңнама әйелдер еңбегі үшін зиянды және қауіпті еңбек жағдайларын 

түсіндірмейді, бірақ ҚР ЕК-нің 26-бабында көрсетілгендей, әйелдердің еңбегін 

пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың тізімін, әйелдердің жүктердің 

қолмен көтеруінің және қозғалтуының шекті нормаларын еңбек жөніндегі 

уәкілетті мемлекеттік орган денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті 

мемлекеттік органмен келісе отырып айқындайды [2] . 

Қазақстан Республикасының қазіргі қолданыстағы ауыр және зиянды 

жұмыстар тізімінде әйел еңбегі мен оның ана болу қызметіне зиянды, қауіпті 

және әйелдер еңбегін қолдануға тыйым салынған барлық жұмыстар мен 

мамандықтардың тізімі берілген [10]. Сондай-ақ өндірістік факторлары шекті 

бағамен көрінетін, химиялық улы заттары мөлшерден артық өндіріс 

орындарында әйелдер еңбегіне тыйым салынды. 

Әйел организміне отырып немесе түрегеп тұрып жұмыс істеу де кері әсер 

етеді. Тігіншінің күн ұзақ «түрегеп тұрып жұмыс жасауы» қан айналымына 

әсер етіп, варикоздық ауырулардың дамуына жол береді [11, 7-11 б.]. Зерттеу 

нәтижесінде анықталғандай тігінші әйелдерге, станоктық мамандықты 

жұмысшы әйелдерге аяқтарына салмақ түсіру табан ауруларының себебі 

болып отыр. Әйелдер үшін сондай-ақ «отырып», бүгіліп отырып жұмыс жасау 

да зиянды, жамбаста қан толуға мүмкіндік береді [10, 29 б.]. Сол себепті 

«отыру», «тұру» ауыспалы түрде қатар қолданған дұрыс. Өндірістегі кең 

таралған фактордың бірі вибрация. Тойтарғыш балғалармен жұмыс жасауда 
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әйелдерде вибрациялық аурулар ерлерге қарағанда ертерек байқалған. Әсіресе  

әйелдерге жиілігі  төмен вибрация кері әсер етеді [13, 7-9 б.]. 

Е.Н. Нургалиева әйелдер еңбегін құқықтық реттеу, түрлі әлеуметтік 

топтардың мүдделері айқасатын, қазақстан қоғамының өзекті мәселелерінің 

біріне жатқызады [14, 20 б.].  

Қазіргі уақыттағы еңбек нарығындағы әйелдердің жағдайы, оның 

құқықтық реттелуі, сәйкесінше, Қазақстанда әйелдердің құқықтық қорғалуы 

басқа мемлекеттермен салыстырғанда өзгеше болып келеді. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасындағы әйелдер еңбегін 

қорғауды құқықтық реттеудің негізгі ерекшелігі – әйелдер еңбегінің ауырлығы 

мен зияндылығына байланысты кейбір жұмыс түрлері мен мамандықтарда 

қолдануға заңды түрде тыйым салу; мұндай тыйым салудың енгізілуі толықтай 

негізді, себебі аталған норма қоғамның әйел денсаулығы мен әлеуметтік ана 

болу қызметіне, сондай-ақ болашақ ұрпақ денсаулығын қорғауға қамқорлық 

жасаумен түсіндіріледі. Берілген норманың қорғаныштық қызметі ғана бар, ол 

ешқашан әйелдің құқықтық субъектілігін шектемейді. 
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Резюме 

В настоящее время положение женщин на рынке труда, ее правовое регулирование, 

соответственно, правовая защищенность  в Казахстане отличается по сравнению с другими 

государствами. 

Summary 

The current situation in the labor market for women, their legal regulation and, accordingly, 

the legal protection of women in Kazakhstan are different from other countries. 
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ҚКП- НЫҢ XIX СЪЕЗІ ЖӘНЕ СИ ДӘУІРІ 

 
 Кілт сөздер: «бесінші буын», «команда», «Си Цзиньпин идеялары», «таяу шеңбер», 

«сяокан» 
 

 2017 жылдың 18-24 қазан күндері Пекинде ҚКП ХІХ съезі өтті. Бұл 

Қытайда ғана емес, бүкіл әлемде күтіліп отырған оқиға болды. Съездің 

халықаралық БАҚ назарындағы басты оқиға болуына бірнеше себеп бар: 

 - біріншіден, ҚКП әлемдегі ең ірі басқарушы партия ғана емес (2016 

жылдың 31 желтоқсанына ҚКП мүшелерінің саны 89 млн.447 мың адамды 

құрады), сонымен қатар, соңғы онжылдықта өңірлік держава шеңберінен 

шыққан және оның жаһандық басқаруға және әлемдік саясатты 

қалыптастыруға толыққанды қатысу құқығына үміткер, әлемнің екінші 

экономикасына айналған елді басқаратын партия болып отыр.    

 - екіншіден, XIX съезден күтілген кадрлық өзгерістер де аз емес. 2012-

2013 жылдары өз лауазымдарын иеленген ҚКП және ҚХР басшыларының 

көпшілігі 2017 жылдың соңына қарай басшылық лауазымдарға орналасу үшін 

шекті жасқа жеткен, немесе «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

ыдырау» науқанының нәтижесінде жауапқа тартылып, лауазымынан 

айырылған. «Си Цзиньпиннің бірінші бесжылдығы» Си Цзиньпин 

«командасын» құрумен өтті, ал ҚКП - ның ХІХ съезі оның билікке келуін 

заңдастыруы тиіс еді. 

 Өткен бесжылдықта ҚХР төрағасы билікке ҚКП бесінші буын өкілі 

ретінде келген кезінде, ол мемлекетті басқару саясатында өзіне дейінгі 

басшылықтың жолымен жүруді мақсат ететіндігін жариялады. Алайда нақты 
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билікті қолға алып, Си Цзиньпиннің төрағалық ету кезеңінде бұл жағдай 

өзгергендігі анық. Қытайдың дәстүрлі қоғамы мен саясатында өзара байланыс 

иерархиясы да, әсіресе дәстүрлі қытай бизнесі “关系- гуаньси”, яғни қарым- 

қатынас негізінде жүзеге асырылады. Осылайша Си Цзиньпин қарым-

қатынасқа негізделе отырып, «жемқорлыққа қарсы» науқаны сылтауымен 

қарамағына өзіне адал партия мүшелерін жинай алды. Ол өз командасын 

қалыптастыруына қарамастан, партия құрамында бұрынғысынша бәсекелес 

барлық үш элиталық топтың («ханзадалар», «комсомолдар» және 

«шанхайлықтар») өкілдері қатысса да, бұл Си Цзиньпиннің партия ішіндегі 

тепе-теңдікті сақтау ниетін білдіреді, дегенмен, ҚКП - ның XVIII съезінің 

нәтижелері бойынша орын алған «кадрлық компромисс» туралы бүгінгі таңда 

сөз қозғаудың кажеті жоқ. Керісінше, Си Цзиньпиннің сенімді кадрлық жеңісі 

туралы және оның ақырында «Си Цзиньпин командасын» қалыптастыра 

алғаны туралы айту дұрыс екендігі анық. ҚКП съезі барысында қабылданған 

партияішілік құжаттарда 小康(xiǎokāng) деп аталатын мемлекет дамуының  

маңызды бағыты жөнінде кезекті түрде сөз қозғалады. Осы жоспар аясында 

2021 жылға қарай кедейшілікті жою және «Сяокан» бірыңғай қоғамын құру, 

ал 2049 жылға қарай «қуатты жаңғыртылған социалистік державаға» айналу 

болжалды. 2021 жыл, айта кетерлігі, бұл Қытай Компартиясының құрылу жүз 

жылдығы, ал 2049 жыл — ҚХР жүз жылдығы. Әрине, осындай стратегияны 

іске асыру үшін Си Цзиньпинге тиісті экономикалық негіз қажет болды, соның 

нәтижесінде елдің барлық экономикасын сыртқы нарықтарға экспорттаушы 

тіректен өз елінде өз тауарларын дамыту және сату жолына тарту туралы 

шешім қабылданды. Басқа сөзбен айтқанда, егер бұрын ҚХР экономикасы 

экспортқа өнім өндіру есебінен дамыса, енді билік бірінші кезекте ішкі 

нарықты кеңейтуді қалайды [1]. 

 Қытай Халық Республикасындағы саяси биліктің келесі буынға берілу 

үдерісі жылдар бойы қалыптасқан тәртіппен, өзгеріссіз жүзеге асырылуда. 

Ресми шешімді ҚКП ОК Саяси бюросы қабылдайтындығына қарамастан, 

қытай элитасы, яғни өзара күрес жүргізуші топтар арасында келіспеушіліктің 

барлығы мәлім. Бұл топтар ҚКП-да белгілі бір ұстанымды сақтай отырып, 

Қытай Халық Республикасының саяси өміріне өз ықпалын тигізіп отыр. 

 ҚХР саясатының нормалары бойынша, «төраға» орнына үміткер 

әрдайым Бас хатшының орынбасары лауазымында бес жылдық дайындық 

кезеңінен өтуге міндетті. Бұл уақыт аралығында Си Цзиньпин радикалды 

экономикалық, саяси және басқару салаларында өзгерістер енгізуді мақсат 

еткен бағдарламаларын қалыптастыруда өзінің адал кландарына сүйенді. Си 

Цзиньпиннің ең радикалды және ең маңызды шешімі - 2022 жылы елдің Бас 

хатшысы (немесе премьер-Министр) позициясына үміткер, Саяси Бюро 

мүшесі және ҚКП Чунцин қалалық комитетінің басшысы Сунь Чжэнцайды 

шеттету бұйрығы. Бұдан бұрын айтылғандай, ҚХР-ның кез келген әлеуетті 

басшысы бес жыл бойы партия Бас хатшысының орынбасары лауазымында 

өткізуге міндетті, дәлірек айтқанда Сунь Чжэнцай елдің элита мүшелерінің 

консенсусын толығымен қанағаттандыратын адам ретінде көрінді. 
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Бақылаушылардың пікірінше, XIX съезд барысында Сунь Чжэнцай Қытайдың 

«саяси Олимпінің» құрамына - ҚКП ОК Саяси бюросының тұрақты 

комитетінің құрамына кіру мүмкіндігіне ие болған ең перспективалы 

саясаткерлердің бірі болып саналды. Оның орнына ол Чунциндегі өз 

қызметінен алынып, тергеуге түсті, ал қыркүйек айында «тәртіпті қатаң 

бұзушылықтары» үшін ҚКП қатарынан шығарылды [2]. 

 Си Цзиньпин ҚКП ОК Бас хатшысы қызметіне болжалды түрде қайта 

сайланды, себебі дәстүр бойынша ҚХР басшылары екінші бесжылдық 

мерзіміне қайта сайланады. Содан кейін ең маңызды оқиға - Саяси бюро 

тұрақты комитетіне сайлау басталды. 

 Съезд алдында Тұрақты Комитет құрамына қатысты, сондай-ақ 

Компартияны басқару құрылымындағы ықтимал өзгерістер туралы әртүрлі 

болжамдар айтылды, сараптамалық қауымдастықта белгісіздік орнады. Бұл 

партияішілік елеулі өзгерістерге, атап айтқанда Бас хатшы Си Цзиньпиннің 

жеке билігінің нығайтылуы және партия элитасының арасындағы 

қақтығыстарға байланысты болды. 2012 жылы билікке келе отырып, Си 

Цзиньпин ҚКП ішіндегі фракциялыққа, түрлі ықпал топтарының болуына тап 

болды. Өзінің аппараттағы ықпалын және өзі бастаған сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы науқанды пайдалана отырып, Си Цзиньпин біріншіден, өз 

жақтаушыларын билікке өткізе отырып, ықпал ету тобын құра алды, 

екіншіден, элитаның қарсыласушы кландарын әлсіретті. Си Цзиньпин 

теориясын ҚКП жарғысына енгізу оның жеке билігін бекіте түсті. Ауызекі 

тілде «Си Цзиньпиннің идеясы»[3] деп аталатын құжат 14 тармақтан тұрады 

және ол бірден «Мао Цзэдунның идеясы» мен «Дэн Сяопиннің теориясын» 

еске түсіреді. Ендігі жерде ҚХР-дың барлық құжаттары мынадай сөздермен 

басталатын болады: «Ұлы қытай социализмінің туын жоғары ұстап, марксизм-

ленинизмді жетекшілікке алып, Мао Цзэдун идеясы мен Дэн Сяопин 

теориясын, үштік өкілдік идеясын маңызды санап, дамудың ғылыми 

тұжырымдамасына сүйеніп, қытай социализмінің ерекшелігін Си Цзиньпин 

идеясымен ұштастырып дәуірдің жаңа кезеңіне өтеміз…»[2]. 

 Сонымен қатар бұл съезд Сидің жеке рөлінің артқанын айрықша сездірді. 

Өйткені «Партия ядросы» деген атақ ресми түрде оның атына телінді (мұның 

алдында аталым тек Мао Цзэдун мен Дэн Сяопинге ғана тиесілі еді). 

Осылайша Қытайдың мемлекетті кбасқару процесі көшбасшыға тәуелденген 

сәтте Си Цзиньпиннің дәстүрлі жетекке алу үрдісі жаңғырды. Мао Цзэдун мен 

Дэн Сяопин кезінде де осылай болған еді. Мұндай көшбасшылардан соң 

жоғарыдағыдай жазылмаған қағидалар бекітіліп, Қытайды басқару ісінде 

толқынды ауыстыру жүйесі мен ұжымдық басқару үрдісі қалыптасты. Сөйтіп 

Си Цзиньпиннің соңғы шешімі бірінші мен екінші қағиданы іс жүзінде 

өзгертті [4].  

 Бұл Си Цзиньпинге партиялық аппаратта құрылымдық реформалар 

жүргізу үшін қажетті іс- әрекет еркіндігін берді, сондай-ақ оны фракциялық 

күрес алдындағы артықшылығын көрсетті. Өткен бес жыллық ішінде Си 

Цзиньпин билікте болған басқа кландар арасында жақтастарды табуының 
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нәтижесінде, кландар арасындағы шекаралар айтарлықтай жойылды. ҚКП-

дағы фракциялықтың ескі жүйесінің бұзылуы Си Цзиньпиннің партия 

саясатындағы басты жетістігі болды, бұл сондай-ақ әртүрлі кландардан 

шыққан, бірақ адалдық пен Бас хатшымен берік байланыстары біріктірілген 

жаңа тұрақты комитеттің құрамына да әсер етті. Жаңа тұрақты комитетті 

қалыптастыруда бірінші кезекте қандай да бір топтан шығу тегі емес, ал 

адалдық пен кәсіпқойлыққа артықшылық берілгенін көруге болады [5]. 

 Әр бес жыл сайын өтетін съезд қорытындысы бойынша, бұл жолы ҚХР 

жоғары саяси элитасы шамамен жартысына жуығы өзгеріп, жаңарған. 

Дегенмен алдын ала болжанғандай, ел билігіне ҚХР-дың қазіргі төрағасы Си 

Цзиньпиннің жақын жақтастары шоғырлана түсті.Қытай билігіне келген жаңа 

көшбасшылар ендігі жерде алдағы бесжылдықта елді басқаратын болады. 

 Осындай фактіге қарамастан, «Си Цзиньпин командасы» [9] бірегей 

емес. Ол біріншіден, "жақын айналаға" кіретін және Си Цзиньпинмен 

«ханзадалық» немесе «Шэньсилік өмірбаянымен» тығыз байланысты 

адамдардан; екіншіден, Си Цзиньпиннің одақтастары мен жақтастары - 1990-

2002 жылдары Фуцзянь провинциясында және 2002-2007 жылдары Чжэцзян 

провинциясында жұмыс істеген кезінде бірге қызмет атқарған адамдарды; 

үшіншіден, тікелей қолшоқпарлары, олардың қатарына НОАК пен күш 

құрылымына жаңа тағайындалған адамдардың көпшілігін, сондай-ақ өңірлік 

элита өкілдерін жатқызуға болады. Си Цзиньпиннің «жақын айналасындағы» 

команда мүшелерін қарастырып көрейік. Олардың қатарында Си Цзиньпиннің 

ең жақын адамы - ҚКП ЦКПД бұрынғы басшысы Ван Цишань айрықша көзге 

түседі. Оның ҚХР вице-төрағасы лауазымына 2018 жылдың 17 наурызында 

көтерілу жолында Си Цзиньпиннің мемлекеттік қызметте болудың басты 

ережелерінің бірі - 70 жас шамасы бойынша шектеу ережесін бұзуы жайдан 

емес. Си Цзиньпин мен Ван Цишаньдің өмірбаяндарына зерттеу жүргізсек, 

олардың мансаптық жолдары қиылыспағандығын аңғара аламыз, Ван Цишань 

Си Цзиньпиннің жерлесі де болған емес, ол көршілес Шаньси провинциясында 

дүниеге келген. Си Цзиньпин туған жері Шэньси провинциясының атауы Ван 

Цишань өмірбаянында тек оның 1969-1971 жылдардағы провинцияның бір 

уездінде коммунадағы сауатты жастар өкілдерінің құрамында болуы және 

1971-1973 және 1976-1979 жылдардағы Шэньси провинциясының 

мұражайындағы жұмысы жөніндегі мәліметтерде ғана кездеседі. Мүмкін екі 

«ханзаданың» мансаптық жолдары осында қосылған болу керек, өйткені 1969-

1975 жылдары Си Цзиньпин де Шэньси провинциясының уездерінің бірінің 

үлкен бригадасында сауатты жастардың өкілдерінің құрамында болды. Ван 

Цишаньді ҚХР вице-төрағасы қызметіне тағайындау осы салтанатты лауазым 

мәртебесін айтарлықтай өзгертеді. Болжам бойынша, ҚКП мен ҚХР 

басшылығының ішінде әлеуетті оппозиционерлер мен «фрондаға» бас көз 

болып, соңғы уақытта аса өткір сипатқа ие болып отырған АҚШ-пен 

қақтығыстарды бақылап, оларды жеңілдетуші орган болып Ван Цишаньнің өзі 

қарастырылады. Атаулы екі мәселені шешуде оған бәсекелестік тудыра 

алатын тұлға жоқ. ҚКП ОК Тұрақты Комитеті саяси бюросындағы жеті 
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мүшенің төртеуі Си Цзиньпиннің адал жақтастары болып қана қоймай, оның 

өмірлік адал достары болып табылады [9].  

 Ең алдымен, бұл партиялық және мемлекеттік иерархиядағы үшінші 

адам, БХӨЖ ТК басшысы Ли Чжаньшу - Си Цзиньпинге жақын адамдардың 

бірі, оны «Си Цзиньпин көлеңкесі» деп атайды. Олар 1980 жылдардың 

басында, екеуі де Хэбэй провинциясындағы көршілес уездерді басқарған кезде 

танысты. Содан кейін олардың мансаптық жолдары тарағанына қарамастан, 

олар өзара байланысьы сақтады. Бас хатшы аталған сәтте, Си Цзиньпин 

бірінші кезекте Ли Чжаньшуды ККП ОК Кеңсе басшысы етіп тағайындады. 

Си Цзиньпин үшін тағы бір маңызды «жетілік» мүшесі – иерархиядағы 

алтыншы адам, Чжао Лэцзи - зейнетке шыққан Ван Цишаньді ауыстырған 

ҚКП ЦКПД жаңа басшысы. Ол Си Цзиньпин провинциясынан шыққан 

жақтасы ғана емес, 2007-2012 жылдары Шэньси провинциясы ҚКП 

комитетінің хатшысы қызметінде де болды. 2012-2017 жылдары Чжао Лэцзи 

партияның барлық кадрлық тағайындауларын жүргізетін ҚКП ОК 

ұйымдастыру бөлімін басқарды. Сонымен қатар ол осы кезде ҚКП ОК-ның 

инспекциялық жұмыс жөніндегі басқарушы тобында Ван Цишаньнің 

орынбасары, яғни «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» кампаниясының 

қадағалаушы екінші адам болды. Бүгінгі таңда оның алдына қойған мақсат - 

Си Цзиньпин мен Ван Цишань бастаған партия аппаратын 

«ыдыраушылардан» және сыбайлас жемқорлардан «тазарту» жөніндегі істі 

жалғастыру [6]. 

 Саяси бюродағы Си Цзиньпинге тағы бір жақын адам - партиялық 

иерархиядағы бесінші орынға ие ҚКП ОК хатшылығының жаңа басшысы Ван 

Хунин. Ван Хунин 2002 жылдан бастап ҚКП ОК Саяси зерттеулер бөлімін 

басқарады және партияның бас теоретигі болып табылады. Цзян Цзэминьнің 

«үш өкілдіктің теориялары» және Ху Цзиньтаодың «ғылыми даму теориясы» 

авторлығы Ван Хунинге тиесілі. Ол ҚКП Жарғысынның жаңа редакциясына 

енгізілген «Қытай арманы» және «Си Цзиньпиннің идеялары» 

тұжырымдамаларын қалыптастыруда басты рөлдердің бірін ойнады. Оны «үш 

императордың тәлімгері» деп атауы жайдан емес. Оның провинциялық 

деңгейде басшылық тәжірибесі жоқ болса да, ҚКП бас теоретигі үшін бұл аса 

қажет емес, өйткені ол өзінің қазіргі қызметінде партиялық құрылысқа, 

идеология мен насихаттауға жетекшілік етіп отыр. 

 Си Цзиньпиннің жақтастары мен одақтастары саяси бюрода да көп. 

Олардың барлығы «таяу шеңберге» жатқызылуы мүмкін емес, бірақ «Си 

Цзиньпин» командасының мүшелері екендігі сөзсіз. 

 Лю Хэ - қазіргі Қытайдың ең көрнекті макроэкономистерінің бірі. Си 

Цзиньпиннің айтуынша, Лю - оның сенімді тұлғасы. Си Цзиньпин Лю Хэны 

бала кезінен біледі – олар Бейжіңдегі көрші мектептерде оқыды, олардың 

мансаптары әртүрлі болғанымен, олар ескі байланыстарды сақтап қалды. 

 Лю Хэның жұлдызды сәті ҚКП XVIII съезінен кейін келді: ол ОК 

мүшесі, даму және реформалар жөніндегі мемлекеттік комитет төрағасының 

орынбасары болды, сондай - ақ экономикалық және қаржы мәселелері 
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жөніндегі орталық басқару тобының секретариатын басқарды. Дәл осы Лю Хэ 

Си Цзиньпиннің құрылымдық реформаларының жоспары бойынша жұмыс 

істеді, ол 2013 жылдың 18 қарашасында ҚКП ОК III пленумында жарияланды. 

Оның экономикаға деген көзқарасы либералды болып саналады, ол 

Дүниежүзілік банкпен 2030 жылға дейін Қытайдың стратегиясы туралы есеп 

жазуда белсенді ынтымақтастықта болды. Сол кезде Қытайдың Орталық 

банкінің басшысы болып қызмет атқарған бұрынғы әріптесі Чжоу Сяочуанмен 

бірге 2015 жылдың жазында Лю Хэ Си Цзиньпинге биржадағы құлдырау 

жағдайын реттеуге көмектесті [7]. 

 Бірақ оның басты құндылығы- Ли Кэцянның ашық оппоненті болып 

табылуы, сондықтан Си Цзиньпинмен жеке байланыстардың арқасында жаңа 

мемлекеттік кеңестегі ең көрнекті тұлға болуы мүмкін, осылайша қазіргі 

премьерді әлсірету мүмкіндігіне ие болады. 

 Чжан Юсянің Си Цзиньпинмен өте жақын қарым - қатынаста, тіпті, көп 

адамдар оны ККП және ҚХР-ның ағасы деп айтады. Оларды «ханзадалар» 

тобына жатқызылу, Шэньси провинциясының тумасы болуы және мәдени 

революция кезінде «қуғынға ұшыраған» балалардың жалпы тағдыры 

біріктіреді. Чжан Юсяның әкесі Чжан Цзунсюнь, азаматтық соғыс кезіндегі 

НОАК- тың алдыңғы қатарлы генералдарының бірі болды және 1947 жылы 

НОАК- тың Солтүстік-Шығыс армиялық корпусын басқарды. Кейіннен ол 

Орталық Әскери Кеңес тылының бас басқармасын басқарды. Чжан Юсян - Си 

Цзиньпиннің «жақын шеңберінің» өте маңызды қатысушысы, өйткені ол Бас 

Хатшыға адал, жауынгерлік тәжірибесі бар аға офицерлердің бірі. Сондай - ақ, 

Чжан Юсян туралы ол НОАК генералитетінің және орта офицерлік 

құрамының арасында жақсы репутациясы бар жұғымды адам деп айтады, және 

оның дәл осы қасиеті си Цзиньпинге әскери салада реформа жүргізуді 

жалғастыруға көмектеседі. 

 Си Цзиньпиннің тағы бір жақын досы- ҚКП ОК ұйымдастыру бөлімінің 

қазіргі басшысы - Чэнь Си. Олар Цинхуа университетінде химия-техникалық 

факультетінде оқу кезінде курстас және жатақханадағы бөлмелес көршілер 

болды. 

 Си Цзиньпин ҚКП ОК Тұрақты Комитет политбюро құрамына кіргеннен 

кейін, Чэнь Си Білім Министрінің орынбасары болып тағайындалды және 

министр болуға тиіс еді, алайда оны сол кездегі премьер Вэнь Цзябао 

протежесі Юань Гуйжэнь басып озды. Министр атануының орнына Чэнь Си 

Ляонин провинциясының ҚКП комитетінің хатшы орынбасары қызметіне 

ауыстырылды. 2013 жылы Чэнь ҚКП ОК ұйымдастыру бөлімінде екінші адам 

болды, ал XIX съезден кейін ҚКП-да барлық кадрлық тағайындаулар жүріп 

жатқан осы құрылымды басқарды. 

 Си Цзиньпиннің «жақын айналасына» оның бұрынғы достарының бірі 

Ван Чэнь жатады. Олардың достығы 1960-шы жылдардың соңынан екеуі де 

Шэньси провинциясында «еңбекте қайта түзеу» өткенде бастау алады. Си 

Цзиньпин өмірінің осы кезін өте маңызды санайды, провинцияда көптеген 
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танысулар болған кезде Ван Чэнь «бақытсыздық бойынша жолдастардың» бірі 

іспеттес. 

 Ван Чэнь 32 жасында Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында 

(Пекин) журналистика мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды, одан 

кейін «Гуанмин жибао» бөлімінің директоры, кейін газеттің бас редакторына 

дейін өсті. 2000 жылы Ван Чэнь ҚКП ОК насихаттау бөлімінің орынбасары, ал 

бір жылдан кейін – ҚКП рупоры «Жэньминь жибао» газетінің бас редакторы 

болып тағайындалды. 

 ҚКП XVI съезінде Ван Чэнь ҚКП ОК толыққанды мүшесі болып 

сайланды, 2008 жылдан 2013 жылға дейін ҚКП ОК насихаттау бөлімі 

бастығының орынбасары, ҚКП ОК Орталық шетелдік насихаттау бюросының 

директоры, Мемлекеттік кеңестің Ақпараттық Бюросының директоры және 

Ұлттық Интернет Ақпараттық Бюросының директоры қызметтерін атқарды. 

2013 жылдан бастап Ван Чэнь БХӨЖ ТК төрағасының орынбасары болып 

табылады. 

 Ганьсу провинциясының тумасы Ли Си - Си Цзиньпиннің «жақын 

шеңбердің» ең жұмбақ мүшелерінің бірі. Кейбір деректер бойынша, олар 1980 

жылдардың ортасынан таныс. Ол кезде Си Ли Сидің ассистенті болып жұмыс 

істей бастады. Бұл жағдай сарапшыларға Ли Сиді Си Цзиньпиннің сенімді 

тұлғасы деп атауға негіз береді. 

 Басқа ақпарат бойынша, Си Цзиньпиннің Ли Симен қарым-қатынасы 

Шэньси провинциясының Си Цзиньпинге туған Яньань қаласының 

партиясына тағайындалған соң басталды. 2007 жылы Ли Си болашақ Қытай 

көшбасшысымен ресми түрде кездесті (ол сол кезде Шанхай қалалық 

комитетінің басшысы болған), ал бір жылдан кейін Си Цзиньпин (ҚКП ОК 

Саяси бюросының мүшесі) Ли Си арқылы «мәдени революция» кезінде 

«еңбектік қайта тәрбиелеуде» жеті жыл болған ауылға хат жіберіп отырды. Ли 

Сидің жоғары сенім дәрежесі бар тұлға екендігінің көрсеткіші - Гуандун 

провинциясының басшысы болып тағайындалуы. Ол ұзақ уақыт бойы Си 

Цзиньпиннің мұрагері болып саналған ҚКП жұлдызы Ху Чуньхуа орнын 

басты. 

 «Жақын шеңбердің» тағы бір мүшесі – Си Цзиньпиннің сенімді 

көмекшісі және сенімді тұлғасы Дин Сюэсян - ҚКП ОК Хатшылығының 

мүшесі, ҚКП ОК Кеңсесінің бастығы және ҚХР Төрағасы Кеңсесінің бастығы 

қызметін қоса атқарушы. 

 Дин Сюэсян Цзянсу провинциясында қарапайым отбасында дүниеге 

келген. Партия құрылымдарындағы алғашқы салмақты қызметтік орында 1999 

жылдан бастап Шанхайда, Cи Цзиньпин және сол жерде ол Хань Чжэнмен 

жұмыс жасады. 

 Шын мәнінде, Ди Cюэсян Cи Цзиньпиннің жеке аппаратын басқарды, 

оның кестесіне жетекшілік етті, оған қол жетімділікті реттеп, оның жеке 

көмекшілері мен адъютанттарына басшылық етті. Қазіргі уақытта Дин Сюэсян 

ұқсас жұмыс істейтін болады, бірақ саяси бюро мүшелерінің барлығына 

қатысты партиялық шешімдердің жобаларын дайындайды, құжат айналымын 
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реттейді. Осылайша құрамы 25 орындық Саяси бюроның Тұрақты комитетінде 

екі өкілі ең жас мүше ретінде орын табады деген сәуегейлік шындыққа 

айналды. Оның бірі – Ху Чуньхуа еді. Тіпті осыдан бес жыл бұрын кейбір 

мамандар оны 2022 жылдан кейінгі Қытайдың жаңа көшбасшысы ретінде 

атаған. Өйткені Ху Чуньхуа Қытай көшбасшылығынан кетіп жатқан Ху 

Цзиньтаоның төртінші толқыны ретінде таңдалған болатын. Қазірше ол 

Қытайдың ең ірі провинцияларының бірі – Гуандунды басқарады. Ал съезд 

қарсаңында ғана комсомол фракциясының өзге көшбасшыларының бірі Сунь 

Чжэнцайдың тұтқындалғанын ескерсек, Ху Чуньхуаның болашақ мансабының 

жарқын болатындығына сенім жоқ [8]. 

 Саяси биліктегі қарсыластарды жоюға бағытталған жемқорлықпен жан-

жақты күресу одан әрі жалғаса беретіні анық. Си Цзиньпин билікті өз қолына 

шоғырландырғанымен, өзінің қарсыластарының «көзін құрту» мақсаты 

толықтай орындалған жоқ. Бұған Шанхай фракциясының өкілдері мен 

комсомолдардан құралған топ пен Сидің адамдары арасындағы элитааралық 

күрес дәлел болады. Си Цзиньпиннің күш салғанына қарамастан, осындай 

қырғи-қабақтың салдарынан Саяси бюроның Тұрақты комитетінің құрамына 

екі комсомол (Ли Кэцян и Ван Ян) мен бір ғана шанхайлық (Хань Чжэн) енді. 

Қалай болғанда да, Си Цзиньпин биліктің жаңа формасын құрып, өзінің 

командасын жасақтай алды. Дегенмен оның қаншалықты тұрақты екендігін, 

ендігі өзгерістерді ҚКП-ның ХХ съезі көрсететін болады. 
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Резюме 

 В статье автор рассматривает изменения среди китайской элиты после ХІX съезда 

КПК. Рассказывается об упрочении власти Си Цзиньпина, создание им сильной команды в 

высших эшалонах власти и ближайшее развитие КНР будет зависеть от них. 
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Summary 

 In the article, the author examines the changes among the Chinese elite after the XIX CCP 

Congress. It tells about the consolidation of power by Xi Jinping, his creation of a strong team in 

the highest echelons of power and the near future development of the PRC will depend on them. 
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Азаматтық процеске қатысушылар арасындағы дауларды төрелік 

соттарда қарау - бұзылған азаматтық құқықтарды қорғаудың танымал әдісі. Ол 

КСРО ыдырағанға дейінгі жылдары Қазақстанда қолданылған. 

 Нарықтық экономикаға көшкенде коммерциялық дауларды шешудің 

бұл әдісінің маңыздылығы бірнеше есе өсті. Бүкіл әлемде - бұл коммерциялық 

міндеттемелерді бұзумен құқықтарды қорғаудың негізгі тәсілдерінің бірі. 

Мұндай соттардың құрылу тәртібі, олардың ережелері мен мазмұны, олардың 

шешімдерінің орындалу тәртібі, халықаралық конвенциялар қабылданды, оған 

көптеген Қазақстан Республикасы қосылды.Мұндай соттар бүкіл әлемде 

арбитраждық сот ретінде орыс тіліне аударылғанын, яғни КСРО мен Қазақстан 

Республикасында 1995 жылғы Конституция қабылданғанға дейін (және қазір 

Ресейде) мемлекеттік соттарға жүгінетін термин екенін есте ұстаған жөн. 

экономикалық дауларды қарастырды[1]. 

 Басты мәселе – төрелік (аралық) соттың мемлекеттік емес екендігі. Оны 

дау тараптары немесе тараптар осы таңдауды сеніп тапсырған органдар 

(адамдар) сайлайды. Мұндай сот шешімдері түпкілікті болуы керек және 

мемлекеттік органдардың осы шешімдерді орындау процесінде өзгертуге 

болмайды. Төрелік сотқа жүгіну жеке, азаматтық заңнаманың маңызды 

қағидасының көрінісі болып табылады - жеке істерге ешкімді, оның ішінде 

мемлекеттің араласпауы (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 2-

бабы - бұдан әрі Азаматтық кодекс). 

 Төрелік сот шешімін орындау тәртібі ол орындалатын елдің 

заңнамасымен анықталады, бірақ негізгі ереже өзгеріссіз қалады: орындау 

туралы шешім қабылдаған кезде тек тараптар төрелік сотты қалыптастырудың 

белгіленген тәртібіне және дауларды шешу рәсіміне сәйкес келеді (яғни тек 

процедуралық мәселелер), бірақ шешім дұрыс емес. жаратылыс. Ерекшелік, 
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егер шешім қабылданған елдің заң үстемдігінің негіздеріне қайшы келетін 

болса ғана мүмкін болады. 

 Бұл туралы шетелдік арбитраждық шешімдерді тану және орындау 

туралы 1958 жылғы 10 маусымдағы Нью-Йорк конвенциясының 5-бабында 

нақты айтылған (Қазақстан Конвенцияға Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1995 жылғы 4 қазандағы Жарлығының негізінде қосылды), 

онда тек біреуі ғана қарастырылған. шешімді орындаудан бас тартуға негізді 

негіз: бұл шешімді тану және орындау орындалған елдің мемлекеттік 

саясатына қайшы келеді. 

 ТМД елдері арасындағы экономикалық қызметті жүзеге асырумен 

байланысты дауларды шешу тәртібі туралы келісім (1992 жылғы 20 

наурыздағы Киев келісімі, Қазақстан Республикасы 1992 жылғы 2 шілдеде 

ратификациялаған), аралық соттың шешімін негізді негіздер бойынша 

орындаудан бас тартуды мүлдем қамтамасыз етпейді [2].  

1988 жылы 21 маусымда КСРО КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

«КСРО-да шетелдік соттар мен арбитраж шешімдерін тану және орындау 

туралы» Жарлығын қабылдады, оның 5-бабында шешім шығарудың ескіру 

мерзімі өтіп кеткен жағдайда ғана шешім қабылдаудан бас тартуға мүмкіндік 

береді. Жарлық әзірге Қазақстан заңнамасының тиісті нормаларымен 

алмастырылған жоқ. 

 Мұның бәрі шетелдік аралық (аралық) соттардың шешімдерін 

орындаумен байланысты болса да, бұл ережелер республикамызда заңды 

түрде жұмыс істейтін арбитраждық (арбитраждық) соттардың шешімдерінің 

орындалуына да қатысты болуы керек, өйткені, әйтпесе біз арбитраж соттарын 

құқықтық жүйеге енгізудің негізгі мақсатын бұзамыз. коммерциялық 

қатынастардың қазақстандық қатысушылары шетелдік қатысушылармен 

салыстырғанда тең емес (нашар) позицияда болар еді. 

 Бірақ бұл мәселе бойынша қазақстандық заңнаманың нақты талаптары 

болған жоқ. Керісінше, егер мемлекеттік сот заңға сәйкес келмесе, арбитраж 

сотының шешімін орындауға бұйрық беруден бас тартуға құқылы болған 

жағдайда, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 4 

мамырдағы № 356 қаулысымен бекітілген Экономикалық дауларды шешу 

туралы үлгі төрелік сот туралы ереженің 44-тармағы. Мұндай норма 

мемлекеттік соттың аралық соттың шешімін мәні бойынша тексеруді 

білдіреді. 

 Тек 1993 жылдың қазанында бұл мәселе «Төрелік сот шешімдерінің 

орындалуы» 134-бабының «Қазақстан Республикасының төрелік соттарының 

экономикалық дауларды шешу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 

1992 жылғы 17 қаңтардағы Заңына енгізілуі арқылы шешілді, бұл мемлекет 

берген кезде тексеруді көздемейді. төрелік соттың мәні бойынша шешімін 

орындау туралы бұйрықтың соты (бүгінгі таңда - және төрелік сот). 

Алайда, іс жүзінде мұндай тексеру мемлекеттік сот жүйесінің басқару 

органдарының білімімен жүзеге асырылады [3]. 
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 Сауда-өнеркәсіп палатасындағы төрелік комиссияның мүшелері ретінде 

біз мұндай тәжірибеге бірнеше рет тап болдық. Мәселен, мысалы, Алматы 

қалалық сотының экономикалық істер жөніндегі алқасының судьясы С. 

аталған Төрелік комиссияның шешімін орындау туралы өтінішті қарау кезінде 

алдымен осындай бұйрық шығарды, бірақ содан кейін істі төрелік 

комиссиясына жаңадан қарау үшін қайтару туралы шешім шығарды. Іс 

материалдарында вексель «қауіпсіздік» деп аталады, дегенмен, бағалы 

қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия мен Қазақстан Республикасы Ұлттық 

банкінің хаттарына сүйенсек, вексельді құнды қағаз деп атауға болмайды. 

Бұл анықтама заңға негізделмеген және судьяның құзыретіне кірмейді 

деп санаймыз. Төрелік (аралық) сот шешімін орындау туралы бұйрық беру 

туралы шешім қабылдаған кезде мемлекеттік сот мұндай шешімнің мәні мен 

заңдылығын тексеруге құқылы емес. Мемлекеттік сот кассациялық да, 

апелляциялық да, аралық соттың қадағалау сатысы да емес. Мемлекеттік сот 

тек қана сот бұйрығын орындау туралы шешім шығарады. 

 Жоғарыда айтылған «Төрелік соттардың экономикалық дауларды 

шешудің тәртібі туралы» Заңының 134-бабында аралық сотты құрудың 

процедуралық ережелері немесе аралық соттың осы дауды қарастыру үшін 

белгіленген тәртібі бұзылған жағдайда ғана бұйрық беруден бас тартады. 

Процессуалдық бұзушылықтарды жою үшін істі жаңа сот талқылауына 

қайтару да болуы мүмкін. 134-бөлім ешқандай себептермен төрелік сот 

шешімінің күшін жоюды қарастырмайды. 

 Мемлекеттік соттың құзыретін бұзумен бірге судья жалпыланған 

бағалауды қажет ететін істі анықтауда бірқатар басқа бұзушылықтарға жол 

берді, өйткені олар басқа маңызды нормалар мен іс жүргізу және мазмұндық 

заңды түсінуге және түсіндіруге қатысты. 

 Іс жаңа ашылған мән-жайларға байланысты жаңа сот талқылауына 

жіберілді. Судья заң жобасында кепілдік деп аталмайтын жағдайларды 

қарастырады. Бірақ заңның «қауіпсіздік» терминін вексельге қолданудан бас 

тартуы 1997 жылдың 11 шілдесінде ғана жасалды. Осы күнге дейін Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің 130-бабы тікелей бағалы қағаздар 

арасындағы вексель деп аталады, ал Азаматтық кодекстің 138-бабы «Биржа 

векселі» деп аталды және былай деді: «Вексель құнды деп танылды. қағаз ... ». 

Тараптар вексельдерді сату туралы 1996 жылғы 1 қазанда келісім жасасты, ал 

іс Төрелік комиссиямен 1997 жылдың 22 сәуірінде, яғни заң тікелей вексельді 

кепілдік деп атаған кезде басталды. Азаматтық кодекстің 383-бабының 1-

тармағында: «Шарт оны жасасу кезінде қолданыстағы заңмен белгіленген 

тараптар үшін міндетті ережелерге сәйкес келуге тиіс». 

 Өздеріңіз білесіздер, мән-жай сот талқылауы кезінде болған жағдай 

ретінде танылады, бірақ сот бұл туралы білмеді. Сонымен қатар, фактілер тек 

жаңадан ашылған мән-жайларға қатысты болуы мүмкін, бірақ заңға өзгеріс 

енгізілмейді. 

 Заңда жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты шешімді қайта қарау 

туралы өтініш шешім шығарған сотқа берілетіндігі, ал сол сот (бұл жағдайда 



202 
 

төрелік сот) шешімді қайта қарау немесе қарамау туралы ұйғарым шығарады. 

Мұндай шешімге шағымдануға жатпайды (Қазақстан Республикасының 

Азаматтық іс жүргізу кодексінің 333-1 және 337-баптары). 

 Заңның осы талаптарына қайшы, бұл жағдайда мәселені төрелік 

комиссия емес, мемлекеттік соттың судьясы шешті. 

 Неліктен судьяның анықтауы бойынша Төрелік комиссияның шешімінің 

заңсыздығы нақты заңды бұзумен емес, бірақ терминді дұрыс қолданумен 

байланысты. Сонымен бірге, заң жобасы кепілдікке ие бола ма, жоқ па, оған 

қарамастан, оның құқықтық мәртебесі өзгермейді, оны төрелік комиссия осы 

істі қарау және шешім қабылдау кезінде толық ескерді. Төрелік комиссия 

«Қазақстан Республикасындағы вексельдердің айналымы туралы» 1997 

жылғы 28 сәуірдегі Заңға толықтай сүйенді, онда вексель төлем құжаты деп 

аталады, оны бір адамнан екінші адамға еркін (соның ішінде сату арқылы) 

беруге болады. Бұл вексельдердің айналымы[4]. 

 Шетелдік арбитраждық шешімдерді орындау кезінде мемлекеттік 

соттың төрелік (аралық) сот шешімін орындау туралы өтінішке заңсыз түрде 

бас тарту жағдайлары да кездеседі. Сонымен, Арбитраж комиссиясының дауға 

қатысты шешімі, оның талапкері қазақстандық және жауапкер ресейлік ұйым 

болған Мәскеу арбитраж сотына орындау үшін жіберілді (атап өтілгендей, 

мемлекеттік соттар Ресейдегі арбитраж деп аталады). Ресей Федерациясының 

төрелік соттары тек ресейлік арбитраж соттарының шешімдерін орындау 

туралы атқару парағын шығарады деген шешім шығарудан бас тартылды. 

 Мұндай тұжырымдамада не бар екенін білмейсіз: заңды білмеу ме, әлде 

заң нормаларына ашық қарамау ма ?! 

 Мәскеу төрелік сотының судьясының тұжырымына қайшы, Ресей 

Федерациясының аумағында қолданыстағы заңнама (КСРО Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 1988 жылғы 21 маусымдағы жоғарыда аталған Жарлығы, 2, 

11-баптар) және Қазақстан Республикасы да, Ресей Федерациясы да 

қатысатын халықаралық конвенциялар (жоғарыда аталған Нью-Йорк 

конвенциясы - 3, 5-баптар және Киев келісімі - 3, 7, 9-баптар Ресей 

Федерациясының арбитраждық соттарының шетелдік аралық соттардың (яғни 

төрелік соттар) шешімдерін міндетті түрде орындауын белгілейді. 

 Бұл жағдайда біз аталған іске Ресей сотының қателесуінен емес (оны 

Ресейде түзетейік) емес, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 1998 

жылы 29 қыркүйектегі хатында талапкерді көрсете отырып, дәл осындай 

ұстанымды қабылдағандықтан жүгіндік. Қазақстан Республикасы СӨП 

Төрелік комиссиясының шешімін орындау үшін сіз төрелік комиссия 

орналасқан жердегі облыстық (қалалық) сотқа жүгінуіңіз керек, яғни 

қазақстандықтарға, бірақ Ресей сотына емес. Осылайша, Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты жоғарыда аталған заңдарды және 

халықаралық шарттарды бұзып, талапкерді марапаттау құқығынан айырды. 

Негізі Төрелік туралы заң жобасы құрыларда төреліктер қызметін 

реттейтін жаңа тәсілдер қарастыру арқылы. Атап айтқанда, төрелік келісімнің 
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дербестік қағидаты бекітіледі. Құпиялылық қағидатының қолданысы 

кеңейтіледі. 

Осы заң жобасын құру аясында: 

 "Сонымен қатар, мемлекеттік органдарға, квазимемлекеттік сектор, 

табиғи монополиялар субъектілеріне және тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтер нарығында басым жағдайға ие субъектілерге, сондай-ақ екiншi 

деңгейдегi банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге 

асыратын ұйымдарға төрелiктер құруға тыйым салынады. Бұл сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтар факторларын және төрелiк шешімдер 

қабылдауға сырттан әсер етуді болдырмайды», - делінген. 

 Олардың айтуынша, төрешілерге қойылатын біліктілік талаптары да 

күшейтіледі. Сонымен қатар, заң жобасындағы басты жаңалықтардың бірі - 

Қазақстанның Төрелік палатасын құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету мақсатында құрылды. 

 Біздің ойымызша, қорытындылай келе, осы Төрелік туралы заң арқылы 

Төрелік палатаның құрылуы палата төрешілердің қызметін іске асыру, 

ынталандыру және қолдау үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. Олардың ұлттық және халықаралық деңгейде төрелікке 

қатысуына септігін тигізеді. Тұтастай алғанда, заң жобасында белгіленген 

шаралар елімізде төрелік қызметке жаңа қарқын беруге, осы саладағы 

халықаралық стандарттар талаптарына оның сәйкес келуін барынша 

қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл мүліктік дауларға қатысушылардың 

құқықтарын қорғау тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
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Резюме 

В целом меры, обозначенные в законопроекте, направлены на придание в стране 

новых темпов арбитражной деятельности, максимальное обеспечение ее соответствия 

требованиям международных стандартов в этой области.Создание арбитражной палаты 

посредством закона Об арбитраже позволит палате обеспечить благоприятные условия для 

реализации, стимулирования и поддержки деятельности арбитров. 

  

Summary 

In General, the measures outlined in the draft law are aimed at giving the country a new pace 

of arbitration activity, ensuring maximum compliance with the requirements of international 

standards in this area.The creation of the arbitration chamber through the arbitration law will allow 
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the chamber to provide favorable conditions for the implementation, promotion and support of the 

activities of arbitrators. 
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В настоящее время политика все больше интересует молодёжь во всём 

мире. Молодые люди осознают, что в конкретно-исторических условиях 

политика может оказать большое воздействие либо на ускорение, либо на 

замедление социального прогресса общества, а значит и на положение и 

социальный статус самой молодёжи. В любом развитом государстве молодёжь 

признается значимым социальным стратегическим ресурсом общества. Это 

тот потенциал, от которого будет зависеть социально-политическое и 

культурное развитие страны. Кроме того, для стран, переживающих 

трансформационное развитие молодёжь-это надежда на благополучный выход 

к стабильности и процветанию [1]. 

Участие молодёжи в политической жизни сегодня – это одна из наиболее 

важных проблем во многих государствах. При этом цели, которые преследует 

молодёжь, весьма разнообразны. Главные цели - это влияние на власть и 

демократический контроль над властью, взаимодействия в процессе 

управления, приобретение навыков управления на государственном и местном 

уровне. Второстепенными целями являются социализация молодёжи, 

саморазвитие личности молодого человека, приобретение коммуникативных 

навыков. Можно сказать, что молодёжь, вступившая в возраст сознательного 

мировосприятия, рассматривает процесс политического участия как способ 

самоутверждения, вхождения в политическую систему и в среду политической 

элиты [1]. 

Возрастные особенности молодёжи связаны с тем специфическим 

местом, которое занимает эта социально-демографическая группа в системе 

воспроизводства и развития общества. Специфика состоит в незавершенности 

становления ее субъектности в этой системе. Поэтому молодёжь определяется 

как становящийся субъект общественного воспроизводства. Возрастной 

критерий молодёжи определяется по-разному. У одних исследователей 

молодёжь определяется в рамках шестнадцати – тридцати лет. Социологи и 

психологи, как правило, отходят от жесткой системы возрастных степеней и 
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обозначают только стадии жизненного цикла. В психологии возрастные 

категории включают такие понятия, как «детство», «юность», «взрослость» и 

т.д. Политологии более четко устанавливают возрастные рамки молодежи - от 

четырнадцати до тридцати лет. 

Конкретные рамки возрастных ограничений зависят от уровня 

демократизации и степени зрелости общества. При ущемлении политических 

и социальных прав молодых граждан, отмечаются факты отчуждения 

различных групп молодежи от социальных и политических институтов, 

ограничиваются возможности реализации их групповых и политических 

интересов. Возраст, таким образом, играет роль значимого 

стратификационного основания и является важным фактором участия 

молодёжи в социально-политической жизни общества [2]. 

Социально-экономическая и политическая трансформация современного 

общества, серьезно отображается и на политическом поведении молодого 

поколения. Это наблюдается, во-первых, в общей активизации политического 

сознания молодёжи, которая находит выражение в интенсивном обсуждении 

острых общественных вопросов и в критической проверке предлагаемых 

различными политическими силами ответов на эти вопросы. Во-вторых, 

стремление самим разобраться в действительном положении дел приводит к 

тому, что социальное мышление молодых людей, ориентированных ранее на 

решение личных потребительских проблем быта и будней, все больше 

начинает переплетаться с политическим мышлением, которое порождает 

новые потребности, интересы и ценности. Можно привести такое сравнение, 

что в настоящее время  политическая активность молодёжи – это индикатор 

процессов происходящих в обществе. Быть политически активным 

становиться модно, если можно так выразиться. Сейчас молодёжь в мире- это 

большая, а самое главное, растущая сила. И поэтому государства 

задумываются над тем, как сделать так, чтобы сила эта содействовала 

развитию страны и развитию политической системы. Молодежь придает 

динамику развитию страны, является залогом позитивных перемен в обществе 

[3]. 

Вместе с этим появляется еще одна особенность молодёжи как субъекта 

политической адаптации. Связана она со спецификой политического сознания, 

обусловленной возрастными особенностями и социальным положением этой 

категории. Недостаточная твердость жизненных позиций, отсутствие 

политической зрелости, неустойчивость социальных ориентаций-все это в 

большей или меньшей степени присуще молодежи. Вследствие чего сознание 

молодежи легко поддается влиянию различных факторов: экономических, 

социальных и политических, что приводит к затруднительным тенденциям в 

процессе адаптации. Под их воздействием происходят осознание молодыми 

людьми собственного положения в обществе и консолидация групповых 

интересов. Тогда молодежь становится политической силой. Вполне 

очевидно, что любая политическая власть заинтересована в том, чтобы ее 

поддерживали, и стремиться воздействовать на молодежь таким образом, 



206 
 

чтобы побуждать ее к определенным политическим действиям в интересах 

конкретной политической системы. Однако нередко в угоду своих корыстных 

побуждений, игнорирующих логику развития социальной и политической 

культуры, истории общества, политические деятели не только 

дезинформируют молодежь в силу еще не сформировавшегося сознания, но и 

утаивают информацию, что мешают составить объективное представление о 

событиях и процессах, происходящих в политике. А ведь политический выбор 

молодежи не может считаться свободным, если он не опирается на 

информацию, достаточно полную и объективную для того, чтобы можно было 

составить собственное суждение об основном происходящем в политике. Но 

даже при добротной информации свобода политического выбора не может 

быть достигнута без достаточной компетентности самой личности, ее 

способности разобраться в получаемых сведениях и объективно оценить их. 

Это становится возможным при формировании политического сознания у 

молодежи, которое является одной из составляющей компонента 

политической адаптации [4]. 

Подводя итоги, напрашивается вопрос «Нужна ли молодежь в 

политике?». Безусловно, да и приведем аргумент. Для того чтобы 

политические процессы государства не застаивались, происходили ее 

обновление и модернизация, появлялись новые политические лидеры, новые 

идеи, необходима постоянная ротация кадров, что невозможно без 

привлечения во власть молодежи. Как говорится, молодежь – это будущее 

страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической жизни, тем 

самым влияя на повышения уровня жизни. 

Интерес молодежи к политике представляет собой скорее всплески 

активности в наиболее ответственные моменты жизни страны, города, 

области. В остальном динамика интереса к политике достаточно стабильна. 

После периода, характеризовавшегося аполитичностью молодежи, сейчас 

наблюдается рост интереса молодежи к вопросам общественно-политической 

жизни и своему активному участию в ней. Поэтому на сегодняшний день 

одним из приоритетных направлений в области молодежной политики 

является помощь молодым людям в раскрытии их возможностей, 

формировании у них гражданского самосознания и активной гражданской 

позиции [5]. 
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Китайцы рассматривают мягкую силу с более абстрактных позиций, 

определяющими для них понятия «силы» и «мощи», не акцентируя внимания 

на других более практических аспектах.  

Считается, что в китайской литературе присутствуют два научных 

направления, различающиеся по подходам. Первое направление или школа 

следует культурно-цивилизационному контексту изучения мягкой силы. 

Вторая научная школа основана на политологическом дискурсе и расценивает 

мягкую силу как проявление мощи государства во внешнеполитической 

деятельности. Тогда как западные специалисты склонны больше подчеркивать 

экономический ресурс китайской мягкой силы.  

Предположительно, необходимо рассматривать проблему в совокупности 

и в сочетании различных компонентов мягкой силы Китая. Прежде всего, 

следует выделить объекты и субъект китайской стратегии. Субъектом 

является КНР в лице партийно-государственного руководства и 

доминирующей культуры ханьского этноса. Объектом же выступают как 

собственное население, так и, главным образом, другие народы и государства.  

При этом особенность мягкой силы КНР заключается в определенном 

симбиозе ее задач на двух уровнях – международном и страновом. Можно 

выделить ряд ключевых компонентов китайской мягкой силы. Их четыре – это 

принципы внешней политики, культурные традиции, высокоразвитая 

экономическая система и благополучное социальное развитие. 

Рассмотрим их подробнее и определим инструменты, соответствующие 

каждому из них. Во-первых, это внешнеполитические принципы. В их основе 

находятся такие инструменты, как национальная безопасность, отстаивание 
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стратегических интересов КНР, международное сотрудничество, приоритет 

связей с соседними государствами,  

Во-вторых, важнейшую роль играет такого рода компонент – это 

культурные традиции. Инструменты его весьма разнообразны и лежат в 

разных областях и сферах гуманитарной деятельности. Среди них особое 

значение имеет расширение сферы влияния и применения китайского языка и 

культуры, также эти инструменты ориентированы на всю культурную 

индустрию, научное и образовательное сотрудничество. Кроме того, активно 

используется туризм, так называемая «пандовая дипломатия», то есть правило 

использования больших панд как подарка. Широко распространена 

организация различных масштабных мероприятий, фестивалей, конкурсов и 

т.п. В последние годы усилилась роль сотрудничества и создания совместных 

проектов в области информационных технологий. К освещению привлекаются 

индустрия новостей – от печатных изданий до телевидений, радиовещания и 

интернет-продуктов. 

В-третьих, продвижению успешной экономической модели 

соответствуют применение таких инструментов как рост инвестиций, 

увеличение товарооборота и экспорта китайской продукции. Также идет 

реализация создания новых интеграционных проектов, проникновение 

китайских корпораций на рынки других стран. В денежной и финансовой 

политике успешно применяются укрепление валюты – юаня, превращение его 

в мировую резервную валюту, расширение торговых расчетов в китайских 

денежных единицах. Особенно большое значение придается обеспечению 

стабильности и устойчивости финансовой системы, накоплению 

золотовалютных резервов. Кроме того, активно развивается брендинг, все 

большее количество китайских товаров становятся брендовыми, и они 

эффективно рекламируется, завоевывая новые рынки. 

В-четвертых, благополучное социальное развитие Китая предполагает 

использование таких инструментов, как создание имиджа социального 

государства, рост уровня и качества жизни населения, внедрение новых 

моделей пенсионного обеспечения и оказания социальных услуг.  

Китай определяет главную цель своей стратегии мягкой силы, как 

формирование благоприятного имиджа страны, как успешной и 

процветающей державы, обладающей значительным могуществом в 

экономической и социальной сфере, бережно сохраняющей свои культурные 

традиции и великое культурно-историческое наследие. В то же время КНР 

позиционирует себя с помощью инструментов мягкой силы, как новая 

индустриальная страна с высоким инновационным и научно-технологическим 

потенциалом. Все это необходимо ему для превращения в новый центр силы, 

повышения своего авторитета на международном уровне и усиления своего 

влияния в мире и близлежащих регионах [1, с. 51].  

В качестве особенности китайской модели «мягкой силы» следует 

отметить то, что ее выступает культура, причем традиционная ханьская. В 

связи с этим даже появилось такое понятие, как мягкая сила культуры. 
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Она представляется в форме триединства таких аспектов, как сохранение 
ханьской идентичности, содействие инновациям в культурном развитии и 
улучшении качественных свойств и характеристик китайской культурной 
продукции. Концепция мягкой силы получила серьезную поддержку со 
стороны партийного и государственного руководства КНР, превратившего ее 
в идеологический инструмент.  

Проводниками идеологии выступают: 
Во-первых, институты Конфуция, организованные при прямой 

поддержке государства во всех видах и формах, в том числе и финансовой. 
Ежегодно КНР выделяет для их функционирования значительные средства. 
Эти институты и классы содействуют продвижению китайского языка и 
культуры. Сегодня их число достигло пятьсот сорока восьми, и они действуют 
в ста пятидесяти четырех странах мира, в том числе и в государствах 
Центральной Азии.  Количество обучающихся в них превысило миллион 
восемьсот человек, а число преподавателей почти приблизилось к пятидесяти 
тысячам.   

Во-вторых, образовательные программы, нацеленные на приток 
иностранных студентов. К 2020 году их численность согласно планам, должна 
превысить пятьсот тысяч человек. Скорее всего, этих результатов удастся 
добиться раньше назначенного срока, поскольку уже по итогам 2017 г. в 
стране насчитывалось почти четыреста девяносто тысяч иностранных 
студентов.  

В-третьих, туристические дестинации и бренды. Они призваны 
содействовать международной узнаваемости культуры Китая, его культурно-
исторического наследия, популяризировать его для широких массовых 
туристов со всего мира. 

В-четвертых, масштабные мероприятии культурного характера и 
разнообразных видов. В Китае уже состоялись годы культуры, языка, 
прошедшие в 2007-2010 гг., Олимпиада-2008, Универсиада – 2009, ЭКСПО-
2010. В 2022 году в КНР вновь будет проведено крупнейшее мировое 
спортивное состязание зимняя Олимпиада.  

В-пятых, развитие киноидустрии, медиапроизводства, всех средств 
массовой коммуникации, распространение Интернета. Все это должно быть 
направлено на создание культурных брендов в Китае и придать культурной 
продукции высокие качественные характеристики. Особое значение имеет 
развитие кино. В Китае действует международный фестиваль, ежегодно 
проходящий в Шанхае и входящий в список пятнадцати наиболее престижных 
кинофестивалей.  

В-шестых, продвижению мягкой силы благоприятствует расширение 
связей с этническими китайцами, проживающими в других странах в форме 
транснациональных сетей, охватывающих все континенты. В китайском 
сознании превалирует этническое происхождение, даже если далекий предок 
родился в Китае, то человек ассоциирует себя с китайским этносом. Считается, 
что за пределами КНР проживает около сорока миллионов хуацяо (дословно в 
переводе китайский эмигрант). Все они достаточно прочно идентифицируют 
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себя с Китаем и поддерживают связи, становясь мощно силой для 
лоббирования интересов КНР [2, с.105].  

Статус глобальной державы, которой добивается Китай, все больше 
требует от него повышения и улучшения своего внешнеполитического 
имиджа. С 2004 года эта задача встала на повестку дня Компартии Китая, когда 
была выдвинута цель осуществить проекцию китайской культуры во внешний 
мир. А на 17 съезде КПК задача о необходимости проведения политики 
«мягкой силы» прозвучала четко и обоснованно.  

В разработке идеологической стратогемы «мягкой силы» Китая в основу 
были положены философские идеи Конфуция, Лао-Цзы и Сунь-Цзы. 
Культурная мягкая сила представляет обновление ценностей конфуцианства в 
целях создания современного имиджа КНР, снижения опасности «красного 
дракона» в глазах западного мира и формирования привлекательного образа 
китайской модели.  

Впервые обращение к мягкой силе на высшем политическом уровне 
произошло в конце девяностых годов прошлого века, когда Дэн Сяо Пин начал 
реформирование китайской системы. Одним из первых в современном Китае 
сформулировал Ван Хунин в статье под названием «Культура – мягкая сила 
государственной мощи». В данных работы автор заявил, что в изменившихся 
международных условиях именно культурные ценности и их продвижение 
должны стать главным инструментом политики КНР [3, с.150]. 

С приходом нового лидера Китая Ху Цзиньтао мягкой силе стало 
уделяться усиленное внимание, сначала выраженное как стремление 
культурного соперничества с другими государствами. В начале второго 
десятилетия ХХ1 века появляется содержательное ядро китайской доктрины 
мягкой силы, обозначенное как «сердцевинные ценности». В их основе лежат 
критерии экономического и морально-нравственного благополучия и 
процветания. Популяризация значимости мягкой силы в Китае 
осуществляется через сеть средств массовой информации, а сама доктрина 
носит характер государственной идеологии. При этом она имеет два 
направления или вектора – вовнутрь страны и вовне. Сегодня политика мягкой 
силы и Китае объявлена обязательным атрибутом внешнеполитической 
стратегии и успешного развития самой страны.  

Если ранее считалось, что мягкая сила является неотъемлемой 
принадлежностью политики США, то в настоящее время КНР успешно 
конкурирует с ними и в этой области. На 17 съезде КПК мягкая сила была 
официально включена в программные документ партии. Отметим, что она 
была размещена в статьи, посвященные культуре, что говорит о культурной 
направленности китайской мягкой силы.  

Важное место занимает мягкая сила и в реализации китайской мечты, 
сформулированной Си Цзиньпином. Основные положения которой нацелены 
на процветание и благополучие народа, возрождение духа нации, создание 
нового общества и укрепления военных ресурсов Китая [4, с. 248]. 

Для осуществления задач политики мягкой силы создана целая система 
нормативно-правовых актов, в которых скрупулезно прописаны функции и 
ответственность за их эффективную реализацию. На сегодняшний день 
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имеется более ста таких актов, регламентирующих деятельность в различных 
областях. 

 Особое внимание Китай уделяет продвижению доктрины «мягкой силы» 
в государствах - соседях, которые он включает в сферу своих стратегических 
интересов. Важное место в его планах занимает такой сложный, 
расположенный на перекрестке пересечения геополитических амбиций 
ключевых международных игроков, как Центральная Азия. 
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Түйін 

Қытай арманын жүзеге асыруда Си Цзиньпин қалыптастырған жұмсақ күш маңызды 
орын алады. Оның негізгі ережелері халықтың өркендеуі мен әл-ауқатына, ұлт рухын 
жандандыруға, жаңа қоғам құруға және Қытайдың әскери ресурстарын нығайтуға 
бағытталған. 

  Summary 
 Soft power, formulated by Si Tsinping, plays an important role in realizing the Chinese 

dream. The main provisions of which are aimed at the prosperity and well-being of the people, the 
revival of the spirit of the nation, the creation of a new society and the strengthening of China's 
military resources. 
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 Эволюция политического ислама в Турции привела к образованию двух 

происламских партий - Саадет и Партии справедливости и развития (ПСР).

 В 2002 году на парламентских выборах Партия справедливости и 

развития развернула широкую пропаганду и в результате победила с 
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небывалым ранее успехом. ПСР получила почти две трети мест в Меджлисе и 

сформировала однопартийный кабинет министров [1].  

 Партия справедливости и развития позиционировала себя как умеренно 

исламистскую. В ее программе отсутствовали идеи создания исламского 

государства и отказа от лаоцизма. Напротив, утверждался твердый курс на 

европеизацию и окончательное решение о вступлении в Европейский Союз.  

Программа содержала аспекты внешней и внутренней политики.  

 Для внешнеполитического курса характерными продолжали оставаться 

направления на вступление в ЕС, членство в НАТО и в целом прозападный 

курс. При этом особо подчеркивалась неразрывная связь экономического и 

демократического развития Турции с внешнеполитическими задачами. Для 

достижения этих целей партия стремилась обеспечить соблюдение основных 

прав человека, приведение их в соответствие с международными нормами. 

Особое внимание уделялось реализации Копенгагенских критериев для того, 

чтобы стать полноправным членом ЕС [2]. Заявку на вступление страна подала 

еще в 1987 году, но только через двенадцать лет Турция получила статус 

официального кандидата. Вслед за этим в 2005 г. началась проверка турецкого 

законодательства на соответствие требованиям Европейского Союза, которая 

заняла целый год.  

 В экономической сфере Партия справедливости развития начало 

процесс приватизации, сокращения доли государственного сектора. Также 

был принят целый ряд мер по обеспечению свободы предпринимательства и 

роста конкуренции. 

 Что касается вопросов веры, то ПСР придерживалась принципа 

религиозного синтеза, отмечая необходимость соединения демократических 

начал с исламскими традициями и не отвергая светский характер государства. 

Первоначально лидеры партии заявляли лишь о необходимости внесения 

корректировок в светский режим, акцентируя внимание на том, что ислам 

является объединительной силой. При этом они усиленно подчеркивали 

приверженность ПСР принципам светского, демократического социально-

правового устройства.  

 Вообще можно говорить о том, что современный политический ислам в 

Турции трактуется как «демократический», поскольку ПСР не желает терять 

избирателей – ни приверженцев исламской идеологии, ни сторонников 

лаоцизма. Поэтому она ищет пути «золотой середины», пытаясь объединить 

интересы противоборствующих сторон [3].    

 Все это говорит о том, что происходит дальнейшая эволюция 

политического ислама и усиливаются реформистские тенденции. Одной из 

главных задач партии Эрдогана является укрепление сотрудничества между 

ней и вооруженными силами, которые остаются привержены светским идеям 

Ататюрка. По мнению партийных лидеров, это поможет социально-

экономическому развитию государства и позволит теснее сблизиться с 

Европой. Отметим, что позиция Р. Эрдогана по вступлению в Европейский 

Союз не отличается стабильностью, то он заявляет о закрытии этого вопроса, 



213 
 

но не выходит из переговорного процесса, то называет это стратегической 

целью. А в первой декаде 2019 года президент Турции обвинил Евросоюз в 

нежелании принимать его страну по причине того, что ее население является 

мусульманским. 

 Еще хотелось бы указать на то обстоятельство, что Партия 

справедливости и развития находится у власти уже более семнадцати лет и это 

второй по продолжительности результат после Народно-Республиканской 

партии, единолично правившей двадцать три года. Во все остальное время не 

имелось однопартийного правления и правительства состояли из коалиций 

нескольких партий.  

 Таким образом, эволюция политической системы Турции шла от 

однопартийности и светскости в период Ататюрка, когда существовал запрет 

на деятельность других партий, к многопартийности, вновь сменившейся 

правлением происламской партии Р. Эрдогана.   

 Между тем, в мировой политике считается столь долгое нахождение у 

власти одной партии признаком тоталитарности и авторитарности правящего 

режима. Современным демократическим государствам свойственна 

сменяемость власти и партийная конкуренция. В связи с этим возникает 

вопрос, каким образом Партии Справедливости и развития удалось добиться 

столь продолжительного нахождения у власти. 

 Во-первых, ПСР с самого начала своего создания была нацелена на 

завоевание поддержки большинства граждан Турции и создание 

благоприятного имиджа в глазах международной общественности. стремилась 

стать партией, которую поддерживает значительная часть турецкого 

общества. Для этого она избрала правоцентристскую идеологию, которую 

ранее в Турции представляли только светские партии либерально-

демократического характера. Впервые в турецкой истории такую стратегию 

приняла партия исламистского толка. Этот политический ход вкупе с 

признанием себя консервативной демократической партией и утверждением 

приоритета исламских ценностей принес ПСР широкую поддержку со 

стороны избирателей с различными политическими и религиозными 

взглядами [4].    

 Основой идеологии ПСР явилась концепция «консервативной 

демократии». Она была оформлена в книге «ПСР и консервативная 

демократия» исламистского идеолога нового поколения Я. Акдогана.  

 Положения консервативной демократии заключаются в следующих 

положениях: 

 Во-первых, трансформация общества должна проходить постепенно 

путем эволюции и без революционных потрясений. 

 Во-вторых, в основу политики должен лечь принцип консенсуса.  

 В-третьих, эта модель политического устройства своей опорой считает 

законность, конституционность, национальный суверенитет и универсальные 

международные нормы 
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 В-четвертых, государственный аппарат должен быть небольшим, но 

эффективным и подверженным динамике и перестройке в зависимости от 

решения оперативных задач. При этом государство не должно вмешиваться в 

несвойственные ему функции, а выполнять задачи служения своим гражданам, 

которые имеют право на его формирование и контроль за деятельностью. 

 В-пятых, все проблемы общества, социальные требования населения 

должны стать фундаментом принятия и корректировки решений в 

соответствии с запросами общества. 

 В-шестых, консервативная демократия зиждется на объединении, а не 

расколе, на толерантности, а не на радикализме, не на столкновении, а на 

общественно-политическом компромиссе. 

 В-седьмых, необходимо обеспечение разумного баланса между 

идеальными устремлениями и реальностью. 

 Впоследствии эти положения были дополнены и развиты, что позволило 

сформулировать четкие идеологические установки Партии Справедливости и 

развития [5].     

 Итак, главный базовый принцип ПСР заключается в интеграции 

демократических ценностей и традиционных норм морали и религии. 

Сказанное дает основание позиционировать эту партию как 

демоисламистскую.  

 Теперь перейдем к разбору приоритетных направлений политической 

программы партии.  

 Приоритетом номер один Партия Справедливости и развития объявила 

проведение демократизации во всех сферах общественно-политической 

жизни. Демоисламисты обещали провести реформирование с целью 

обеспечения базовых гражданских прав для представителей всех слоев 

населения в независимости от национальных, культурных и религиозных 

различий.  

 Это положение партии исламистского толка обеспечило ей широкую 

поддержку со стороны этнических и конфессиональных меньшинств, права 

которых ранее были ущемлены. 

 Тем не менее, нужно обратить внимание на двойственность позиции 

ПСР, которая представляла себя в глазах избирателей, как главную силу 

демократических реформ. А с другой стороны, стремилась усилить влияние 

ислама на политическую и общественную жизни Турции.  

 При этом делались громкие заявления о том, что партия выполняет волю 

народа и для нее нет цели превыше, чем служение ему.  

 В политической программке ПСР были сформулированы конкретные 

предложения по демократическому преобразованию страны. 

Прежде всего, заявлялось о необходимости создания гражданского 

общества, которое должно принять активное участие в принятии всех решений 

по реформированию Турции. 

 Во-вторых, говорилось о децентрализации власти и передаче ее в руки 

местного самоуправления. 
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 Двойственность позиции Партии справедливости и развития 

заключалась в том, что, проповедуя демократические идеи, она 

придерживалась консервативных установок в вопросах традиционализма, 

культурно-исторических и религиозных ценностей. При этом во главу угла для 

достижения консенсуса между модерном и традицией ставился ислам. И в то 

же время демоисламисты заявляли о невмешательстве государства в дела 

гражданского общества [6].      

 В экономической сфере партия обещала обеспечить развитие и 

стабильность, а в конечном итоге повышение качества жизни населения.  

Для этого было заявлено о поддержке свободы предпринимательства, 

объявленного катализатором экономического процветания.  

 Роль государства заключалась в:  

- создании свободной конкуренции на внутреннем рынке; 

- устранении преград для свободного предпринимательства; 

- помощи выхода на международные рынки. 

При этом партия обещала создать условия для свободного движения 

капитала, привлечения зарубежных инвестиций и использования рыночных 

механизмов [7].      

 Во внешней политике правящая партия придерживалась стратегии 

вовлечения Турции в глобальные политические и экономические процессы. 

Турецкая Республика вступает в борьбу за усиление своей роли на 

международной арене и превращение в крупного геополитического игрока. По 

замыслу демоисламистов в ХХI веке Турция должна стать лидером и вернуть 

свое былое величие и значимость. 

 С этой точки зрения главную основу превращения в глобального лидера 

должен был сыграть религиозный исламский фактор, позволяющий 

осмыслить историческое и духовное наследие Турции, ее ключевое 

геополитическое положение и совместить их с современными тенденциями, 

вызовами и рисками глобализации. 

 Отметим, что отношение ПСР и ее лидера Р. Эрдогана к политизации 

ислама претерпело эволюционные изменения. На первоначальном этапе в 

отличие от других исламистских партий, она демонстрировала 

приверженность либерально-демократическим ценностям и дистанцировалась 

от идей политического ислама. 

 В первые годы нахождения у власти Р.Т. Эрдоган говорил о 

неприемлемости политизации ислама и заявлял о том, что выступает за 

светский характер государства. Например, в одном из своих интервью раннего 

периода он отрицал происламский характер Партии Справедливости и 

развития и выступал против позиционирования ее членов в качестве 

демоисламистов [8].       

 На наш взгляд, это двойственная позиция была связана с 

противостоянием с силами светской ориентации и их попытками закрыть 

партию по причинам ее происламского характера. Но, это было лишь 

тактическим ходом временного характера и отнюдь не свидетельствовало об 
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отказе ПСР от исламской направленности. Это связано с тем, что основной 

электорат партии представляет консервативные традиционные слои общества 

и она вовсе не стремилась его потерять.  

 В дальнейшем укрепление позиций партии стало все более открыто 

высвечивать исламскую идентичность ПСР. Сам Р.Т. Эрдоган все чаще 

выступает в роли защитника ислама и не только внутри страны, но во всем 

мусульманском мире.  

 Еще одной отличительной чертой идеологии Партии Справедливости и 

развития является утверждение, что турецкое государство выступает 

наследником Османской империи, а не берет свое начал с образования 

турецкой Республики в результате младотурецкой революции под 

руководством Кемаля Ататюрка.  

 Тема великого наследия Османской империи наиболее четко 

прослеживается во внешней политике Турции. Она получила оформление в 

доктрине, получившей название «неосманизма». Согласно этой доктрине 

Турция должна стремиться к восстановлению границ Османской империи и 

стать лидером на обширном геополитическом пространстве, включающем не 

только Ближний и Средний Восток, но и на Балканах и Кавказе, в Северной 

Африке и Центральной Азии [9].      

 Идеи и программные установки совпали с интересами большинства 

избирателей правоцентристских и центристских взглядов, что позволило ПСР 

объединить крупные силы и получить широкую поддержку широких 

электоральных масс. 

 Большой популярностью пользовались положения партии по 

экономическим вопросам, поскольку в предвыборный период в 2002 году 

заметно ухудшилась социально-экономическая ситуация в стране. Турецких 

избирателей сильно беспокоили растущая инфляция, безработица, общее 

ухудшение материального положения. При этом избиратели связывали эти 

болезненные вопросы со слабой эффективностью коалиционного 

правительства. На фоне этих процессов партия Справедливости и развития 

одержала победу, завоевав большинство мест в парламенте.  

 В то же время, как отмечают эксперты, идеологии партии свойственно 

изменение акцентов и даже приоритетов, что свидетельствует о том, что ПСР 

занимается политическим лавированием и действует по ситуации, считая это 

проявлением гибкости курса. 

 Учитывая запросы своих исламско настроенных избирателей, партия 

следовала курсу на усиление роли политического ислама в своей 

деятельности. Лидеры ПСР показывали, что являются правоверными 

мусульманами и исполняют все обряды. Они выступали за отмену запрета на 

ношение хиджаба в государственных учреждениях, а также за введение 

препятствий по продаже алкогольных напитков.  

 С другой стороны, для центристского электората подчеркивалась 

верность светскости и демократическим реформам, а также соответствие 
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европейских стандартам. Но, как показало время, это был лишь маневр для 

удержания среднего избирателя.   

 Внешняя политика наиболее наглядно показала происламскую 

направленность Партии Справедливости и развития. Так, Р.Т. Эрдоган все 

чаще высказывал антиизраильские речи и выступал как главный защитник 

интересов мусульман в мире. К примеру, на одном из форумов в Давосе он 

заявил о том, что Израиль превратил палестинские земли в тюрьму. И как он 

правильно отметил, антиисламизм также бесчеловечен и негуманен, как и 

антисемитизм и любое проявление нетерпимости по расовому, национальному 

или религиозному признаку.  

 Идеологические установки ПСР активно пропагандировались в 

турецком обществе, что привело к распространению влияния партии на разные 

слои населения, переместив их мировоззрение в сторону исламских 

ценностей. При этом избиратели поверили в истинность намерений партии, 

поскольку она твердо следовала курсу экономического развития. 

 Благодаря влиянию партии население страны все больше стало 

обращаться к исламским и османским традициям, что сказалось на 

востребованности мусульманской одежды и символики.  

 Столь заметные изменения в турецком обществе и распространение 

идей демоисламистов привели к появлению новых подходов и 

распространению дискуссий в научном мире о новой роли ислама в 

мусульманских странах и совместимости с европейскими демократическими 

ценностями.  

 События «арабской весны», победа на выборах в Египте и Тунисе 

умеренных исламских партий придали новый импульс этой полемике. На 

сегодняшний день турецкая модель была признана наиболее адекватной для 

внедрения в мусульманских странах.  

 Турецкое правительство активизировала свою деятельность для 

усиления своего влияния в регионе, задействовав не только дипломатические 

каналы, но и партийные ресурсы.  

 В целом можно сделать вывод о том, что Партии справедливости и 

развития удалось консолидировать общество, объединив различные слои 

населения под лозунгом возрождения «Великой Турции». Политический 

ислам стал в руках партийных идеологов эффективным инструментом для 

восстановления идей культурно-исторической преемственности и завоевания 

лидерских позиций на региональном и международном уровне.  
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Түйін 

Әділдік пен даму партиясы демократияландыру мен еуропалауға бағытталған 

күштерді біріктіру арқылы Түркияны жаңғыртуға ұмтылатын партияның имиджін жасады. 

Сонымен қатар, ол елдегі саяси бөліністі еңсеруге ұмтылатын болады деп жариялады, бұл 

партия идеологтарының пікірінше, гүлденген қоғамды құру жолындағы басты кедергі 

болып табылады. 

Summary 

The Justice and development party has created an image of itself as a party that seeks to 

modernize Turkey by combining forces aimed at democratization and Europeanization. At the 

same time, she announced that she would strive to overcome the political divide in the country, 

which, according to the party's ideologists, is the main obstacle to creating a prosperous society. 
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 Постановка проблемы. Проблему формирования коммуникативной 

культуры студентов высшей школы следует рассматривать в едином 

комплексе действий, связанных с пересмотром подходов к образованию, а 

также с учетом глобальных, государственных, локальных задач по 

воспитанию идеологии рыночных отношений и устойчивого развития 

общества. Молодому поколению, а в первую очередь — наиболее 
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образованной, авангардной его части — выпускникам высших учебных 

заведений предстоит возрождать экономику государства. 

 В Казахстане, вступившему на путь независимого развития, происходит 

процесс реорганизации общественных отношений, поэтому ответственность 

за формирования коммуникативной культуры учащейся молодежи возложена 

на систему образования — социальный институт общества, призванный 

передавать молодому поколению важнейшую часть накопленного 

человечеством опыта. 

 Поскольку в период обучения в высшей школе происходит 

одновременное накопление знаний и оформление всей системы 

мировосприятия личностью, то научно обоснованное, рациональное 

использование технологии формирования коммуникативной культуры 

студентов стимулирует развитие у них ценностных ориентации современного 

специалиста, способности к адаптации на рынке труда и к самореализации в 

обществе по окончании обучения. Разработка и апробация данной технологии 

и составила суть проделанной опытно-экспериментальной работы. 

 Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты 

формирования культуры коммуникации и ее компонентов рассматривали 

такие казахстанские учениые как А. Бегимова [1], С. Козыбаева [2], 

К. Койшиев [3], Г. Косымова [4], Е. Погожева [5], И. Сманов [3]. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляют 

исследования А. Нуржановой, разрабатывающей коммуникативный подход к 

методике обучения иностранному языку [6]. 

 Изложение основного материала. Педагогический эксперимент 

проводился на протяжении 2005 — 2008 гг. на базе Алматинской 

индустриально-педагогической академии (с 2006 года — Алматинского 

гуманитарно-технического университета /АГТУ/).  

Констатирующий эксперимент заключался в выявлении качественного 

состояния проблемы исследования: 

- определении и описании уровней сформированности коммуникативной 

культуры участников эксперимента; 

- выборе методик и составлении материалов тестирования студентов; 

- тестировании уровней сформированности речевой культуры и культуры 

общения; 

- ознакомлении со спецификой преподавания гуманитарных предметов; 

- выявлении причин недостаточно развитой коммуникативной культуры 

у студентов, продемонстрировавших средний и низкий уровни 

сформированности коммуникативной культуры при тестировании. 

 В качестве показателей сформированности были определены три 

последовательно связанных уровня сформированности коммуникативной 

культуры — высокий, средний, низкий. Рассмотрим каждый из них. 

 Высокий уровень характеризуется ценностно-мотивационным 

отношением к коммуникации как средству достижения целей в общении с 

окружающими, пониманием необходимости совершенствовать навыки 
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общения и речевую культуру, умением использовать эти навыки в любых 

ситуациях общения, большим разнообразием речевых приемов и стратегий 

коммуникативного поведения, систематичностью, последовательностью, 

целесообразностью использования их в различных ситуациях общения, 

проявлением творческой активности в процессе коммуникации, высокой 

грамотностью речи, умением произвести положительное впечатление, 

быстрой реакцией в диалоге. 

 Средний уровень сформированности коммуникативной культуры 

характеризуется недостаточно сложившимся ценностно-мотивационным 

отношением к культуре коммуникации как средству самореализации и 

адаптации в общественных отношениях; недостаточно развитыми навыками 

адаптации к различным ситуациям общения; проявлением неуверенности и 

недостаточной активности в динамике коммуникации; развитыми навыками 

речевой культуры, но недостаточно развитым умением использовать их в 

реальных ситуациях общения. 

 Низкому уровню соответствует непонимание роли коммуникативной 

культуры в саморазвитии личности, неумение использовать приобретаемые 

навыки коммуникации для достижения поставленных перед процессом 

коммуникации целей, слабая развитость речи и неумение адаптироваться к 

динамике коммуникативной ситуации, неспособность произвести 

положительное впечатление на собеседника, неумение лидировать в диалоге и 

добиваться поставленных целей, отсутствие вдохновения и творческой 

активности, низкая скорость реакции на реплику партнера по коммуникации. 

 Качественный анализ данных, которые были получены во время 

констатирующего эксперимента, дал возможность установить причины 

недостаточно эффективного развития коммуникативной культуры студентов, 

которые имеют низкий и средний уровни ее сформированности. К подобным 

причинам относятся: 

- неопределенность ценностно-мотивационных ориентации студентов; 

- отсутствие научно обоснованных подходов, технологий и методик в 

учебном процессе высшей школы, которые обеспечивают формирование 

навыков коммуникации как показателей профессионализма будущих 

специалистов; 

- отсутствие связей между материалом предметов гуманитарного цикла и. 

предметов профессиональной направленности; 

- игнорирование индивидуальных особенностей развития студентов во 

время учебного общения; 

- неразработанность или отсутствие методических рекомендаций, 

практикумов по вопросам профессионального и делового общения; 

- сосредоточение внимания на развитии речевых и языковых навыков при 

игнорировании динамики показателен сформированности культуры общения; 

- ослабление внимания к гуманизации отношений между преподавателем 

и студентами; 
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- эпизодическое использование активных групповых и индивидуальных 

форм деятельности. 

В связи с необходимостью получения полной и объективной информации 

о лингвистических ходе тестирования были собраны данные об уровнях 

речевой/языковой компетентности студентов и выявлены причины 

ошибочного употребления студентами тех или иных языковых (речевых) 

структур. Результаты переработаны и объединены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 — Уровни языковой/речевой компетентности студентов 

 

Критерии оценки Эксперимента

льные группы 

Контрольные 

группы 

Уровень речевой компетентности 

1. Беглость речи  Средний высокий 

2. Чистота речи  Средний высокий 

3. Образность речи  Высокий средний 

4. Стиль речи  Средний средний 

Уровень языковой компетентности 

1. Чтение  Высокий высокий 

2. Грамматика  Средний низкий 

3. Фразеология  Средний высокий 

4. Словарный запас  Низкий средний 

 

 Анализ результатов подтвердил, что процесс восприятия языковой ин-

формации студентами подвержен влиянию следующих факторов: 

- методов, технологий, приемов обучения; 

- индивидуальных особенностей студента; 

- характера группового взаимодействия на занятиях; 

- межличностных отношений, складывающихся в процессе обучения. 

 Собранные данные подтвердили необходимость проведения 

формирующего эксперимента, который предполагал внедрение технологии 

формирования коммуникативной культуры в процесс преподавания 

гуманитарных предметов и организацию учебно-воспитательного процесса в 

экспериментальных группах в соответствии с таким алгоритмом: 

1) научное обоснование сущности формирования коммуникативной 

культуры как профессиональной ценности будущих специалистов; 

2) учет педагогических условий, которые способствуют эффективному 

формированию коммуникативной культуры студентов высшей школы; 

3) организация групповой и индивидуальной, аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов с целью развития компонентов 

коммуникативной культуры; 

4) организация подготовки будущих специалистов к профессиональному 

общению на рабочих местах; 
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5) систематическое наблюдение и осуществление контроля над 

динамикой развития показателей сформированности коммуникативной 

культуры студентов. 

Учитывая это, и принимая во внимание особенности преподавания 

гуманитарных предметов в высшей школе, мы организовали эксперимент по 

внедрению технологии формирования коммуникативной культуры в учебный 

процесс АГТУ. Опишем шаги по внедрению технологии и проследим 

динамику формирования коммуникативной культуры студентов 

экспериментальных групп.  

1. Для того чтобы создать условия для развития у будущих специалистов 

сознательного отношения к необходимости совершенствования навыков 

коммуникативной культуры, выполнены следующие действия: 

- глубокий анализ компонентов коммуникативной культуры студентов, 

качественная обработка данных констатирующего эксперимента и выявление 

статистически важных показателей развития коммуникативной культуры; 

- разъяснение студентам роли коммуникации как профессиональной 

ценности специалиста в современном обществе в ходе дискуссий, диспутов, 

лекций, семинаров; 

- формирование позитивной и активной позиции в общении благодаря 

регулярному привлечению студентов к продуктивному диалогу на занятиях 

гуманитарными предметами; 

- создание атмосферы доверия, взаимодействия, взаимопомощи и 

творчества благодаря рациональной организации руководства студенческими 

группами, тьюторство, поддержка творческих инициатив студентов, оказание 

им реальной помощи в вопросах обучения и внеаудиторной деятельности; 

- акцентирование внимания студентов на особенностях деловой 

коммуникации, оказание помощи в овладении опытом делового общения и 

корреспонденции; 

- разработка учебных пособий и программ курсов гуманитарных 

предметов составление методических рекомендаций для преподавателей, 

которые построены на основе интеграции материала гуманитарных 

предметов. 

2. Стимулирование профессиональной направленности в 

коммуникативной деятельности студентов осуществлено благодаря 

организации семинаров, бесед, диспутов по вопросам иноязычной 

коммуникации. Осознание участниками эксперимента необходимости 

формирования коммуникативной культуры было достигнуто благодаря: 

- акцентированию внимания студентов на значимости ее для будущей 

профессиональной деятельности; 

- организации педагогического руководства процессом 

профессионального самовоспитания студентов с учетом особенностей 

развития коммуникативной культуры; 

- привлечению студентов к творческой деятельности и активному диалогу 

на занятиях; 
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- постановке и решении заданий - упражнений, связанных с 

профессиональной практикой будущей специальности; 

- имитации рабочих заданий и ситуаций делового общения в процессе 

учебной коммуникации. 

3. Во время формирующего эксперимента учебная деятельность 

студентов экспериментальных групп организована с учетом педагогических 

условий, которые способствуют формированию навыков коммуникации в 

процессе изучения гуманитарных предметов. Это интеграция знаний 

различных дисциплин; достижение коммуникативной направленности в 

преподавании; укрепление межличностных отношений в группах студентов, а 

также между студентами и преподавателями; стимулирование творческой 

деятельности студентов; насыщение учебных курсов общекультурной 

информацией; стимулирование общения на иностранных языках; введение в 

учебный процесс средств и методов обучения, которые способствуют росту 

коммуникативной активности и реализации тех психологических качеств, 

которые необходимы студентам для будущей профессиональной 

деятельности. 

 С целью гармоничного развития коммуникативной культуры студентов, 

преподавание гуманитарных предметов в экспериментальных группах 

основано на использовании межпредметного подхода, стимулировании 

коммуникативной деятельности студентов, достижении вариативности в 

представлении различных форм обучения.  

4. Эффективное формирование коммуникативной культуры должно быть 

достигнуто благодаря теоретическому обоснованию и апробации комплекса 

действий преподавателя: 

- организации наблюдений и сбора объективной информации о развитии 

показателей сформированности культуры речи и культуры общения в ходе 

учебной деятельности студентов;  

- активизация творческого мышления посредством методически 

разработанных заданий, тематических бесед, дискуссий, конкурсов, игр; 

- внедрение факультативного курса формирования системного 

мышления, ориентированного на формирование логического мышления и 

речи, способности к классификации информации, последовательности 

мышления и речи; 

- проведение психологических тренингов и деловых игр, разработка 

интенсивных методов развития родной и иностранной коммуникации, 

усиление коммуникативной направленности в преподавании иностранных 

языков; 

- развитие профессионального самосознания студентов-гуманитариев, 

для которых общение на родном и иностранных языках является основой 

профессиональной деятельности. Для этого разрабатывались программы 

подготовки к профессиональным практикам по специальности, практик по 

иностранным языкам, организованы встречи студентов с ведущими 

специалистами, оказано содействие студентам, участвовавшим в работе 
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международных и отечественных конференций, а также выступавших на 

олимпиадах, брейн-рингах, конкурсах по иностранным языкам и 

гуманитарным предметам; 

- осуществление преподавателями ежемесячного тестирования уровней 

сформированности коммуникативной культуры студентов; 

- организации внеаудиторных практикумов тематического общения, 

брейн-рингов, клуба иностранных языков, встреч и культурного обмена с 

носителями иностранных языков, практикума сетевого общения на 

английском языке; 

- активизации творческого мышления посредством методически 

разработанных заданий, тематических бесед, диспутов, конкурсов; 

- введению факультативного курса по развитию системного мышления, 

который ориентирован на формирование таких показателей 

сформированности коммуникативной культуры, как логичность мысли и речи, 

способность к классификации и распределению информации, 

последовательность мышления и речи; 

- повышению профессионального самосознания студентов-гуманитариев, 

для которых общение на родном и иностранном языках является основой 

профессиональной деятельности. Это было достигнуто путем разработки 

программ подготовки к профессиональной практике по специальности и 

практик по иностранным языкам, организации встреч с известными 

специалистами по специальности, подготовки студентов к участию в 

международных и отечественных конференциях, олимпиадах, брейн-рингах, 

конкурсах по иностранным языкам и гуманитарным предметам; 

- разъяснение роли систематического тестирования с целью развития у 

студентов самооценки, самовоспитания, самосознания. 

5. Обеспечение постоянной диагностики и контроля за динамикой 

формирования коммуникативной культуры студентов осуществлено путем: 

- разработки диагностических контрольных заданий, которые 

предполагали выявление уровней сформированности коммуникативной 

культуры студентов; 

- внедрения системы диагностических заданий и контрольных работ, 

предполагавших определение уровня систематичности профессиональных 

знаний: 

- разработки и внедрения в учебную деятельности методических 

упражнений, направленных на активизацию общения и одновременно — на 

диагностику уровней сформированности показателей коммуникативной 

культуры; 

- систематического моделирования и наблюдений за динамикой развития 

компонентов коммуникативной культуры студентов. 

Динамика развития показателей сформированности коммуникативной 

культуры исследовалась на протяжении всего эксперимента путем 

наблюдений и моделирования показателей сформированности 

коммуникативной культуры студентов. Это позволило детально 
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проанализировать специфику коммуникативного поведения каждой группы и 

выявить рациональные пути педагогического руководства учебной 

деятельностью. На основе анализа полученных результатов, составлена 

классификация методических средств обучения, которые способствовали 

эффективному формированию качеств, характеризующих динамику 

формирования культуры общения. Таблица 2 иллюстрирует полученные 

результаты. В левом столбце таблицы перечислены качества, служащие 

показателями сформированности культуры общения, а в правом — 

педагогические средства воздействия на учебную деятельность студентов, 

которые способствуют скорейшему развитию этих качеств. 

  

Таблица 2 — Показатели сформированности коммуникативной 

культуры молодого специалиста и способы их формирования в учебном 

процессе 

 

Показатели  

сформированности 

культуры общения 

Средства,  

направленные на их формирование 

Умение слушать  Интервью, беседа, тематические дискуссии  

Опыт планирования 

Стратегическое мышление  

Описание явлений и процессов, компонентный 

анализ информации, сочинения, составление ан-

нотаций, написание статей  

Способность ясно мыслить 

под давлением стресса  

Дискуссия, ролевая игра, конкурс, брейн-ринг, 

организация олимпиад, тесты  

Личная проницательность  Подстановка и замена данных в упражнениях, 

эвристические задания, кроссворды, интервью, 

грамматические упражнения  

 

Самоуверенность  Выбор вариантов ответа, тест, выполнение зада-

ний, которые ограничены во времени  

Способность к объективному 

анализу и самоанализу  

Игры, предполагающие анализ, классификацию и 

распределение информации, пересказ, рефериро-

вание, описание, дискуссия, диспут  

Способность к классифика-

ции и распределению знаний  

Грамматические упражнения, перевод текстов, 

реферирование статей, описание схем и 

процессов  

Внутреннее стремление 

достигнуть цели  

Конкурс, разрешение коммуникативных ситуа-

ций, выполнение заданий, ограниченных во вре-

мени  

Вдохновение  Написание сочинений, игра в команде, конкурс  

Образное мышление  Описание схем и процессов  

Рефлексивное мышление  Грамматические упражнения, подстановка дан-

ных, моделирование  
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Настойчивость в достижении 

цели  

Пересказ, грамматические упражнения, тигра в 

команде  

Нацеленность на самообра-

зование и самосовершенст-

вование  

Упражнения, которые требуют индивидуальной 

работы, различные виды самостоятельной внеау-

диторной работы  

Умение переубеждать  Дискуссия, ролевая игра, конкурс, брейн-ринг, 

тесты  

 

 Согласно результатам исследования, в экспериментальных группах уро-

вень владения речевой культурой повысился почти на 15%, а уровень сформи-

рованности культуры общения возрос на 20%. 

 Вся проделанная опытно-экспериментальная работа и опыт наблюдений 

за характером учебной деятельности студентов на занятиях по гуманитарным 

предметам позволил нам сделать в ы в о д ы  о специфике формирования 

коммуникативной культуры студентов. 

1. В процессе эксперимента было замечено, что важную роль в 

формировании коммуникативной культуры как профессиональной ценности 

будущих специалистов играют качественные особенности языкового 

обучения студентов.  

2. Показатели динамики формирования коммуникативной культуры 

находятся в непосредственной зависимости от количества учебных часов, 

качества преподавания, технологий и методик, используемых 

преподавателями иностранных языков.  

3. В ходе эксперимента было выявлено, что помимо овладения 

структурами иностранного языка и речи, каждый студент использовал 

индивидуальную схему ориентации, которую выработал в повседневном 

общении на родном языке. Студенты пытались возместить недостающие 

знания иностранного языка нелингвистическими средствами: умением вести 

беседу в определенном направлении, пойти на уступки, уйти от прямого 

ответа, добиться поставленной цели, воспользовавшись накопленным ранее 

опытом коммуникации и общей культуры. В учебных диалогах на ино-

странном языке, студенты вуза применяли те качества современного человека, 

которые вуз стремится сформировать у каждого выпускника, в рамках 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

4. Внедрение технологии формирования коммуникативной культуры 

будущих специалистов в процесс преподавания гуманитарных предметов 

послужило оптимизации учебного процесса и одновременно способствовало 

формированию коммуникативной культуры студентов в контексте общей 

культуры современного общества. 
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является описание и обоснование технологии формирования коммуникативной 

культуры студентов в процессе изучения иностранного языка. 

 

Түйін 

 Мақаланың мақсаты-шет тілін оқыту барысында студенттердің коммуникативтік 

мәдениетін қалыптастыру технологиясын сипаттау және негіздеу. 

 

Summary 

The purpose of the article is to describe and justify the technology of formation of students 

' communicative culture in the process of learning a foreign language. 
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Каспий это озеро или море? Этот вопрос решали пять стран решали 

больше 20 лет, казалось бы проблема скроее всего для геогрофов а не для 

политиков. 

Во второй половине XX века геополитика, как направление политической 

мысли, концепция, о контроле над территорией, а также как общественно-

географическая наука, стала пользоваться большой популярностью по всему 

миру. Геополитика зарекомендовала себя не только в качестве раздела 

политической науки, но и в качестве идеологии стратегии международных 

отношений. Она имеет неоспоримое мировоззренческое значение, что 

помогает и политикам и самим гражданам понять и оценить мотивы других 

стран и свое собственное в стремительно глобализирующемся мировом 

пространстве. Геополитика помогает взглянуть на происходящие вокруг 

международные политические процессы под особым углом зрения — 

политико-географическим, что в итоге позволяет выяснить причины упадка 
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одних государств и роста могущества других, причины популярности 

имперской идеологии и коллективной безопасности и т.д. 

На первый взгляд, Каспийский регион из-за своих маленьких в масштабах 

планеты размеров, не играет большой роли в мировой геополитике, однако 

факты свидетельствуют об обратном. Стратегическую значимость 

Каспийскому региону придает его географическое положение на Евразийском 

континенте, который, по мнению большинства геополитиков, является 

ключевым для всей геополитики в целом. Контроль над Евразией позволяет 

крупнейшим геополитическим игрокам быть мировым гегемоном в 

соответствии со знаменитой геополитической формулой Х.Макиндера. 

Но если Евразия является «геополитической осью планеты», то осью 

этого суперконтинента без всякого сомнения является Каспийский регион. 

Каспийское море делит Евразию на две зоны –Западную (Европа) и 

Восточную (Азия). Каспий является не просто географической осью самой 

Евразии, но и своего рода мостом (или коридором) между двумя культурными 

континентами. Самым крупным и влиятельным геополитическим субъектом 

этого региона, всегда есть и будет Россия. Именно она всегда (по крайней мере 

– последние два столетия) и владела самой осью Евразии – Каспийским морем. 

Распад СССР кардинально изменил региональную ситуацию на бывшем 

советском пространстве, став частью перестройки международных 

отношений. В стратегически важном Каспийском регионе такая смена 

политической обстановки стала причиной появления независимых 

Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. С увеличением количества 

региональных игроков возникли и новые проблемы, требующие 

незамедлительного решения. До 1991 года отношения России и Ирана 

регулировали два договора: Договор между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Персией (26 февраля 1921 г.) и 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Ираном (Тегеран, 25 марта 1940 г.). Согласно 

им, правовой режим Каспийского моря предусматривал общее владение и 

совместное использование. Но эти договоры регулируют только вопросы 

мореплавания и рыболовства, устанавливая на всем протяжении моря свободу 

судоходства только для прибрежных государств и свободу рыболовства за 

исключением 10-мильной прибрежной зоны, которая резервировалась за 

рыболовными судами соответствующего прибрежного государства. 

Важно также отметить, что Каспийское море в свое время не было 

разделено на советский и иранский секторы, а фактическая линия раздела 

«Астара – Гасан-Кули» никогда не была признана как формальная морская 

граница между СССР и Ираном. Следовательно, из-за отсутствия положения, 

регулирующего межгосударственную принадлежность недр, прежний статус 

перестал отвечать новым условиям. 

С начала 90-х годов XX века и по настоящее время вокруг Каспийского 

региона, к которому относятся Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и 

Иран, развернулась активная геополитическая борьба. Интерес к Каспию 
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ведущих мировых держав объясняется его выгодным географическим 

положением, значительными запасами углеводородов, уникальными 

биологическими ресурсами, пересечением транспортных коридоров и 

другими факторами. 

Поводом для активизации геополитического соперничества на Каспии 

стал распад СССР и образование новых независимых государств, что 

кардинально изменило региональную ситуацию. По мнению ряда 

исследователей в регионе была запущена новая версия русско-английской 

«Большой игры» образца XIX века. Только в современной её интерпретации 

существенно изменился ряд ключевых условий геополитического 

противостояния. В частности, значительно возросло количество «игроков», а 

также суммы затрачиваемых на ведение «игры» средств, исчисляемых теперь 

сотнями миллиардов долларов. 

Некогда определявшие ключевые аспекты ситуации в регионе Россия и 

Иран в современных условиях постепенно утрачивают свои позиции на 

Каспии, что во многом связано с активизацией деятельности США и их 

союзников по выстраиванию партнерских отношений с новыми 

независимыми государствами. США в своем стремлении не допустить 

возрождения Советского союза, а также ослабить региональные позиции 

Исламской Республики Иран, рассчитывают политически и экономически 

закрепиться именно в постсоветских республиках региона. Да и 

прикаспийские Азербайджан, Казахстан и Туркмения в последние годы все 

более активно проявляют свое стремление освободиться от излишней опеки 

бывшего «союзного центра». Все эти факторы в совокупности обуславливают 

существенное повышение накала геополитической борьбы вокруг 

Каспийского региона.[1] 

На сегодняшний день Каспийское море, может классифицироваться как 

самое большое бессточнное озеро либо как море – из-за своих размеров, а 

также из-за того, что его ложе сложенно земной коррой океанического типа. 

В данной статье расматривается последняя Конвенция между страними 

Каспийского региона, в в августе 2018 года, гор.Актау. перспктивы развития 

и геополитическая ситуация.  

Каспий это озеро или море? Этот вопрос решали пять стран решали 

больше 20 лет, казалось бы проблема скроее всего для геогрофов а не для 

политиков. 

Подписанная в августе 2018 года, Каспийская конвенция, представляет 

особый важный шаг вперед вКаспийского моря и закрепления прав 

прибрежных государств на использования его ресурсов. 

  В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности 

Каспийского моря признается морем, а не озером, с вытекающими из этого 

юридическими последствиями. Каспийское море остается в общем 

пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на 

участки по договоренности  между ними на основе международного права. 
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Данный саммит являлся не первым,  до 1991 г. проблемы с определением 

статуса Каспия не возникало, так как исторически он устанавливался 

международными договорами и соглашениями двух прибрежных государств 

– России и Персии (XVIII–XIX вв.). Его изменение произошло вследствие 

заключения договора РСФСР с Персией 26 февраля 1921 г., который уточнял 

и развивал правовой статус Каспийского моря, установленный двусторонними 

соглашениями России и Персии[2]. 

После распада СССР в Каспийском регионе количество прибрежных 

государств увеличился из двух до пяти. Помимо России и Ирана 

прикаспийскими государствами стали: Азербайджан, Туркменистан, 

Казахстан.   

Позиция новых прибрежных государств, в частности Казахстана, 

поставила под сомнение оформленный двусторонними советско-иранскими 

договора-ми правовой статус Каспийского моря. В распоряжении премьер-

министра Республики от 28 июля 1994 г. № 295-р «По проблеме Каспийского 

моря» содержались директивы относительно его правового статуса [3]В 

начальном этапе для определения нового правового статуса Каспийского моря 

 Казахстан исходил из следующих приоритетов: 

1) правовой статус моря должен обеспечить Республике 

международно признанные основания и реальные возможности для 

разработки и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов 

казахстанской части Каспийского моря в целях социально-экономического 

развития страны; 

2) обеспечение Казахстану благоприятного климата для решения 

вопросов судоходства и рыболовства на Каспийском море; 

3) решение экологических проблем Каспия на основе партнерства 

прибрежных государств.Казахстан, признавая уникальный характер 

Каспийского моря, в целях установления нового правового статуса данного 

природного объекта предлагал добиваться распространения на него основных 

положений международного морского права согласно Конвенции ООН 1982 г. 

[4]. 

В них закреплялись режимы территориальных вод, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа, решались вопросы свободы 

полетов над открытым морем, рыболовства, защиты окружающей среды, 

проблемы берегозащиты прибрежных государств.Предлагалось признать 

Каспийское море именно морем в понимании Конвенции 1982 г., 

распространить на часть Каспийского моря режим открытого моря, что по 

смыслу ст. 87 означало наделение как прибрежных, так и не прибрежных 

государств шестью свободами: судоходство, полеты, прокладывание 

подводных кабелей и трубопроводов, возведение искусственных островов и 

других установок, рыболовство и научные исследования. Таким образом, 

подход Казахстана в случае его реализации мог изменить установленный 

ранее запрет на судоходство под флагами не каспийских стран.[5] 



231 
 

Повестка саммита в Актау являлась : правовой статус Каспийского моря, 

сотрудничество на Каспийском море, региональная международная тематика. 

В Конвенции прописаны условия пятистороннего соглашения о мерах доверия 

в сфере безопасности, которые предполагают противодействие браконьерству, 

терроризму и наркотрафику. Было отмечено что произошло значительное 

сокращение торговли между странами, предлжено проводить на регулярной 

основе встречи министров экономики пяти государств. 

Соглашение также возродила  идеи о масштабных проектах Интеграции 

бассейна с европейскими,китайскими июжноазиатскими рынками.  

Основополагающее положения Конвенции-превращение Каспийского 

моря в зону мира и добрососедства, а также не присутствия на море 

вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам. 

Как известно статус решает все, в связи с тем стоит отметить тот факт что 

переговоры по определению статуса Каспия велись пятью государствами 

почти 22 года.  

В настоящее время согласно Актауской Конвенции, Каспий утвержден 

как водоем с особым правовым статусом. Каспий не имеет выхода в мировой 

океан, поэтому не может считаться морем. Но в то же время размеры Каспия, 

состав воды и дно не позволяют относить его к озеру.  

Как отметил Президент Казахстана , Каспийский регион имеет 

уникальную ситорию и многообразную структуру: здесь сосредоточены 

богатейшие человеческие и прородные ресурсы. Кроме того, море имеет 

важное геополитическое значение. 

«Прикаспийские страны-это динамично развивающиеся государства с 

общей численностью населения более 240 миллионов человек. Перед нами 

стояла сложнейшая задача совместного решения с прикаспийскими 

государствами комплекса вопросов, связанных с Каспием. Не секрет, что 

некоторые эксперты критически оценивали перспективы данного процесса, 

сомневались, что мы можем договориться, однако сегодня перед всем миром 

мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти 

к общему знаменателю и взаимопониманию» заявил Назарбаев. [6] 

 Подводя итоги стоит отметить что энергетический фактор сыграл 

существенную роль в формировании международного режима моря. Есть 

надежда что Конвенция в Актау о правовом статусе окончательно «наведет 

порядок» в Каспийском регионе. 
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Түйін 

Мақалада Каспий өңіріндегі геосаяси ситауция мәселесі талданады, 2018 жылғы 

Ақтау қаласындағы прикаски мемлекеттерінің саммитіне белгіленген құқықтық мәртебеге, 

Каспий өңірі елдері арасындағы алғашқы келісімдердің пайда болу тарихына қатысты. 

Summary 

The article analyzes the problem of geopolitical situation in the Caspian region, future 

development prospects, the legal status determined for the summit of the Caspian States in Aktau 

in 2018, and the history of the first agreements between the countries of the Caspian region. 

 

 

 

Саятбек Санжар 

«Тұран»  университеті 

Халықаралық қатынастар 

мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Тайженбетова А.Б. 
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 2001 жылғы 11 қыркүйектегі  террактілер мен одан кейінгі «Терроризмге 

қарсы соғыс» қимылдары  АҚШ пен Жапония сияқты қорғаныс одағының екі 

мүшесі үшін де қорғаныс саласындағы ынтымақтастықтың жаңартылған 

форматына айналды. Парсы шығанағы соғысымен және 90-жылдардың 

басындағы басқа дағдарыстармен байланысты жағдайдың қайталануын 

болдырмау мақсатында Жапония бастапқыдан ақ АҚШ-пен белсенді 

ынтымақтастық режимін орнатты. Бұрын құрылған құқықтық базаның 

арқасында өзін-өзі қорғау күштері бүкіл әлемде терроризмге қарсы және 

бітімгершілік операцияларына белсенді қатысты.  

 Алайда,  екі ел арасындағы өзара іс-қимыл сәтті болып көрінгенімен 

«Терроризмге қарсы соғыс» тәжірибесі екі серіктес арасындағы елеулі 

айырмашылықтарды ашып берді.  Американдық тарап Жапонияны елден тыс 

жерлерде жапондық қорғаныс саясатының мүмкіндіктерін кеңейту 

мақсатында конституциясына және басқа да негізгі құқықтық актілеріне 

өзгерістер енгізуге итермелеуге тырысты. Вашингтон Жапонияны 

дипломатиялық жағынан да, әскери жағынан да АҚШ-тың аймақтағы 

мүдделеріне жан-жақты қолдау көрсете алатын толыққанды және «жетілген» 

одақтасына айналдырғысы келді.  
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 Американдықтар үшін Жапонияның негізгі құқықтық актілерінде 

белгіленген ұжымдық қорғанысқа тыйым салуды жою мәселесі ерекше 

маңызды болды. Америка Құрама Штаттары Жапония-АҚШ қорғаныс 

одағының болашағын таза қорғаныстан аймақтық қауіпсіздіктің толыққанды 

жүйесіне айналдыру ретінде көрді. Жапония үкіметі Вашингтонның екіжақты 

одақтағы ынтымақтастық аясын кеңейту саясатын жалпы қолдайтынына 

қарамастан, елдің билеуші топтары Англо-американдық «ерекше 

қатынастардың» аясында қорғаныс одағын реформалау Жапонияның 

мүдделер тудыратын қажетсіз қақтығыстарға әкеліп соқтыруы мүмкін деген 

алаңдаушылық тудырды. Америка Құрама Штаттары. Мұндай қорқыныш 

американдық тараптың террорға қарсы соғыс кезіндегі іс-қимылдарының 

айқын біржақты сипатына, сондай-ақ Америка президенті Джордж В. Буштың 

алдын алу соғысы доктринасын қабылдауға байланысты болды. Екіжақты 

одақ шеңберіндегі елдердің қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді шешудегі 

айырмашылықтарды екі елде 11 қыркүйек оқиғалары мен «Террорға қарсы 

соғыс» басталғаннан кейін бірден қабылданған құжаттардан байқауға болады 

[1]. 

 Америка тарапынан бұл кезеңдегі анықтаушы құжаттардың бірі 2002 

жылғы «Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» болды. Осы құжатқа сәйкес АҚШ-

тың қорғаныс стратегиясы ғаламдық сипатқа ие болды. Әскери күш 

қолданыстағы әлемдік тәртіпті сақтаудың маңызды құралы ретінде танылды. 

Америка Құрама Штаттары режимді өзгерту операциялары арқылы 

демократиялық құндылықтарды сырттан «енгізу» құқығын сақтап қалды. 

Жапондықтар тарапынан елді жаңа шындыққа бейімдеу жұмыстары «ХХІ 

ғасырдағы Жапонияның сыртқы саясатының негізгі стратегиялары: жаңа 

дәуір, жаңа көзқарас, жаңа дипломатия» атты құжаттың әзірленуіне әкелді. 

Американдық ұлттық қауіпсіздік стратегиясынан айырмашылығы, негізгі 

стратегиялар Жапония үкіметінің бағдарламасының ресми мәлімдемесі 

болмаса да, ол жапондық тараптың сол кездегі қауіпсіздікке төнетін 

қатерлерге және оларды шешу жолдарына көзқарасын көрсетеді. Жапония 

басшылығының стратегиялық ойлауы қауіпсіздіктің аймақтық аспектісіне көп 

көңіл бөлді.  

 Сонымен қатар, әскери емес қорғаныс құралдарына және сыртқы 

саясатқа баса назар аударылды. АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік 

стратегиясындағыдай, демократиялық құндылықтарды ілгерілетуге көп көңіл 

бөлінді, алайда Жапония басшылығы Вашингтонның бұл мақсатқа жету үшін 

әскери құралдарды қолдану ниетімен бөліскен жоқ. Сонымен қатар екі тарап 

халықаралық қауіпсіздікке, оның ішінде арамза мемлекеттерге, халықаралық 

терроризмге және жаппай қырып-жоятын қаруды тарату қаупін бағалауда бір-

бірімен келісімге келді. Тұтастай алғанда, осы құжаттар көрсеткендей, 

екіжақты қатынастардың маңыздылығына және қауіпсіздікке қатысты 

қауіптерді бағалауға қатысты ұқсас ұстанымдардың болуына қарамастан, осы 

қатерлерді жою тұжырымдамаларында және Жапония-АҚШ одағының 

қорғаныс стратегиясында айтарлықтай сәйкессіздіктер болды [2].  
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 Әріптестер арасындағы қайшылықтарды шешу үшін екіжақты 

үнқатысудың жаңа платформаларын құру қажет болды. Бұл платформа 

Америка Құрама Штаттары мен Жапонияның дипломатиялық және әскери 

ведомстволарының басшыларынан тұратын кеңес беру форматында «2 + 2 

комитеті» болды. 2002 жылдың желтоқсанында комитет қорғаныс одағының 

бейімделуін талқылауға арналған отырыс өткізді. Отырыстың қорытындысы 

бойынша 2006 жылға дейін созылған қорғаныс одағын қайта құрудың жаңа 

кезеңіне серпін берген бірлескен мәлімдеме қабылданды. Басым міндеттердің 

бірі Жапонияда американдық әскери базаларды орналастырудың оңтайлы 

конфигурациясын табу болды. Бұл міндет жапон қоғамында американдық 

әскерлердің Жапон территориясына орналастырылуына наразылықтың өсуіне 

байланысты өте маңызды болды. 2004 жылы Ғаламдық базаны зерттеуден 

кейін біз АҚШ-тың аймақтағы әскери базаларын орналастыру 

конфигурациясын өзгерту арқылы бұл мәселені шеше алдық. Бұл мәселені 

шешу екі тарапқа бейімделудің және екіжақты ынтымақтастық форматын 

үйлестірудің жаңа кезеңіне өтуге мүмкіндік берді.Осы жұмыстың нәтижесі - 

ХХІ ғасырдағы қорғаныс одағының алғашқы толыққанды бағдарламалық 

құжатын - 2005 жылғы 19 ақпанда «Бірлескен мәлімдемені» құру болды. Бұл 

құжаттың негізгі бөлігі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде Америка 

Құрама Штаттары мен Жапонияның ортақ мүдделерін қалыптастыру болып 

табылады. Сонымен қатар, бұл мүдделер тек аймақтық деңгейде ғана 

шектелмеді - «Бірлескен мәлімдеме» жаһандық сипатта болды. Сондай-ақ, 

зымыранға қарсы қорғаныс мәселелерін Солтүстік Кореяның зымырандық 

бағдарламасын дамыту тұрғысынан жапондық тарап үшін өте маңызды 

екіжақты одақ форматының құзыретіне қосу туралы айту керек. Бұл құжат 

қорғаныс одағын толыққанды қауіпсіздік жүйесіне айналдыру, сондай-ақ екі 

елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығын нығайту және 

институттандыру - симметриялы одақтық қатынастарды құру әрекетін 

жалғастыру әрекеті болды. «Бірлескен мәлімдеме» Жапонияның Таяу 

Шығыстағы әскери операцияларға қатысқанынан көрінетін жапон-американ 

ынтымақтастығының жаһандық сипатын көрсетті. Қорғаныс саласындағы 

ынтымақтастық аясының кеңеюі Тайваньның АҚШ-Қытай қақтығысына түсіп 

қалудан қорқып, осы уақытқа дейін жапондық тараптан аулақ болған одақтың 

мүдделері саласына енуімен де көрінеді [3]. 

 «Бірлескен мәлімдемеде» жарияланған жоспарларды іске асыру 

мақсатында «Жапония-АҚШ одағы: болашаққа трансформация және қайта 

құру» бірлескен құжаты қабылданды. Құжат командалық-командалық 

деңгейде барлау және өзара іс-қимыл саласындағы үйлестіру мен 

ынтымақтастықты одан әрі дамытуды, Жапониядағы әскери базаларды 

бірлесіп пайдалану, аймақтағы қауіпсіздікке қауіп төнген жағдайда екі елдің 

қарулы күштері арасында күштерді бөлуді қарастырды. Осы мақсаттарға қол 

жеткізу үшін бірлескен жаттығулар мен кеңестер өткізу, ақпарат алмасу және 

бірлескен стратегиялық жоспарлау жоспарланды. Сонымен қатар, бірлескен 

әскери инфрақұрылым жүйесін құру және кеңейту арқылы американдық 
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әскерлердің Жапонияға орналастырылуын кең көлемде қайта құру 

жоспарланған болатын. Сонымен қатар, американдық зымыранға қарсы 

қорғаныс жүйесінің элементтерін орналастыруға келісті. Жапония аумағында 

екіжақты және бірлескен операцияларды үйлестіру үшін орталық құру туралы 

жарияланды. Осылайша, қорғаныс саласындағы ынтымақтастықтың аймақтық 

шеңберін кеңейту процесі біріктіріліп, екіжақты ынтымақтастықтың 

жаһандық сипаты да алғаш рет келісілді. Тұтастай алғанда, «Бірлескен 

мәлімдемеде» басталған жол екі елдің ниеттері туралы декларациядан 

екіжақты одақтың форматын әзірлеу мен бейімдеудің нақты жоспарына көшу 

арқылы одан әрі дамуын алды. Осы құжатпен қатар, Бірлескен декларацияда 

көрсетілген жоспарларды іске асырудың түпкілікті қадамдарын анықтау 

бойынша әрі қарай келіссөздер жоспарланды [4].  

 Келіссөздер жүргізудегі қиындықтарға  қарамастан, тараптар қорғаныс 

одағын реформалаудың үшінші кезеңін бастауға мүмкіндік алды. 2006 

жылдың мамырында АҚШ-тың Жапониядағы әскери қатысуын қайта құру 

жоспары талқыланатын, Қауіпсіздік бойынша консультативтік комитеттің 

келесі отырысында келісім қабылданды. «АҚШ пен Жапонның қоныс 

аударуын жүзеге асырудың жол картасы» деп аталатын құжатта 2014 жылға 

дейін қайта құру жоспарлары аяқталған болатын. Американдық контингенттің 

бір бөлігін Жапониядағы Гуам аралдарына тасымалдау және 

американдықтардың бейбіт тұрғындарға әкелетін қолайсыздықты азайту үшін 

негізгі американдық базаларын көшіру жоспарланған болатын. Қайта құру 

жоспарын іске асыру шығындарын бөлу де қарастырылды. Жапонияда 

зымыранға қарсы қорғаныс элементтерін орнату жайы талқыланды. 

Болашақта «Жол картасы» негізінде бірлескен жаттығулар және басқа 

американдық серіктестермен жапондық қорғаныс байланыстарын дамыту 

жоспарланды. 2006 жылдың маусымында. Американың Жапониядағы 

қатысуын қайта құру процесі ресми түрде басталды АҚШ базаларын көшіру 

туралы ресми жоспардың қабылдануы жапон халқы арасында екіжақты 

қолдауды күшейтуге көмектесті. АҚШ әскери базаларын елді мекендерден 

көшіру ел тұрғындарына қолайсыздықты едәуір азайтты. Әскери базалардың 

бейбіт тұрғындардың жанында болуымен туындаған проблемалар 

жапондықтардың екіжақты одаққа қарсы тұруының негізгі нүктелерінің бірі 

болғанын атап өткен жөн. Алайда, Жапониядағы тұрақсыз ішкі саяси жағдай 

екі ел қабылдаған міндеттемелердің орындалуын едәуір қиындатты. 2007 

жылы үкіметтің ауысуына байланысты «Терроризмге қарсы соғыс» 

басталғаннан кейін көп ұзамай қабылданған жапондық АОК-тің 

антитеррорлық операцияларға қатысуы туралы арнайы заңдар қабылданбады. 

2008 жылы заңдар жаңартылғанына қарамастан, ұқсас жағдай жапон-американ 

ынтымақтастығына әсер етті. Вашингтон жапондық тараптың қорғаныс 

міндеттемелерінің осылайша қанағаттанбауына ашық наразы болды, 

сондықтан Жапонияның ішкі саяси жағдайына тәуелді болды [5]. 

 АҚШ әскери құрамының қайта құрылуы тек 2009 жылы басталды. Екі 

елдің сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін АҚШ-тың әскери 
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базаларын қайта орналастырудың қосымша қадамдары келісілді. Жапон 

тарабы АҚШ әскерлерін ығыстыруға және жаңа инфрақұрылымды құруға 

байланысты шығындардың көп бөлігін өз мойнына алғандығы таңқаларлық. 

Алайда көп ұзамай Қытай-АҚШ ынтымақтастығы 1990-шы жылдардың 

басындағы сияқты тағы бір дағдарысты бастан кешірді. 2009 жылғы тамызда 

өткен парламенттік сайлауда билеуші Жапонияның Либералды-

демократиялық партиясы аяусыз жеңілгеннен кейін Жапония Демократиялық 

партиясы бірінші рет елде билікке келді. Елдің жаңа премьер-министрі Ю. 

Хатояма елдің сыртқы саясатындағы түбегейлі өзгерістер туралы жариялады. 

Түзетуде жапон-американдық қорғаныс саласындағы ынтымақтастық 

мәселесі де қозғалды. Науқанның уәделеріне сәйкес, америкалық әскери 

күштердің елде болуын мүмкіндігінше шектеу жоспарланған болатын. Үгіт 

уәделерін орындай отырып, Жапония үкіметі халықаралық антитеррорлық 

коалицияға материалдық-техникалық қолдау көрсетуді қайтадан шектеді. 

Сонымен қатар, жапон тарабы Американың аймақтағы мүдделеріне сәйкес 

келмейтін Жол картасын қайта қарауды талап ете бастады. Жапония-АҚШ 

Одағындағы дағдарыс Корея түбегіндегі жағдайдың тағы бір шиеленісуімен 

аяқталды. 2010 жылдың 20 мамырында оңтүстік кореялық корветт батып кетті. 

Сонымен қатар, Жапонияға қарсы Солтүстік Корея зымырандарын қолдану 

қаупі күшейе түсті. Осы жағдайдың аясында Жапония үкіметі халықтың 

екіжақты одаққа қарсы тұруын жалғастыра алмады. Американдық тарап 

Токионы қорғаныс саласындағы ынтымақтастық саласындағы бұрынғы 

бағытқа оралуға оңай сендіре алды. Қауіпсіздік бойынша Консультативтік 

комитеттің 2010 жылғы 28 мамырдағы отырысының қорытындысы бойынша 

«Бірлескен мәлімдеме» шығарылды. Бұл құжат тараптардың бұрын 

қабылданған құжаттарға деген адалдығын растады. Американдық базалар мен 

жеке құрамды көшіру мәселелері талқыланды. Жергілікті билік пен халықтың 

тілектерін ескере отырып, процестің егжей-тегжейлері тағы бір рет 

нақтыланды. Осылайша, 2000 жылдардың аяғында жапон-американдық 

қорғаныс қатынастарындағы дағдарыс 1994 жылдардың басындағы 

дағдарысқа қарағанда едәуір аз болды. Алайда, бұл іс-шаралар екіжақты 

ынтымақтастық форматындағы тәсілдерді келесі жаңарту қажеттілігін 

көрсетті [6]. 

 Осы мақсатта Жапония 2010 жылғы 17 желтоқсанда қабылданған 

«Ұлттық қауіпсіздік бағдарламасын» жаңа басылымын жасауға кірісті. Жаңа 

басылым 1976 жылы бірінші шығарылымда бекітілген «негізгі қорғаныс 

қабілеті» тұжырымдамасына өзгерістер енгізеді. Оның орнына өзін-өзі 

қорғаныс күштерін құрудың жаңа тұжырымдамасын ұсынады - «динамикалық 

қорғаныс күштері». Жаңа тұжырымдама MTR құрылымын ел қауіпсіздігіне 

ықтимал қауіп-қатерлерге төтеп беру және оны қайтару үшін қайта құруға 

арналған. Осы мақсатқа жету үшін жылжымалы күштердің жаңа икемді 

құрылымын құру керек болды. Сонымен қатар, американдық одақтастармен 

өзара әрекеттесуді белсенді түрде арттыру қажет болды. Алайда, американдық 

тарап жапон-американдық одақ форматын дамыту жоспарларына кедергі 
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келтіретін қолданыстағы конституциялық, заңды және бюджеттік шектеулерге 

тоқталды [7]. 

 Жалпы, 2000-2010 жылдар кезеңі екіжақты одақтың дамуы үшін 

айтарлықтай жемісті болды. Жапонияның АҚШ-тың әлемдегі әскери 

операцияларына нәтижелі қатысуы мен қолдауы өткен онжылдықтың аяғында 

басталған Жапония-АҚШ альянсы форматының кеңеюінің дәлелі болды. 

Алайда, қорғаныс одағын толыққанды аймақтық қауіпсіздік құрылымына 

айналдыруда және Жапонияның қорғаныс одағына толық құқылы мүше 

болуындағы барлық табыстарға қарамастан, Вашингтондағы әскери 

операцияларға жапон әскерлерінің қатысуы Жапонияның екіжақты қорғаныс 

ынтымақтастығын одан әрі дамыту мүмкіндігінің шектеулерін толық көрсетті. 

Қолданыстағы заңнамалық базаның кемшіліктері мен Жапонияның ішкі саяси 

жағдайының өзгергіштігі жапон-американдық қорғаныс одағының өзгеруі мен 

дамуы процесінің маңызды кедергілері болды. ХХІ ғасырдың екінші 

онжылдығына кірген кезде екі ел арасындағы қорғаныс саласындағы 

ынтымақтастыққа қатысты белгісіздік атмосферасы сақталды.  

 Жапония-АҚШ одағының дамуындағы жаңа кезең АҚШ президенті 

Б.Обама жариялаған «Азияға бет бұрудан» басталды. Америка Құрама 

Штаттарының жаңа азиялық саясаты АҚШ-тың Азия-Тынық мұхиты 

аймағында әскери күштерінің айтарлықтай өсуін, сондай-ақ осы аймақтағы 

ұжымдық қауіпсіздік жүйесін дамытуды көздеді. Екіжақты одақ қайтадан 

дами бастаған тіректердің бірі - ҚХР-ның өсіп келе жатқан күшіне қарсы тұру. 

2012 жылы қайтадан билікке келген С.Абе, әсіресе, даулы аумақтар 

мәселесінде ҚХР-ға қатысты өте қатал бағытты бастады. Осылайша, екі жақта 

қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамыту үшін өте маңызды себеп 

болды. Сонымен қатар, Жапонияның Либералды-демократиялық 

партиясының билікке оралуы және берік ұстануы Жапонияның ішкі 

саясатындағы саяси тұрақсыздықты жойды, бұл қорғаныс одағының 

серіктестеріне көптеген қолайсыздықтар әкелді. С.Абенің нормативтік 

шектеулерді жою жөніндегі бағыты одақтың одан әрі қайта құрылуындағы бар 

кедергілерді біртіндеп жойды. 

 2013 жылдың желтоқсанында қол қойылған «Ұлттық қауіпсіздік 

стратегиясында» елдің қорғаныс саясатындағы жаңа бағыт айқындалды. 

Негізгі доктриналды өзгеріс «проактивті пацифизм» ұғымы болды. Осы 

тұжырымдамаға сәйкес Жапония бейбітшілікті сақтауға бағытталған 

халықаралық іс-шараларға қатысуы керек. «Стратегияның» негізгі 

ережелерінің бірі американдық әскерлердің Жапонияда тұрақты болуына 

кепілдік бере отырып, қорғаныс одағын құру болды. Елдің неғұрлым белсенді 

қатысуының бір бағыты серіктестерімен, оның ішінде негізгі одақтас АҚШ-

пен әскери-техникалық ынтымақтастықты кеңейту болды. Елдің негізгі 

нормативтік құжаттарын «қалыпты жағдай» пайдасына өзгерту курсы 

қатысушылардың тең құқықтарына негізделген қорғаныс одағын толыққанды 

қауіпсіздік жүйесіне айналдыруды аяқтауға әкелуі мүмкін. Жалпы, С.Абэнің 

қорғаныс саясаты екі елдің қорғаныс және аймақтық қауіпсіздік саласындағы 
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ынтымақтастығын жақсартуға ықпал етеді. Алайда, Абэ жапон ұлтшылдарына 

деген популистік құрмет көрсетуі американдық серіктестердің арасында 

біршама алаңдаушылық туғызуда. 
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Резюме 

В статье автор рассматривает политическую ситуацию между США и Японией в XXI 

веке, через такие проблемы как: проблемы терроризма в США и помощь Японии; 

Вовлечение ВС Японии в конфликт между США и Северной Кореи; Повторное размещение 

баз США на территории Японии; Новое издание «Национальной программы безопасности» 

Японии. 

Summary 

In the article, the author examines the political situation between the United States and Japan 

in the 21st century, through such problems as: the problems of terrorism in the United States and 

the help of Japan; Involvement of the Japanese Armed Forces in the conflict between the USA and 

North Korea; Re-deployment of US bases in Japan; New edition of Japan's National Security 

Program. 
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Партии и партийные системы занимают важное место в современной 

политической науке. Они являются одним из основных элементов в 

демократических и переходных государствах, потому именно политические 

партии являются связующим звеном между обществом и политическими 

элитами.  
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На сегодняшний день, согласно данным министерства юстиции РК, в 

стране действуют 6 политических партий: 

1. Нұр Отан (год создания — 1999), 

2. ДПК «Ак жол» (2002), 

3. НДПП «Ауыл» (2015), 

4. ОСДП (2007), 

5. Бирлик (2013), 

6. КНПК (2004). 

При этом, по канонам политологической типологизации, казахстанская 

партийная система квалифицируется как полуторапартийная, или система с 

доминирующей партией. 

В политической науке не существует единого определения такому 

феномену как доминантная партия, поэтому далее я бы хотел рассмотреть 

основные подходы к его пониманию. 

Одним из первых кто предложил определение доминантной партии был 

Морис Девюрже. Он определял ее крайне размыто - «Доминирование – это, 

скорее, вопрос влияния, а не силы, оно часто связано с верой. Доминантная 

партия – та, которую общественное мнение считает таковой». Как мы видим, 

такое понимание данного феномена очень трудно для операционализации, 

поэтому появляется необходимость в дополнительных формулировках. 

Более четко, но все же очень широкое определение было дано Дж. 

Сартори. Он говорил о том, что партию можно считать доминантной, если она 

значительно сильнее остальных, что характеризуется значительным отрывом 

ее от других. 

Доминантные партийные системы – довольно частый случай в мировой и 

в том числе постсоветской политической практике. Все случаи очень разные, 

но их объединяет ряд общих моментов. Например, общие причины 

возникновения. 

Каковы основания для возникновения систем с доминирующей партией? 

Как правило, такие партийные системы возникают в тех странах, где решены 

не все задачи госстроительства и национальной идентификации. 

Здесь партии указанного типа возникают в том числе как инструмент 

консолидации государства и власти. 

В целом опыт стран (особенно азиатских) с полуторапартийной системой 

подтверждает, что в переходные моменты истории – укрепления 

независимости, становления рыночной экономики и демократических 

институтов – продолжительное нахождение у власти одной политической 

силы имеет несомненные преимущества [1]. 

Исследование политических партий в современном Казахстане под 

разными углами зрения достаточно широко распространены в науке и еще 

более в публицистике. Политические партии в Казахстане—настолько 

сложный и неоднозначный феномен, что споры о нем не утихают. Наши 

партии за достаточно короткий по историческим меркам период подверглись 

значительной эволюции. Возникнув на исходе существования Советского 
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Союза (в начале 1990-х гг. их число достигало, по некоторым данным, 160), 

они привлекли к себе внимание и интерес самых широких слоев общества. 

Создание партий в то время носило чрезвычайно творческий, можно сказать, 

народный характер. Люди явно стремились реализоваться в альтернативной 

политике. Но достаточно быстро партии стали носить полуэлитарный, 

закрытый характер, перестали быть подверженными влиянию общественных 

масс. Казахский социум начал демонстрировать явное разочарование этим 

политическим институтом [2]. 

В условиях неустойчивости и кризисов, сопровождающих становление 

демократии в незападных странах, доминирующая партия служит 

«стабилизатором» политической системы. Подобной в современном 

Казахстане является «Нур Отан». 

Чтобы сделать сложившуюся партийную систему более устойчивой, 

необходимы автономные «спарринг-партнеры». Только в этом случае 

подобный тип партийных систем ограничивает конкуренцию лишь до 

определенной степени, оставляя конкурентное поле. Такими «спарринг-

партнерами» после выборов в мажилис парламента РК стали «Ак жол» и 

КНПК. 

Сегодня «Нур Отан» - самая многочисленная партия Казахстана, ею 

накоплен значительный опыт активной общественно-политической 

деятельности. «Нур Отан» - влиятельная, авторитетная партия, 

представленная в высшем законодательном органе страны. Партия, 

оправдавшая доверие казахстанцев, своих избирателей и прошедшая проверку 

временем. Конечной целью любой политической партии является доступ к 

власти. Но эту власть необходимо заслужить и доказать обществу свое право 

на власть. Партия «Нур Отан» это право отстояла. 

Работа партии строится ежедневно. Многим кажется, что политические 

партии активизируются только в процессе предвыборной борьбы. Для 

сравнения стоит отметить, что партия «Нур Отан» - единственная партия, 

которая реально работает и после выборов. Главная цель партии - улучшение 

качества жизни казахстанцев, утверждение авторитета и признания партии в 

стране и на международной арене. Именно на это направлена деятельность. 

В рядах партии сегодня состоят взрослые люди и молодежь, граждане с 

активной жизненной позицией, которые видят себя в процветающем 

государстве, способные дать что-то своей родине, внести достойный вклад в 

строительство проекта под названием - конкурентоспособный и успешный 

Казахстан. 

Цель партии: методами политической работы добиваться построения 

экономически сильного, демократического, светского, правового, 

социального государства с развитыми институтами гражданского общества, 

современной конкурентоспособной политической системой [3]. 

 В «Нур Отане» приняли программу развития партии до 2030 года 

«Общество благополучия: 10 целей десятилетия». 
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 Первая цель «Благополучие каждой казахстанской семьи» направлена 

три вектора развития - непосредственно поддержку казахстанских семей, 

повышение эффективности соцподдержки лиц с ограниченными 

возможностями, усиление поддержки пенсионеров. 

 «Образование будущего, доступное каждому» - так звучит вторая 

приоритетная цель программы. Основными направлениями работы здесь 

станут подготовка нового инновационного поколения казахстанцев, 

привлечение в систему образования лучших специалистов, развитие 

инфраструктуры образования. 

 Третья цель направлена на создание «Сильной нации здоровых людей». 

Эта цель имеет несколько подпунктов: привлечение в медицину лучших 

специалистов, развитие инфраструктуры здравоохранения, формирование 

здоровой нации. 

 Четвертая цель - «Инклюзивная экономика». Посредством этого 

направления планируется повысить доходы граждан, добиться 

макроэкономической стабильности и низкой инфляции, а также 

технологической модернизации, цифровизации экономики и устойчивого 

финансового сектора. 

 Пятая цель - «Развитый бизнес как основа благополучия общества». 

Этот пункт преследует следующие цели: снижение прямого присутствия 

государства в экономике, улучшение принципов господдержки бизнеса, 

повышение доступности кредитования для бизнеса. 

 Шестая цель - «Комфортные условия жизни для граждан». Их 

планируется достичь посредством качественного жилья для граждан, 

увеличения строительства дорог, развития городской и сельской 

инфраструктуры, обеспечения чистой экологической обстановки. 

 Седьмая цель - «Эффективное государство в интересах граждан». Она 

подразумевает модернизацию работы госаппарата, обеспечение безопасности 

граждан, снижение уровня коррупции, эволюционное развитие и укрепление 

политсистемы. 

 Восьмая цель - «Гармоничное общество ответственных граждан». Здесь 

отмечены продвижение в обществе ценностей модернизации, определенных 

президентом, строительство гармоничных общественных отношений в стране, 

активное взаимодействие партии с гражданским сектором, как с одним из 

основных партнеров. 

 Девятая цель - «Молодежь - поколение больших возможностей». В 

рамках нее предусмотрена соцподдержка молодежи и развитие ее потенциала, 

повышение уровня патриотизма среди молодых людей, повышение 

результативности молодежной госполитики. 

 Десятая цель - «Долгосрочное политическое лидерство «Нур Отана» 

направлена на комплексную модернизацию внутрипартийной деятельности, 

укрепление народного доверия, усиление роли партии, как главного института 

общественного контроля в стране, обеспечение политического лидерства 

«Нур Отана» в долгосрочной перспективе [4]. 
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 В политическом устройстве страны партия «Нур Отан» придает системе 

президентской власти необходимую завершенность. Ее деятельность на 

протяжении двух десятилетий показывает, что партия может успешно 

развиваться: 

 как координирующая и объединяющая структура, 

 как база для общих коллективных инициатив, впитывающая и 

развивающая энергию сообществ разного уровня, 

 как снабжающая их организационным и интеллектуальным 

инструментарием, предлагающая им различные перспективы и стратегии 

развития. 

 Именно потенциал партии «Нур Отан» позволял ей на протяжении 

избирательных циклов завоевывать большинство депутатских мандатов. Ее 

центристская идеологическая платформа включает в себя равнозначные 

элементы консервативной, либеральной и социал-демократической 

идеологий. 

 Трехэлементная база идеологии дает широкий простор для тактического 

оперативного использования этих элементов в практической деятельности 

партии, обеспечения функционального выигрыша и доминирующего 

положения в политической жизни современного Казахстана [5]. 

 Заключение 

 Почему для современного Казахстана система с доминирующей партией 

остается перспективной? 

 Во-первых, обеспечивает на длительное время стабильность курса. 

 Во-вторых, позволяет вести реформы, обеспечив мобилизацию 

населения. 

 В-третьих, доминирующий политический игрок объединяет элиты 

(управленческие,экономические, интеллектуальные), поддерживающие 

власть, в оформленное политическое целое. 

 В-четвертых, выступает в роли кадрового резерва 

высокопрофессиональных политических деятелей и госуправленцев. 

 Такая модель партийной системы отличается динамизмом в условиях 

кризисных явлений в экономике и глобальной нестабильности в 

межгосударственных отношениях. 

 Сегодня партийная система страны стоит перед вызовами. Партия «Нур 

Отан», являясь доминантной в партийно-политической системе страны 

стремится придавать своему лидерству долгосрочный характер. Для этого ей 

необходимо постоянно доказывать свое лидерство. Партия делает все 

возможное, чтобы стратегические приоритеты страны, заложенные в 

Посланиях и модернизационных программах Президента РК, были 

исполнены, причем исполнялись именно так, как сказал Президент страны - 

чтобы жизнь в каждом регионе, каждом населенном пункте, городе, ауле 

менялась к лучшему. 
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Түйін 

"Нұр Отан" партиясы еліміздің партиялық-саяси жүйесінде үстем бола отырып, өзінің 

көшбасшылығына ұзақ мерзімді сипат беруге ұмтылады. Ол үшін ол өзінің 

көшбасшылығын үнемі дәлелдеуі қажет. 

 

Summary 

The Nur Otan party, being dominant in the country's party and political system, seeks to give 

its leadership a long-term character. To do this, it needs to constantly prove its leadership. 
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Жастар – кез - келген қоғамның белсенді әлеуметтік - демографиялық 

топтарының бірі. Жастар әлеуметтік өзгерістердің маңызды нысаны, орасан 

зор инновациялық күш. Бұл күшті қалай пайдалану керек, қандай мақсаттарға 

жету керек, біздің қоғамға осы мәселені шешу міндет. 

«Жастар» ұғымынына алғашқы анықтама берген В.Лисовский 

пайымдауынша жастар - әлеуметтену сатысында тұрған, білім беру, кәсіптік, 

мәдени және басқа да әлеуметтік функцияларды игеретін адамдар буыны; 

нақты тарихи жағдайларға байланысты жастардың жас ерекшеліктері 16-30 

жас аралығында болуы мүмкін[2]. 

Жастардың белсенділігі мемлекеттің дамуының кепілі. Жастардың қазіргі 

заманға бейімделуі мен жаңашылдыққа ұмтылысы қай уақытта да жоғары,   

олар қоғамдағы өзгерістерден шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі 

жастардың санасына «құндылық» ұғымын сіңіре білу мемлекеттің болашағын 

айқындайтын факторлардың қатарына жатады. Төл мәдениетіміз бен 

құндылықтарымыздың әлсіреуі, ұлттығымызға жат әрекеттердің кеңінен 

таралуы маңызды мәселелердің қатарына жатады. Жастар санасына 

https://365info.kz/tag/kisi-pri-prezidente-rk
https://365info.kz/tag/partii-v-kazahstane
https://365info.kz/tag/partiya-nur-otan
https://365info.kz/2019/03
http://iac.kz/ru/celi-i-zadachi-partii-nurotan
https://politics.nur.kz/1780977-prinata-novaa-programma-partii-nur-otan.html
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патриотизм, адамгершілік, жауапкершілік сияқты ұғымдарды сіңіруді ең 

бірінші орынға қою керек. Сонымен қатар, жастарға аға буын өкілдерінің 

дұрыс бағыт бағдары барлық уақытта да қажет.  

Осыған орай «жастар саясаты» ұғымы кең қолданысқа түсіп, оны сәтті 

жүзеге асыра білу қоғам мен мемлекеттің дамуына мүмкіндік беруші басты 

факторлардың біріне айналды. Мeмлeкeттік жaстaр сaясaты елдің әлеyмeттік-

мәдeни дамyының негізі болып табылады. Жaстар сaясаты өз кeзегінде кeз-

келген елдің басты бaсымдығы. Өйткeні жастар сaясатының өзі жастaрдың 

қоғамдағы әлеyметтік, экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени-рухани 

мәртебесін сақтау мен қорғау болып табылады. Көптеген шет елдер 

саясатында жастар  қолдауына ие бола білу маңызды болып табылады. Бұл 

дегеніміз елдің идеологиясына, жаңадан құрылып жатқан мемлекеттің 

идеологиясына негіз болады. Тарих беттерінен дәлел келтірер болсақ өткен 

ғасырдың 30-жылдарында  АҚШ-та Франклин Рузвельттің жүргізген жастар 

саясатын атасақ болады.  Өзінің  ұтымды жоспарланған жүйесімен жас 

Американы қысылтаяң шақтан алып шықты. Жапония да бұл жобаны 

пайдаланушылардың бірі болды. Жапон ұлтының өзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты жастарға жаңа ақпараттық өркениетті  қоғам қалыптастыруға жол 

көрсетті.  

Жастар саясаты дегеніміз - жастардың әлеуметтік дамуы, олардың 

тұжырымдамалары мен принциптері, басымдықтары, негізгі бағыттарын 

жүзеге асыраратын жүйе. 

Қазақстандағы жастар саясаты 2015 жылғы 9 ақпанда қабылданған 

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы негізінде жүзеге асырылады; 2013 жылғы 

27 ақпанда Үкімет бекіткен «Қазақстан 2020: болашаққа бастар жол» 

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар 

саясатының тұжырымдамалары және басқалары [1]. Жастар саясатын жүзеге 

асыру үшін отыздан астам нормативтік құқықтық актілер қабылданған. 

Еліміздегі жастар саясатының алдына қойған тапсырмалары: жастарды 

және жас отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету, ауыл жастарын 

дамытуға жағдай жасау, жастарды жұмыспен қамтамасыз ететін жас 

кәсіпкерлерді қолдау, сонымен қатар, жастардың рухани, мәдени, білім беру, 

кәсіби және физикалық дамуы үшін жағдай жасау. Осы орайда мемлекеттік 

жастар саясатын жүргізуде Республикалық жастар форумы құрылған болатын 

[4].  

Жоғарыда айтылғандар жастар саясатының жарқын жақтарын көрсетсе, 

оның көлеңкелі тұстары да баршылық. Қазіргі жастар арасындағы жастар 

санының азаюы, жас ұрпақтың денсаулық жағдайының биомедициналық 

көрсеткіштерінің нашарлауы, жастардың аса қауіпті ауруларының 

(туберкулез, СПИД, жыныс инфекциясы) қарқындылығы кеңеюде. Бұған 

дәлел ретінде әлемдік немесе еліміздегі жыл сайын жүргізілетін статистиканы 

келтірсек. Соңғы жылдардағы статистикаға сүйенетін  болсақ дәрігерлердің сөзінше, 

елімізде 20 мыңға жуық адам есірткіге және 100 мыңға жуық адам ішімдікке тәуелді.  
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Есірткіге тәуелді адамдардың  жас шамалары 25 - 44 аралығындағы жастар болса, 

оның көпшілігі орта және арнайы орта білімі бар немесе тұрақты жұмыс жоқ адамдар 

[3].  Бұл мәселелер өмір салтының бұзылуы, жастардың сезімталдық пен 

эмоционалдылығын арттырып, қоғамдағы әлеуметтік шиеленістерді күшейте түсуі 

әбден ықтимал. Қазір мен болашақта  жастар саясаты бұл мәселелерді шешуді 

алдыңғы қатарға қоюы керек.   

Еліміздегі жастар саясатының қандай дұрыс жолда немесе қаншалықты 

шынайы екенін білу үшін жастар арасында (оның ішінде: студенттер мен жастар) 

әлеуметтік сауалнама жүргізген болатынмын. 

«Жастар саясаты саласындағы қандай өзекті мәселелер бар?» Деген 

сұраққа сауалнамаға қатысушылар төмендегідей жауаптар берді: 

Диаграмма 1 

 
 

Жас мамандарды жұмыспен қамту мәселесі 48.2%, кәмелетке 

толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың өсуі 35.7%, жастар 

мәдениетінің төмен деңгейі 26.8%,  жастарды мемлекеттік істерден шеттету 

23.2%. Сондай-ақ, жастар биліктің бұған деген немқұрайлылығына 

байланысты осы мәселелерді шешуде белсенді емес екендігін атап өтті. 

«Өскелең ұрпақ  еліміздің   дамуына әсер ете ала ма?»Деген сұраққа келесі 

жауаптар алынды: 

Диаграмма 2 

 
«Сіздің ойыңызша,еліміздегі жастар саясаты нені ұстануы керек?» деген 

сұраққа: 
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Диаграмма 3 

 

  

Басым көпшілігі: жастардың инновациялық әлеуетін әлеуметтік дамыту 

және жастардың өзін-өзі дамыту мүдделерін іске асыру 28.1%, жастардың 

өмірлік жолын таңдауға, жеке жетістіктерге жетуге мүмкіндік беру26.3% 

 

«Еліміздегі жастар саясатын жетілдіру ең алдымен кімге байланысты?» : 

Диаграмма 4 

 
Қатысушылар көпшілігі жастар саясатын жетілдіру алдымен жастардың 

өзіне, содан кейін  саяси партиялар мен мемлекеттік органдарға байланысты 

екенін айтты. Алайда кейбір қатысушылардың пікірінше: «Жергілікті билік 

өкілдерінің жалындап тұрған жастарға ары қарай дамуына мүмкіндік бермеуі, 

толығырақ  жастардың лауазымды қызметтегі адамының болмауы қазіргі 

қоғамның ең өзекті мәселесі және жастар саясатын тежеп тұрған мәселе болып 

табылады». 

Сарапшылардың пікірінше, жастар саясатының негізгі бағыттары 

жастардың әлеуетін іске асыру (100%), жастардың шығармашылық 

белсенділігін дамыту (40%), жастардың әлеуметтік, мәдени, рухани және 
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физикалық дамуын насихаттау (60%), жастардың жеке жетістіктеріне қол 

жеткізу (25%) ,жастардың мәдени деңгейін жоғарылату (55%) болуы керек деп 

есептейді. 

Жастардың әлеуметтік дамуының стратегиясы мен саясаты түбегейлі 

жаңа тәсілдерге, атап айтқанда, жас ұрпақты бастамашылық, әлеуметтік 

шығармашылық, кәсіпкерлік, мемлекеттік және қоғамдық, инновациялық 

жобаларды, бағдарламаларды іске асыруы керек. Жастар қызығушылығын 

қолдап қорғауды алдыңғы қатарға қою маңызды болмақ. Осылайша, 

жастармен жұмысты тиімді ұйымдастыру қоғамдағы рухани-адамгершілік 

дағдарысты еңсеруге, сонымен қатар күшті де қуатты, демократиялық 

Қазақстанның өркендеуінің алғышарттарын жасауға көмектеседі.  
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Резюме 

 Молодежь как будущее нации представляет особую ценность для государства.  

 

Summary 

 Youth as the future of the nation is of particular value to the state.  
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN KAZAKHSTANI AND 

WESTERN APPROACHES TO TREATMENT OF DRUG ADDICTS 

 

Introduction. Drugs and drug addiction are serious challenges for all human 

societies, especially given that more and more new types of narcotics are produced 

on the drug market. There are different aspects of the problem of drug addiction, 

including economic, juridical, medical, international ones etc. This paper examines 

different approaches in Kazakhstan and western countries to medical treatment of 

drug addicts, connected with different social and cultural values existing in western 

democracies and post-Soviet nation-states. We can call these approaches a 

‘philosophy’ of approaches to medical treatment of drug addicts. Significance of this 

aspect of the drug addiction can hardly be questioned, since thousands and thousands 

https://kaz.tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakstanda-kansha-maskunem-men-nashakor-bar-2997
https://kaz.tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakstanda-kansha-maskunem-men-nashakor-bar-2997
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people suffer from the use of drugs and for many people this is an issue of the choice 

between life and death. It should be said that there is a high percentage of drug 

addicts among the young people meaning that is social ‘disease’ threatens the future 

of the nation. Treatment of drug addicts is of great concern of governments of all 

countries and main methods of medical treatment of drug addicts are pretty much 

similar across the world. This is reflected in a plethora of special scientific literature 

written by scientists, including those from Kazakhstan. However, the research raises 

another aspects of the problem of drug addiction connected with acceptability of 

replacement of medical treatment based on the use of such affective element as 

‘naltrexone’ with offering patients by artificial ‘soft’ drug called ‘methadone’. The 

methadone program that is quite popular in western countries was promoted by 

Soros-Foundation, but finally failed in Kazakhstan due to opposition of local 

medical experts. This fact revealed difference in philosophies of treatment, the issue, 

which was not discussed in academic literature yet. This issue comprises a main 

object of discussion of this paper. The paper consists of introduction, literature 

review, discussion of methodology of research, outline of the results and discussion, 

conclusion, references and appendices.  

Literature review. People used drugs from ancient times, but only in modern 

period human society invented artificial sorts of drugs, which are dangerous to health 

(Haasen, 2008). Treatment of drug addiction has also developed over time. Scientists 

discovered new medications and new methods of treatment. Traditional way of 

treatment of drug addiction is based on the use of such medications as 

buprenorphine, naloxone and naltrexone (Ivanets and Vinnikova, 2000). These 

medications object the body to accept drugs and do not give satisfaction from the 

use of drugs, thus keeping the patient from consumption of the drugs. These 

medications are usually produced in the form of tablets, which are implanted under 

the skin of the patient being slowly dissolved and having their effect. The problem 

of long term implants was studied by Australian narcologist doctor George O’Nail 

who together with his colleagues published a series of articles on the use of implants 

(Hulse, O’Neil and Arnold-Reed, 2004). According to Gary Hulse, work on 

developing naltrexone implants began in Perth, Australia in 1998 and by the year 

2000 the first clinical use of the implant was registered. Acorrding to G. Helse, as a 

result of implantation, between 1997 and 2004 heroin related deaths have fallen from 

above 90 per year to less than 10 per year because of improvement of treatment 

(Hulse, 2004). How it is well demonstrated by N. Ivanets and M.Vinnikova (Ivants 

and Vinnikova, 2000), these traditional medication based methods of treatment are 

also used by medical centers of Kazakhstan and other post-Soviet countries.  

Another way of treatment of drug addicts is connected with the use of the 

synthetic analgesic called ‘methadone’. Veselovskaya N. and Kovalenko A. 

(Veselovskaya and  Kovalenko,  2000) discussed the history of invention of this 

substance and showed that it was developed in Germany during the World War II as 

in order to relief pains of the wounded people. Methadone was invented as a good 

substitute of well-known morphine, a soft drug used in medical care for the same 

purpose. However, only in 1949 the studies showed that methadone was an effective 
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medication for withdrawing addicts from heroin. Methadone’s specific 

pharmacokinetic properties in treatment of opiate dependence were discovered in 

1964. Since that time methadone treatment became quite popular in such countries 

as the USA, especially at present given a great number of the addict people and 

danger of spread of AIDS via needles, which were used by drug addicts. Now there 

are over 1200 Methadone programs being implemented in the USA (Drake, 2011).  

The history of the Methadone Maintenance Treatment (MMT) and its various 

aspects were discussed by W. Wechsberg and J. Kasten in the book “Methadone 

Maintenance Treatment in the USA: a practical question and answer guide” 

(Wechsberg and Kasten, 2007). The publication was kind of academic handbook, in 

which the authors discussed a wide range of issues relating to the Methadone 

treatment such as history of invention of a methadone and regulations of the 

methadone treatment in the USA, effectiveness of this treatment, main 

characteristics of the methadone program and practicing including the issues of costs 

and funding, patients of that program and some others. From this book we learn that 

the field of Methadone treatment has extremely expanded over the last time. 

In post-Soviet countries, including Kazakhstan, medical centers use traditional 

methods of treatment of drug addicts based on the use of naltrexone and other 

medications. However, some western foundations, such as Soros-Foundation, 

support and provide finance for introduction of the Methadone Maintenance 

Treatment. Narcologists of Kazakhstan refuse to use the methadone program 

believing that this is not a treatment, but just maintenance of the drug addicts and it 

can be only justified from the point of view of keeping addicts under control. This 

point makes sense since as W. Wechsberg and J. Kasten mention, “injecting drug 

use accounts 65% of AIDS cases in Spain and 91% of cases in Kazakhstan” 

(Wechsberg and Kasten 2007, p. 2). Local narcologists and experts believe that the 

Methadone program used in the USA is not effective and acceptable for the situation 

in Kazakhstan. This controversial character of the methadone program even 

sometimes acquires political overtone. One of the online discussions in Kazakhstan 

of the methadone program promoted by Western countries compares the methadone 

program with the way of organizing ‘colorful revolutions’ in Central Asian countries 

and the methadone is called a ‘drug of revolution’ (Methadone, 2012). 

The analysis of literature on the medical treatments of drug addicts worldwide 

and in Kazakhstan shows that the problem of methods of treatment of drug addicts 

is not only medical issue, but also social and even political one. At the same time 

one can see that there are no publications of negative aspects of the methadone 

program as it is seen from the perspective of the situation in Kazakhstan. All critical 

publications on methadone program in Kazakhstan are not academic, but popular 

writings in mass media. It is also obvious that different approaches to the drug 

treatment should be studied not only based on academic and populist writings, but 

also requires deep investigation through conduction of expert interviews and 

sociological surveys. It is necessary to analyze both medical and social aspects of 

controversies of the methadone program in Kazakhstan thoroughly discussing all 
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different opinions and taking into account a social reality in this country, which may 

be different from that of western countries. 

Procedures. The study was conducted mainly in Almaty in 2017-2019. 

Collection of data, conducting interviews and analysis of materials took 

approximately two-three months. The research is based mainly on analysis of expert 

interviews. While working with scientific literature is a traditional method of 

research and do not require detailed discussion, it should be said more about the 

method of semi-structured interviews based on questionnaires. Before holding 

interviews, a special questionnaire was worked out. It consisted of key questions 

relating to main approaches of medical treatment of drug addicts in Kazakhstan and 

its social aspects. Interviews based on the format ‘questions – answers’ was the only 

appropriate method for this particular research due to the subject of discussion: 

treatment of drug addicts is a subject that can be discussed only by experts with 

extensive professional experience. For this reasons the questionnaire was a basis for 

interviews, meaning that all questions were ‘open-ended’ and were not supplied by 

optional answers formulated by researcher. The letter would be a case for the 

research focusing on another more popular topic of research, for which one could 

use a methods of survey based on questionnaires that include both ‘close-ended’ and 

‘open-ended’.  

Fortunately, there were no problems with finding experts. The director of the 

Medical center “Azatty zhol” dealing with rehabilitation of drug and alcohol addicts 

recommended his colleague from the Republican Center of Narcology in Almaty. 

Interviews were held at different time and at different locations, so that the experts 

could not influence on each other’s opinion. Having independent discussions with 

different experts in the same field of expertise makes the research much more 

objective.    

Interviews included 17 questions, related to the issue of the research. Most 

questions were about different ways of treatment of drug addicts in Kazakhstan and 

western counties. In addition, there were several questions about new “methadone” 

program of treatment people who are used to drugs. Answers to questions were 

different in terms of their size: some of them were brief, while others were extended 

ones. Answers to specific questions directly relating to the research questions of this 

study have been transcribed.  Questionnaires were formulated in two languages – 

Russian and English. Generally, knowledge of English was not a compulsory 

requirement for this study. Analytical outcomes of the research included a 

comparison of methods of treatment of drug addicts used in Kazakhstan and western 

counties and analysis of juridical responsibility for drug addiction and its treatment 

in Kazakhstan, analysis of social implications of the “methadone” program. 

Participants and ethical issues. Opinion of the drug addicts treatment is not a 

competence of ordinary people who do not know anything about treatment of drug 

addicts or philosophy of the treatment, therefore interviews of two professional 

experts were quite enough for this research. Two professional doctors with deep 

knowledge in their professional sphere gave semi-structured interviews.  
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Participants-type of sample was convenience sample. One of them works at the 

private medical center providing medical service to patients during their re-

habilitation period of treatment (after crisis is gone). The first interviewer was 51 

years old man who has graduated from the Almaty Medical University and has been 

working as psychiatrist for several decades. He was engaged not only in treatment 

of patients, but also in supplying drug stores and hospitals with tests on drugs and 

various implants. Another my interviewer was a female doctor in her late fortieth ( 

38 y.o.). She works at the Republican Center of Narcology in Almaty as a practicing 

doctor. For me it was important that both experts have long time extended practical 

experience in treatment of drug addicts ad at the same time they represent two 

different sectors of medical institutions of our country, namely the state financed 

hospital and a private medical center. All this makes the results of my study 

objective, especially given that participants or interviewers have deep professional 

knowledge of the treatment of drug addicts and its social and psychological aspects 

as well as pharmacology.  

As for the language used by interviews, both of them knew English, but at 

different level of comprehension. One of the interviewees preferred to use Russian, 

since it was more convenient for him. Gender and race of participants was not 

important since they did not affect their professional vision of treatment. 

Interviewers expressed their desire not to show their real names, since the discussed 

issues were controversial. They dealt with particular group of patients namely drug 

addicts who should not recognize these particular doctors from their talks. Therefore, 

names of interviewers are kept anonymous. The interviewers did not want their 

opinion presented as the governmental position on treatment of drug addicts either. 

So, all ethic norms and requirements for the work with interviewers were strictly 

followed in this research.  

Results and Discussion. Interviews with two specialists in drug-addiction 

treatment held in Almaty showed that treatment of patients in Kazakhstan based on 

medications does not differ from that in western countries. Our doctors use the same 

methods of treatment, similar medications that their colleagues in other countries 

use. Medical tests on drugs, specific medications (tablets and injections) and long-

time effecting implants are produced and exported from the same recognized 

exporters such as China and India, with the only difference that Kazakhstan exports 

some medical products from Russia, while some western countries produce similar 

item in their own plants. Anyway this does not affect the medical methods used 

across the world. Differences between Kazakhstan and western countries concern 

the use of the ‘Methadone program’, which is popular in western countries, but 

medical doctors in Kazakhstan did not accept it as inappropriate one. The following 

statements of interviewers clearly expose similarities and differences of the 

approaches to treatment of drug addicts in Kazakhstan and western countries: 

Example I: “…For treatment of drug addicts, we use the medications produced 

in such countries as Russia, China and India. These countries sell their product to 

the western countries as well. It should be said, that methods of treatment are the 

same everywhere in the world. At the same time, there are different understandings 
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of social aspects of the treatment. In many western countries, governments try to 

legalize consumption of so called ‘soft’ drugs and substitute the medicine based 

treatment with supplying certain types of weak drugs, so that the patients do not have 

crisis and are under control of the society, including their families, relatives and 

friends. This philosophy is not acceptable in our country. We believe that treatment 

should include both medicine based and psychological methods and do not think that 

the use of soft drugs is a good way of dealing with drug addiction…” (Transcript 1) 

Example II: “…One of the popular ways of dealing with drug addiction in 

western countries is so called ‘methadone program’. Methadone is a synthetic drug, 

which is provided to patients who are supposed not to use stronger ones. In 

Kazakhstan there was an attempt to propagate that program. Soros-Foundation 

disseminated methadone free of charge to drug addicts. Actually, methadone 

program is not a treatment, but only a way of coping with a critical situation when 

the drug addicts need a portion of drug to reveal his pains. This is like public attitude 

in the Netherlands where the use of soft drugs is legal. I strongly stand against this 

philosophy and believe that drug addiction should be treated as any other disease…”  

(Transcript 2) 

Strong opposition of Kazakhstani doctors to he ‘Methadone program’ can be 

explained by difference of social environments and philosophic approach to drug 

consumption in Kazakhstan and western countries. These differences originate from 

economic situation and political culture. Kazakhstan and other post-Soviet countries, 

which underwent through Communist period and totalitarian political regimes, have 

developing economies and lack of social stability, as well as conservative traditional 

political culture. As a result, unlike western countries where governments and 

society are quite liberal towards the use of ‘soft’ drugs and promote various social 

programs supporting drug addicts and preventing use of drugs among the youth, 

Kazakhstan follows traditional ideas and expose minimal tolerance to drug 

addiction. Consequently, medical experts in Kazakhstan are also against the 

Methadone program and believe that substitution of medicine with ‘soft’ drugs can 

not be considered as a treatment at all.. They support more traditional approach to 

treatment of drug addiction, believing that this illness should be treated with strict 

measures and prohibitions and use of traditional naltrexone based methods of 

treatment.   

Conclusions. Comparative study of different approaches to medical treatment 

of drug addicts in Kazakhstan and western countries based on combination of at least 

two methods such as analysis of scientific literature and semi-structured interviews 

of experts show that while doctors and medical institutions in Kazakhstan use the 

same medications to help drug addicts to overcome their disease, their approach to 

alternative ways of treatment of drug addicts such as ‘methadone program’ is very 

much differ from that of doctors in western countries. Experts in Kazakhstan 

strongly believe that a ‘methadone program’ is not a serious treatment of drug 

addicts, but a way of providing them with a soft artificial drug that helps to maintain 

their low level of consumption of drugs. Therefore the ‘methadone program’ failed 

in our countries despite the efforts of Soros-Foundation and other international 
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organizations, which propagated it. Strong opposition to methadone program in 

Kazakhstan can be explained by particularities of cultural and social development of 

Kazakhstan, which for a long time followed Soviet values and ideas. Unlike some 

western democracies, for example the Netherlands, where consumption of soft drugs 

is legal, Kazakhstan belongs to those countries, which has another social and 

political experiences and is not ready to legislation of drug addictions. This 

conservativeness of traditions and communal values can be a good explanation of 

different approach of medical doctors and medical institutions, as well as the 

government of Kazakhstan who refused a ‘western method’ of coping with drug 

addiction that is a ‘methadone program’. At the same time, differences in approaches 

to medical treatment of drug addicts in Kazakhstan and western countries can be 

explained with different economic and social development of our country. Social 

environment in Kazakhstan differs from that of western countries. Kazakhstan is a 

post-Soviet country, which does not have much experience in implementing social 

programs, which are very much limited in this country. A gap between philosophies 

of medical treatment of drug addicts in Kazakhstan and western countries can be 

minimized only with rapid economic development of the country and its social 

prosperity.  

Drug addiction is a serious problem that deserves thorough examination from 

various aspects. This study examined similarities and differences in Kazakhstan and 

western countries to treatment of drug addicts based on analysis of scientific 

literature and experts’ interviews. The theme addressed here can be studied much 

more deeply with a special focus on social aspects of the ‘Methadone program’ and 

its applicability to cultural and social environment in Kazakhstan, based on the use 

of research methods other than those used in this study, first of all a method of 

survey.   
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Резюме 

Специалисты в Казахстане твердо убеждены, что "метадоновая программа" - это не 

серьезное лечение наркоманов, а способ обеспечения их мягким искусственным 

препаратом, который помогает поддерживать их низкий уровень потребления наркотиков. 

https://www.zakon.kz/4642475-metadon.-v-kazakhstan-zavozjat-narkotik.html
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Поэтому "метадоновая программа" провалилась в наших странах, несмотря на усилия 

Фонда Сороса и других международных организаций, которые ее пропагандировали. 

 

Түйін 

Қазақстандағы мамандар "метадон бағдарламасы" - бұл нашақорларды ауыр емдеу 

емес, оларды жұмсақ жасанды препаратпен қамтамасыз ету тәсілі, ол оларды есірткіні 

тұтынудың төмен деңгейін қолдауға көмектеседі деп сенімді. Сондықтан Сорос қорының 

және оны насихаттаған басқа да халықаралық ұйымдардың күш-жігеріне қарамастан," 

метадон бағдарламасы " біздің елдерде құлдырады. 
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В современных условиях этнические миграции являются частью 

глобальных миграционных процессов, которые в последние десятилетия 

достигли небывалых масштабов и оказывают существенное влияние на 

политическую и социально-экономическую ситуацию в мире, а потому 

находятся в центре внимания ООН и других международных организаций. 

Этнический аспект международных миграционных процессов менее изучен по 

сравнению миграцией экономической, трудовой или вынужденной – в 

результате военных действий, экологических проблем и т.д. Тем не менее, в 

ряде стран (Германия, Израиль, Россия, Казахстан) регулирование сферы 

этнической миграции стало важной составляющей государственной политики. 

Вопрос о гражданстве репатриантов в этих странах решается на основе 

«принципа происхождения», верности общей религиозной или культурной 

традиции. 

Для Республики Казахстан взаимодействие с казахской диаспорой важно 

с точки зрения сохранения национальной и культурной самобытности, 

государственной стабильности, укрепления позиций страны в международном 

сообществе. 

Обращаясь к исследованию диаспор, нельзя не учитывать сложность 

данной проблемы. Если в прошлом диаспоры формировались под влиянием 

исторических событий, то сегодня наблюдается миграция по социально-

экономическим мотивам, вынужденная миграция: по политическим причинам, 

из районов военных конфликтов, стихийных бедствий, наконец, репатриация. 

Для части молодежи миграция, можно сказать, стала «нормальным» явлением: 
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молодые люди с легкостью меняют не только места работы, но и сферу 

деятельности, а иногда и страну и при этом предпочитают не связывать себя 

недвижимостью. 

Проблемами миграции занимаются многочисленные международные 

организации: Глобальная комиссия по международной миграции (2003), 

Глобальная группа по миграции (2006), в состав которой вошли 

Международная организация по миграции (МОМ), Международная 

организация труда (МОТ), Программа развития ООН (ПРООН), Управление 

верховного комиссара ООН по правам человека, Фонд населения ООН и др. 

Аналитическая деятельность международных организаций позволяет дать 

общую оценку, выявить тенденции развития миграционных процессов. 

Проблемами миграции и репатриации в Республике Казахстан 

занимаются такие международные организации как ПРООН, УВКБ ООН – 

Управление Верховного комиссара ООН – агентство по делам беженцев в 

Центральной Азии. Международная Организация по миграции (МОМ), 

действующая в Казахстане, оказывает помощь в разъяснении возможностей 

социального и экономического развития через миграцию; содействует 

соблюдению прав и улучшению условий существования репатриантов. 

Большинство государств мира поддерживают связи с 

соотечественниками за рубежом. Но только четыре из них на государственном 

уровне занимаются возвращением репатриантов – ФРГ, Израиль, Российская 

Федерация и Республика Казахстан. Россия реализует проекты «Русский мир» 

и «Соотечественники», Казахстан – программу «Нурлы жол». Эта 

деятельность РК положительно влияет на укрепление имиджа и влияния 

Казахстана в мире, на укрепление международных отношений. В русле 

концепции внутренней и внешней политики Казахстана необходимо 

оказывать помощь этническим казахам за рубежом. Для них Казахстан 

является центром, опорой для сохранения национального менталитета, ведь 

без должной поддержки существует угроза потери национальной 

самоидентификации. 

В 2011 г. в Казахстане был запущен «Алматинский процесс» – 

организация регионального сотрудничества для управления миграцией в 

соответствии с международным правом. В 2015 и 2016 гг. прошли II и III 

встречи участников Алматинского процесса. Важнейшие результаты встреч – 

обмен опытом, анализ возникающих тенденций, выработка рекомендаций и 

практических решений в области миграции и репатриации. 

Особое место в укреплении связей РК с казахской диаспорой занимает 

Всемирная ассоциация казахов (создана в 1992 г.), которая проводит 

Всемирные курултаи казахов, выставки, конференции, помогает издавать 

труды ученых, писателей – соотечественников, проживающих за границей, 

оказывает помощь в обучении родному языку, получении образовательных 

грантов на казахском языке. 

Из 193-х государств-членов ООН, четыре государства: Федеративная 

Республика Германия, Израиль, Российская Федерация и Республика 
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Казахстан на государственном уровне занимаются возвращением 

иммигрантов на историческую родину. 

У Германии есть большой опыт в создании политико-административных 

условий для адаптации и интеграции репатриантов. По мнению казахстанских 

исследователей, миграция в Германию имеет несколько составляющих: 

трудовая, этническая и политическая. Если Израиль реализует конкретно 

этническую репатриацию, то Россия осуществляет несколько видов миграций 

– транзитную, этническую, трудовую и политическую [1].  

За счет высокоэффективной иммиграционной политике Германии 

удалось превратить вынужденную миграцию из финансовой проблемы в 

преимущество. Данная иммиграционная политика отличается детальной 

проработкой расчетов экономической эффективности приема и интеграции 

иммигрантов; нормативным и правовым обеспечением реализуемых 

действий; гибкостью; скоростью реагирования на различные ситуации; 

соответствующим подходом к различным категориям иммигрантов; 

сочетанием политики по приему и обустройству иммигрантов с финансовой 

помощью другим странам, чтобы ограничить приток лиц, ищущих убежище, 

и переселенцев, а также стимулировать возвращение на родину беженцев по 

мере урегулирования ситуации, вызывавшей вынужденную эмиграцию.  

Действие в ФРГ «принципа происхождения» в решении вопроса о 

гражданстве (в отличие от США, Великобритании, Франции, где действует 

территориальный принцип гражданства, или «принцип земли», согласно 

которому, тот, кто родился в стране, считается ее гражданином) гарантировало 

этническим немцам льготы в получении немецкого гражданства по сравнению 

с другими категориями иммигрантов. С 1990 по 1993 год гражданство 

получили 238 тыс. этнических немцев, которые переселились в ФРГ. Немцы, 

которые имели немецкое гражданство еще до начала Второй мировой войны 

или же которые приобрели его в ходе войны, а также их потомки почти 

автоматически восстанавливали немецкое гражданство.  Другим же 

категориям этнических немцев, у которых прежде всего не было немецкого 

гражданства, согласно Закону «Об урегулировании вопросов гражданства» 

1955 года, необходимы было написать соответствующее прошение и доказать 

свою этническую принадлежность к нему происхождением, языком, 

воспитанием и культурой. Чувство личной принадлежности к немецкому 

этносу необходимо подкрепить данными переписей населения, 

регистрационными записями в личных документах. Для других иностранцев 

вопрос о предоставлении гражданства может рассматриваться по 

происшествии 15 лет пребывания в стране при условии отказа от 

первоначального гражданства и уплате 5 тыс. марок [2].  

В период второй волны переселения после крушения «железного 

занавеса», разделявшего ФРГ и страны Восточной Европы, когда число 

переселенцев за пять лет возросло почти в десять раз (с 43 тыс. Человек в 1986 

году до 397 тыс. Человек в 1990 году), государство столкнулось с 
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финансовыми трудностями по обустройству столь многочисленного 

контингента переселенцев [2].  

С 1993 года вступил в силу Закон «О преодолении последствий войны», 

который ввел новую категорию «поздних переселенцев» (после 1992 года). В 

странах Восточной Европы больше не преследовали этнических немцев, так 

как после окончание Второй мировой войны прошло почти 50 лет. На это 

также повлияло начало процесса демократизации этого региона. Их 

социально-политическое положение уже было несопоставимо с тем, что было 

до 1990 года и тем более в первые послевоенные годы, процедура приема 

ужесточилась.  

В Казахстане действует казахстанско-германская Межправительственная 

комиссия по вопросам этнических немцев Казахстана, целью которой является 

поддержка интересов немецкой диаспоры.  

В 1995 году Правительство РК подписало первую в странах СНГ 

государственную программу этнического возрождения немцев. Активно 

работает ассоциация немцев Казахстана «Видербург», созданы областные 

немецкие этнокультурные объединения, издается республиканская газета 

«Deutsche Allgemeine Zeitung».  

В течение 2000 лет рассеивания, мелкомасштабная миграция еврейской 

диаспоры в Землю Израиля характеризуется как современная «алия». 

Последовательные волны еврейского поселения являются важным аспектом 

истории еврейской жизни в Израиле. «Земля Израиля») - еврейское название 

региона, известного как «Израиль». Этот традиционный иудейский топоним, 

в свою очередь, дал свое название современному государству Израиль. С 

момента рождения сионизма в конце 19-го века защитники алии стремились 

содействовать расселению еврейских беженцев в Османской Палестине, 

Палестине и суверенном государстве Израиль.  

В Израиле репатриация называется словом «алия», что в переводе с 

иврита означает, кроме собственно «репатриация», еще и «восхождение». 

Обустройство репатриантов на новой старой родине или их абсорбция не 

всегда проходили гладко.  

Израильское общество в своей основе переселенческое, можно сказать, 

общество иммигрантов. Оно формировалось и продолжает формироваться как 

результат беспрецедентного в истории явления – иммиграция со всех 

континентов сотен тысяч людей, сохраняющих верность общей религиозно-

культурной традиции и одновременно во многом усвоивших образ жизни и 

культуру народов, среди которых они жили.  

Поддержка иммиграции всегда была одним из немногих политических 

вопросов, относительно которых в Израиле существовал консенсус. Согласно 

этой позиции, которая нашла отражение в Декларации независимости Израиля 

1948 года, Парламентом в 1950 году был принят Закон о возвращении, первый 

параграф которого гласит, что «каждый еврей имеет право иммигрировать на 

землю Израиля». Принятый Парламентом в 1952 году Закон о гражданстве 

предусматривает автоматическое получение статуса гражданина Израиля 
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каждым евреем, прибывшим в страну на основании Закона о возвращении. 

Этот Закон не распространяется лишь на лиц, занимавшихся или 

занимающихся деятельностью, направленной против еврейского народа или 

представляющей угрозу общественному порядку и безопасности страны. За 

годы существования Израиля этим правом воспользовались 2,3 млн евреев, 

включая иммигрантов 90-х годов [3]. 

Миграция населения в России играет одну из важных ролей, смягчает 

депопуляцию в стране, и влияет на перераспределение населения между 

отдельными частями федерации. Глобальные процессы, которые были 

связаны с распадом Советского Союза и появлением на его месте новых 

независимых стран влияют на миграцию изменением экономических систем и 

либерализацией общественной и политической жизни в государстве.  

На постсоветской случилось изменение внутренней межреспубликанской 

миграции во внешнюю межгосударственную. После развала Советского 

Союза за пределами Российской Федерации оказались около 25 миллионов 

русских -17,4% их общей численности в пределах бывшего СССР. Основная 

часть (почти 70%) была сосредоточена на Украине и в Казахстане. Если 

учитывать коренные народы России, за ее пределами проживали около 28 

миллионов соотечественников [4].  

Глобальные политические, экономические и социальные изменения, 

произошедшие в связи с распадом СССР, чрезвычайно обострили проблемы 

миграции в России, качественно изменив ее характер и структуру. 

Миграционный прирост населения России за прошедший между переписями 

населения период (1989-2002) составил 5,4 млн человек, тогда как за два 

предыдущих межпереписных периода (1970-1979; 1979-1989) – 200 тыс. 

человек и 350 тыс. человек соответственно. Одновременно объемы 

внутренних миграций сократились с 6,8 млн человек в 1989 году до 2,1 млн 

человек в 2001 году [5].  

В России, как и в других странах мира, принимающих одновременно 

большие массы переселенцев, была создана в относительно короткие сроки 

система государственных учреждений, предназначенных для их временного 

проживания. Она оформлена Постановлением Правительства Российской 

Федерации, утвердившим Типовое положение о центре временного 

размещения вынужденных переселенцев. Согласно этому Положению, центр 

предназначен для временного проживания тех мигрантов, которые получили 

свидетельство о регистрации‚ ходатайства о признании лица вынужденным 

переселением, прибывшим с ними членами семьи и вынужденных 

переселенцев, не имеющих возможности самостоятельно найти себе место 

жительства на территории России.  

Расположенный в самом сердце Евразии, Казахстан претерпел мощные 

миграционные и демографические процессы. В Казахстане проживает более 

100 национальностей, из которых 53,4% составляют казахи и 30% русские. Все 

этнические группы живут в терпимости и уважении к традициям и обычаям 

друг друга. С наступлением XXI века, вопросы миграции населения имеют 
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большое значение во всем мире. Хотя по таким общим тенденциям, как 

миграция из менее развитых стран в более развитые, от менее демократичных 

в более демократические страны, миграционные процессы в мире также могут 

быть объяснены этническими и культурными связями. Казахстан – пример 

таких процессов. В условиях глобализации, когда существует неограниченный 

обмен информацией и технологии во всем мире, а также границы для 

использования языков смешиваются, миграционная политика в этих странах 

преследует конкретные цели. С одной стороны, такая политика направлена на 

сохранение национальной идентичности и воздания должного прошлому, 

учитывает социальные, экономические и культурные факторы. После 

обретения независимости диаспоральная политика Казахстана сосредоточена 

на привлечении этнических казахов на территорию Казахстана, которая 

оценивается как фактор национальной стабильности и имеет целью 

сохранение национальной идентичности.  

После обретения независимости Казахстан стал домом для 1,1 миллиона 

иммигрантов, из которых более 464 000 являются этническими казахами или 

«оралманами». Такую же этническую иммиграционную политику проводят и 

в других странах, например, в Германии и Израиле, где этническая 

репатриация была важным способом для повышения внутренней 

стабильности и сохранения национальной идентичности. И, хотя для 

поощрения оралманов к возвращению на свою этническую родину было 

сделано многое, экономическая и социальная интеграция оралманов после 

переселения в страну остается серьезной проблемой. Несмотря на 

относительно высокий экономический рост в Казахстане, оралманы 

сталкиваются с серьезными проблемами как одна из наиболее уязвимых групп 

населения страны.  

Став независимой страной в 1991 году, Казахстан начал проводить 

миграционную программу для возвращения этнических казахов на их 

историческую родину. Категория граждан, охватываемая этой программой, 

описывается как «оралманы», что означает репатрианты. Объявляя 

национальную программу возвращения этнических казахов на свою 

историческую родину, государство взяло на себя ряд обязательств 

относительно создания соответствующих гражданских, экономических 

условий и социально-культурной поддержки репатриантов.  

Основной аспект, которому необходимо уделять должное внимание – 

процесс репатриации должен быть правовым. Как показывает международный 

опыт, каждая страна которая реализовала этот тип политики, сначала создала 

правовую основу этого процесса и описала каждый шаг репатриации, к 

которому могут следовать этнические мигранты. Основа обеспечивает 

надежную позицию и понимание того, как этот механизм должен работать, и 

кто несет ответственность за каждую часть этого действия. Второй важный 

шаг – создание условий для адаптации и интеграции мигрантов в принятое 

общество, что означает обеспечить языковой курс, физиологическую помощь, 

дать им права получать образование и не стесняться выражать свое мнение, 
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быть на том же месте, что и местный член сообщества. Однако на практике у 

этнических мигрантов возникают проблемы с процессами адаптации и 

интеграции.  

Решение этих проблем является прежде всего государственной 

прерогативой. Но теперь ясно, что усилия государства по поддержке 

оралманов в адаптации к местным условиям недостаточны и, как результат, 

проблемы и напряженность увеличились. Многим из оралманов, которые 

вернулись из стран, чья культурная и социальная среда значительно 

отличалась от тех, что существует в Казахстане, трудно адаптироваться к 

казахстанским социокультурным ценностям. Кроме того, оралманы создают 

новую группу общества, отличающуюся от местной общины, тем самым 

оказывая негативное воздействие на развитие страны. Поэтому правительству 

необходимо пересмотреть свою политику и создать прочную правовую 

платформу для процесса репатриации и поддержки репатриантов, пока они не 

станут полноправными членами общества. 

Республика Казахстан является многонациональной страной с 

населением 18 миллиона человек. Этнический состав государства 

представляют более 130 этнических групп, среди которых казахстанцы 

составляют более 60%, русские 21%, узбеки - 3% и т. д. Однако формирование 

независимой страны не было легким путем для казахстанского общества. 

Исторически сложилось так, что обретение независимости и образование 

суверенного государства далось нелегко. Было много проблем, таких как 

репрессии, геноцид, голод, миграции. В двадцатые и тридцатые годы ХХ века 

во времена сталинского режима более миллиона казахов покинули страну из-

за репрессий, принудительной коллективизации и голода, который 

значительно сократил численность населения в стране Казахстана. Согласно 

официальным данным переписи, она уменьшилась с 3,63 миллиона человек в 

1926 году до 2,31 миллиона человек в 1939 году. 

Как результат, из-за этой крупной и массовой эмиграции, за рубежом 

была сформирована казахская диаспора. В первое время миграция была 

временной, однако затем приобрела постоянный характер. Миграционные 

потоки были направлены из Казахстана в Китай, в Центральноазиатские 

государства, Афганистан и Иран, а затем они распространялись по всему миру. 

С 1991 года вновь образованная суверенная республика начала активно 

привлекать этнический казахов, считающие Казахстан своей исторической 

родиной. Этот процесс проходил параллельно с оттоком из страны граждан 

других национальностей - немцев, евреев, русских, белорусов, украинцев, 

поляков, молдаван, чеченцев и других.  

Оралманы - это «человеческий капитал» для Казахстана, который, имея 

предыдущий опыт и знания может оказать положительное влияние на 

развитие страны. Многие иностранные казахи, особенно живущие в Китае, 

Монголии, Узбекистане, имеют обширный опыт в сельском хозяйстве. 

Соответственно, репатрианты окажут большую помощь в развитии сельского 

хозяйства в Казахстане с многолетним опытом работы на местах и схожими 
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климатическими условиями. Иностранные казахи сохранили казахский язык, 

что важно для развития казахского языка в Казахстане.  

 «Сплочение казахского народа – стратегический интерес национальной 

безопасности. И это историческое дело, плоды которого увидят следующие 

поколения, может совершить только нынешнее поколение. Именно сегодня 

история дает шанс прийти к национальной консолидации» [6, с. 547]. 

Обеспечение этнической репатриации является одним из путей консолидации 

казахского народа и обеспечения национальной безопасности. Всемирная 

ассоциация казахов, помогающая зарубежным казахам в сохранении родного 

языка и исторически сложившихся традиций, в получении образования на 

родном языке, вносит существенный вклад в укрепление связей казахской 

диаспоры с Республикой Казахстан. Упрочнение контактов с зарубежными 

казахами с целью возможно более полного удовлетворения культурных, 

духовных и образовательных потребностей казахской диаспоры также 

остается актуальной задачей для Казахстана. 
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Түйін 

Бұл мақалада ҚР Көші-қон және репатриацияның негізгі мәселелері, сондай-ақ 

олардың елдің сыртқы саясаты мен рухани мәдениетіндегі рөлі берілген. Оралмандардың 

тәжірибесі мен білімін аша отырып, елдің дамуына оң ықпал етуге болады. 

 

Summary 

This article presents the main problems of migration and repatriation of the Republic of 

Kazakhstan, as well as their role in the foreign policy and spiritual culture of the country. 

Revealing the existing experience and knowledge of oralmans can have a positive impact on the 

development of the country. 
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В современном обществе невозможно обойтись без юриспруденции. Ведь 

это не просто работа или же практическая деятельность юристов, это целая 

наука! Роль и значение юриспруденции возрастает с каждым днём, ведь 

именно на юристов в каждой части нашего мира возложены великие 

обязательства по защите жизни, чести и достоинства граждан, а также в целом 

эффективная деятельность всей структуры и всех звеньев хозяйственного и 

государственного механизма. 

Безусловно, правосознание у каждого человека приходит в разном 

возрасте и от этого зависит очень многое, ведь чем раньше молодое поколение 

начинает осознавать все свои поступки, отвечать за них, то и повышается 

уровень жизнедеятельности. Все мы совершаем ошибки, и, да, этот фактор 

является неотъемлемой частью нашей жизни, так как на ошибках мы учимся. 

Но бесспорно бывают такие ошибки, за которые впоследствии исправить что-

либо уже поздно. Тем более мы живём в веке цифровых технологий и для того, 

чтобы обладать информацией, чтобы быть умнее чем другие, повысить 

уровень своей правовой грамотности достаточно иметь лишь выход в 

интернет. 

Все мы знаем такое выражение, как “Незнание закона – не освобождает 

от ответственности”. Большая часть проблем возникает именно в маленьком 

% правовой грамотности нашего общества в Казахстане. Каждый человек 

должен знать свои права, каждый человек должен знать свои обязанности, но 

большинство населения приходит к этому только тогда, когда они уже 

совершили какое-либо правонарушение. 

Зачастую правосознание у молодёжи формируется под воздействием 

условий жизни, то есть из их личного жизненного опыта. Наибольшую 

значимость играют такие психологические элементы как чувства, эмоции. 

Также существует и практическая составляющая правосознания, то есть 

она осуществляется из личных намерений молодого гражданина, она же 

поведенческая функция правосознания включает в себя внутреннее 

согласование возникающих побуждений с существующей реальностью 

происходящего. 

Связь с молодёжью на нынешнем этапе развития нашей Республики 

является далеко не второстепенной задачей. Важно не только слушать молодое 

поколение, но и слышать его, ведь это и есть наше будущее. Государству 
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нужно каждый день следить за новыми реалиями и инновациями, ведь мир не 

стоит на месте, а вместе с ним и молодые граждане. 

Я, действительно, считаю, что государству нужно делать упор на развитие 

именно правосознания граждан, ведь вместе с ним поднимется и уровень 

жизнедеятельности и производительности общества. На самом деле проблема 

есть и её нужно решать. Нет хуже ситуации, когда вы в недоумении и не 

знаете, что делать. Нужно умело владеть информацией, ведь если вы владеете 

информацией, то вы держите в своих руках полный контроль над ситуацией 

     Нужно всё больше и больше привлекать студентов к участию во 

всевозможных конференциях, дебатах, соревнованиях, проводить семинары, 

тренинги от высококвалифицированных специалистов и практиков в сфере 

юриспруденции. 

Проблема начинается индивидуального с каждого, и чтобы решить её 

нужно в первую очередь начать с самого себя. 
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Түйін 

Бұл мақалада қоғамдағы құқықтық сана деңгейін көтеру туралы жазылған. Қазіргі 

кездегі заң ғылымының маңыздылығы және оның мақсаттары мен міндеттерін түсінудегі 

халықтың мәселелері де жайлы жазылған. Жастар арасындағы заңгерлік білім туралы 

сұрақтар қарастырылды. Мақаланың мақсаты - Қазақстан Республикасының игілігі мен 

оның өркендеуі үшін  мемлекет пен қоғамды құқықтық қатынастарға тарту. 

 

Summary 

This article writes about raising the level of legal awareness in society. The problems of the 

people in understanding the importance of jurisprudence and its goals and objectives today. A 

question such as knowledge of jurisprudence among young people was considered. The purpose 

of the article is to attract the state and society to legal relations for further prosperity for the good 

of the Republic of Kazakhstan. 
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Обеспечение региональной безопасности связано с предотвращением 

основных угроз и вызовов, в частности, наркотрафик, распространение 
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религиозного экстремизма и терроризма, не-легальная миграция. 

Региональная безопасность определяется политикой и стратегией государств 

Центральной Азии в рамках обеспечения и защиты собственных 

национальных интересов, а также уровнем интеграционных процессов в 

регионе. На современном этапе вся палитра взаимоотношений зависит от 

реализации политики ведущих мировых игроков, в частности от вывода войск 

из Афганистана, решения водной проблемы и др. Многовекторная, 

сбалансированная внешняя политика Казахстана позволяет укреплять 

региональную безопасность и расширять интеграционные процессы с 

государствами Центральной Азии. 

В начале XXI века Казахстан под руководством Президента РК Н.А. 

Назарбаева прочно занял место одного из региональных лидеров, успешно 

продемонстрировав воплощенные в жизнь внешнеполитические инициативы, 

направленные на обеспечение региональной безопасности и укрепление 

сотрудничества.  

По мнению профессора Р.А. Явчувновской, региональная политика в 

ракурсе региональной безопасности должна учитывать: 

-явления политической и экономической действительности в регионах с 

учетом противоречивости развития региональных политических и 

экономических процессов; 

-взаимосвязи компонентов региональной и национальной составляющей 

политической жизни стран, их постоянного изменения; 

-региональную политику как целостную, формирующуюся через 

взаимодействие всех частей и находящуюся в многообразных связях с 

внешней средой [1]. 

Основная цель системы обеспечения региональной безопасности состоит 

в том, чтобы создать механизм, позволяющий выработать политику и 

стратегию государств в области прежде всего защиты собственных 

национальных интересов, а затем политику сотрудничества и взаимодействия 

с другими регионами в целях решения возникающих глобальных вызовов, 

требующих своего решения на региональном уровне. В таком общем виде 

формирование системы обеспечения региональной безопасности служит для 

противодействия не только угрозам региональным, но и угрозам 

национальным интересам. 

Проблемы национальной безопасности Ка-захстана неразрывно связаны 

с состоянием сотрудничества между республиками Центральной Азии. 

Развитие региональных отношений и взаимодействие между 

центральноазиатскими странами традиционно лежат в русле противодействия 

новым угрозам и вызовам, и в этом взаимодействие Казахстана в 

международных и региональных структурах безопасности является важным 

направлением его внешней политики. Комплекс проблем, связанных с 

региональной безопасностью связаны, во-первых, с политикой крупных 

государств в Центральной Азии, в частности – США, России, Китая и 
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региональных лидеров – Турция, Иран; во-вторых, с внутриполитическими 

процессами, происходящими в центральноазиатских странах. 

По мнению профессора Б. Аягана, в политике взаимоотношений с 

региональными соседями Казахстан отдает приоритет крупномасштабному 

сотрудничеству как одна из лидирующих стран в Центральной Азии [2]. 

Решение интеграционных процессов в аспекте региональной 

безопасности и их устойчивость, стабильность и соответственно сама 

безопасность регионального развития зависят прежде всего от политической 

стабильности внутри каждой страны, входящей в тот или иной регион или 

региональное объединение. Должно быть согласованное понимание основных 

угроз, среди которых можно выделить распространение оружия массового 

поражения и обычного вооружения, проявление террористических эксцессов, 

загрязнение окружающей среды, распространение наркотических средств, 

требующих учета в политике обеспечения региональной безопасности и 

стабильности интеграционных процессов [1, 83]. 

Таким образом, основными угрозами и вызовами в Центральной Азии 

являются распространение терроризма, религиозного экстремизма, 

наркотрафик, нелегальная миграция, а также актуальными остаются проблемы 

трансграничных рек и обеспечение водной безопасности, решение вопросов 

единых энергосистем, нерешенность пограничных территориальных споров и 

уровень участия в региональных интеграционных процессах. 

Известный российский ученый-международник А. В. Торкунов отмечает, 

что противоречивые политические процессы в регионе Центральной Азии 

(Киргизия, Узбекистан), связанные с влиянием так называемых «цветных 

революций», ак-тивизация исламских радикальных группировок еще раз 

подтвердили необходимость углубления диалога ведущих мировых держав по 

вопросам интеграции и сотрудничества по широкому спек-тру, включая 

вопросы региональной безопасности в Северо-Восточной и Центральной 

Азии, Афганистане, на Ближнем Востоке, борьбы с глобальным терроризмом, 

а также по энергетической проблематике. В этом контексте особую роль 

приобретает деятельность различных региональных организаций (ОДКБ, 

СНГ, ШОС и др.), углубление двустороннего и многостороннего 

сотрудничества стран Центрально-Азиатского региона с Россией и Китаем, 

странами Запада. Учитывая, что на международно-правовом поле Евразии 

происходит дальнейшая диверсификация систем безопасности и 

сотрудничества, представляет большой практический интерес изучение 

процессов регионализации и институционализации систем безопасности, их 

взаимовлияний, а также изучение политики ведущих держав (в том числе и в 

области энергетики) в этом стратегически важном регионе мира [3]. 

Крупные геополитические игроки, как США, ЕС, КНР и РФ, исторически 

имеют в этом регионе свою заинтересованность и проводят соответствующую 

внешнюю политику, направленную на обеспечение национальных интересов. 

Важную роль в обеспечении безопасности и развитию сотрудничества 

отводится Казахстану, который за годы независимости проводит 
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сбалансированную многовекторную внешнюю политику и позиционируется в 

мире как стабильное процветающее государство. По мнению профессора М.Т. 

Лаумулина, история появления и закрепления США в Центральной Азии 

является частью той великой геополитической битвы, которую американские 

стратеги под влиянием собственных теоретико-геополитических конструкции 

ведут уже почти столетие. В лице Америки Казахстан столкнулся с самым 

серьезным вызовом, с самым упертым и бескомпромиссным геополитическим 

игроком [4]. 

В настоящее время региональная безопасность тесно связана с 

урегулированием военно-политической ситуации в Афганистане. В 

государствах, расположенных вокруг этого государства, вызывают серьезное 

беспокойство процессы, связанные с выводом войск США из этой страны в 

2014 году [5]. В данном контексте особую обеспокоенность вызывает 

политика США по созданию военных баз на территории Узбекистана, который 

в июне 2012 годы вновь приостановил свое членство в ОДКБ. В рамках 

официального визита Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в 

нашу страну в сентябре 2012 года, одной из центральных тем переговоров стал 

«афганский вопрос» и обсуждение совместных действий по стабилизации 

ситуации в Центральной Азии после вывода войск коалиции из Афганистана 

в 2014 году. 

Вместе с тем в интервью газете «Казахстанская правда» Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в РК Чжоу Ли справедливо отмечает, что 

«Казахстан – первая страна, которая добровольно отказалась от ядерного 

оружия. Мирные инициативы Казахстана, в том числе создание безъядерной 

зоны в Центральной Азии, утверждение Международного дня действий 

против ядерных испытаний, принятие Всеобщей декларации безъядерного 

мира получили широкую поддержку международного сообщества. Играя 

весьма важную роль в продвижении процесса ядерного нераспространения и 

разоружения, а также сохранения ядерной безопасности, Казахстан вносит 

огромный вклад в обеспечение мира и стабильности на всей планете. 

Благодаря мудрым решениям Президента Нурсултана Назарбаева, ваша страна 

достигла довольно впечатляющих успехов в этой сфере. Вместе с тем 

антиядерные инициативы и действия стали важными предпосылками 

политического и экономического развития Казахстана, создают 

благоприятную среду для непрерывного повышения статуса страны на 

международной арене». 

Интеграция предстает как форма и способ реакции современного 

мирового сообщества на глобальные вызовы и угрозы. Сегодня интеграция 

представляет собой один из доминирующих факторов современной мировой 

политики и является одной из форм межгосударственного взаимодействия, а 

значит, должна находиться в сфере внешней политики. Интеграционные 

процессы охватили практически все регионы и государства, оказывая 

определяющее воздействие на внешнюю политику. 
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Отличительной чертой современных интеграционных процессов является 

их распространение не только на торгово-экономическую сферу 

межгосударственного взаимодействия. В рамках интеграции идет поиск 

решений проблем по укреплению международной безопасности, борьбе с 

новыми вызовами, по обеспечению устойчивого социального развития, 

сохранению окружающей среды и т. Д. Государства пытаются реализовать 

мировое политическое управление и решить глобальные проблемы на 

региональном уровне [6]. 

Интеграционные инициативы Президента Назарбаева воплотились в 

создании ряда евразийских региональных организаций, таких, как 

Евразийское экономическое сообщество, Совещание по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА), ОДКБ, Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Время уже показало востребованность и полезность 

таких региональных структур, которые в совокупности формируют 

геополитический ландшафт, укрепляют конструкции региональной 

безопасности и несут в себе важную стабилизирующую функцию [7]. 

Сегодня, в преддверии 4-го заседания Совета министров иностранных дел 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии которое состоится 12 

сентября 2012 года, процесс СВМДА получил реальное воплощение и 

признание всего мирового сообщества. Необходимо отметить, что в состав 

СВМДА входят крупнейшие державы Азии: Индия, Китай и Россия, которые 

не только с пониманием отнеслись к фундаментальной идее Нурсултана 

Назарбаева по установлению атмосферы доверия в Азии, но и стали 

активными участниками новой структуры. Географический охват участников 

организации достаточно широк. Общая площадь территории стран составляет 

около 400 млн кв. км – примерно 89 процентов всей территории Азии и 72 

про-цента территории Евразийского материка. В этих странах проживает 

более 2,8 млрд человек, что составляет 45 процентов всего населения земного 

шара. Также необходимо учитывать мощнейший энергетический потенциал, 

которым обладают страны СВМДА, уверенно занимающие ведущие позиции 

в мире по запасам нефти, которые составляют 40 процентов черного золота на 

земном шаре. 

Слагаемые региональной безопасности имеют два важных момента: во-

первых, развитие сотрудничества в различных сферах – политической, 

экономической, культурной между государствами внутри геополитического 

региона и, во-вторых, развитие сотрудничества между регионами. Это – 

определяющие тенденции обеспечения безопасности развития современного 

миропорядка [1, 79]. Мировой опыт интеграционных процессов 

свидетельствует, что успех интеграции зависит от каждого гражданина, 

сотрудничество развивается от точечных акций до мегапроектов и 

партнерство способствует процветанию страны и благополучию каждого 

гражданина. 

В нынешнем послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана подчеркивается, что «мы будем проводить нашу 
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сбалансированную внешнюю политику, взаимодействуя не только с Западом, 

но и с государствами Азии». Ответом на глобальные вызовы и угрозы XXI века 

будет расширение и углубление евразийской интеграции. Формирование 

Таможенного Союза позволило перейти к Единому экономическому 

пространству, это создаст условия для успешной реализации идеи 

Евразийского экономического союза. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, говоря об евразийской 

интеграции, отметил: «Это важный фактор общерегиональной стабильности, 

повышения конкурентоспособности наших экономик. Мы готовы поддержать 

стремление других государств СНГ присоединиться к евразийской 

интеграции» [8]. 

Таким образом, системно и планомерно развивая взаимовыгодные 

отношения в русле дружбы и добрососедства с Центрально-азиатскими 

государствами, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев является 

приверженцем архитектором построения стабильного и безопасного мира в 

регионе. 
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Түйін 

Қазақстан әлемдік саяси процестің толыққанды факторы және өңірлік қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуде өңірлік көшбасшы, сондай-ақ интеграциялық процестер мен 

бірлестіктердің бастамашысы болып табылады. 

 

Summary 

Kazakhstan is a full-fledged actor in the global political process and a regional leader in 

ensuring regional security and the initiator of integration processes and associations. translate 
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Ғалымдардың пайымдауынша 1987 жылғы адамдармен салыстырғанда, 

қазіргі адамдар, 5 есе көп ақпаратты өзіне қабылдайды екен. Енді «не үшін?» 

деген сұраққа жауап бере өтейік. Жауап өте қысқа! Ақпараттың шектен тыс 

көп болуы! Оның себебі – жаһандану процесі!  

Бұл терминді алғаш рет экономист Теодор Левитт 1983 жылы қолданысқа 

енгізген болатын.  Кейіннен келе жаһанданудың көп қырлары пайда бола 

бастады. Кейбір мемлекеттер бұл процессті өзінің үстемдігін арттыру құралы 

ретінде пайдаланып жатқандығынан көп адамдардың хабары бар. Сыртқы 

фактор ретінде, бұл процесс, өз кезегінде, Қазақстан Республикасына да өз 

әсерін тигізеді.  

Қазақстан Республикасы – әлемдік аренада өте жас мемлекеттердің бірі 

болып саналады. Есептеулер бойынша, әр бір екінші қазақ азаматы 30 жасқа 

толмағандар қатарында. Сондықтанда, Қазақстан Республикасы үшін, жастар 

саясатын ұйымдастыру маңызды болып табылады. Сондай саясаттардың бірі 

– "Қазақстан 2020: болашаққа жол", Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Тұжырымдаманың 

бірінші бөлімінде, жастардың қазіргі өзекті мәселесі ретінде ең бірінші 

тұрғаны «Дәстүрлі құндылықтар жүйесіне жаһанданудың қысымы». Демек, 

бұл саясат, жастар арасында, жаһандану процессі мен дәстүрлі ментелитетті 

үйлестіре отырып, қарама-қайшылықсыз, ұлттық бірегейлікті сақтауды талап 

етеді[1]. Қазір, бұл саясаттың қаншалықты жүзеге асып жатқандығын 

талдаудан бұрын, Қазақстан Республикасының дәстүрлі ортасы қандай 

кезеңдерден өткендігіне қысқаша тоқталып өтеміз.    

Әрбір ұлттың, әрбір қоғамдық топтардың өзіндік ерекшеліктері, 

көзқарасы және түсінігі болады. Белгілі тарихи оқиғаларға , тұратын 

жерлерлеріне, яғни қысқаша, сырттан әсер ететін факторларға байланысты 

қалыптасатын, белгілі бір адамдар тобына тән мінез-құлықтар, қағидалар. Ең 

алғаш бұл терминді Леви-Брюль  ең алғаш пайда болған адамдар мен қазіргі 

адамдардың ой санасын салыстыру барысында қолданған. Кейіннен 

ғылымдық қолданыстан публицистикалық қолданысқа түсіп кетті.  

Қазіргі таңда, ұлттық менталитет ең көп қаралатын тақырыптардың бірі 

болып табылады. Себебі қазіргі жаһандану үрдісінің ең жоғарғы нүктесінде 

тұрған әлемде, халықтар бір-бірімен көп байланысқа түседі. Мәселен 

кәсіпкерлік, бизнес келісімдерде , шет елдік серіктестер, яғни күтіп алушы 
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тарап та, келуші тарап та өзіндік арнайы ұлттық құндылықтармен этикеттерді 

сақтауы тиіс. Ал сол құндылықтармен этикеттердің жиынтығы менталитетті 

құрайды. Қысқаша айтқанда бұл тармақтың ауқымы өте үлкен, құрылымы өте 

күрделі.  

Қазақы менталитеттің қалыптасуының өзі ерекше процесс. Себебі Қазақ 

хандығының іргесі қаланбай тұрып-ақ қазақы менталитеттің негізі құрыла 

бастаған еді. Яғни сақ-ғұн заманы, бертін келе исламдық дін, кейін келе жүздік 

қауымдастықтар, Ресей қоластында болған жағдайлар. Ерте темір дәуірінде 

қазақ жерін мекендеген тайпаларға назар аударсақ көшпелілік және ата-баба 

аруағына табынушылық болған екен. Байқап қарасақ әлі де ата-баба аруағына 

құран бағыштау және оны сыйлау қазақтар ішінде қалмаған.  

Ислам діні қазақ жеріне Кутейб Ибн Мүслімнің жорығымен келді. 

Қызығы сонда ислам діні мұнда жалғыз дін емес еді. Бірақ Араб қолбасшысы 

өз әскерімен қатар, далаға арнайы миссионерлерді ерте келген еді. Соның 

салдарынан ислам дініне дейінгі манихейлік, будда, христиан діндері ығыса 

бастады. Бірақ жоқ болып кетпеді. Ортағасырдың өзінде осындай шиеленіске 

толған қазақ даласы, түрлі ықпалдардың астында қалды. Ш. Уәлихановтың 

Ислам діні қазақ жеріне ерте келсе де, жүрегіне 19 ғасырда жетіп барды деп 

жазғанын түсінбейтін едім. Яғни ол ислам діні тыйым салатын шаманизм, 

пұтқа табыну секілді заттардың бар екенін айтқысы келген болу керек. Ислам 

діні қазақтардың өмірлік кредосына жаймен айналып бара жатқан еді[2]. 

Үшінші қазақы менталитеттің жаңғырған кезеңі ол- қазақ хандығының 

құрылып, әр түрлі этностардың бір отау астына бірігуі. Хандық кезең! 

Руластар бір-бірімен қыз алысуды тоқтатып, әр түрлі рулар өзіндік 

қатынастарға түсе бастаған кез. Қырқыс-тартыста аз болмады. Сондықтан 

билер, заңдар шыға бастады. Яғни далалық өркениет өзіндік даму сипатына 

түсті. Бірақ елді қолда ұстау тек мықты хандардың қолынан келіп отырды. 

Ханның беделі кішкене бәсеңдесе сұлтандар бөлініп шығуға әрекет жасайтын. 

Осы кезеңде рулардың альянсының бірлігі қатты емес екендігі көрінді. Себебі 

рулар бір ел екендігін жіті түсінбеген еді. Қазірде бейбіт заманның өзінде руға 

бөлініп, бөтенсің деп өзге қазақтардың өзегіне теуіп жүргендер аз емес. Сол 

әдетті қараңызшы қандай тереңде жатыр тарихы.  

Бас-басына би болған өңкей қиқым деп ұлы Абай айтқандай, соңында 

біреудің боданы болып қалды барлығы. Ресейдің қол астында қазақ 

менталитеті өзінің ең маңызды мүшесі салт-дәстүрден алыстап кетті. Ресей 

патшалығы құлап, Кеңес Одағы орнағанда діннен алыстап кетті. Қазақтар өз 

ішінде таптық күрестің шиеленісіне тап болды. Яғни қазақтар биліктің ең 

төменгі тұтқасына ие болу үшін ең төмен әрекеттерге барды. Өзге ауылды 

шауып, немесе пара беріп, қазақтар өзінің бұрынғы құндылығы ар-ожданды 

екінші орынға қойып, бірінші орынға бас пайда шықты. Бірақ аз ғана, ұлттың 

интеллигенциясы, басы халықты маса болып ызыңдап оятуға тырысып, ағарту 

шараларын жүргізіп, қазақтарға қараңғы тайғақ жолда жұлдыз болып соңғы 

сәулелері қалғанша жарқырап тұрды. Бірден түсінбеседе халық кейін келе көзі 

ашылып, азаттықтың туын тікті!  
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Бейбіт заман! 91 жылдан бері бізде өте көп өзгерістер болды. Жалынды 

жастар өз елін дамытуға үлкен үлестер қосты. Ендігі сауал: Қазіргі менталитет 

қандай? Жаһандану үрдісі жастардың қалыптасуында қандай рөл ойнайды?  

Қазақ менталитетінің жаман жағын көрсету үшін үлкен үш сөз жеткілікті 

екен- “жай,әншейін”; “ұят болады”; “әуестік әлегі”. 

19 ғасырдың өзінде ұлы Абай өз қара сөздерінде қазақтың болмысы мен 

мінезін сынға алып кеткен болатын. Мен соны кішкене қысқартып 2 сөзге 

айналдырдым.   

         1.-Не істеп жатырсың? 

         - Жай әншейін! 

         2. Ұят болады! Айтқым келгені  біз барлығына жай қараймыз! Дінге, 

оқуға, тәрбиеге. Газет оқып отырып, елімізде осындай апат болыпты деп 

жазса, өзімізді бізге қатысы жоқ адам сияқты ұстаймыз.  Себебі сол заттарға 

тереңірек үңілсек ол жағдайдың жаман екендігін ұғамыз! Ал ондай жағдай өз 

басымызға түссе, үлкендердің барлығы жақсы болады, уайымдама деген сөзге 

иланамыз. Бірақта ол сөздің артында ештеңе жоқ екендігін білмейміз! Яғни 

бастаған істі соңына дейін жеткізуге құлқының жоқтығы, шыдамсыздық. 

Отандық кәсіпкер Қ.Шонбайдың “Екінші болма” атты кітабында мына сөз 

есіме түсті: “Неге кітаптың аты бірінші бол емес, екінші болма , себебі адам 

өзгелермен күреспей жатып алдымен өзімен күресу керек. Өзіңді жеңе алсаң 

өзгеніде жеңесің.” Шыныменде қазақ ұлты жалқаулықтан қатты зардап 

шегетін халықтардың бірі. Өзімен күресуге жігері жетпейді. “Қазақтар өзін 

танымайды! Өзін таныса бүкіл әлемді жаулап алар еді.” 

Қазақтардың тағы бір сөзі “ұят болады”. Ұлы Абай айтпақшы «Қазақ 

ешқашан дұрыс ниет етпейді, бар ойы жұрттан қалмасам деген ойы». Келтірер 

мысал көп. Мысалы, көке-жәкелеріміздің тойын айтайықшы. Бекер мал 

шашпақтың ісі. Несиені нығмет көретін қазақ ағаларымыз үйленіп жатқан 

ұлын, қымбат автокөліктерге отырғызып, қаланы бір аралап келгенге қанша 

ақша жұмсайды екен. Яғни осы жерде, қазақтардың өзін қоршаған ортаның 

сөзінен қорқатыны байқалады[3]. 

Енді жастардың сипатына қарайық. Мен осы мақсатта 2017 жылдың жаз 

және күз мезгілінде Қазақстанның 7 қаласындағы 14-30 жас аралығындағы 

жастармен онлайн-форум және фокус-топтар топтамасын, сарапшылар 

сауалнамасын, 627 респондент сауалнамасын және статистикалық 

көрсеткіштер талдауын қамтитын кешенді зерттеу жүргізген Brif Reseach 

Group жасаған зерттеуді назарларыңызға ұсынғым келіп тұр. Ондағы 

мәліметтерге сүйенсек:  

№1 факт. Қазақстандық жастардың басым бөлігі қарапайым және 

консервативтік сипаттағы өмірлік мақсаттарға ұмтылады. Стартаптар ашу, 

Цукербергтің қызмет жолы немесе жаһандық су басуды тоқтату қазақстандық 

жастардың көбісіне тән емес. Отбасы ұғымының заманауи иландырылуына 

қарамастан, жас жігіттер мен бойжеткендер үшін басты міндет – отбасын 

құрып, бала сүю. Бұл мәселеде Қазақстан жастары Еуропаның жас 

тұрғындарына қарағанда әлдеқайда жауапкершілікпен қарайды. Сауалнамаға 
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сәйкес, Қазақстан жастарының 10-15% - ын ғана индивидуалист деп атауға 

болады. Яғни, олар ең алдымен өздерінің өмірлік мақсаттарын (қызмет, саяхат, 

өзін-өзі дамыту және сол сияқты) іске асыруды ойлайды. Астана мен Алматы 

қалаларында мұндай жастардың үлес көрсеткіші әлдеқайда жоғары. 

№2 факт. Жұмыс – бұл тек ақша табу көзі ғана. Көп жағдайда 

қазақстандық жастар жұмыс істегісі келмейді, бірақ табыс тапқылары келеді. 

Олар дәулеттілік пен жайлылыққа бейімделген. Бірақ, жұмыс олардың 

көздеген мақсаттары емес, яғни, жастар көп дүниеге ие болғысы келеді, 

алайда, ол үшін тым көп жұмыс істегісі келмейді. Армандары – «жоғары 

жалақы және аз еңбектену». Сені қандай да бір қызметке туыстарың 

орналастырып беруі жақсы нұсқалардың бірі болып табылады. Өңірлердегі 

көптеген жас қазақстандық үшін мемлекеттік қызметте және мүмкіндігінше ол 

қызметтің Астанада болуы армандарының шегі болып табылады. Ойы заман 

ағымымен бірге үйлескен, идеяларды жүзеге асыруға, кәсіби тұрғыда дамуға 

тырысатын жастар, өкінішке қарай, соншалықты жиі кездесе бермейді. 

Мұндай жастардың үлесі Қазақстанның ірі қалаларында жоғары. 

№3 факт. Жастар оқып, білім алғанды да ұнатпайды. Көбісі болашақ 

мамандығын дұрыс таңдамайды. Негізінен, жастардың басым бөлігі оқуға 

ниеті жоқ, оның еш пайдасын көрмейді және оқу процесіне тек қалай болса 

солай қарайды. 

Көбінесе, диплом алу үшін ғана оқиды, себебі, дипломсыз жұмысқа 

орналасу қиын. Болашақ мамандықты дұрыс таңдамайды және бұл мәселені 

шешуде көп жағдайда жақындарының, достарының ықпалына, белгілі бір 

қалыптасқан стереотиптерге сүйенеді. 

Жастар қандай да бір беделді мамандықты қарастыру кезінде оны табыс 

көзі ретінде қабылдайды, яғни, мамандық иесі болсаң, ақша да келеді деген 

түсінік қалыптасқан. Көп жағдайда, талапкерлер, ата-аналар еңбек нарығына 

талдау жасамайды. Беделді, болашағы бар деп саналатын мамандықтар 

шындығында ондай сипатта емес екенін түсіне бермейді. Сол себепті, елде 

техникалық мамандықтар жетіспейтінін жан-жақтан атой салып айтып жатса 

да, гуманитарлық салада мамандар дайындаудағы келеңсіздіктер орын алып 

отыр. 

Білім сапасының жеткілікті деңгейде болмауы да білім алуға деген 

құштарлықты бәсеңдетеді. Көбісі шетелдік ЖОО-ны Қазақстанда білім алудан 

жоғары қояды. 

№4 факт. Жастар арасында қоныс аударуға деген ниет өте күшті. Зерттеу 

көрсеткендей, жас қазақстандықтардың көбісі (шамамен 41%) Қазақстаннан 

біржола көшіп кету жайында немесе шетелде әлдеқайда білім алып келуге 

құштар. Мұндай үрдістің пайда болуына экономикалық жағдай әсер етіп отыр. 

Олардың көбісі табысты жұмыс, қызметтегі ілгерілеулер үшін барады. Айта 

кету керек, Қазақстаннан кетуге деген ұмтылыс ел аймақтары бойынша 

әртүрлі. Мысалы, солтүстік өңірлердегі қазақстандықтардың шетелге кету 

ниеті жоғары. Ал, қазақ жастары арасында елден біржола кетуге деген 

талпыныс, керісінше, төмен. 
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№5 факт. Қазақстандық жастар айтарлықтай мобильді және саяхатқа 

құштар. Жастар саяхатқа аттануды армандайды және саяхат маңызды 

жоспарлардың тізімінде үшінші орында тұр (отбасы мен жұмыстан кейін). 

Әлемді көріп, керемет әсер алып қайту біздің жастарға тән. Олар қиыр шетел 

(Еуропа, Мысыр, Түркия, БАӘ, Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай, АҚШ, 

Канада және т.б.) мен жақын шетел елдеріне (әсіресе, Ресей) қызығушылық 

танытады. 

Шетелге саяхатқа аттануға мүмкіндігі жоқ жандар үшін (негізінен, бұл 

аймақтардағы жастар) Астана, Алматы немесе жергілікті шипажайға аттану да 

шағын қызықты оқиға болып табылады. Жалпы, жастар күннен-күнге 

мобильді болып келеді. Аймақтық шекаралар бұрынғыдай аса маңызды емес. 

Телекоммуникация, интернет пен медианың дамуы олардың айналасында 

бүтіндей бір әлем бар екенін көрсетуде. Сондықтан, әрине, олар онымен 

танысқылары келеді[4]. 

     Cтатистика көрсеткіші қазіргі жастардың бойында жаһанданудан көрі, 

дәстүрлі менталитеттің тұстары басым екендігін көрсетіп тұр. Тағы бір 

ерекшеліктердің бірі, көрсеткіш Қазақстанның барлық қалаларында бірдей 

емес.   

      Ары қарай қозғайтын тағы бір маңызды сұрақ «Сонда жаһандану 

біздің жастарымызға әсер етіп жатқан жоқ па?»  

      Жаһанданудың негізгі құнды заты – ақпарат, ал ақпарат көзі – 

ғаламтор желісі(интернет).  

[4]. 
Бұл диаграмманы көрсетудегі мақсатым, Қазақстанда да жаһанданудың 

қарқынды жүріп жатқанын көрсету, бірақ жай әншейін, уақытты өткізу үшін 

екендігін көрсету. Осы интернет пайдаланушылардың 65%-ы жастар екендігін 

есепке алсақ мұнда да көңіл көншітпейтін жайттардың болып жатқандығын 

болжасақ болады. «Ақпарат іздеу және онлайн қызмет көрсету» 

категориясында, қажет емес медиалар, және интернет пайдаланушылардың 
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80%-ы шетелдік сайттарды қолданатынын есепке алсақ, жаһандану 

жағдайындағы жастардың қалыптасу ерекшелігі, тікелей қабылдап жатқан 

ақпаратына байланысты. 
Болашақта ОАР мемлекетінің күнін кешеміз бе деп қорқамын! Өз еліңде 

жұмыссыздар көп, бірақ кадрларды шет елден алуға мәжбүр болу, мемлекет 

үшін құрдым. Көрсеқызарлықпен мақтаншақтық тағы бар! Өзгенің жарқ-жұрқ 

еткен нәрсесіне қызығу да біздің менталитеттің әлсіз тұсы. Ал оның 

жастардағы көрінісі – Әулие Валентин мен Хэллоуин мерекелерін өткізуі.  
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Резюме 

В настоящее время национальный менталитет является одной из наиболее 

рассматриваемых тем. Потому что в мире, который находится в самой высокой точке 

современного процесса глобализации, народы много связывают друг с другом. Статистика 

показывает, что у современной молодежи преобладание традиционного  менталитета 

превышает преобладание глобализицаии .  

 

Summary 

Currently, the national mentality is one of the most discussed topics. Because in a world that 

is at the highest point of the modern process of globalization, people have a lot to do with each 

other. Statistics show that among today's youth, the predominance of the traditional mentality 

exceeds the predominance of globalizitsia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.baq.kz/kk/news/kogam/kazakstan_zhastari_turali_5_kizikti_malimet_20180303_180000
http://old.baq.kz/kk/news/kogam/kazakstan_zhastari_turali_5_kizikti_malimet_20180303_180000
https://www.factroom.ru/facts


275 
 

УДК 930 

Рахматулина Д.М., 

магистрант специальности  

«Международные отношения» 

университета «Туран» 

научный руководитель: к.п.н., доц. Самай А.Д. 
 

ПОНЯТИЕ «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ» В НАУКЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Ключевые слова: водные ресурсы, международные конфликты, национальная 

безопасность 

 

Вода является одним из наиболее важных компонентов нормальной 

жизнедеятельности любого живого организма. Развитие 

сельскохозяйственной, промышленной сфер и государств в целом не может 

быть реализовано без воды. По воде активно ведется торговля между странами 

и целыми континентами, поэтому выход к морю всегда являлся одним из 

важных факторов, повышающих статус государства на международной арене. 

Водные ресурсы всегда становились причинами конфликтов от регионального 

до глобального уровня. Значение водных ресурсов и водных систем приобрело 

колоссальное значение для каждого государства, и, потому, вода занимает 

одну из главных позиций среди наиболее острых вопросов на протяжении всей 

истории.  

Водные ресурсы (а. water resources; н. Wasserschatze, Wassersquellen; ф. 

ressources и. recursos de agua) — пригодные для использования воды рек, озёр, 

каналов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, 

а также воды (льды) полярных и горных ледников, атмосферные осадки [1]. 

Пригодной для употребления человеком является пресная вода, запасы 

которой, к тому же, ограничены. Из общей массы водных ресурсов 

гидросферы пресная вода занимает всего 2 %. Необходимо отметить, что в эту 

долю входят и полярные ледники, вода в которых не задействуется и 

составляет 24 млн. км3 , таким образом, доступными являются около 0,3% [2]. 

Вопрос о нехватке воды стоит особенно остро в тех странах, где доступ 

населения к водным ресурсам ограничен, ввиду климатических условий, 

урбанизации, деятельности человека и др. К ним можно отнести страны 

регионов Африки, Южной Азии, Ближнего Востока, Южной и Северной 

Америки [3].  Таким образом, в современном мире всё ещё существуют 

страны, которые не имеют доступа к необходимому количеству водных 

ресурсов, а те страны, которые его имеют, сталкиваются с вопросами раздела 

«трансграничных рек», с соседними государствами. 

Реки международные (трансграничные) – водные пути международного 

характера (реки, искусственные водные соединения между ними и др.), 

протекающие (проходящие) по территории нескольких государств и 

используемые для международного судоходства [4]. Следует отметить, что 
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145 стран мира пользуются так называемыми «трансграничными водными 

бассейнами» совместно со своими соседями, а территории 21 государства 

полностью входят в международные бассейны [3]. Государства пытаются 

решить вопросы о равномерном распределении водных ресурсов 

дипломатическими методами: налаживанием договоренностей, созданием 

законов в рамках международного права или, например, рекомендациями, 

конвенциями в пределах ООН. Главными документами в регулировании 

правового использования трансграничных рек являются: «Конвенция по 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991 

г.)» [5] и «Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер (1992 г.)» [6].    

Согласно конвенции (1992 г.), «Трансграничные воды» означают любые 

поверхностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают 

границы между двумя или более государствами или расположены на таких 

границах; в тех случаях, когда трансграничные воды впадают 

непосредственно в море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются 

прямой линией, пересекающей их устье между токами, расположенными на 

линии малой воды на их берегах [6].    

Первая конвенция (1991 г.) затрагивает экологическую сторону вопроса 

по уменьшению вредного трансграничного воздействия, предупреждение 

затрагиваемых сторон в случае потенциального нанесения вреда окружающей 

среде и др. Стороны на индивидуальной или коллективной основе принимают 

все надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного 

вредного трансграничного воздействия в результате планируемой 

деятельности, а также по его уменьшению и контролю за ним [6]. Вторая 

конвенция так же, как и предыдущая, акцентирует внимание на вопросе 

окружающей среды с добавлением статей о правовом использовании 

трансграничных вод, однако, в ней отсутствуют механизмы, необходимые для 

решения споров вокруг использования водными ресурсами на международном 

уровне. 

Большинство конфликтов вокруг водных ресурсов всё ещё не разрешены 

полностью. В XXI в. высока вероятность, что именно вода заменит нефть как 

ресурс, за который государства всегда боролись и борются сегодня. С точки 

зрения безопасности к ключевым проблемам следует отнести управление 

трансграничными водными бассейнами (включая бассейны грунтовых вод).  

Ввиду отсутствия ясности по контролю над ресурсом это может привести к 

политическим кризисам, которые могут повлечь за собой большое количество 

военных столкновений. За последние 50 лет возникло более 500 конфликтов 

на почве раздела пользования водными ресурсами, что не раз приводило к 

военным действиям.  

В 1980 г. по результатам проекта, проведённого в Тихоокеанском 

институте, по анализу событий водных конфликтов, были выявлены 

следующие типы конфликтов вокруг водных ресурсов:  



277 
 

1. Контроль водных ресурсов. Данный тип конфликта возникает в случае 

нарушения договоренностей по снабжению или доступу к воде. Одним из 

примеров такого  столкновения может служить ситуация между Сирией и 

Израилем в 1962 г., когда в демилитаризованной зоне, Израиль повредил  

ирригационные канавы  в нижнем течении Тарфика. 

2. Военное средство. Военное столкновение, во время которого, водные 

ресурсы задействуются в качестве оружия нацией или государством. 

Примером является конфликт между Ираном и Ираком 1980–1988 гг., когда с 

целью затопления защитных позиций Ирака, Иран изменил течение вод. 

В Африке вооружённые столкновения из-за водных запасов не 

редкость. Ботсвана, Ангола и Намибия не могут поделить дельту 

реки Окаванго [7]. 

3. Политическое орудие. В данном случае, водные ресурсы, также как и в 

предыдущем типе, используются теми или иными государственными и 

негосударственными акторами, однако не в ходе военных действий, а с целью 

достижения каких-либо политических стремлений. Данный тип более 

характерен для современного периода. В качестве примера можно привести 

напряженную политическую ситуацию, сложившуюся между Малайзией и 

Сингапуром в 1997 г. В ответ на критику Сингапура в отношении проводимой 

политики Малайзии, последняя сделала предупреждение о том, что намерена 

прекратить снабжение водой.   Сюда можно отнести и конфликт между 

Палестиной и Израилем по вопросу доступа к пресной воде, контроль над 

которой находится у Израиля. В 2016 г. Израиль ограничил поставку пресной 

воды Палестине по причине того, что они отказывалась проводить переговоры 

на тему обновления устаревшей инфраструктуры [7]. 

4. Гидротерроризм. Водные ресурсы в данном случае выступают в роли 

мишени или орудия насилия, насильственного принуждения, исходящими от 

различных террористических группировок или организаций. Данный тип 

приобрел наибольшее распространение на современном этапе. Согласно 

декларации «The Geneva Declaration on Terrorism», принятой на Женевской 

конференции по вопросу терроризма в 1987 г., под определение 

государственного терроризма также попадает и доставка 

государством ядерного оружия на территорию других государств, в их 

территориальные воды или в международные воды [8]. Таким образом, 

столица Колумбии Богота пострадала из-за полного разрушения затвора 

дамбы водохранилища колумбийскими повстанцами.  

5. Военная мишень. При данном типе конфликта водные ресурсы системы 

могут выступать мишенью во время военных действий. Такой мишенью стало 

снабжение водой и санитарные системы при отражении агрессии Ирака 

против Кувейта в 1991 г.   

6. Препятствие развитию. Водные ресурсы могут служить не только 

развитию, но также и затормаживать его. В данном случае, речь идет об 

экономическом и социальном развитиях. В 2000 г. после прекращения 

снабжения водой официальными властями в Шэндонге, (Китай), вспыхнули 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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митинги деревенских жителей, в результате которого погибло несколько 

человек. Конфликт образовался на почве споров по использованию 

Байянгдианского озера – наиболее крупного природного озера в КНР [9]. 

Одной из главных причин конфликтов XXI в Лондонский 

международный 

институт стратегических исследований называет именно водный ресурс, 

который в скором времени может стать «международным товаром».   

Цена за литр воды будет превышать цену литра бензина.  

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН    приняла резолюцию 71/222, 

провозглашающую период 2018–2028 годов Международным десятилетием 

действий «Вода для устойчивого развития», которое начинается 

во Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2018 года и закончится во 

Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2028 года [10]. Особое внимание в 

резолюции уделяется вопросу рационального использования водных ресурсов 

на всех уровнях, учитывая также и тесную взаимосвязь между 

продовольствием, водными ресурсами, окружающей средой и энергетикой, в 

рамках реализаций государственных проектов в Международном десятилетии 

с участием всех заинтересованных сторон и лиц. 

Таким образом, при нерациональном пользовании водными ресурсами в 

достаточно сложных вводно-ресурсных условиях, существует напряженность 

между государствами потенциально приводящая к конфликтам на 

международном уровне с участием нескольких государств.  Водные 

конфликты существуют по всей планете и не многие из них нашли своё 

решение. Нельзя недооценивать взаимосвязь между водным комплексом и 

международной безопасностью.  Вероятно, большинство конфликтов на почве 

раздела водных ресурсов в ближайшем будущем могут быть разрешены, если 

международным сообществом будет создан определённый ряд законов, 

который будет нести не рекомендательный, а обязательный характер.  
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Түйін  

Су ресурстарын тиімсіз пайдалану барысында,  жеткілікті күрделі су-ресурстық 

жағдайлар орын алады.Мемлекттер арасындағы күрделі шиеленіс жағдайы бірнеше 

мемлекеттің арасындағы халықаралық деңгедегі жанжалдың шығуына алып келеді. 

 

Summary 

When water resources are used inefficiently, there are rather complex water resource 

conditions.A complex conflict situation between States leads to international conflicts between 

several States. 
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В статье анализируются основные векторы геополитического развития 

Казахстана, в основе которых лежит исторический, географический и 

социально-политический аспекты. Необходимость много векторной внешней 

политики оправдана. Установлены параллели с геополитическими событиями 

в начале независимости и ее превращением в современную историю страны. 

Классификация причин успеха Казахстана в новых политических реалиях 

является самым главным - принятие лидером Нурсултаном Назарбаевым 

институциональных и конструктивных международных инициатив. Там 

указаны цели, установленные в «Концепции внешней политики 2014-2020». 

Подготовлено Посольством Президента Республики Казахстан Нурсултаном 

Назарбаевым для народа «Стратегия Казахстана до 2050 года: новый 

политический курс для государства». Обсуждаемые вопросы о важности 

концепции об усилении роли нашей страны в геополитике являются важной 

вехой в развитии отношений с соседними странами. Национальные интересы 

- это общие потребности общества в целом, а именно безопасность и 

целостность государства, защита суверенитета, укрепление позиций на 

международной арене, создание благоприятных внешних условий для 

https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
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внутреннего развития и улучшение уровня жизни населения [1]. Ряд 

внешнеполитических целей и пути их реализации является концепцией 

внешней политики. Обычно содержит три пункта. Во-первых, общее 

представление об оптимальном состоянии международной системы. Во-

вторых, общее представление о том, как эта система может быть построена. В-

третьих, это оправдывает местоположение и роль этого государства в 

создании этой системы. 24 января 2017 года в столице Республики 

Казахстан состоялась встреча сирийских властей и оппозиции, которая 

призвала к процессу Астаны в современной дипломатии. Не остается 

сомнений, что внешняя политика Казахстана успешно началась. Проведение 

такого важного раунда переговоров не в Женеве, а в столице Казахстана 

(переговоры по Сирии официально проводятся в Женеве с 2011 года) является 

важным показателем внешнеполитического авторитета Казахстана. Это 

показатель правильно пересмотренной стратегии двусторонних переговоров 

как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья, а также со всеми 

организациями, которые изменили облик современной геополитики за 

последние 30-40 лет.  В статье хочется обратить внимание на 

становление Казахстана как надежного внешнеполитического союзника, 

посредника, способного влиять на регион Центральной Азии, чтобы 

объединить эти страны во благо решения проблем не только экономического 

характера, но и демонстрирующих важное значение. Казахстан мог собрать за 

столом переговоров участников кровавых конфликтов, которые уносили 

жизни мирных жителей, конфликтующих сторон и сил властей, желающих 

помочь в построении отношений и оппозиции [2]. Казахстан, Турция, Россия, 

Иран, представители ООН выразили готовность продолжить участие в 

переговорах, следующий раунд которых состоялся  в Женеве 8 февраля 2017 

года, и отметили, что международная встреча по Сирии в Астане является 

формой для прямого диалога между правительством и оппозицией как то, что 

резолюция требует 2254 Советов безопасности ООН. Геополитика - изучает 

зависимость внешней политики государств и характера международных 

отношений от системы политической, экономической и военной стратегии, 

обусловленной географическим положением страны (региона) и рядом 

природно-экономических и географических факторов (климат природные 

ресурсы, расселение и т. д.). Цели геополитики - развитие геостратегии 

государства, что является обоснованием направлений и механизмов его 

внешнеполитической деятельности.  

Согласно концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014–

2020 годы страна ставит перед внешнеполитическим ведомством в лице 

президента, МИД и Премьер-министра следующие задачи: 

 - все способы обеспечения национальной безопасности, обороны, 

суверенитета и территориальной целостности страны; 

 - укрепление глобальной, региональной и глобальной безопасности;  

- обеспечение стабильных позиций и формирование позитивного имиджа 

государства в мировом сообществе;  
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- построить справедливый и демократический мировой порядок с 

центральной и координирующей ролью Организации Объединенных Наций 

(ООН);  

- большая интеграция в региональную и международную торговую 

систему и экономические отношения;  

- создавать благоприятные внешние условия для успешной реализации 

Стратегии 2050 года, достижения высокого уровня жизни, укрепления 

единства многонационального общества, верховенства закона и 

демократических институтов, реализации прав и свобод человека;  

- диверсификация, промышленное и технологическое развитие и 

повышение конкурентоспособности экономики; 

- постепенный переход страны на «зелёный» и путь развития в одну из 30 

самых развитых стран мира; 

- сохранение национально-культурной самобытности и личностного 

развития государства; 

- защита прав граждан и юридических лиц Республики Казахстан, их 

частных, семейных и коммерческих интересов за рубежом.  

Республика Казахстан предпринимает решения и устремления 

основываясь на принципах, которыми мы руководствуемся для принятия 

столь важного решения, которое усиливает роль нашей страны в геополитике 

и способствует развитию отношений с соседними странами. Разработка 

внешне политической концепции Республики Казахстан соответствовала 

внешнеполитическим приоритетам, сформулированным в казахстанской 

стратегии до 2050 года [3]. В этом разница между новой и предыдущей 

концепцией. В этом смысле появление новой концепции внешней политики 

было основано на установлении новых приоритетов модернизации, усилении 

роли Республики Казахстан на международной арене и кардинальном 

изменении структуры и динамики современной мировой политики и 

экономики. Внешняя политика нашей республики формально проводится 

Госдепартаментом, главой государства. (Концепция внешней политики 

республики на период 2014-2020 годов была утверждена указом Президента 

Республики Казахстан с 29 января 2014 года). Она должна преследовать 

Республику с помощью резолюции, отраженной в нашей открытой внешней 

политике, которая привлекательна для многих стран-партнеров. Успех во 

внешней политике не был ежедневной задачей для Казахстана. Поэтому наша 

страна не будет удовлетворена достигнутыми результатами и будет 

продолжать строить и развивать добрососедские отношения с соседними 

странами и за рубежом. Поскольку наша страна начала трудный путь для 

преодоления экономических и политических препятствий и геополитического 

направления, в котором Казахстан будет развиваться в современной истории, 

этот вопрос является ключевым в данной статье [4]. Казахстан обрел 

независимость в 1991 году. Молодое государство столкнулось с проблемой 

идентификации личности на международной арене и разработки независимого 

курса для стратегического развития внешней и внутренней политики. 
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Казахстан осуществлял полностью открытую внешнеполитическую 

деятельность с самого начала, то есть с момента обретения независимости. 

Страна поддерживает все усилия по интеграции своих соседей и является их 

активным членом: Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская 

организация сотрудничества (OCS), Организация Договора о коллективной 

безопасности (OTSC), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и 

Единое экономическое пространство (ЕЭП). 2 марта 1992 года Казахстан был 

принят в ООН (без права голоса). В конце 1992 года республика была признана 

106 странами мира, и дипломатические отношения были установлены с 61 

страной. Казахстан является членом Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Всемирного банка реконструкции и 

развития (ВБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 

Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) и другие 

уважаемые международные организации. В настоящее время Казахстан 

установил дипломатические отношения со 139 странами мира, открыв более 

70 иностранных представительств [5]. В Казахстане аккредитованы 

дипломаты из более чем 100 стран мира, представители региональных и 

международных организаций. Сегодня 15 миссий ООН в различных сферах 

деятельности в Казахстане работают успешно. 

С первого дня независимости лидером нации является Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, который последовательно и 

решительно пытается укрепить позиции государства в мире и участвовать в 

делах мирового сообщества. Он имеет ряд международных 

институциональных и конструктивных инициатив. Он объявил о своей цели 

укрепления мира, диалога и стабильности как в стране, так и на 

международном уровне. Одна из самых недавних инициатив такого рода, 

предложение Нурсултана Назарбаева о созыве Всемирного саммита в Астане 

и его призыв к принятию Конвенции о ядерном оружии, было озвучено на 

саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне и на конференции в Астане 

29 августа 2016 года. В 1992 году Казахстан, подтвердив стремление к миру и 

безопасности во всем мире, вступил в Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Главы многих государств-членов ОБСЕ 

высоко оценили роль и вклад Казахстана в дело о нераспространении ядерного 

оружия и других средств массового поражения, подчеркивается о дальнейшей 

поддержке политики нашей страны в этой сфере. Миссия Республики 

Казахстан в составе ОБСЕ в первую очередь заключается в стремлении 

сохранить стабильность в Центральной Азии и обеспечить региональную 

безопасность для дальнейшего развития региона [6]. Председательство нашей 

страны в ОБСЕ в 2010 году стало одним из главных событий для Казахстана 

на международной арене; это подтверждает высокое доверие международного 

сообщества. Взаимодействие с мусульманскими государствами является 

одним из приоритетов внешней политики Казахстана. В свою очередь 

исламский мир рассматривает Казахстан как неотъемлемую часть 

мусульманского сообщества. Казахстан является одной из пяти стран, из 
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которых возникла Шанхайская организация сотрудничества. С момента 

основания ШОС Казахстан активно участвовал в организации и стал ее 

президентом с 2010 по 2011 год. Этот список можно продолжить и в 

монографии, основанной на проделанной работе. На веб-сайте министерства, 

где собрана большая часть вышеуказанных данных, содержится полный 

список стран с подробным описанием политических и экономических 

отношений. Было выбрано только несколько из них, чтобы определить, какая 

часть будет отведена Казахстану как крупнейшей стране в Центральной Азии 

и долгосрочному партнеру. В послании миру это называется манифестом. 21 

век, лидер Н.А. Назарбаев приложил большие усилия для создания диалога 

между мировыми державами, которые Организация Объединенных Наций 

считает неизмеримым вкладом в будущее. В манифесте глава государства 

предлагает разработать целостные алгоритмы действий мирового сообщества 

в следующих областях. Во-первых. Постоянное движение в мире, полностью 

свободное от ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения. Во-вторых, в 21 веке необходимо создать географию прочного 

мира и ликвидировать войну как способ работы. В-третьих, в XXI веке 

необходимо преодолеть такой элемент милитаризма, как наличие военных 

блоков, которые угрожают глобальной безопасности и препятствуют 

широкому международному сотрудничеству. В-четвертых, важно 

адаптировать международный процесс разоружения к новым историческим 

условиям. В-пятых, мир без войны - это справедливая парадигма глобальной 

конкуренции в области международных финансов, торговли и развития. 

Недавняя встреча в Астане является результатом работы, которая заложила 

основы современной дипломатии, постепенного построения доверительных 

отношений, где каждый неверный шаг подразумевает новые вызовы [7]. 

Вмешательство Казахстана в разрешение конфликта между сирийскими 

властями и оппозицией, несомненно, является авторитетом и опытом главы 

НС на международном уровне. Назарбаев. Уважение к ее личности и видение 

мировых лидеров в политике, которое она преследует в своей стране и за 

рубежом. В письме Президента Республики Казахстан, главы государства 

Нурсултана Назарбаева, адресованном казахскому народу 14 декабря 2012 

года, упоминается новая политическая политика в стране, в которой Мангилик 

Эль является главной задачей трех поколений. В тексте сообщения глава 

государства указывает на необходимость активизации внешнеторговых 

отношений. Казахстан вместе со всеми заинтересованными партнерами и 

нашими соседями постарается добиться скорейшего политического решения и 

восстановления. Являясь ключевым участником ОИК, Казахстан 

действительно заинтересован в мирном характере ближневосточного 

процесса. Важно, чтобы энергия, выделяемая населением в арабо-исламском 

мире, направлялась творческим путем и служила решению социальных и 

экономических проблем региона. 20 мая 2015 года текст 100 конкретных 

шагов по реализации пяти институциональных реформ был опубликован во 

всех онлайн-журналах и публикациях [8]. Единство народа в Казахстане 
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основывается на общей истории, совместной жизни и действии, толерантной 

культуре и сбалансированной языковой политике. Консолидация всех 

этнических групп в одном городе в Казахстане привела к стабильному 

менталитету, суть которого заключается в том, что, несмотря на этнические, 

языковые и другие различия, все этнические группы строят общий дом, 

Казахстан, свой дом. Спортивные соревнования в Алматы проводятся в рамках 

Универсиады 2017 года, в которой приняли участие более 2000 спортсменов и 

членов делегаций из 57 стран. Все это является результатом правильного 

политического пути и высокого уровня авторитета Казахстана на 

международном уровне. Поэтому Казахстан должен следовать другому 

гибкому и многостороннему дипломатическому подходу, который 

соответствует национальным интересам и поддерживает мирные партнерские 

отношения с соседними странами. В итоге, безопасные шаги Казахстана во 

внешней политике являются результатом усилий главы государства и 

министерства, которое несет прямую ответственность за реализацию курса, 

выбранного страной. Уверенность мирового сообщества в разрешении 

конфликта между властями и сирийской оппозицией, а также уверенность 

Казахстана в выполнении и выполнении своих важных задач говорят о 

растущем влиянии Казахстана, которое распространяется не только на регион. 

Хотя говорить об успехе переговоров в Астане пока рано, можно с 

уверенностью сказать, что Казахстан будет и впредь делать все возможное для 

продолжения мирного урегулирования конфликтов, дестабилизирующих 

ситуацию в азиатском регионе. 
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Түйіндеме 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының сыртқы саяси векторларын саяси, 

экономикалық және тарихи тұрғыдан зерттеу қарастырылады. Ғаламдану мақсатында 

Қазақстанның басқа елдермен және халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттесу процестері 

зерттелді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігін жариялауы маңызды рөл атқарады. Ол ядролық қаруды қолдануға тыйым салу 

туралы шешім қабылдады, осылайша бейбіт ниет білдірді. 

 

Summary 
This article discusses the study of foreign political vectors of the Republic of Kazakhstan 

from the point of view of political, economic and historical aspects. The processes of interaction 
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of Kazakhstan with other countries and international organizations with a view to globalization 

were also studied. The declaration of independence of the Republic of Kazakhstan by the head of 

state, Nursultan Nazarbayev, plays a significant role. He decided to ban the use of nuclear weapons 

thereby showing peaceful intentions.  
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ АҚШ ЖӘНЕ ҚХР ҚАТЫНАСТАРЫ: ТАЙВАНЬ 
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Тайвань тарихы тайвань мәселесіне қатысты жүргізіліп жатқан қазіргі 

саяси пікірталастарға кең көлемді мәліметтер беріп отыр. Дауласушы жақтар 

өткен тарихтан аралға қатысты ақпараттар іздеп, қарсы жақтың дәлелдерін 

теріске шығаруға тырысады. Бұл көбінесе Тайванның тәуелсіздігін 

жақтайтындар мен Тайвань Қытайдың ажырамас бөлігі деген көзқарасты 

ұстанатындардың арасындағы дауларда орын алады. 

Бұл мәселені зерттеп отырған көптеген ғалымдардың пікірі бойынша, 

Тайвань аралында адамдардың алғашқы қоныстануы 10 мың жыл бұрынғы 

уақытқа жатқызылады. Тайванның алғашқы мекен етушілеріне қатысты әр 

түрлі көзқарастар бар, бірақ лингвистикалық зерттеулер бойынша, олардың 

ішінде оңтүстіктен, қазіргі Малайзия мен Индонезия территорияларынан 

қоныс аударып келген деген пікір сәйкес келеді.  

Тайванның алғашқы қоныстанушыларының тағдыры американ 

үндістерінің тағдырына өте ұқсас. Тарихи даму барысында олар аралдың 

шұрайлы жазық батыс бөлігінен таулы аудандарға, яғни шығыс жаққа 

ығыстырылды. Қазіргі уақытта Тайванда 390 мың «байырғы жергілікті 

тұрғындар» өмір сүреді, олар аралдың 22 млн. тұрғынының 1,8%-н 

құрайды[1]. 

Қытай империясы халқының және оның үкімет өкілдерінің Тайванға 

барған дәлелдемелері Цинь династиясы кезеңінен (б.з.д. 221-206 жж.) бері 

сақталып келе жатқан деректемелерден табылады. Бірақ б.з. XVII ғасырға 

дейінгі тарихи құжаттардан біз бірде бір мемлекеттің ресми өкілдерінің 

Тайвань территориясына бақылау жүргізгенінің фактілі дәлелдерін 

кездестірмейміз. 

Сонымен қатар Қытайдың оңтүстік-шығыс провинцияларын 

мекендеушілердің (ең алдымен, Фуцзянь және Гуандун 

провинциялары)бұрыннан бастап(б.з. XII-XIII ғғ. бастап) Тайванда сауда 
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орындарын сала бастағаны, кейіннен олардың тіпті аралға көшіп келе 

бастағаны жайлы фактілер күмән тудырмайды. XVII ғ. аралдың қытай 

тұрғындары батыс жағалаудың кішігірім аудандарында өмір сүрді. Бірқатар 

зерттеушілердің мәлімдемесі бойынша, Тайванда тек Қытайдан ғана емес, 

сонымен қатар Жапониядан да көшіп келгендер бар. 

XVI ғ. сауда байланыстарын орнатқысы және отарларға ие болғысы 

келген еуропалық державалар Қиыр Шығыс пен Оңтүстік-Шығыс Азияға 

басып кіре бастады. Ең алғаш рет Тайванға португалдықтар түсірілді. Олар 

Тайванға Формоза деген еуропалық атау берді (“Ilha Formosa” – португалдық 

тілден аударғанда «ғажайып арал»), бірақ олар бұл аралда тұрақты отарлық 

мекенді құрай алмады. 1624 ж. Тайванға голландықтар түсірілді, олар 

жергілікті тұрғындармен қысқа уақыт ішінде қатал соғыс жүргізіп, аралға 

берік бақылауын орнатты. Голландықтар Тайванның қытай қауымымен 

байланыс орнатып, 1628 ж. аралдағы жапон эскадросының шабуылына 

тойтарыс берді, ал 1642 ж. испандықтардың басып кіруіне кедергі жасады. [2].  

1644 жылы Қытай империясы (билік жаңа Цин династиясын (1644-1911) 

құрған, манжүр жаулап алушыларының қолында шоғырланды) 

территориясынан голландық үкіметке үлкен қауіп төнді.  Оңтүстік-Шығыс 

провинцияларда жаулап алуға қарсылық көрсету үрдісі 20 жылға созылды, 

оны Тайванда істермен жиі болған әйгілі көпестің ұлы Чжэн Чэнгун басқарды. 

Сондықтан манжүр әскерлері жағынан үлкен қысым түскен кезде, Чжэн өзінің 

қалған әскери күштерімен Тайванға қарай шегінуге бет бұрды. Кейіннен оның 

басқарған әскері голландықтарға қарсы соғыста жеңіске жетіп, олардың тізе 

бүгуі (1662 ж. 1 ақпан) мен аралдан кетуіне қол жеткізді.   

Чжэн Чэнгун ұрпақтарының билік етуі (оның өзі 1662 ж. қайтыс болды) 

1683 ж. дейін, яғни  манжүрлердің ескі Мин династия жақтастарының 

қарсылық көрсетулерін толығымен жаншыған кезге дейін созылды.  

Тайванды жаулап алғаннан кейін, манжүрлер оны бірден провинциялық 

дәрежелерге бөлмеді. Тайвань 200 жыл бойы Фуцзянь провинциясының 

билеушілеріне әкімшілік бағынышты болды және тек 1887 ж. дербес 

провинцияға айналды. Бұл батыс державалары мен Жапонияның Тайванға 

көңіл аударуына алып келді, олар аралды отарлаудың жаңа «империалистік» 

толқын негізінде ықпал ету аймағына айналдыруға тырысты. Тайванда мықты 

манжүр гарнизонының орналасуы, сонымен қатар Тайванда жиі орын алып 

отыратын халықтың жаппай толқулары, бүліктері мен көтерілістері аралды 

басып алу идеясын жүзеге асыруға кедергі жасады [3]. 1874 жылы 1868 ж. 

Мэйдзи революциясының нәтижесінде модернизация жолына түскен Жапония 

күш қолдану әдістерін қолдана бастады. 1874 ж. жапон үкіметі Тайванға 

құрамында жазалау экспедициясы бар 3 мыңдай адам жіберді. Аралда 

жапондардың жергілікті тұрғындарымен жүргізіп жатқан күресін естіген соң, 

Цинь үкіметі 1874 ж. мамыр айынан бастап, Тайванға жергілікті гарнизонды 

күшейту үшін әскерлерін жібере бастады. 1874 ж. қарашада Қытаймен 

соғысуға дайын еместігін түсінген Жапония аралдан өз әскерлерін шығарды. 

Бірақ Жапонияның Тайванға басып кірудегі әскери экспедициясы сәтсіздікпен 
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аяқталды, ал қалған державалар Тайванды басып алудың қиын екендігіне тағы 

да көз жеткізді. Дегенмен, 10 жыл өткеннен кейін аралды күшпен басып алу 

идеясы қайтадан туындады. Вьетнамда өз ықпалын күшейткен Франция 

цзилундық көмірге бай Тайванның солтүстік бөлігін басып алуға бет бұрды. 

1884-1885 жж. француздар бұл жоспарын жүзеге асыруға тырысты, бірақ 

сәтсіздікке ұшырады. Үкіметтік әскерлер қарсылықтарын көрсетті, бұған қоса 

қытайлар-хакка манжүрлерге өз еркілерімен көмектесіп отырды. 1895ж. 

жапон-кытай соғысынан кейін, Симоносек келісіміне сәйкес Тайвань 

Жапонияның қол астына өтті. Келісімге қол қойылғаннан кейін,екі ел үкіметі 

Тайваньға оның өту рәсімін жүзеге асыру үшін өз өілдерін жіберді. Бұл үрдіс 

екі айға дейін созылуы керек болды. Қытай өкілдері тайвань тұрғындарының 

қарсы шабуылынан қорыққандықтан, өту рәсімі жапон кемесінің бортында 

өтті. Жаңа жапон отарлық әкімшілігі Тайвань тұрғындарына олардың шешім 

қабылдауы үшін екі жыл уақыт берді: жапон отарлығында қалу немесе аралдан 

кету. [4]. 

1898 ж. Тайванның генерал-губернаторлығына генерал Кодамо Гэнтаро 

тағайындалды. Сол кезде аралға азаматтық отарлық әкімшілікті басқарған 

талантты саясаткер Гато Симпэй келді. Тайванды басқарудың екі нұсқасы  

қарастырылды: Гато ұстанған бірінші тәсіл бойынша, жергілікті адамдарды 

ассимиляциялау мүмкін емес, сондықтан Жапония отарларды басқарудың 

британдық әдісін қолдануы керек. Болашақ премьер-министр Хара Такасидің 

ұстанған тәсілі бойынша, тайвандықтар мен кәрістерді «жапондықтар» ретінде 

есептеп, басқарудың жапон әдісін қолданылуы керек. 1898-1906 жж  тайвань 

әкімшілігін Гато басқарған кезде  бірінші тәсіл қолданылды. Кейін 1918 ж. 

Хара Такаси премьер-министр болып тағайындалғаннан, басқару әдісі 

өзгертілді. 

1910 ж. ортасында «Тайсё» девисі бойынша басқару- Жапониядағы 

демократизация кезеңі. 1919 ж. Тайванның генерал-губернаторлығына алғаш 

рет азаматтық адам Дэн Кэндзиро тағайындалды. Тайванға барар алдында, ол 

премьер-министр Харамен кездесіп, «До:ка» («біріктіру») саясатын жүргізуге 

рұқсат алды. Бұл саясат бойынша, Тайвань жапон аралдарының жалғасы, ал 

оның тұрғындары Жапон империясына бағынышты ретінде қарастырылды. 20 

жыл бойы жүргізілген осы саясат аясында, биліктің жергілікті органдары 

салынып, мектеп жүйесі құрылды, тән жазасына тыйым салынды, жапон тілі 

қолданылды. [5]. 

Қытаймен соғыс басталғаннан кейін, Тайванды қайтадан әскери адамдар 

басқарды, ал тайвань ресурстары әскери мақсатта қолданылды. Ол үшін 

тайвандықтармен ынтымақтасып, оларды жапон қоғамына кіргізу керек 

болды. Сондықтан отарлық әкімшілікке тайвандықтанды жапондандыруға 

бағытталған «Ко:минка ундо» саясатын («Империяға кіргізу қозғалысы») 

жүргізу үшін бар күшін салуға тура келді. Жергілікті тұрғындарды жапон 

тілінде сөйлеуге, жапон киімін киюге, жапон үйлерінде тұруға және 

синтоизмге кіруге мәжбүрлетті. 1942 ж. Тынық мұхитта әскери қимылдар 

басталғаннан кейін, тайвандықтарды Жапон императорлық әскері мен Жапон 



288 
 

императорлық флотына кіруге шақырды; ал 1945 ж. әскерге шақыру жүйесі 

енгізілді.  

1945ж. 8 мамырда Кеңес Әскері талқандаған гитлершіл Германия тізе 

бүкті. Бұл Коммунист партиясы мен И.В.Сталин басшылық еткен Кеңес 

Әскерінің, Кеңестік социалистік мемлекетінің, кеңес халқының ұлы жеңісі 

болды.  

Алайда герман фашизмі талқандалынып Еуропа халықтарын гитлершіл 

құлдықтан құтқарғаннан кейін де, Жапонияның соғыс машинасы әлі де болса 

қиратылған жоқ еді, ал оның құрғақтағы толып жатқан жаяу әскері белсенді 

ұрыс қимылдарын жүргізіп отырған болатын. Империалистік Жапония әлі де 

болса Азияның Оңтүстік-Шығыс елдерін: Бирманы, Тайландты, Үнді-

Қытайды, Индонезияны, Малайяны, Филиппинді және Оңтүстік теңіздер мен 

Тынық мұхиттағы бірнеше аралдарды оккупациялауда болатын. Сонымен 

қатар Жапония, Қытай мен Кореяның едәуір бөлігін өз қолында ұстап отырды, 

стратегиялық жағынан маңызы бар территориялар мен шикізат көздері оның 

қолында болды. [6].     

Кеңес Одағы 1945 ж. тамызда соғыстың мерзімін қысқарту мақсатымен 

империалистік Жапонияға қарсы соғысқа шықты. Кеңес әскерлері қысқа 

мерзімнің ішінде жапон милитаризмінің негізгі соққы беруші күші – Квантун 

әскерін талқандады. Кеңес Әскері жүргізген ауыр ұрыстардың барысында 

Жапония талқандалынып, тізе бүкті. 

Кеңес Одағының Генералиссимусі И.В.Сталин өзінің халыққа арнаған 

1945 ж. 2 қыркүйектегі үндеуінде былай деді: «Қазіргі дүниежүзілік соғыстың 

қарсаңында дүниежүзілік фашизм мен дүниежүзілік шапқыншылықтың екі 

ошағы құрылды: батыста – Германия және шығыста – Жапония. Дүниежүзілік 

екінші соғысты бастаған солар. Адамзаттың және оның мәдениетін апатқа 

ұшырарлық халге жеткізген солар. Дүниежүзілік шапқыншылықтың 

батыстағы ошағы мұнан төрт ай бұрын жойылды, мұның нәтижесінде, 

Германия лажсыздан тізе бүкті. Мұнан төрт айдан кейін дүниежүзілік 

шапқыншылықтың шығыстағы ошағы жойылды, мұның нәтижесінде, 

Германияның бас одақтасы Жапония да лажсыздан тізе бүгу актына қол 

қойды. 

Империалистік Жапонияны талқандауда шешуші рөл атқарған Кеңестің 

Қарулы Күштері Қытайда халық революциясының жеңуі үшін және Қытай 

Халық Республикасын құру үшін алғышарттар жасады. Кеңес Әскерінің 

жеңісі жапон милитаристері басып алған Қытайдың ежелгі территориясын 

өзіне қайта қосуды тездетті. Солтүстік-Шығыс провинциясы (Маньчжурия) 

Тайвань және Пэнхуледао аралдары Қытайға қайтарылып берілді. 

1943 ж.  1 желтоқсанда Қытай, Америка Құрама Штаттары және 

Ұлыбритания үкіметтері қол қойған Каир декларациясында былай делінген: 

«Үш ірі мемлекеттердің мақсаты – Жапонияның Қытайдан бөліп әкеткен 

барлық территорияларын, мысалы Маньчжурияны, Формозаны (Тайван) және 

Пескадор (Пэнхуледао) Қытай республикасына қайтарып беруінде болып 

отыр»((2) 1953 ж. 3 желтоқсандағы «Известияны» қараңыз). 
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1945 ж. 2 қыркүйектегі Жапонияның тізе бүгуі туралы қол қойылған 

актының бірінші мақаласында Жапония 1945 ж. 26 маусымда Потсдамда 

жарияланған декларацияның келісім шартын қабылдайтындығы еске алынған. 

1945 ж. Тайвань осы халықаралық келісімдерге сәйкес Қытайға 

қайтарылып берілген Тайвань өз отанына қосылды. 

Арал халқы көп миллиондаған қытай халқы сияқты Жапонияның тізе 

бүгуін және Тайванның Қытайға қайтарылуы туралы хабарды қуанышпен 

қарсы алды. Жапон әскерлерінің тізе бүгуін қабылдау үшін Тайванда халық 

комитеті құрылды. Комитеттер жұмысшылардың өзін-өзі қорғау 

отрядтарымен бірге жапон шенеуніктерін аралды басқарудан алыстады, 

Жапонияның әскери бөлімдерін қауіпсіздендірді. Тайвань халқы аралда шын 

мәнісінде демократиялық тәртіп орнайтындығын және Жапонияның еткен 

қожалығынан ешқандай із қалмайтындығына сенім білдірді. 

1941 ж. дейінгі АҚШ пен Тайвань. Құрама Штаттарының Тайвань 

аралына деген мүддесінің туындауы мен оның эволюциясын зерттеу тайвань 

мәселесі аясындағы қазіргі оқиғаларды саралау үшін маңызы ерекше. Себебі, 

қытай үкіметінің АҚШ-ның тайвань саясатына берген ресми баға беруі 

бойынша, бұл саясат империалистік сипатта болды және ол пайда болғаннан 

бастап, аралды американдық ықпал ету аймағына қосуға бағытталған еді. 

Тайванда орнаған гоминьдан режимінің қауіпсіздігіне кепіл беруі жайлы 

Трумэн әкімшілігінің шешімі ғасырлық американ агрессиясының нәтижесі 

ретінде көрінді, ал АҚШ-ның Қытайдағы азамат соғысына араласуының 

негізгі себебі коммунистік емес режимді қорғауға ұмтылысы емес, Тайвань 

аралының қытай бақылауына көшуіне жол бермей, оны маңызды 

стратегиялық плацдарм ретінде сақтап қалу ниеті еді.     

АҚШ мен Қытай арасындағы сауда байланыстарының басталуы XVIII ғ. 

80 жылдарына жатады, яғни американ мемлекетінің құрылуынан кейінгі 

кезеңге жатады. 1784 ж. бірінші американдық көпестік кеме («Қытай 

императрицасы») Аспан асты империясының жағалауына бет бұрды; ХІХ ғ. 

басында американ-қытай саудасына 50 шақты кеме қатысты. Бірақ АҚШ мен 

Қытай арасындағы сауда байланысы және қытай территориясындағы 

американдық миссионерлердің қызметі 1840 ж. дейін жеке бастама негізінде 

дамыды, Құрама Штаттары үкіметі американ азаматтарының белсенділігін 

ұйымдастыру мен реттеуге күш салмады. 1786ж. Қытайда Гуанчжоуға 

(Кантон) бағытталған АҚШ-ның жалғыз ресми өкілі - консул болды, бірақ 

оған жалақы берілмеді. Бірінші «апиын соғысынан» (1840-1842) кейін және 

қытай үкіметі қайтадан ашылған порттарына тек ағылшындарға ғана емес, 

сонымен қатар басқа мемлекеттердің көпестеріне кіруге рұқсат берген 

ағылшын-қытай келісімі бекітілгеннен кейін ғана, Қытайда Калеб Кашинг 

басшылығымен ресми американдық өкілдік ашылды. Оның қызметінің 

нәтижесінде 1844 ж. Қытай мен АҚШ арасында бірінші келісімге қол 

қойылды. 

Бірақ, 1844 ж. келісім бекітілсе де, АҚШ-ның көпестері өз тауарларын 

қытай жағалауының тек бес ашық порттарында ғана сауда жасай алды. 
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Тайванға келетін болсақ, бұл кезде оның бірде бір порты ашық болмаған еді, 

демек аралмен сауда қатынасын орнату талпыныстары заңсыз деп есептелді. 

Әйткенмен, Тайванмен сауда қатынастарының жүргізілгенін және 1830 ж. 

бастап оған американ азаматтарының қатысқанын дәлелдейтін мәліметтер бар. 

Оның үстіне, Американың Тайванмен жасаған саудасының заңсыздығы апиын 

сатуында болды. 

Калеб Кашингтің миссиясы кезінде, американ өкілдері Тайванды жаулап 

алуда ешқандай қызығушылық танытпады. Керісінше, келіссөздер барысында 

американдықтар алғаш рет Қытаймен байланыс орнату үшін басқа 

державалардың тәсілдерінен ерекшеленетін өздерінің ерекше тәсілін ойлап 

тапты. Тәсілдің мәні күштеп қысым көрсету әдістерінен бас тарту, өзара 

ынтымақтастықты орнатуды көздеген бейбітшілік сүйгіш әріптес болуға 

тырысу болды. 1844 ж. американ-қытай келісімінің 33 бабына сәйкес, апиын 

сататын немесе аталған бес ашық порттардан басқа жерлерде сауда жасауға 

талпынған АҚШ азаматтары американ үкіметінің қорғауынан алынып, қытай 

сотына беріледі. 

 Сөйтіп, 1840 ж. ортасына дейінгі АҚШ-ның Қытайға қатысты саясатына 

баға бере отырып, оның Қытайды еуропалық державалардың қысымынан 

қорғағандығын, территорияларын, соның ішінде Тайванды басып алуға жол 

бермегендігін атап өткен жөн. 

1840 жж. екінші жартысында АҚШ-да орын алған оқиғалар, яғни 

Мексикамен болған соғыстың нәтижесінде мемлекет территориясының 

батысқа қарай кеңеюі, АҚШ-ң 1848 ж. Калифорнияға ие болуы, Тынық мұхит 

жағалауына еркін кіру құқығына ие болуы американдық позицияға түзетулер 

енгізудің негізгі себептері болды. Нәтижесінде, Қиыр Шығыс және Оңтүстік-

Шығыс Азия елдерімен қатынастар жақсарды. Калифорниядан Шанхайға 

баратын жолда орналасқан тас көмірге бай Тайвань аралы стратегиялық мүдде 

аймағына айналды. Бұдан басқа, 1840 жж. рейстер көбейгендіктен, тайвань 

қарақшылары американ кемелеріне шабуыл жасады.  

Сонымен, тайван мәселесі мынадай себептер бойынша ерекше саяси 

феномен ретінде қалыптасты: (1) екі тайталас саяси режимдердің құрылуы, 

олардың әрқайсысы қытай ұлттық егемендігін иеленуге тырысты; (2) бұл 

режимдердің бірін (ҚР) жағадағы аралдар тобына, оның ішіндегі ең ірісі 

Тайванға қарай ығыстыру; (3) АҚШ-ң араласуы және ҚР мен ҚХР арасындағы 

саяси даудың түбегейлі шешілуін болдырмауы.       

Мықты державалардың бірі АҚШ-ның тікелей қатысуы тайван 

мәселесінің саяси маңыздылығын сапалы жаңа деңгейге көтерді. Тайван 

тағдырына Американың қатысуы Тайван бұғазындағы жағдайдың дамуына 

әсерін тигізді. Американ үкіметінде әр түрлі топтар арасында орын алған ішкі 

қытай дауына араласудың пайдасы жөніндегі күрестің шиеленіскені 

соншалық, беделді тұлғалар, соның ішінде мемлекеттік хатшы Д.Ачесон мен 

президент Г.Трумэн Чан Кайши режимін қолдауды тоқтату және Тайванды 

қорғаудан бас тарту керек екендігін ашық түрде айтты. 
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Құрама Штаттарының 7-ші флотын кіргізу арқылы Тайван бұғазын 

«бейтараптандыру» жайлы шешім американ үкіметінің Тайвандағы гоминьдан 

режимін қолдаудағы бірінші қадамы емес еді. 1950 ж. 27 маусымнан кейін 

Тайван бұғазында американ флотының болуы АҚШ секілді ықпалды 

державаның ресми араласуының дәлелі болып есептеледі және бұл Пекиннің 

Тайванды басып алудағы операциясына қатысты жоспарларының өзгеруіне 

әсерін тигізді [7]. 
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Резюме 

В статье автор рассматривает политическую ситуацию между США и Китаем в 

XXIвеке, через такие проблемы как: проблемы статуса Тайваня; Влияния Тайваня в 

политическую жизнь США;Политические отношение между Китаем и Тайвани;  
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In the article, the author considers the political situation between the USA and China in the 
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Модернизация является одним из главных приоритетов повестки дня всех 

стран-членов Организации исламского Сотрудничества, в том числе и 

Казахстана. 
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Казахстан реализует стратегию догоняющей модернизации, и здесь 

важно наращивать социальный капитал. В этой связи мы считаем, что акцент 

на гендерную политику в деятельности ОИС, который делается Казахстаном, 

оправдан с учетом основных проблем нашего общества.  

Нет никаких сомнений в том, что правильно проводимая гендерная 

политика способствует наращиванию социального капитала и способствует 

полному использованию потенциала всего общества в интересах всей страны. 

Продуманная гендерная политика соответствует нашим национальным 

традициям, и мы можем привести сотни примеров из нашей истории, когда 

женщины демонстрировали выдающееся лидерские качества. В этой связи я 

хотел бы выделить несколько моментов. 

Первый. Мы не должны допустить, чтобы современная гендерная 

политика использовалась в качестве паллиатива для наших традиций. Мы 

считаем, что, способствуя соблюдению прав женщин и обеспечению их 

равенства, продвигая наших выдающихся представителей искусства, 

политики, науки и бизнеса, необходимо также поощрять женщин, которые 

выполняют свои естественные функции, воспитывая детей. Каждая женщина, 

воспитывающая детей, на самом деле является личностью, непосредственно 

выполняющей передачи и созидания культурных ценностей человечества. 

Второй. Сегодня мы часто слышим о каких-либо атрибутах, которые 

ассоциируются с Исламом. На наш взгляд, необходимо отделить исламские 

ценности и традиции от тех народных традиций, которые пришли из стран 

Аравийского полуострова или Персидского залива, некоторые из которых 

имеют доисламское происхождение. В частности, многие в нашем обществе 

считают, что полное покрытие лица является обязательным требованием 

ислама, хотя это абсолютно не так. Необходимо уметь отделять истинные 

ценности ислама от наносных, пришедших в наши степи вместе с носителями 

этих идей. Для этого вам следует изучить историю ислама и историю 

исламского права. 

Казахстан продемонстрировал высокий уровень руководства 

влиятельным и авторитетным международным объединением. Изначально 

председательство в ОБСЕ было определено Первым Президентом Н.А. 

Назарбаевым как национальный стратегический проект. Ранняя подготовка, в 

ходе которой были выработаны и согласованы приоритеты, выдвинуты 

ценные инициативы, привели к успеху. В своей работе в этой организации 

Казахстан руководствовался основными принципами, названными «Четыре 

Т» по первым буквам английских слов.  

Наша страна за время своего председательства показал полную 

приверженность своим обязательствам, определенным как доверие, традиция, 

прозрачность и терпимость. Завершил эту работу Астанинский саммит, в 

котором приняли участие тридцать восемь глав государств. В Декларации 

Саммита была выражена приверженность трем измерениям деятельности 

ОБСЕ, среди которых одной из ключевых является защита прав человека.   
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Высокая планка руководства Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе стала тем параметром, к которому Казахстан пришел 

к председательству в Исламской организации Сотрудничества.   

ОИС была создана в сентябре 1969 года. Изначально ее задачами 

являлись: 

- формирование солидарности мусульманских государств в политической 

и социальной областях; 

- объединение сил в борьбе с колониализмом и неоколониализмом; 

- поддержка Палестины в создании самостоятельного независимого 

государства.  

Создание Организации исламская конференция произошло по 

инициативе Королевства Саудовская Аравия, объединившей двадцать пять 

государств арабского мира. Сегодня членами организации являются пятьдесят 

семь мусульманских государств с численностью населения свыше полутора 

миллиардов человек. В настоящее время ОИС является влиятельной 

международной организацией, членство в которой выгодно и престижно. 

Среди многих вопросов, находящихся в центре ее внимания, имеются и 

проблемы гендерного равенства.  

Во время Саммита в Каире в 1990 году 45 членами организации была 

принята Декларация прав человека. Она состояла из преамбулы и двадцати 

пяти статей. Она продемонстрировала стремление участников ОИС к 

соблюдению и защите прав человека в соответствии с нормами ислама и 

учетом международного законодательства. В статье 5 говорится о статусе 

семьи и ее роли в обществе. Признается право вступления в брак без каких-

либо ограничений. Еще более показательны положения статьи 6, в которой 

женщине предоставляются равные права с мужчиной в вопросах гражданского 

статуса и финансовой независимости. 13 статья гарантирует отсутствие 

дискриминации женщин в справедливой оплате за труд [1, с. 126].  

Каирская декларация стала своеобразным ответом на Всеобщую 

декларацию прав человека, запоздавшим на 42 года. Она сразу подверглась 

критике со стороны ООН и других международных организаций по множеству 

пунктов, в том числе и касающихся дискриминации женщин.  

На протяжении своего существования ОИС предпринимала шаги по 

укреплению женского равноправия. Так были приняты такие документы, как 

«План действий по расширению прав и возможностей женщин», «Механизм 

по внедрению плана действия». На одной из конференций министров стран, 

входящих в организацию, было объявлено о необходимости создания 

Организации по развитию в интересах женщин, как специального органа.  

Тем не менее, права женщин в мусульманских государствах продолжают 

нарушаться, а влияние Организации исламского сотрудничества на 

расширение их прав и возможностей минимально. В то же время нельзя не 

заметить и подвижки, происходящие в отношении к женскому вопросу.  

Некоторое сокращение неравенства полов можно проследить по самой 

авторитетной в организации стране - Саудовской Аравии. Так, женщины и 
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девушки получили доступ к образованию, в том числе высшему. В 

Университете науки и техники в Джидде они могли обучаться не только 

гуманитарным, но и естественно-научным предметам. Более того, девушки 

получили право наряду с юношами получать образование в наиболее 

престижных вузах США и Европы по государственной программе.  

Была создана специальная должность – заместитель министра по делам 

девушек, на который указом короля была назначена принцесса Нора бинт 

Абдалла ибн Мусаид Аль-Фаиз. Кроме того, права женщин были расширены 

таким образом, что они могли принимать участие в муниципальных выборах. 

В 2017 году саудовским женщинам было разрешено водить автомобиль, 

правда не всем и с разрешения мужа или отца. Также под давлением 

Международного Олимпийского Комитета (МОК) саудитки получили право 

участия в Олимпийских играх. 

В 2018 году началась борьба за отмену опеки над женщиной, пока 

результат не достигнут. Также общественный совет по правам человека начал 

проводить мониторинг различных злоупотреблений Лиги поощрения 

добродетели и осуждения греха, таких как «жестокое обращение с 

задержанными» и «необоснованные задержания по подложным обвинениям» 

[2, с. 106]. 

Медленно и с большим трудом процесс устранения дискриминации 

женщин в мусульманских странах все же происходит. Это неизбежно, 

поскольку модернизацию уже не остановить и сопротивление консервативных 

исламистских кругов будет преодолено. На наш взгляд, важную роль в этом 

может сыграть Казахстан, ставший в 1995 году членом ОИС.  

Наша страна становится своего рода мостом между европейскими 

демократическими ценностями и мусульманскими государствами, 

стремящимися модернизировать свой традиционный уклад. В 2008 году по 

инициативе РК была проведена конференция министров ОИК и ОБСЕ под 

названием «Общий мир: прогресс через разнообразие», целью которой стало 

выработка реальных решений по развитию диалога восточной и западной 

цивилизаций.  

Усилия Казахстана в налаживании межкультурного диалога были высоко 

оценены. В 2010 году страна председательствовала в Организации по 

безопасности и Сотрудничеству в Европе, а в 2011 году была избрана 

председателем Организации исламского сотрудничества. 

Высокую оценку получил доклад «О Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин», представленный РК на заседании 

ООН. Он ярко продемонстрировал те приоритеты в отношении обеспечения 

гендерного равенства, которые продвигает страна.  

Иными словами, Казахстан старается рационально использовать все 

имеющиеся международные рычаги для ускорения реализации своих 

намерений. 

В начале 2011 года появилась новая международная структура «ООН-

женщины». При поддержке большой группы государств наша страна была 
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выбрана в состав его Исполнительного Комитета. Это избрание являются 

признанием достижений Республики Казахстан в улучшении положения 

женщин внутри страны и его усилий по распространению идей и принципов 

гендерного равенства среди государств-членов ОИС.  

Значимой стала роль Казахстана в активизации мер, принимаемых 

Генеральным Секретариатом ОИК по усилению роли женщин и расширению 

их прав в исламском мире [3, с. 33].  

Особый импульс развитию процессов ликвидации неравенства придали 

всемирные конференции по улучшению положения женщин. Главная роль в 

этом принадлежит документам, принятым на Пекинской конференции, 

ставшей важным этапом в преодолении гендерного неравенства.  

Десятая и одиннадцатая встречи на высшем уровне ОИК, а также все 

последующие встречи имели в повестке дня предоставление женщинам права 

участия в политической жизни государств, состоящих в организации. 

Генеральному Секретариату ОИК было поручено координировать 

сотрудничество стран-участниц и созданных в них женских ассоциаций.  

На третьем чрезвычайном саммите Организации Исламская 

Конференция, состоявшемся в Мекке в 2005 году, было принято решение о 

необходимости дальнейших усилий по улучшению образования женщин и 

ликвидации женской неграмотности. Кроме того, участники совещания 

поручили создать в рамках ОИС специальный орган, отвечающий за вопросы 

семейной и женской политики.  

На саммите был принят главный программный документ мусульманского 

мира -10-летний план действий ОИС, предусматривающий максимальное 

повышение роли женщин во всех сферах жизнедеятельности исламских 

государств. 

В результате, согласно статистическим данным ООН, часть 

мусульманских государств добилась значительного прогресса в достижении 

Целей развития тысячелетия, связанных с улучшением положения женщин.  

32-я сессия Министерской Конференции ОИК, проходившая в 2005 году 

в Йемене, обратилась к Секретариату с просьбой провести специальную 

встречу для обсуждения роли женщин в современном мусульманском мире и 

путей продвижения в этом направлении.  

Турция была тем государством, которое по своей собственной 

инициативе в 2006 году провело первую конференцию такого рода, собрав 

значительное число участников из мусульманских стран. Это было важно 

потому, что впервые внимание всей организации и всего исламского 

сообщества было сосредоточено на необходимости обеспечения фактического 

равноправия полов и объединения усилий государств по достижению 

прогресса в отношении женщин.  

Открывая конференцию, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган 

заявил, что необходимо устранить ошибочные представления о положении 

женщин в различных мусульманских государствах. Он также подчеркнул, что 

ислам не препятствует участию женщин в активной экономической и 
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социальной жизни и что проблема заключается в определенных традициях и 

привычках. 

Говоря о трудностях, которые существуют в ряде стран для более 

активного участия женщин в социально-экономической жизни, он также 

отметил, что эта проблема не имеет географической или региональной связи. 

По его мнению, женские вопросы должны обсуждаться в рамках 

универсальных основных прав и свобод.  

Этот подход, как подчеркнул премьер-министр, был принят в Турции, 

которая стремится усилить роль женщин на всех уровнях и в различных 

сферах. Он отметил, что его страна добилась успехов в области гендерного 

равенства, расширении участия женщин в политических, экономических 

процессах, сумела устранить женскую дискриминацию. 

Это послание, наряду с задачей создания дорожной карты с женской 

повесткой дня для участников организации, объявленной генеральным 

секретарем ОИК профессором Иксаноглу, способствовало тому, что все 

собравшиеся государства выразили свое согласие с необходимостью 

активизации совместной деятельности работы в следующих областях [3, с. 95]. 

1) разработать национальную политику и специальные государственные 

программы по привлечению и развитию женского участия в политической, 

производственной и социальной деятельности. Особое внимание при этом 

следует обратить на ликвидацию бедности и нищеты. 

2) обеспечить причастность женщин к принятию важнейших 

государственных решений на всех уровнях власти. 

Последнее можно рассматривать как одно из довольно революционных 

признаний того, что женщины также должны активно участвовать в выработке 

ключевых мнений государственного значения в исламском мире. Это решение 

привело к принятию и введению специальных механизмов, включая 

временные квоты для участия женщин в исполнительных и законодательных 

органах. 

В результате следует признать, что некоторые исламские государства, к 

примеру, Турецкая Республика, опережает Казахстан в этом вопросе. 

Поэтому, когда иногда наши мужчины говорят, что мы не скандинавские 

страны, чтобы стремиться к гендерному равенству, и пытаются сказать, что 

мы должны придерживаться мусульманских традиций, мы можем, к 

сожалению, возразить, что в и исламском мире мы не являемся лидерами по 

всем показателям; 

3) создать условия для расширения доступности качественного 

образования для женщин, что позволит им улучшить свою жизнь и получить 

перспективы для развития. 

Все члены ОИК признали важнейшую роль образования в решении 

вопросов гендерного неравенства и улучшения жизни. Это требует открытого 

и полного доступа к образованию для женщин и девочек. Однако больше 

внимания следует уделять качественному, а не количественному аспекту 
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образования. При этом внимание обращалось на преодоление традиционных 

исламских стереотипов в отношении женского образования.  

4) устранить все формы насилия и дискриминации по половому признаку. 

Признавая, что насилие является глобальным явлением, нарушающим главные 

права и свободы человека, конференция подчеркнула, что оно также чуждо 

следование исламским догмам и традициям и что необходимо принять 

конкретные меры для его предотвращения и ликвидации. 

Участники конференции договорились о проведении таких саммитов по 

проблемам равноправия женщин раз в два года. Для подготовки встреч было 

решено подготавливать конкретные планы действий.   

С этой целью была создана первая рабочая группа международных 

экспертов, которую на первом этапе возглавляла Малайзия.  Затем 

председательство перешло к Египту, поскольку была достигнута 

договоренность о проведении второй конференции ОИК по положению 

женщин именно в этой стране.  

Для участия во второй конференции в Каир съехались представители 

сорока шести государств и многих международных организаций. 

Особый статус саммита заключался в том, что он состоялся под 

патронажем супруги президента Египта г-жи Сюзан Мубарак. В своем 

выступлении она подчеркнула, что мусульманское право предусматривает 

более просвещенную и «продвинутую» роль женщин в обществе и семье. 

Главным итогом конференции стало принятие «Каирского плана 

действий», во многом соответствующего международным нормам о правах 

женщин. Знаковым событием стало, что этот документ подписали даже те 

страны, которые не присоединились к Конвенции ЛЛН «О ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин». 

Одобрение Каирской Декларации было большим достижением как 

рабочей группы, так и страны-председателя – Египта. Для размещения штаб-

квартиры и офиса новообразованной структуры была выбрана египетская 

столица [4, с. 152]. 

План, принятый в Египте, выходил за рамки областей, определенных на 

первой конференции в Турции. Документ включил различные направления в 

обеспечении гендерного равенства и ликвидации женской дискриминации. 

включала в себя все основные направления, в том числе и экономические. 

Большое внимание было уделено экономическим аспектам равноправия 

женщин, развитию бизнес-структур, обеспечению занятости и равного 

доступа к рынкам труда, а также путям обеспечения доступа женщин к 

медицинскому обслуживанию. 

Этот план в настоящее время является документом, активно 

используемым в странах ОИС. Генеральный секретариат ОИК считает, что для 

более эффективного осуществления положений плана необходимо принять 

соответствующее законодательство в государствах-членах. 
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Казахстан, как председатель Совета Министров ОИС, мог бы внести свой 

вклад в это дело. Кроме того, Республика Казахстан имеет положительный 

опыт в создании соответствующего закона.  

Говоря о приоритетах казахстанского председательства, мы считаем, что 

сейчас необходимо взять за основу приоритетов Каирский план действий и, 

исходя из него, обратить внимание на фундаментальные направления. Не 

упуская из виду все аспекты этого плана, целесообразно сосредоточиться на 

более значимых для исламского мира направлениях.  

Это, конечно, вопросы образования и обеспечения того, чтобы женщины 

и девочки имели более широкий доступ к образованию. Мы считаем, что 

находимся в группе ЦРТ + в рамках Целей развития тысячелетия, и у нас есть 

опыт, которым наша страна может поделиться.  

Следует также уделить внимание экономическому потенциалу развития 

женщин и формам развития предпринимательства. И, конечно же, важной 

темой, которую можно инициировать, является вопрос об участии женщин в 

обеспечении безопасности. 
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Түйін 

Өркениеттік айырмашылықтар мен жемісті өзара тиімді ынтымақтастықты жеңуде 

гендерлік аспект өте маңызды. Бұл барлық тараптар үшін қолайлы жағдайлар мен әр түрлі 

халықтар мен мемлекеттердің мәдениетін өзара құрметтеу негізінде тезірек шешілуі қажет 

мәселе. 

 

Summary 

In overcoming civilizational differences and fruitful mutually beneficial cooperation, the 

gender aspect is extremely important. This is an issue that needs to be resolved as soon as possible 

on the basis of acceptable conditions for all parties and mutual respect for the culture of different 

peoples and states. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚОҒАМДЫ ДАМЫТУШЫ 

БАСТЫ БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ 

 
Кілт сөздер: тұлға, қоғам, игілік, жауапкершілік, құндылық, жаһандану 

  
Қазіргі  модернизация мен жаһандану процестерінің үздіксіз 

ықпалындағы қазақстандық даму жағдайында  белсенді азаматтық ұстанымы 

бар тұлғаны қалыптастыру мен дамыту мәселелері өзекті болып табылады.   

Әлеуметтік жауапкершілік тұлғаның белсенді азаматтық және өнегелілік 

ұстанымдарын үйлестіре отырып, тұлғаның әрекетін қоғам игілігіне 

бағындырып, бағыттайтын әлеуметтік сапа. Әлеуметтік жауапкершілік  қоғам 

мүддесін ең жоғарғы мақсат ретінде көтеріп, тұлғаның қоғамдық орта 

болмысын мойындауына, өзінің әрекеттері мен мінез – құлқының нәтижесін 

қадағалауға негіз болады.  

Әлеуметтік жауапкершіліктің құндылықтық – мағыналық құрамы 

туралы, біріншіден, тұлға өзі  мәңгілікке таңдап алған құндылықтарға қатып 

қалмай, оларды басқа құндылықтармен ашық сұхбат жасауға және дамытуға 

мүмкіндік берген жағдайда; екіншіден, принциптер, сенімдер мен 

құндылықтық нормалар сөз жүзінде ғана қалып қоймай, адамның тұлғалық 

сапаларының өзгеруіне ықпал еткен жағдайда айтуға болады. Осы жерден 

әлеуметтік жауапкершілікті шынайы феномен ретінде түсінуге қажетті 

«өнегелілік реттеу» ұғымы қалыптасады. Өнегелілік реттеу өзін – өзі іштей 

басқара алатын (адамның мінез – құлығын басқару механизмінің тұлғалық 

жүйесі)  адамдар үшін ғана емес, сонымен қатар мінез – құлығы социум және 

оның институтционалданған жүйесі арқылы басқарылатын адамдар үшін де 

әлеуметтік жауапкершіліктің ең жоғарғы деңгейін білдіреді. Бұл контексте 

әлеуметтік жауапкершілік, бір жағынан, субъектіге мінез – құлық және әрекет 

еркіндігін, жасаған таңдауы мен оның нәтижесі үшін өзінің және басқалардың 

алдында жауапты болу мағынасында түсініліп, тұлғаның өзін – өзі реттеу 

деңгейі мен құндылықтар жүйесінің ең жоғарғы иерархиясын білдірсе; 

екіншіден, тұлғаның қоғамдық нормалар мен мемлекеттік заңдарға   

бағынуын, оларды бұзуға кедергі келтіруін айтуға болады. Екі жағдайда да 

(ішкі және сыртқы) әлеуметтік жауапкершілік, егер ары қарай өнегелілік, 

қайырымдылық істерге түрткі берсе,  адам әрекетіндегі өнегелілік реттеуші 

болады[1]. Осындай жолмен, «әлеуметтік жауапкершілік» категориясына 

қорытындылаушы қасиет тән. Ол бірдей уақытта өзіне объективті 

жағдайлардың ықпалын және жалпы қоғамдық сананың сапалы сипаттамасын 

құрайтын эмоциялардың, сезімдердің,  ақыл шабыты мен құндылықтық 

бағдарлардың,  жиынтығы сияқты субъективті факторлардың ықпалын 

сезінеді. Бұл жерде әлеуметтік жауапкершілік адам әрекеттерін реттеуші және 
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тұлғаның ерік – жігерінің ұмтылысын қоғам игілігіне бағыттаушы өз алдына 

жеке құндылық ретінде көрінеді. 

Егер жауапкершілік адамның әлеуметтік парызын сезіне отырып, 

адамның еркіндігі мен азаматтық бастамасын анықтайтын нақты мінез-құлық 

идеалы болса, әлеуметтік жауапкершілік қазірдің өзінде әлеуметтік келісімді 

қалыптастырудың маңызды қағидасы болып табылады. Философиялық ойдың  

дамуының  қазіргі кезеңінде ғылыми-техникалық және ақпараттық революция 

процестерінің дамуымен байланысты жаңа мәселелердің  пайда болуы және 

бұрынғы жаһандық проблемалардың шиеленісуі, адамзат болашағына тікелей 

қатысты түрлі мәселелерді қозғайтын және шешетін  жаңа әлеуметтік-рухани 

ортаны қалыптастырды. Бұл орта жауапкершілік философиясын 

қалыптастыруды - әлемге және жалпы өмірге жауапты қатынасты  білдіреді. 

Кез-келген әлеуметтік мәселені шешу үшін онымен байланысты идеяларды 

білу қажет.  

 Жеке тұлғаның және қоғамның өзара байланысы мәселесі әлеуметтік 

жауапкершілікті зерттеуге пәнаралық әдісті қалыптастыруды қажет етеді, 

себебі мінез-құлықтың құндық-семантикалық элементі болып табылады. 

 Жеке тұлғаның және қоғамның өзара байланысы мәселесі мінез-

құлықтың құндық-семантикалық элементі  ретінде әлеуметтік 

жауапкершілікті зерттеудің  пәнаралық әдісін қалыптастыруды қажет етеді. 

Заманауи ғылыми ойда  қазіргі заманды  түсіну үшін маңызды мәселелерді 

анықтауға болатын бірқатар тәсілдер бар. Экологиялық дағдарыс кезеңі, 

қақтығыстар дәуірі, азық-түлік, шикізат және энергетикалық тапшылық, 

демографиялық проблемалар, мәдениеттің құлдырау және бұзылу дәуірі 

сияқты т.б. заманауи сипаттамаларға жаңа мәселелер қосылып жатыр. Соңғы 

онжылдықтарда «адамның дамуының проблемасы, оның лайықты болашағын 

қамтамасыз ету», «адам дамуының қауіпсіздігі мәселесі», «жаһандық және 

мемлекет ішіндегі деңгейдегі биліктің ауысуы мәселесі» өзекті болып  тұр.  

О. Тоффлер бұл жағдайда «оның өзгеруін» айтқысы келеді. Бұл мәселенің 

адам мен адам өмірінің барлық аспектілеріне әсер етуі: материалдық және 

өндірістік сала, мәдениет, саясат және идеология, дүниетаным мен мораль. 

Кең мағынасында  аталған  мәселенің материалдық және өндірістік сала, 

мәдениет, саясат және идеология, дүниетаным мен мораль сияқты адам мен 

адам өмірінің барлық аспектілеріне өте қатты  әсер етіп жатқанын көруге 

болады[2].  

 Маңызды мәселелердің бірі ретінде еркіндік пен жауапкершіліктің 

идеологиялық корреляциясы мәселесі де қарастырылады, өйткені 

философияда еркіндік идеясын түсіну салыстырмалы  мағынада жүреді, яғни  

бұл мәселе әртүрлі құндылықтар  жүйесінде әртүрлі бағаланады[3]. Алайда 

еркіндік пен жауапкершілік  ажырамас  байланыста және  ол қоғам мен үкімет 

арасындағы өзара қатынас мәселесінде, әсіресе қазіргі Қазақстандағы 

азаматтық қоғам институттарын жаңғырту мен дамыту мәселелерін шешу 

кезінде орасан зор рөл атқарады.  
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 Әлеуметтік және философиялық ғылыми ойлардағы әлеуметтік 

жауапкершіліктің санатына азаматтық позицияны сақтаудағы моральдық 

мәселелер және олардың қазіргі Қазақстандағы  кәсіпкерлікті дамытумен 

байланысы, жеке меншік пен қоғамдық мүдделердің корреляциясы мәселесі, 

бизнес философиясының негізі ретіндегі әлеуметтік жауапкершілік мәселесі 

жатады. Осы мәселелердің шешімдерінің бірі ретінде, экономикалық және 

әлеуметтік түсініктегі әлеуметтік жауапкершілікті интерпретациялау,  

кәсіпкер мен оның бизнесінің қызметі ұсынылатын қоғам арасындағы 

келісімшарт ретінде түсіну ұсынылады. «Әлеуметтік жауапкершілік» 

категориясы қоғамның әлеуметтік құрылымы, азаматтық қоғам мәдениетін 

қалыптастыру, қазақстандық қоғамдағы демографиялық проблемаларды 

шешу сияқты  қазіргі  қоғамдағы өзекті проблемаларды шешуге де іргетас бола 

алады деп айтуға болады.  

 Сәйкесінше, қазіргі әлемде орын алып жатқан процестер әлеуметтік-

тарихи қызметтің әр түрлі субъектілерінің әлеуметтік жауапкершілігінің 

деңгейін терең зерттеуді талап етеді. Бұл біз зерттеп отырған мәселенің 

өзектілігін білдіреді және әлеуметтік жауапкершілік – бұл әлеуметтік-тарихи  

қызметтің кез келген саласындағы қоғам мен тұлғаның   өзара әрекеттесттесуі 

үшін маңызды сана – сезімнің,  әрекеттер мен сенімнің, заңдылықтардың 

барлық формасын байланыстыратын жинақтаушы, қорытындылааушы 

категория.  

 Осылайша, «әлеуметтік жауапкершілік» тұжырымдамасының  

негізінде, біз өз  зерттеуімізде, бұл ұғымды адамның қызметін қоғамның 

игілігі үшін бағыттайтын белсенді азаматтық ұстаным мен моральдың 

үйлесімді бірлігі негізінде қолданамыз. Бұл жерде қоғамдық игілік идеясы, 

өзін бағындыру және жеке мақсаттарға үстемдік етудің ең жоғарғы мақсаты 

ретінде көрінеді. Бұл ұйғарым бойынша «әлеуметтік жауапкершілік» 

категориясы  жеке және қоғамдық өмірдің алдыңғы тәжірибесін нақты жояды: 

тәжірибе әлеуметтік жауапкершілік  сипатына және өлшеміне тікелей әсер 

етуші құрал ретінде  қарастырылады және  қоғамның әлеуметтік сұранысына 

жауап ретінде әрекет етеді. Бұдан басқа, әлеуметтік жауапкершілік объективті 

және субъективті әлемдер арасында олардың өмірлік белсенділігін 

қалыптастыратын әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеру процесінде аралық 

байланыс ретінде қызмет етеді, оның тікелей компоненті болып табылады 

және психикаға, адамның ұғымына, эмоциясына, сезіміне, түйсіктеріне және 

қабылдауында тіркеледі[3].  

 Осылайша, әлеуметтік жауапкершілік шындықты әлеуметтік-

философиялық тұрғыда қабылдаудың функционалдық бірлігі ретінде көрінеді. 

Дегенмен, әлеуметтік жауапкершілік мәселесін философиялық тұрғыдан 

түсіну тек ғылыми (демографиялық, экологиялық, энергетикалық және т.б.) 

талдауға  немесе таза саяси және құқықтық түсіндіруге негізделмеуі  керек. 

Біздің көзқарасымыз бойынша,  осы бағытта ең үлкен жетістікке жеткізуші - 

бұл  қазіргі заманғы әлеуметтік жауапкершілік мәселесін түсінуге тек 
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этикалық тәсілмен қол жеткізу. Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде аталған 

мәселе жаһандық сипатқа ие болып, оны терең зерттеуді талап етіп отыр.  

Жауапкершілік– адамның белгілі бір іске, тапсырылған міндетке 

жауапкершілікпен қарап, оны қалай да орындап, жүзеге асырып отыратын 

адамгершілік қасиеттің көрінісі. Жауапкершілік біріншіден, адамның міндетті 

ісін орындап шығу үшін сол жұмыстың мән-жайын жете түсініп, үнемі 

мезгілінде атқарудың әдіс-тәсілін қарастырады. Екіншіден, орындаған ісінің 

көпшілікке, қауымға тигізетін пайдасын ойластырып, азаматтық борышын 

орындайды. Үшіншіден, барлық қажеттіліктерді қанағаттандырудың негізі 

еңбек екендігін терең ұғынатын болады. 

Жауапкершілік адамның міндетті істі атқаруымен бірге, оның мінезіндегі 

ерік-жігерін, қайраттылығы мен табандылығын көрсететін ерік сапалары 

болып саналады. 

Әлеуметтік жауапкершілік бірқатар әлеуметтік – мәдени факторлар 

арқылы қалыптасады. Қазіргі қазақстандық қоғамдағы тұлғаның әлеуметтік 

жауапкершілігінің ерекшеліктерін анықтайтын бірнеше факторлар 

анықталды: біріншіден, қазіргі қазақстан қоғамы әлеуметтік – мәдени сипаты 

жағынан бірыңғай емес. Екіншіден, тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп жатқан 

реформалар мен қайта құрулардың салдарынан туындаған қарама – 

қайшылықты әлеуметтік жағдайлардың салдары. Үшіншіден, қазіргі 

жаһандану процесінің экономикалық, саяси және мәдени бағыттардағы 

ықпалдарының қазақтың дәстүрлі менталитетіне теріс ықпалдары, осы 

себепті, төртіншіден, құндылықтар жүйесіндегі өзгерістерге байланысты 

туындаған әлеуметтік -  психологиялық бөліну[4].  

Аталған факторлар «әлеуметтік жауапкершілік» ұғымының мағыналық 

сипатын өзгертуге ықпал етті. Біріншіден, әлеуметтік жауапкершілік ұғымы 

қарама – қайшылықты екі мағынаға ие болып тұр. Бұл жағдай дүниетанымдық 

көзқарастары екі түрлі адамдар арасындағы бір мәселеге байланысты қарым – 

қатынаста қақтығыс тудыруы мүмкін. Екіншіден, қазіргі қазақстандық 

қоғамда әлеуметтік жауапкершілік ұғымының өнегелілік – мәдени құндылық 

ретіндегі  мағынасы жойылып, рөлі төмендеп бара жатыр. Үшіншіден, 

әлеуметтік жауапкершілік құбылысының девальвацияға ұшырап, рухани 

дағдарысқа түсуі.  
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өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 

халқына Жолдауы. 2018 ж. 10 қаңтар 

 

Резюме 

В статье ответственность личности рассматривается как одна из основных 

ценностных ориентаций в развитии общества в условиях современной модернизации и 

глобализации. 

Summary 

The article describes the responsibility of the individual as one of the main value orientations 

in the development of society under the constant influence of modernization and globalization. 
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ХҚ мамандығы, 4 курс 

Ғылыми жетекшісі: Тайженбетова А.Б. 

 

ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Кілт сөздер: қазақ диаспорасы, этникалық азшылық, ұлттық мүдде, Қытайдың ұлттық 

саясаты, саяси тәрбиелеу лагерлері 

 

Соңғы жылдары шетелдерде тұрып жатқан қазақтардың жағдайы қызу 

талқыға түсіп, бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналды. Соның 

ішінде Қытайда тұрып жатқан қазақ диаспорасының қазіргі жағдайы бұл 

мақаланың өзектілігін құрайды. 

Этникалық аз ұлттарға қатысты Қытай саясаты Цин династиясынан 

бастап қазіргі уақытқа дейін созылады. Мұны түсіндіретін аспект - 

қытайлардың сирек қоныстанған жерлерге қоныс аударуы. Бұл тәжірибе 

империялық және қазіргі Қытай үкіметіне ел қауіпсіздігінің басты аспектісі 

ретінде қарастырылды. Мысалы, императордың 1776 жылғы жарлығымен 

қоныс аударушыларға олардың келісімімен Шыңжаңның дамымаған 

өлкелеріне көшуге жер және қаржылық қолдау ұсынылды. 1911 ж. Синьхай 

революциясынан кейін Қытайда көптеген аудандарда өмір сүрген аз ұлттар, 

жекелеген әскерлердің билігінде болды, олардың көпшілігі орталық үкіметке 

бағынбай, шет өлкелерде өз саясатын жүргізген қытайлықтар-сепаратистер 

болды. Орталық үкімет бірте-бірте аз ұлттарға қатысты өз саясатын әзірлесе, 

бұл аудандар іс жүзінде Қытай билігінің орталық органдардың бақылауынан 

тыс қалды. Дәстүрлі саясаттың тағы бір бағыты Қытай империясына қауіп 

төндіруі мүмкін қуатты тайпалардың конфедерацияларына бірігуіне жол 

бермеу үшін күшті сыртқы этникалық топтармен одақтар құру болды. ҚКП-

ның ұлттық аймақтарға қатысты саясатында басты мақсаттарға: оларды ҚХР 
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аумағының ажырамас бөлігі ретінде ұстау және мүмкіндігінше әлеуметтік, 

экономикалық және саяси қайта құру болды.  

Қазіргі уақытта да жүргізіліп жатқан дәстүрлі саясаттың құраушысы хань 

шовинизмі мен Қытайдың аз ұлттарға қатысты "жергілікті ұлтшылдықтың" 

болуы. Қытай Коммунистік партиясының бұл тұжырымы Қытайдағы көптеген 

ұлттық азшылықтар арасында ұлттық сана-сезімнің пайда болуын көрсетеді.      

Тағы бір аспект - шекаралас аудандарда әскери күш қолдану. Бұл 

саясаттың заманауи көрінісі - Шыңжаңда тұратын Ресей мен басқа да шет 

мемлекеттер арасындағы қайшылықтарды аймақтағы мүдделерінің 

қақтығысы арқылы сәтті пайдалану[1].  

Қазіргі таңда Қытайдағы Шыңжаң аймағындағы мәселе жөнінде 

халықаралық ақпарат құралдары зерттеп, осыған байланысты бірнеше 

ақпараттарды жариялаған болатын. Батыстың баспасөз басылымдары 

Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі "қайта тәрбиелеу" лагерьлерінде қамауда 

болып қайтқан, әрі ішіндегі бірнеше этникалық қазақтар, бұрынғы 

тұтқындардың тағдыры жайлы жазды. Олардың қатарында америкалық 

Associated Press агенттігі New York Times газетінің хабарлауы 

бойынша"Қытайдың батысындағы саяси лагерьлерден аман қалғандар көрген 

азабы жайлы айтады" деген мақаласын жариялады. Бұл материалда "қайта 

тәрбиелеу" мақсатында Шыңжаң өлкесінде адамдарды жаппай ұстау науқаны 

жүргізілгені туралы айтылады. АҚШ тарапы Шыңжаңдағы жағдайға 

қатысты"қазіргі әлемде аз ұлт өкілдерін ең ірі жаппай қамау" деп пікірін 

қалдырған болатын. Қытайдың мемлекеттік баспасөзінде "сепаратизмге және 

ислам экстремизміне тойтарыс беру үшін идеологиялық өзгерістер қажет" 

деген бағытта хабарламалар жарияланды.  Қытай үкіметі тарапы ұлты қытай 

емес адамдарды жаппай ұстап, қамау оқиғаларына қатысты сұрақтарға "Қытай 

үкіметі Қытайда тұратын басқа ұлт өкілдерінің құқығын қорғайды, сондықтан 

олар да заңға бағынуы тиіс" деген пікір қалдырған[2].  

Шыңжаңдағы лагерде болып қайтқан этникалық қазақтардың жағдайы 

жайлы  Washington post  мақала калдырған болатын. Мақалда Қытайда тұрған 

этникалық қазақ Гүлзира Ауелханқызы жайлы жазады. «Қазақстанда болған 

себеппен, мені сатқын деп айтты»- дейді Ауелханқызы. Қытайда тігінші болып 

жұмыс істеп, күйеуімен бірге Қазақстанға қайтып оралған. Қытай 

азаматтығынан бас тартып, Қазақстан азаматтығын алған.  Бірақ оның екі 

баласы Қытай азаматы ретінде Шыңжаңда ата-әжелерімен бірге қалған. Ол екі 

баласын Қазақстанға алып келе жатқан кезде ұсталған. Ұсталған кезінде 

Ауелханқызының айтуы бойынша, оның шетелде байланысы туралы жауап 

алынып, Қазақстанда жүргеніне байланысты тыңшылық жасады деп 

айыпталған. Лагерьде қытай тілін үйренуге мәжбүрлеген. Шыңжаңдағы 

фабрикада айына 88 доллар ақы төлеп, тігін қолғаптарын тігуге келісімшарт 

жасауды талап еткен. Фабрикада 3 ай жұмыс істеп, қаңтарда Қазақстанға 

оралуға рұқсат алған. Бірақ балалары Шыңжаңда қалып қойды. Ал Human 

Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы: “Қытай үкіметі Шыңжаңдағы 

түркітілдес мұсылмандарға қарсы жүйелі науқан жүргізуде”,- деп хабарлайды. 
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Олар Қытайдың солтүстік-батысындағы провинцияда жаппай ұстау мен діни 

қуғын-сүргіннің жаңа дәлелдерінің болғандығы туралы мәлімдейді. Лагерьде 

болған адамдармен және олардың туыстарымен әңгімелесуі Human Rights 

Watch халықаралық құқық қорғау ұйымының 117-беттік есебінің негізіне 

алынды. Осы сияқты оқиғалар соңғы уақытта көптеп кездеседі. АҚШ үкіметі 

«2017 жылдың сәуірінен бастап Қытай билігі 1 миллионнан астам ұйғыр,қазақ 

этникалық ұлттарды лагерьлерде ұстап отыр» дейді демократия жөніндегі 

мемлекеттік хатшы Скот Басби. Осы жағдайға қатысты Қазақстан тарапының 

реакциясы табанды түрде , Бейжіңға дипломатиялық нота жіберілумен көрініс 

тапты[3].  

Қазіргі саяси жағдайда Қазақстан үкіметінің нақты қадамдарын талап 

ететін ұйымдасқан қозғалыстар кейбір мақсаттарға қол жеткізе алды. Бір жыл 

ішінде халықаралық топтардың көмегімен Қытайда бұрын ұсталғандардың 

көбісін босатуға ықпалын тигізді(алайда олардың қазіргі жағдайы мен 

бақылау нысандары белгісіз). 2018 жылдың күз айынан бастап Шыңжаң 

лагерьлерінде қамауға алынғандар босатыла бастады. 
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Резюме 

В статье описываются положение казахских диаспор проживающих за рубежом. 

Более широко рассмотрена актуальная на сегодняшний день национальная политика КНР в 

отношении диаспор.  

 

Summary 

In recent years, the situation of Kazakhstanis living abroad has been heatedly discussed and 

has become one of the most pressing problems today. In particular, the current situation of the 

Kazakh diaspora living in China makes this article relevant. 
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ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 
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Түйін сөздер: Құқық, халық, қоғам, тәрбие, құқықтық мемлекет, құқықтық 

сауаттылық, құқықтық мәдениет, құқық органдары, құқықтық насихат  

 

Құқық – мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын, жалпыға 

бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің (нормалардың) 

жиынтығы. Құқықтың түсініктері бірнеше, бірақ мазмұндары біреу-ақ. Оның 

мазмұнының негізгі элементтерін атасақ, қоғамның және адамдардың мүдде-

мақсатын қорғау, орындау, қарым-қатынастарды реттеп, басқару, қоғамды 

дағдарысқа ұшыратпай, экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдениеттілік  

бағытын дамытып, нығайту, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың құзіретін, 

ара-қатынасын реттеп басқару.  

Құқықтың екі түрлі түсінігі болады: алғашқысы – құқықтың обьективтік 

түсінігі, қоғамның обьективтік дамуына сәйкес жаңа қатынастардың 

қалыптасуы болса, екіншісі – құқықтың субьективтік түсінігі обьективтік 

қалыптасқан қатынастарды реттейтін, басқаратын нормативтік актілерді 

уақытында қабылдап бекіту[1]. 

Құқықты білу, оның нормаларын сақтау, қолдана білу, құқықтық білімді 

болу, адамгершілік, адалдық, әділдік пен мейірімділікке баулу адамның саяси 

саналығы мен таным белсенділігін арттырады. Бұл құқықтық сауаттылық 

қалыптасуына бірден бір бағыт. Біздегі мақсат еліміздің Ата заңын және басқа 

заңдарды құрметтеу, сыйлауға тәрбиелеу, патриоттық тәрбие беру. 

Мемлекетіміздің Ата Заңының 1-бабында «Қазақстан Республикасы құқықтық 

және әлеуметтік мемлекет, оның ең қымбат қазынасы — адам және адамның 

өмірі, құқықтары мен бостандықтары»[2] деген қастерлі сөздерді кіргізген. 

Бүгінде құқықтық мемлекет құру қарсаңында әрбір адамның өз құқықтарын 

жете біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат алғаны дұрыс. Және қазіргі 

уақытта заңды білу, құқықтық сауатты болу заман талабы екендігінде айта 

кету қажет.  

Халықтың құқықтық мәдениетін дамыту құқықтық мемлекет 

қалыптастырудан басталады. Халықтың құқықтық мәдениеттілігін көтеру, 

құқықтық танымын дамыту демократиялық, тәуелсіз және құқықтық 

мемлекеттің құрылуына, азаматтық қоғамның қалыптасуындағы маңызды 

критериилер.    

Құқықтық тәрбие – құқықтық нигилизмге қарсы әрекет ету және жеке 

тұлғаны қалыптастыру процесін қамтамасыз ету мақсатында құқықтық сана 

мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру және арттыру бойынша мемлекет пен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5
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қоғамның мақсатты және жүйелі қызметін көздейтін күрделі және көп 

аспектілі қызмет жүйесі. Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет 

құру процесінде құқықтық тәрбие мәселелері маңызды мәнге ие. 

Құқықтық тәрбие құқық рөлінің күшеюіне, қоғамның объективті 

шындықтың дербес факторы ретінде оның маңызын сезінуіне байланысты 

және демократияны жетілдіру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту 

қажеттіліктеріне сай келеді. Жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін 

қалыптастыру процесі ретінде құқықтық тәрбиенің мазмұны мынадай 

құрылымдық компоненттерді қамтиды: құқық туралы ақпараттандыру; 

құқыққа қарым-қатынасты қалыптастыру; заңды мінез-құлыққа көзқарасты 

қалыптастыру; заңды мінез-құлық қажеттілігін тәрбиелеу; мемлекеттік және 

қоғамдық институттар шеңберінде құқықтық тәрбие субъектілерінің қызметін 

ұйымдастыру.  

Құқықтық мемлекет жағдайында заңның әлеуметтік реттеушілер 

жүйесіндегі рөлі артады,адамдардың мінез-құлқында, қоғам мен мемлекет 

өмірінде құқықтық бастаулардың күшеюі орын алады. Қазақстан 

азаматтарының құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасының, құқықтық 

нигилизмінің жеткіліксіз деңгейі құқықтың үстемдігі қағидаттарын іске 

асыруды қамтамасыз етудің маңызды проблемасы болып табылады.  

2009 жылғы 24 тамызда Қазақстан Республикасы Президентінің 

"Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы" № 858 Жарлығы шықты. 

Осы тұжырымдама мемлекеттің құқықтық саясаты саласындағы тиісті 

бағдарламаларды, заң жобалау жұмыстарының перспективалық және жыл 

сайынғы жоспарларын, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің жобаларын әзірлеу үшін негіз болып табылады. Тұжырымдамада 

Президент заң қызметтерін сапалы көрсету қажеттілігі және олардың ҚР бүкіл 

аумағында қол жетімділігі туралы міндет қояды. Осылайша, бүгінгі таңда 

жүргізіліп жатқан реформалардың маңызды бағыттарының бірі құқықтық 

нигилизмге қарсы күрес, құқықтық мәдениетті арттыру, халық арасында 

құқықтық түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады.  

Құқықтық насихат және құқықтық жалпы оқыту әділет органдарының 

басты міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, әділет органдары 

Құқықтық насихатты ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестіруді, 

заңнаманы түсіндіруге қатысуды жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы 

Әділет органдары туралы Заңының 19-бабы, 2 тармағында Әдiлет 

органдарының заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, құқықтық насихат 

салаларындағы функциялары туралы сөз етілген. Әдiлет органдары құқықтық 

насихат саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  

- құқықтық насихатты ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестiру, 

заңдарға түсiндiрме беруге қатысу; 

- эталондық заң актiлерiн және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi, 

ақпараттық және анықтамалық-әдiстемелiк материалдарды шарт негiзiнде, 
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оның iшiнде құқықтық ақпараттың автоматтандырылған жүйесiн пайдалана 

отырып беру[3];  

Бұл дегеніміз халықтың құқықтық сауатын ашуға мемлкет болып, 

министрлік болып атсалысады. Тек халықтың оған кері жауап беруі. 

Құқықтық жаппай оқыту-бұл азаматтарды жаппай құқықтық насихаттау 

және құқықтық тәрбиелеу жүйесі. Құқықтық жалпыға міндетті оқу мақсаты - 

азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және заңды құрметтеу 

дәстүрлерін қалыптастыру.  

Жалпыға бірдей құқықтық оқудың негізгі қағидаттары мыналар болып 

табылады:  

- жалпыға бірдей;  

- жүйелілік; 

- үздіксіздік; 

- құқықтық білім алуға мүдделілік және мемлекеттің оларды алу 

мүмкіндігін іске асыруды қамтамасыз ету міндеті;  

- даралық (азаматтардың әртүрлі санаттарының жас, кәсіби және басқа да 

ерекшеліктерін есепке алу).  

Біздің азаматтарымыздың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің 

деңгейін арттыру, азаматтардың заңды құрметтеу сезімін тәрбиелеу тек Әділет 

министрлігі ғана емес, барлық басқа да мемлекеттік органдар қызметінің 

стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы 

барлық мемлекеттік органдардың міндеті Әлеуметтік жаңғыртудың маңызды 

мәселелерінің бірі ретінде халықтың құқықтық мәдениетін тәрбиелеу болып 

табылатынын бірнеше рет көрсетті. Бүгінгі күні Мемлекет жүргізіліп жатқан 

құқықтық түсіндіру жұмысына, сондай-ақ оны жаңа сапалы деңгейге шығару 

бөлігінде норма шығару процесіне ерекше көңіл бөледі. Әділет органдары 

қызметінің стратегиялық бағыттарының бірі азаматтардың құқықтық санасын 

арттыру, құқықтық насихат көлемін кеңейту және сапасын жақсарту бойынша 

жұмыс болып табылады.  

Бүгінде барлық құқықтық ақпарат  интернет арқылы қолжетімді заман. 

ҚР Әділет министрлігінің ресми Веб-сайты Әділет департаментінің интернет-

ресурсында орналастырылған, онда азаматтар мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтердің нормативтік құқықтық актілерімен таныса алады, сондай-ақ 

жүргізіліп жатқан құқықтық түсіндіру жұмысы туралы ақпарат ала алады және 

«Сұрақ-жауап» электрондық сервисінде қызықтыратын сұрақтарын қоя алады.

 Құқықтық түсіндіру жұмысының бір түрі «Нұр Отан» партиясымен 

бірлесіп өткізілетін «Әділет кеңес береді» республикалық акциясы болып 

табылады. Сонымен қатар, осындай іс-шараларды өткізу кезінде жеке 

нотариустар, облыстық адвокаттар алқасы, ҚР ӘМ аумақтық ведомстволық 

бағынысты ұйымдарының өкілдері, «Қазақстандық заңгерлер одағы» 

тартылады, халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарына құқықтық көмек 

көрсету мақсатында қоғамдық бірлестіктермен тығыз ынтымақтастық 

жүргізіледі. Ұйымдастырылған бірлескен жұмыс азаматтардың білікті заң 
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көмегін алуға конституциялық құқығын іске асыру сапасын жақсарту үшін 

жағдай жасауға, мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, 

қоғамдық бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың құқықтық түсіндіру 

жұмысын, азаматтарды құқықтық оқыту мен құқықтық тәрбиелеуді 

қамтамасыз етудегі күш-жігерін үйлестіруге мүмкіндік береді деп 

үміттенемін.  

Осыған байланысты, адам мен азаматтың конституциялық, азаматтық 

және өзге де құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету, халықтың құқықтық 

сауаттылығы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру мақсатында Әділет 

департаменті БАҚ-та сөз сөйлеу, дөңгелек үстелдер, конференциялар, 

лекциялар, семинарлар, брифингтер және т.б. іс-шаралар өткізуде. Бұқаралық  

ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылдарда өз нәтижелерін әкеледі. Жемісті 

ынтымақтастық ақпараттық саясаттың негізі болып табылады, өйткені бізде 

бір міндет – қоғамды топтастыру, халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру. 
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Резюме 

В статье изложены основные задачи формирования правовой культуры и 

положительного отношения населения к закону, праву. Воспитание навыков умения 

граждан реализации своих прав и обязанностей перед государством и обществом. 

 

Summary 

The article said about the main tasks in the process of formation of legal culture, formation 

of positive attitudes to the law, the law, knowledge of citizens ' rights and duties towards state and 

society. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН 

ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕЙТІН  ЗАҢНАМАҒА ЕНГІЗІЛГЕН 

СОҢҒЫ ӨЗЕКТІ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
Кілт сөздер: Қаржы нарығы, Қаржы ұйымдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі, Қаржы нарығын реттеу мен дамыту бойынша Агенттік, уәкілетті орган, ақша-

кредиттік саясат, орталық банк жүйесі, қаржы саласы, қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 

және қадағалау, орталық банк құзыреті. 

 

Қаржы нарығының қазіргі заманғы экономика үшін ұлттық деңгейде де, 

жаһандық деңгейде де маңызы өте жоғары. Мемлекет үшін ол реттеу 

объектісіне жатады және ол арқылы мемлекет экономиканы басқарады [1].  
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Соңғы жылдардағы болып жатқан қаржы дағдарысы көптеген мемлекеттерде 

саяси мәселеге айналуда. Осындай дағдарыстардың әсері тек бір мемлекеттің 

экономикасына емес, көптеген мемлекеттердің экономикасына жаһандық 

деңгейде әсер етіп отыр. Соған байланысты, көптеген мемлекеттерде бұл 

дағдарыстардан шығудың тиімді жолдары, мұндай күйзелістердің алдын алу 

жолдары бойынша тиімді реттеу және қадағалау тетіктері сараланып, 

мемлекеттердің заңнамасындағы реттеу тетіктеріне айналып жатыр. Сонымен 

қатар, көптеген мемлекеттер алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қолданып 

жатқан тиімді реттеу тетіктерін өздерінің заңнамаларына да 

имплементациялауды жүзеге асыруда.  

Алайда, әділдік үшін айта кеткен жөн, мемлекеттердің қалыптасуы, 

тарихы және өзіндік ерекшеліктеріне байланысты, бір мемлекетте 

қолданылған тиімді тетік екінші бір мемлекетте дәл сол сияқты нәтижені алып 

келуі екіталай, сондықтан барлық мемлекеттерде қолданылатын әмбебап 

реттеу құралдарын жасау мүмкін емес.  

Осы және басқа себептерге байланысты қаржы нарығын және қаржы 

нарығы қатысушыларының мәртебесін, қызметін реттейтін заңнаманы, оған 

енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды, қаржы нарығындағы 

жаңалықтарды зерттеу өзекті тақырыптардың бірі болып отыр. 

Сол жаңалықтардың бірі және өте маңыздысы – 2020 жылдың 1 

қаңтарынан бастап өзінің қызметін бастайтын  - Қаржы нарығын реттеу мен 

дамыту бойынша Агенттіктің (әрі қарай – Агенттік)құрылуы.  Агенттік 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 11 қарашадағы № 203 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 

туралы» жарлығына сәйкес  құрылды. 

Бұл Агенттіктің құрылуының тарихына көз жүгіртсек, бастапқыда ақша 

және қаржы нарығын реттеу бойынша барлық қызметтер бір мемлекеттік 

органның құзыретіне, яғни Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (әрі 

қарай – Ұлттық Банк) реттеуінде болған болатын. 

Одан ары қарай қаржы нарығының дамуындағы ең үздік халықаралық 

тәжірибеге сәйкес 2004 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын 

және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі құрылған 

болатын.  

Ұлттық Банк сарапшыларының пікірінше, 2007-2009 жылдары болған 

әлемдік қаржы дағдарысы Ұлттық Банк пен Қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттіктің бірқатар 

құралдарының тиімсіздігін көрсеткен. Соған байланысты 2011 жылы 

Агенттіктің Ұлттық Банктің құрамына қосылуы туралы шешім қабылданған 

[2]. 

Уақыт өте келе, 2019 жылдың 2 шілдесінде [3] Қазақстан 

Республикасының қаржы нарығын реттеу бойынша заңнамасына  бірқатар 

тұжырымдамалық өзгерістер енгізіліп, Ұлттық Банк қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жүргізуде «тәуекелге 

бағдарланған қадағалауға» көшті. Бұл тәуекелге бағдарланған қадағалау 
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тетіктеріне сәйкес реттеушінің, яғни Ұлттық Банктің қадағалау бойынша 

мандаты ұлғайды.  Тәуекелге бағдарланған қадағалаудың басты мақсаты 

тәуекелдерді және кемшіліктерді алдын ала анықтау, алдын алу, қаржы 

тұрақтылығын және тәуекелдердің ұлғайтылуына жол бермеу мақсатындағы 

мерзімді қадағалау шараларын қабылдау. Уәкілетті орган, яғни Ұлттық Банк 

тәуекелге бағдарланған қадағалау негізіндегі бақылау мен қадағалаудың 

нәтижесінде қаржы ұйымдарына мәлімет ретінде анықталған тәуекелдер мен 

кемшіліктерді жеткізеді және қадағалап ден қою шараларын және (немесе) 

санкцияларды қолдана алады. Бұл жерде, бұл бағыттың өзіндік ерекшелігі 

болған кәсіби пайымдау немесе «уәжді пайымдауды»қолдану.  

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 62-6-бабының 2-тармағына сәйкес уәжді пайымдау 

деп Ұлттық Банктің алқалы органының негізделген кәсіби пікірі түсініледі, ол 

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қадағалап ден қою 

шараларын қолдану үшін, сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан 

Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге жағдайларда шешімдер 

қабылдау үшін негіз болып табылады. 

Осылайша, 2018 жыл Қазақстан Республикасының қаржы саласындағы 

заңнамасы үшін маңызды жыл болды. 

Ендігі кезекте, әлемнің көптеген мемлекеттерінде қолданылатын бағыт, 

яғни мемлекеттің ақша-кредиттік саясатын және қаржы нарығын қадағалау 

саясатын реттеуді екі мемлекеттік органның құзыретіне бөлу бойынша 

халықаралық тәжірибе қолданылуы қажет еді. 

Жалпы алғанда, қаржы нарығын реттеу бойынша халықаралық 

тәжірибеге сәйкес қаржы жүйесін орталық банк жүйесінен тыс реттеу әлем 

мемлекеттерінде неғұрлым көп қолданылады. Осылайша, халықаралық есеп 

айырысу банкінің қаржы тұрақтылығы институтының соңғы сараптамасына 

сәйкес, 79 қарастырылған мемлекеттің ішінде 9 мемлекетте қаржы нарығын 

реттеу мен қадағалау мәселелері орталық банктің құзыретіне берілген [2]. 

Осылайша, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2019 жылғы 3 шілдедегі Заңына  (әрі қарай – Заң) сәйкес 

қаржы нарығын реттеу мен дамыту, қаржы нарығы тұтынушыларының 

құқықтарын қорғау және тағы басқалар бойынша құзырет жаңадан құрылатын 

және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әрекет ететін Агенттікке берілді.  

Заңның редакциясындағы «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңының 6-1 бабына сәйкес Агенттік Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, қаржы 

нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.  
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Сонымен қатар, Агенттік бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-

құқықтық нысанында  құрылатын заңды тұлға болып табылады [3]. 

Агенттік пен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі арасындағы 

құзыретті бөлу мүдделердің қақтығысын жоюға, қаржы секторындағы 

тәуекелдердің және адал емес тәжірибенің алдын алуға мүмкіндік береді.  

Атап айтатын болсақ, жаңа Агенттікке берілген құзыреттің құрамына: 

қаржы секторын реттеу және дамыту, пруденциялық қадағалау, қаржы 

ұйымдарын лицензиялау және оларға рұқсаттың басқа түрлерін беру, қаржы 

ұйымдарының қызметін реттеу және оларды тарату, қаржы нарығының 

ақпараттық қауіпсіздігі т.б. мәселелер кірді. 

Ал, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құзыретінде ақша-

кредиттік саясат, валюталық реттеу, төлем жүйелері, қолма-қол ақша 

айналымы, қаржы тұрақтылығы, бухгалтерлік есеп, соңғы инстанция 

заемдары, қаржы секторының есептері, т.б. мәселелер қалды. 

Субъектілік құрамы бойынша, Агенттіктің құзыретіне және реттеуіне 

келесілер жататын болды: банктер, ипотекалық ұйымдар, сақтандыру 

ұйымдары, сақтандыру брокерлері, бағалы қағаз нарығының субъектілері, 

микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (кредиттік 

серіктестіктер, ломбардтар, микроқаржы ұйымдары), коллекторлар, кредиттік 

бюролар, онлайн-кредиторлар. 

Агенттік қызметкерлері мемлекеттік қызметкерлер емес, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері сияқты ерекше мәртебеге ие 

болды. 

Сонымен қатар, Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен 

Агенттіктің арасындағы өзара қатынас реттелді, атап айтқанда қаржылық 

тұрақтылық бойынша Кеңестің жұмысы күшейтілді.  

Мұндай қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеудің қос мемлекеттік 

органның құзыретінде шоғырлануы банк қадағалауының алдына қойылатын 

басты міндеттердің бірі  - депозиторлардың мүдделерін қорғау қызметін 

жүзеге асыруы тиіс еді. 

Бұл арада, Заңмен енгізілетін тағы бір жаңалықты айта кеткен жөн. 2020 

жылдың 1 қаңтарынан бастап Агенттіктің құзыретіне бұрынырақта қаржы 

нарығында әрекет ететін, бірақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 

бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның реттеуіне енбейтін және 

тұтыну қарызын беретін ұйымдар, яғни кредиттік серіктестіктер мен 

ломбардтарды  Агенттіктің реттеуіне жатқызу болды.  

Г. Марченканың айтуынша, жаңа кезеңдегі реттеушілер мен 

қаржыгерлердің назарының орталығына адам мен оның қаржылық әл-

ауқаттылығы қойылуы тиіс. Банк қадағалауының миссисиясы – 

депозиторлардың мүдделерін қорғау. Яғни, жаңа Агенттіктің қызметінің 

орталығына қаржы қызметінің тұтынушысы, яғни, адам қойылуы тиіс. Біз 

бұрынырақта, адамдардың өз ақшаларын қолдануына жеткілікті дәрежеде 

назар аударған жоқпыз. Ал, бұл – экономикалық тұрақтылықтың, сонымен 
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қатар, тұтастай мемлекетте әл-ауқатты өмір құрудың ядросы. Бұл қазір 

орындалуы тиіс ақиқат [4]. 

Ендігі кезекте, микроқаржылық ұйымдар, кредиттік серіктестіктер және 

ломбардтар Қазақстан Республикасының «Микроқаржылық қызмет туралы» 

Заңына сәйкес «микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым» атты 

терминмен біріктірілді және Агенттіктің реттеуі мен қадағалауына жататын 

болды. 

Кредиттік серіктестіктер мен ломбардтар, микроқаржылық ұйымдар 

сияқты өз қызметін жүзеге асыру үшін құзыретті органда 2020 жылдың 1 

шілдесіне дейін қайта тіркеліп, есептік тіркеуден өтуі тиіс болды.  

Сонымен қатар, мұндай заңды тұлғалар құзыретті органмен бекітілетін  

тиісті микроқаржылық қызмет түріне қатысты пруденциялық нормативтердi 

және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормаларды және 

лимиттердi, оларды есептеу әдістемесін және тағы басқа ережелерді орындауы 

және басқа да нормаларды сақтауы тиіс болды. 

Кредиттік серіктестіктер мен ломбардтарды Агенттіктің реттеуінің 

аясына енгізу –реттелмеген кредиторлардың қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру 

бойынша қызметі қаупін жоюға, тұтынушылардың мүдделерін қорғауға, бір 

борышқорға шаққандағы азаматтың борыш жүктемесін ескеруге, 

борышқорлардың қарыздары туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге, т.б. 

мүмкіндік берді. 

Әрине, кредиттеу субъектілерін реттеу бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына енгізілген өзгерістер бірқатар қаржыгерлердің 

қарсылығына алып келді. 

Мысалы, кейбір қаржыгерлердің айтуы бойынша, онлайн –кредиттеу 

бағытындағы жоғары технологиялы ұйымдарды реттеу және оларға нақты 

талаптар қою оларды дәстүрлі түрдегі кредиттеу субъектілері-банктермен 

бәсекелестікке түсіреді, ал бұл соңғыларының жеңісіне алып келуі мүмкін. 

Мұндай қарсы ойлардың болуына қарамастан, жаңа Агенттік пен реттеу 

тетіктерінің тиімділігі, оның шын мәнінде қаржы нарығы тұтынушыларының 

құқықтарын қорғаудағы әрекеттерінің тиімділігін уақыт көрсететіні анық. 

Заңмен енгізілетін және 2020 жылдан бастап күшіне енетін тағы бір 

өзгеріс – Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес азаматтар 

мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет ретінде заңды тұлғалар мен жеке 

тұлғаларға қарыз беруге тыйым салу. Заңның редакциясындағы Қазақстан 

Республикасы Азаматтың Кодексінің 715-бабының 2-1 тармағына сәйкес, бұл 

тыйым салу банктік қарыздар мен микрокредиттер, жұмыс берушінің өз 

жұмыскеріне, бұрын осы жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұрған 

зейнеткерге қарыз, сондай-ақ заңды тұлғаның өз құрылтайшысына 

(акционеріне, қатысушысына) қарыз түрінде ақша беру жағдайларына 

қолданылмайды. 

Осылайша, Заңның аясында қарыз беру бойынша кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру өкілеттігі тек Агенттіктің реттеу аясына кіретін субъектілерге 
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берілетін болады. Қаржы саласындағы заңнамаға енгізілген бұл өзгерістер 

қаржы нарығындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, олардың 

мүдделеріне нұқсан келтірмеуге, қаржы саласындағы түрлі 

құқықбұзушылықтардың алдын алуға, Қазақстан Республикасы 

азаматтарының әл-ауқатын көтеруге және олардың өз қаражатына сенімді 

болуына негіз болатындығы анық. 

Осылайша, жоғарыда көрсетілген қаржы заңнамасына өзгерістер және 

тағы басқалар 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Қаржы 

саласының дамуы елдің экономикасының дамуына алып келетін басты 

алғышарт болатындықтан, жаңа өзгерістердің тиімді әрекет етуі қажет.  
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Резюме 

Финансовые рынки очень важны для современной экономики, как на национальном, 

так и на глобальном уровне. Для государства это объект регулирования, и через него 

государство управляет экономикой. 

Summary 

Financial markets are very important for the modern economy, both nationally and globally. 

For the state, it is the object of regulation, and through it the state manages the economy. 
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ҚАУІПСІЗДІКТІ НЫҒАЙТУ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ ТМД 

ЕЛДЕРІНДЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МЕН СПОРТТЫ ДАМЫТУДЫ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 
Кілт сөздер: ТМД-дағы дене шынықтыру және спорт қауіпсіздік шаралары ретінде, 

дене тәрбиесі және спорт саласындағы ұлттық заңдар, ТМД-ның үлгілік заңы, спорттағы 

допингке қарсы ЮНЕСКО-ның халықаралық конвенциясы 

 

ТМД-ға Мүше Мемлекеттердің Дене Шынықтыру Мен Спортты 
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басшыларының Кеңесі 2012 жылғы 30 мамырда бекіткен ТМД-ға қатысушы 

мемлекеттердің дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2020 жылға дейінгі 

стратегиясы (бұдан әрі - ТМД-да 2020ж. дейінгі спортты дамыту стратегиясы) 

саяси және экономикалық бағыттарды біріктіретін және үйлестіретін құжат 

болып табылады, ТМД елдерінің спортты дамыту саласындағы ортақ 

саясатының әлеуметтік-мәдени және нормативтік негіздері [1]. 

ТМД-да 2020ж. дейінгі спортты дамыту стратегиясының 1-тарау, 5-

тармағында «стратегия ТМД-ға қатысушы мемлекеттер тұрғындарының дене 

шынықтыру-сауықтыру және спорттық білім берудің ұлттық жүйелерін 

дамытуға негізделген; ТМД мемлекеттер тұрғындарының барлық топтары 

үшін салауатты өмір салтының маңызды компоненттері ретінде дене 

шынықтыру мен спортты насихаттау; қатысушы мемлекеттер арасындағы 

спорттық қатынастар, мемлекеттерде спортты сақтауға және дамытуға өзара 

қызығушылық; ұлттық спорттық және бұқаралық спорттық қозғалыстардың 

дамуы; ТМД мемлекеттердің жастарға дене шынықтыру және спорт арқылы 

патриоттық және рухани тәрбие беру саласындағы ынтымақтастығы; 

халықтың әртүрлі топтарының, әсіресе балалар мен жастардың, жастар мен 

студенттердің, қарттардың, спорт ардагерлерінің және мүгедектердің 

мүдделерін ескере отырып» [1]. 

ТМД елдерінде дене шынықтыру мен спортты дамыту үшін қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мемлекетаралық деңгейде қарастырылады, мысалы, 

байланыстарды нығайту және спорттық мұраны сақтау және жақсарту туралы 

гуманистік дүниетаным идеялары бар құжаттар, ақпараттық, 

публицистикалық материалдар тарату, мемлекеттер, халық топтары, қоғамдық 

қозғалыстар, ТМД елдерінің ұйымдары. 

Ұлттық спортты насихаттауды саяси, мәдени және спорттық дипломатия 

мәселелерінде қолдану өте маңызды. Сонымен қатар, халықаралық спорт 

ұйымдарымен қарым-қатынастарға қатысты жалпы ұстанымдарды дамыту 

спортты, әсіресе олимпиадалық қозғалысты саясаттандыруға және оған қос 

стандарттарды енгізуге қарсы тұрудың тиімді әдісі бола алады. 

Халықаралық спорт құқығы БҰҰ мен ЮНЕСКО қамқорлығымен 

халықаралық және ұлттық спорттық қозғалыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету шараларының бір бөлігіне айналуда. ЮНЕСКО-ның 2005 жылғы 19 

қазандағы Спорттағы допингке қарсы халықаралық конвенциясында (бұдан 

әрі - допингке қарсы конвенция), «спорт денсаулықты қорғауда, адамгершілік, 

мәдени және дене тәрбиесінде маңызды рөл атқаруы керек, сонымен қатар 

халықаралық түсіністік пен бейбітшілікті нығайтуға өз үлесін қосады» [2]. 

ТМД елдері «19.10.2005ж. Допингке қарсы халықаралық конвенцияны 

ратификациялау туралы» 27.12.2006ж. №240-ФЗ Федералды заңымен 

бекітілген Допингке қарсы конвенцияның қатысушылары болып табылады [3]. 

Допингке тыйым салудың халықаралық талаптары Дүниежүзілік допингке 

қарсы кодекс деп аталатын құжатқа енгізілген. Халықаралық стандарт. WADA 

2020 тыйым салынған тізімі» 01.01.2020 бастап күшіне енеді [4]. 

«Дене Шынықтыру Және Спорт Туралы» ТМД Модельдік Заңы 
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Қазіргі әлемдегі дене шынықтыру және спорт адами әлеуеттің 

гуманитарлық векторларын дамытуға бағытталған. Сондықтан, мемлекет 

аралық қатынастарда олар ТМД елдеріндегі спорттық қауымдастық пен 

спорттық қозғалыстардың қатысуына ықпал ететін трансұлттық танымал 

дипломатияның қарқындылығының факторына айналуда. 

ТМД Парламентаралық Ассамблеясының 33-ші отырысында 

қабылданған 03.12.2009 жылғы №33-23 «Дене шынықтыру және спорт 

туралы» Заңы [5] (бұдан әрі - 2009ж. ТМД-ның Модельдік заңы) мемлекеттің 

іске асырылуына құқықтық негіз жасайды. дене шынықтыру және спорт 

саласындағы саясат, ТМД-ға қатысушы мемлекеттерде осы саладағы 

заңнаманың қағидаларын ұсынады, қоғамдық қатынастарды реттейді және 

дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтің жалпы құқықтық, 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік, экономикалық негіздерін белгілейді. 

2009ж. ТМД-ның Модельдік заңының 1-бабында «оның мақсаты 

адамның жан-жақты физикалық және рухани дамуы, денсаулықты нығайту 

және аурудың алдын-алу, бос уақытын тиімді пайдалану, заманауи өмір 

жағдайларына бейімделуінде дене шынықтыру мен спорттың мүмкіндіктерін 

тиімді пайдалану үшін құқықтық база мен қажетті жағдайларды жасау, дене 

шынықтыру мен спортқа деген қажеттіліктің қалыптасуы» [5]. 

2009ж. ТМД-ның Модельдік заңының 3-бабына сәйкес «осы модельдік 

заңның міндеттері: 1) ерлер мен әйелдердің (азаматтардың) дене шынықтыру 

мен спортқа тең қол жеткізу құқығын қамтамасыз ету және қорғау; 2) дене 

шынықтыру мен спортты дамыту, халықтың дене шынықтыру, құқықтық 

резервтер мен қажетті жағдайларды жасау, халықаралық спорт жарыстарында 

сәтті өнер көрсету үшін спорт түрлері бойынша ұлттық құрамалардың 

спорттық резервтері мен спорттық командаларын дайындау; 3) жеке және 

заңды тұлғалардың дене шынықтыру және спорт саласындағы құқықтарын, 

міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін айқындау, сондай-ақ 

олардың осы саладағы қатынастарын құқықтық реттеу; 4) мемлекеттік 

органдар мен жергілікті билік органдары, атқарушы билік органдары мен 

қоғамдық бірлестіктер арасындағы дене шынықтыру және спорт саласындағы 

өкілеттіктерді бөлу» [5]. 

ТМД-ның модельдік заңдары Қазақстан Республикасының спорт 

заңнамасына кірмейді, дегенімені олар ТМД елдерінің дене тәрбиесі және 

спорт саласындағы ұлттық актілері үшін негіз болып табылады. ТМД-ның 

Парламентаралық Ассамблеясы дене шынықтыру және спорт саласындағы 

құқықтық базаны құруда белсенді рөл атқаруды жалғастыруда. 

1996 жылдан бастап 2017 жылға дейін ТМД Парламентаралық 

Ассамблеясы бірнеше ондаған модельдік заңдарды мақұлдады, оның ішінде 

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңы, олар 2009 жылдан бастап ТМД 

елдерінде дене шынықтыру және спорт туралы жаңа ұлттық заңдарды 

қабылдау мен жаңартудың құқықтық нұсқауына айналды. Ұқсас заңдар 

Қазақстан Республикасында [6], Ресей Федерациясында, Беларусь 
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Республикасында, Армения Республикасында, Қырғызстан Республикасында, 

Өзбекстан Республикасында және басқа ТМД елдерінде қабылданды. 

ТМД елдерінде қауымдастық пен бөлінбейтіндікті ұжымдық 

қауіпсіздіктің мақсаттары мен міндеттерінің қамтамасыз етілуі, сонымен 

қатар, алыс тарихи өткен ғасырда да, ХХ ғасырдың екінші жартысында да 

қалыптасқан ТМД елдерінде қалыптасқан дене тәрбиесі мен спортты 

дамытудың дәстүрлі ұлттық негіздерін сақтау арқылы жүзеге асырылады. 

Жаппай жастар қозғалысының мемлекеттік саясатының бір бөлігіне айналды. 

2014 жылдан бастап халықаралық спорттық қозғалыстың ұйымдық 

құрылымдарынан ресейлік спорт қауымдастығына саяси қысым 

факторларының кеңеюі әлемнің барлық елдерінде дене шынықтыру мен 

спортты дамыту қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы дабыл болып табылады. 

БҰҰ қамқорлығымен халықаралық деңгейде спортқа нәсілдік және саяси 

қысым жасауға тыйым салу тетігі бар, ол халықаралық спорттық 

ынтымақтастық аясында дене шынықтыру мен спорттың олимпиадалық 

қағидаларын бекітеді. 

БҰҰ Бас ассамблеясының 1985 жылғы 10 желтоқсандағы №40/45 

қабылданған «Спорттағы апартеидке қарсы халықаралық конвенция» (бұдан 

әрі - Спорттағы Апартеидке қарсы конвенция) спорттағы «саяси» және басқа 

қысымдарға қарсы тұрудың маңызды тетігі болып табылады [7]. 

Спорттағы Апартеидке қарсы конвенцияның кіріспесінде «Біріккен 

Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы спорттағы апартеид тәжірибесін 

айыптайтын бірқатар қарарлар қабылдады және нәсіліне, дініне немесе саяси 

құрамына және кемелділікке қарсы Олимпиадалық қағидатын сөзсіз 

қолдайтынын растады. спорттық іс-шараларға қатысудың жалғыз 

критерийлері спорттық көрсеткіштер болуы керек» [7]. 

Осыған орай, ТМД мемлекеттері үшін ұлттық және олимпиадалық спорт 

түрлерін жетілдіріп, оларды жаңаларымен толықтыра отырып, спорттық 

ынтымақтастықты нығайту маңызды. ТМД елдері арасындағы халықаралық 

спорттық ынтымақтастықты кеңейтудің болашақ кезеңі АҚШ пен НАТО-ның 

басқа елдері халықтар арасындағы тату көршілік қатынастарды, оның ішінде 

спорттық байланыстарды дамыту жолында жасанды түрде орнатқан 

кедергілерді жою мүмкін болған кезде басталады. 

Олимпиадалық және Паралимпиаданы қоса алғанда, халықаралық спорт 

қозғалысы, сонымен қатар жекелеген мемлекеттердің дене тәрбиесі және 

спорт саласындағы ұлттық саясаты ешқандай елге, елдер тобына, аймақтық 

қауымдастыққа немесе одаққа қарсы бағытталмайды. Оның мақсаты Біріккен 

Ұлттар Ұйымының жалпыға бірдей танылған қағидаттарына және 

халықаралық спорт құқығының жалпы қағидаттарына негізделген 

халықаралық спорт қозғалысы мен ынтымақтастықты кең қолдау болуы керек. 

ТМД елдерінде соңғы екі онжылдықта балалар мен жасөспірімдердің 

спортына қолдау көрсету, ұлттық спорт түрлеріне көмек, паралимпиадалық 

спорт түрлеріне көмек, студенттік спорт түрлерін қолдау және кәсіби спортты 

дамыту туралы заңдар қабылданды немесе әзірлену үстінде; Ұлттық құрама 
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командаларды құру тәртібі, спорттық жаттығулар және еріктілік (волонтерлік) 

және т.б. 

ТМД елдері арасындағы дене шынықтыру және спорт саласындағы 

ынтымақтастықты дамыту көптеген бағыттарға ие, оның ішінде нормативтік-

құқықтық базасын біріздендіру және үйлестіру, сонымен қатар дене тәрбиесі 

мен спортты мемлекеттік қолдау негізінде ТМД елдерінің бірыңғай жастар 

мен спорт саясатын қалыптастыру. 

«Ұлттық Спорт Туралы» ТМД Модельді Заңы 

Ұлттық және халықаралық деңгейдегі дене шынықтыру және спорт ТМД 

елдерінің орнықты және тиімді әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз 

етудің маңызды құрамдас бөлігі, адами әлеуетті дамыту құралдары, 

мәдениетаралық өзара іс-қимыл, жаһандану жағдайында ТМД елдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, серіктестік пен достық қатынастардың қазіргі 

формасы. 

ТМД Парламентаралық Ассамблеясының 2002 жылғы 26 наурыздағы 

№19-8 қаулысымен қабылданған «Ұлттық спорт түрлері туралы» модельді 

Заңы (бұдан әрі - 2002ж. модельді заң). Кіріспеде «дене шынықтыру - бұл 

ТМД-ға мүше мемлекеттер халықтары мәдениетінің ажырамас бөлігі, 

адамның үйлесімді дамуы, денсаулығын нығайту және физикалық 

белсенділігін арттыру мақсатында қоғам құратын және пайдаланатын рухани 

және материалдық құндылықтардың жиынтығы» [8]. 

2002ж. модельді заңының кіріспесінде «ұлттық спорт түрлері бәсекелік 

қызмет түрінде тарихи түрде дамыған дене шынықтырудың ажырамас бөлігі 

болып табылады; Заң ТМД елдерінде ұлттық спорт түрлерін дамытудың 

құқықтық, әлеуметтік және экономикалық негіздерін анықтайды, мемлекеттік 

органдардың, мекемелердің, ұйымдардың, меншік түріне қарамастан 

ұйымдардың, сондай-ақ шенеуніктердің ұлттық спортпен шұғылдануы 

арқылы адамдардың денсаулығын жақсартуға қатысуын реттейді» [8]. 

2002ж. модельді заңның мақсаттары мен міндеттері «ұлттық спорт 

түрлерін жеке адамның және қоғамның жан-жақты дамуы мүдделеріне 

пайдалану; ұлттық спорт түрлеріне, әсіресе балалар мен студенттерге 

басымдық беру; тәрбиелеу және білім беру жүйесінде ұлттық спорт 

түрлерімен шұғылдануды ұйымдастыру; ұлттық спорт саласындағы қызметті 

бөлек қаржыландыру мен экономикалық ынталандыруды қамтамасыз ету; 

ұлттық спорттың дамуына қатысатын азаматтардың әлеуметтік-құқықтық 

қорғалуының кепілдіктерін қамтамасыз ету» [8]. 

Бұқаралық ақпарат құралдары халықты, әсіресе жастарды – отан 

қорғаушылары мен қоғамның дені сау мүшелері ретінде дене тәрбиесі және 

спорттық даярлау міндеттерімен біріктірілген қоғамдық қозғалыстар, клубтар, 

бірлестіктер аясында ұлттық спорт идеяларын насихаттауға белсенді 

қатысады. 

Азаматтарға, әсіресе жастарға, ұлттық спорт түрлерінің болашағы мен 

беделі туралы сенімді негізді ақпарат ұсыну ұлттық қауіпсіздік шараларының 

бір бөлігі болып табылады. 
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2002ж. модельді заңның 16-бабында «жоғары жетістіктер спорты 

адамның физикалық және рухани қабілеттерін ашуға бағытталған, ұлттық 

спорт түрлеріндегі жүйелі сабақтарды, спорттық жарыстарға қатысуды 

ынталандырады, ынтымақтастық, достық пен өзара түсінушіліктің кеңеюі мен 

нығаюына қызмет етеді. ұлттар арасындағы. Жоғары дәрежелі спортшыларды 

дайындауға арналған мамандандырылған ұйымдар мемлекеттік, қоғамдық 

және жеке бола алады. Кәсіби спортшылар ресми мойындалған спорт 

федерацияларының мүшелері болып табылады» [8]. 

Жоғарыда айтылғанан ТМД елдерінің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің ажырамас бөлігі дене тәрбиесі мен спорттың, оның ішінде ұлттық және 

кәсіби спорттың әр түрін ынталандыру бойынша күш-жігерді біріктіру болып 

табылатындығын көруге болады, бұл ТМД елдері азаматтарының өмірі мен 

денсаулығын жақсарту мүдделерінде гуманитарлық ынтымақтастықтың өсуін 

тездетеді. 

ТМД-ға мүше мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясының 

жиырма тоғызыншы пленарлық отырысында 25.11.2008 жылғы №31-13 

қаулысымен қабылданған ТМД-ның «Паралимпиялық спорт туралы» Заңы 

(бұдан әрі – ТМД 2008ж. модельдік заңы) ТМД-дағы 2020 жылға дейінгі 

спортты дамыту стратегиясының мақсаттары мен міндеттеріне жауап береді 

[9]. 

ТМД 2008ж. модельдік заңының 1-бабында «Паралимпиадалық ойындар 

мүгедек спортшылар үшін тірек-қимыл аппараты, көру және ақыл-ой 

функциялары бойынша ең жоғары халықаралық спорт форумы болып 

саналады, оны Халықаралық паралимпиадалық комитет мойындайтын ұлттық 

паралимпиадалық комитеттер ұсынады. Паралимпиадалық ойындарға 

эксклюзивті меншік құқығын, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 

ұйымдастыру, өткізу, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және кез-

келген репродукция құқығын иелену арнайы, сондай-ақ оның 

Конституциясында көзделген басқа да айрықша құқықтар» [9]. 

Қазақстан Республикасында Дене Шынықтыру мен Спортты Дамыту 

Процесінде Қорғаныс Қабілеті мен Қауіпсіздігін Нығайтудың Стратегиялық 

Тәсілдері 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 қаңтардағы №168 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен 

спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын қабылданды [10] 

(бұдан әрі - ҚР Президентінің 11.01.2016 ж. № 168 Жарлығы) және «Дене 

шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 03.07.2014 

жылғы №228-V Заңы (бұдан әрі - 03.07.2014ж. №228-V ҚР Заңы) [6]. 

ҚР Президентінің 11.01.2016 жылғы №168 Жарлықтың Кіріспесінің 3-4 

абзацтарында былай айтылған «Қазіргі заманғы әлемде спорт пен саламатты 

өмір салты экономикалық дамумен бірге, азаматтардың өмір сүру сапасының 

негізгі көрсеткіштері қатарынан орын алады және халықтың әлеуметтік 

жұмыспен қамтылуының маңызды аспектісі ретінде қарастырылады әрі солай 

болып табылады. Қазақстан Республикасы - жүзден астам этнос тұратын 
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әлемдегі ірі көпұлтты мемлекеттердің бірі, олардың әрқайсысының бірегей 

айрықша материалдық және рухани мәдениеті бар, оның ажырамас құрамдасы 

тамыры тереңде жатқан дәстүрлері бар бұқаралық халықтық спорт түрлері 

болып табылады. Осылайша мемлекеттік ұлттық саясатқа көпұлтты қоғамның 

заманауи қажеттіліктері мен мүдделеріне сай келетін жаңа тұжырымдамалық 

тәсілдер қажет болып отырған, өріс алған жаһандану жағдайында спортты 

ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтатын ерекше мәні бар маңызды 

факторлардың бірі ретінде қарауға болады» [10]. 

03.07.2014ж. №228-V ҚР Заңының 2-бабында көрсетілген «Қазақстан 

Республикасындағы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттiк 

саясаттың қағидаттары мен міндеттері: барлық жеке адамдар үшiн дене 

шынықтырумен және спортпен айналысу теңдiгi және олардың жалпыға 

бірдей қолжетімділігі; халықтың әртүрлi жас топтарына дене тәрбиесiн 

берудің үздіксіздігі мен сабақтастығы; дене шынықтырумен және спортпен 

айналысудың ерiктiлiгi; дене шынықтыру-спорттық іс-шаралардың 

сауықтыру бағыты; дене шынықтырумен, әуесқой және кәсіпқой спортпен 

айналысуға тең құрмет көрсету; кемсітушілікке тыйым салу және қатігездікті, 

зорлық-зомбылықты және адамның қадір-қасиетін қорлауды насихаттауға жол 

бермеу; халықаралық спорттық жарыстарда Қазақстан Республикасының 

намысын қорғайтын жоғары жетiстiктер спортының басымдығы; бейімдік 

дене шынықтыру мен спортты дамытуға жәрдемдесу қағидаттары негізінде 

жүргiзiледi.» [6]. 
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Резюме 

 В этой статье автор отмечает, что Типовой закон СНГ в области физической 

культуры и спорта направлен на формирование единой молодежной и спортивной политики 

стран СНГ, унификацию и гармонизацию нормативной базы для обеспечения 

национальной безопасности. В интересах развития и безопасности людей и общества в СНГ 

особая роль отводится развитию национального спорта. Уточняются нормы 

международного спортивного права в области физической культуры и спорта, обеспечения 

безопасности во время занятий физкультурой и спортом и борьбы с допингом, нормы 

национального спортивного законодательства Казахстана. Стратегия развития физической 

культуры и спорта государств-участников СНГ до 2020 года основана на развитии 

национальных систем физической культуры и спортивного образования населения 

государств-участников СНГ. 

 

Summary 

In this article, the author considers the CIS model law in the field of physical culture and 

sports is aimed at unification and harmonization of the regulatory framework, the formation of a 

unified youth and sports policy of the CIS countries in order to ensure national security. A special 

role is given to national sports, which are developing in the CIS in the interests of development 

and security of the individual and society. The norms of international sports law, national sports 

law of Kazakhstan in the field of physical culture and sports, security during sports and sporting 

events, fight against doping are reflected. Strategy of development of physical culture and sport of 

the States-participants of the CIS up to 2020 is based on the development of national systems of 

physical culture and sports education of the population of the States-participants of CIS. 
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ХІХ Ғ. ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ РЕСЕЙ МЕН 

ҰЛЫБРИТАНИЯ АРАСЫНДАҒЫ «ҮЛКЕН ОЙЫН»  

 

Кілт сөздер: Ресей, Англия, Орталық Азия, Үлкен ойын, сыртқы саясат, отаршылық, 

халықаралық қатынастар,  қақтығыстар 
 

Алғаш рет «Үлкен ойын» термині ағылшын жазушысы Рудьяр 

Киплингтің «Ким» атты әйгілі романының арқасында кең қолданысқа енді. 

1901 жылы журнал нұсқасында жарық көрген бұл кітаптың сюжеті бойынша: 

азиялықтардың арасында өскен еуропалық жетім бала, Британия мен Ресей 

империялары арасында болып жатқан Орталық Азия үстемдігі үшін күреске 

кездейсоқ кіріп кетеді. Сол кезеңдегі британдық сыртқы саясаттың басты 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28996
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000168
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мақсаты басқа жаулап алушылардан «Үндістанды қорғау» мәселесі болды. 

Үндістан британдық отаршылдық империяның орталығы болды, ал оның 

жоғалуы империяның  жойылуын білдірді. Британдықтар өздерінің Үнді 

субконтинентіндегі «жанама басқару» жүйесінің жеткілікті әлсіз екенін білді, 

британдықтардың теңіз үстемдігі олардың кепілі, әрі құтқарушы күші болды. 

Құрлықта Үндістанды басып алуға күші жететін бәсекелестің пайда болуы бұл 

жүйені оп-оңай бұзуы мүмкін еді. Себебі Ресей Англиямен қарым-қатынасы 

нашарлаған сайын британдық отарларды басып алуды алға тартатын. 

Өзінің Шығыстағы ықпалын кеңейтуге себептер Ресейде де, 

Ұлыбританияда да жеткілікті болды. Ресей империясы Түркістанмен сауда 

байланысын орнатып, Ресейдің жас индустриясына қажет болған құнды 

азиялық мақта нарығын ашқысы келді. Британдықтардың көзқарасы 

әлдеқайда прагматикалық және принципсіз болды: британдық тәж пайда 

әкеліп отырған үнді отарларын ауған және түркі қарақшыларынан қорғауға, 

сонымен бірге Лондонның қызығушылық шеңберіне кіретін территорияларға 

орыс аюын кіргізбеуді көздеді[1].  

Ұлы Ойынның алғашқы шайқасы Асландуз шайқасы болды (1812 ж.). 

Өйткені ол кезде Ресейге қарсы соғысқан парсы әскеріне британдық 

офицерлер нұсқау берді. 1819 жылы бас штаб гвардиясының капитаны Н. 

Муравьев Хиуаға келіссөздер жүргізу мақсатында жіберіледі, ол жорығы  

туралы «Түркіменстан мен Хиваға саяхат» (1822) баяндамасын жазады. ХІХ 

ғасырдың басындағы Персияға қарсы соғыстар Гүлістан бейбітшілік (1813) 

және Түркменчай (1828)  шарттарына қол қоюмен аяқталды. Қазіргі Армения 

мен Әзірбайжан территориясы Ресейге қосылды. 1829 жылы орыс елшісі 

А.С.Грибоедов Тегерандағы ашулы топтың қолынан қаза табады. ИЖоғарыда 

айтылған қақтығыс барысында, Ұлыбритания Ираннан басқа, Ресейге қарсы 

соғысқан таулы аймақтардағы кавказдарды қолдай бастады («Виксен ісі», 

1836).  

ХІХ ғасырдың алғашқы үш ширегінде Ресейдің Кавказға және 

Түркістанға үдемелі қозғалысы Англияны Ауғанстанға назар аударуға мәжбүр 

етті, ол кезде Ауғанстан әлі де үнді меншігінен сикх пен синдия иеліктерінің 

кең аумағымен бөлініп тұрған болатын. Ресейлік иеліктер Ауғанстан 

шекараларына жақындаған сайын, Түркия мен Персияның әскери маңызы 

біртіндеп британдықтардың назарынан шығып, оның орнына Ресей жерлерін 

Үндістан шекарасынан бөліп тұрған Ауғанстанның маңыздылығы жалғыз 

кедергі болды. ХІХ ғасырдың алғашқы үш ширегінде Ресейдің Кавказға және 

Түркістанға үдемелі қозғалысы Англияны Ауғанстанға назар аударуға мәжбүр 

етті, ол кезде Ауғанстан әлі де үнді меншігінен сикх пен синдия иеліктерінің 

кең аумағымен бөлініп тұрған болатын. Ресейлік иеліктер Ауғанстан 

шекараларына жақындаған сайын, Түркия мен Персияның әскери маңызы 

біртіндеп британдықтардың назарынан шығып, оның орнына Ресей жерлерін 

Үндістан шекарасынан бөліп тұрған Ауғанстанның маңыздылығы жалғыз 

кедергі болды. Сол себепті де, Ауғанстанды өзіне бағындыру немесе, ең 

болмағанда, онымен күшті одақ құру, олардың үнділік иеліктерін қорғауға 
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қатысты британдық идеясының ажырамас элементіне айналды. Бірінші 

ағылшын-ауған қақтығысы (1838-1842) британдықтардың Ауғанстанға 

отарлық ықпал етуді көздеген агрессивті жоспарларымен байланысты. 

Соғыстың бірінші кезеңінде (1838 ж. күзі - 1841 ж. көктемі) ағылшын армиясы 

Кабулды және елдің бірқатар басқа қалаларын басып алып, әмір Дост-

Мұхаммед-ханды қолға түсіреді. Екінші кезеңде (1841 ж. жазы - 1842 күзі), 

тайпалық отрядпен одақта болған халықтың жаппай көтерілісінің 

нәтижесінде, жеңілістерге ұшыраған британдықтар әскерлерін эвакуациялауға 

мәжбүр болды. Жеңіліс Ұлыбритания билігін әмірді босатуға мәжбүр етті 

(1843 ж.), әскери жеңілістерін мойындатты және ұзақ уақыт отарлаудың 

экономикалық және саяси әдістерін қолдануға әкеп соқтырды[2].  

1841 жылы Ауғанстанмен соғысқан ағылшындардың маңдайшептері 

Амударияның сол жақ жағалауына жақындағаннан кейін, Бұхара әмірінің 

шақыруымен Ресейден Бұхараға тау-кен инженерлері корпусының майоры 

Н.Бутеневтен, шығыстанушы Ханыковтан, натуралист А. Леманнан және т.б 

тұратын саяси-ғылыми миссия жіберілді. 1841 жылғы Бұхара экспедициясы 

деген атпен белгілі болған бұл миссия, ешқандай саяси нәтижеге қол жеткізген 

жоқ, дегенмен оның қатысушылары Бұхара туралы көптеген құнды табиғи-

тарихи және географиялық еңбектерді жариялады, олардың арасында 

Н.Ханиковтың «Бұхара хандығының сипаттамасы» ерекше болды. 

Екінші ағылшын-ауған қақтығысы (1878-1880 жж.) Ұлыбритания 

билігінің Ауғанстанды өздерінің отарлық ықпал ету аймағына қосып, оны 

Орта Азияда Ресейге қарсы күресте плацдарм ретінде пайдалану ниеті арқылы 

туындады. Оған дейін әмір Шер-Әли-ханға Дезраэли Ұлыбритания 

тұрғындары мен әскерлерінің Ауғанстанда болуы туралы ультиматум ұсынған 

болатын. 1878 жылы қарашада әмірдің бас тартқанынан кейін британдық 

армия елге басып кіріп, Кабулды басып алды. 1879 жылдың көктемінде жаңа 

әмір Якуб-Хан Ауғанстанды Ұлыбританияға қатысты вассальды ел ретінде 

мойындаған «Гандамак» шартына қол қойды, ағылшын гарнизондары мен 

әкімшілігі астана мен провинцияларда орналаса бастады. Соғыстың екінші 

кезеңі Кабулдағы көтеріліспен басталды (1879 ж. қыркүйек), нәтижесінде 

ағылшын гарнизоны құлады. 1879 жылы 11 қыркүйекте генерал Робертс 

бастаған қосымша британдық әскерлер Кабулға келді. Табанды шайқастардан 

кейін Робертс Кабулды басып алады, нәтижесінде елде жаппай қырғын 

басталды. Якуб хан британдықтарға қашып, кейіннен биліктен бас тартты. 

Алайда, 1879 жылы желтоқсанда 60 мың көтерілісшілер армиясы астанаға 

кіріп, британдықтарды қала маңында қоршауға алды, Герат қаласын Шер-Әли-

Ханның екінші ұлы Аюб Хан бастаған көтерілісшілер күштері босатып, 

кейінірек британдықтарға Кандагарда аяусыз соққы береді. Сонымен қатар, 

Шер-Әли-Ханның жиені, бүлікшіл ханзада Абдуррахман-ханның Ауғанстанға 

қуғыннан оралған кезі еді. Уақыт өте келе ол көтеріліс жетекшілерінің бірі 

болады, ал 1880 жылдың көктемінде өзін әмір етіп жариялап,  

британдықтармен татуласады. 1881 жылдың ортасына қарай Ауғанстандағы 

барлық британдық әскерлер Үндістанға шығарылды. Тек Абдуррахманмен 
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жасалған "әмірліктің сыртқы саясатын бақылауды қамтамасыз ету" туралы 

келісім оларға белгілі бір дәрежеде өз абыройын ұстап қалуға көмектесті[3]. 

Қарулы қақтығысқа айналуға аз қалған ағылшын-орыс қатынастарының 

одан әрі шиеленісуі 1885 жылы орын алып, тарихқа Ауған дағдарысы ретінде 

енді. Генерал А.В.Комаров бастаған орыс әскері Мерв оазисін иемденіп, 

Пенждеге қарай бет алды. Британ үкіметі әмірден Ресейдің Пендже оазисіне 

келуіне тойтарыс беруін талап етті. Нәтижесінде, халықаралық дағдарыс 

туындап, Ресей мен Ұлыбритания Орталық Азияда соғыс қарсаңында болды. 

Дағдарыс ресейлік және британдық дипломатияның ат-салысуы арқасында 

тоқтатылды. Мұның бірден-бір салдары Ресей империясы мен Ауғанстан 

арасындағы шекараны демаркациялау болды, ол процесс 1895 жылы аяқталды. 

Осылайша, осы кезеңде Ресейдің ықпалы Ауғанстанның оңтүстік 

шекараларына дейін тарады, Каспий теңізінің шығыс жағалауы мен 

Гималайдың батыс бөлімдері арасындағы аумақтар Ресей империясының 

құрамына кірді[4]. 

1890-1894 жылдары Памирді басқару үшін орыс және ағылшын 

империялары арасында тағы бір бәсекелестік орын алды. 1891 жылы Хунза-

Нагар жорығы кезінде ағылшын әскері Гилгиттің маңына басып кіріп, қазіргі 

Пәкістанның солтүстігін басып алды. М.Е.Ионовтың басшылығымен орыс 

әскерлерінің экспедицияларынан кейін орыс-британдық келісім жасалды, оған 

сәйкес Памирдің бір бөлігі Ауғанстанға, бір бөлігі Ресейге, бір бөлігі Ресей 

басқаратын Бұхара әмірлігіне өтті.  

1907 жылғы Ағылшын-орыс конвенциясы немесе 1907 жылғы Ағылшын-

орыс келісіміне қол қойып, Антанта құрамына кіреді. Келісімге сәйкес Ресей 

Ауғанстандағы британдық протекторатты мойындап, ауған әмірімен тікелей 

қарым-қатынас жасамауға келісім берді. Бітімгершілікке келу, алда болғалы 

жатқан әлемдік қақтығыстар жағдайында саяси қажеттілікке айналды. Біраз 

уақыт бойы Орталық Азияға деген саяси құмарлық басылды. Бірақ аймаққа 

деген қызығушылық іс жүзінде тоқтаған жоқ, кейде ғылыми қоғамдастық 

өкілдері де бұл сұрақты қайта жандандырып отырды. 

Осылайша, «Үлкен ойын» деп Орталық Азияны иемденуге бағытталған, 

әрі ұзақ уақытқа созылған, Ресей мен Англияның арасындағы  әрі ашық, әрі 

жабық қақтығысқа айналды. 
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Резюме 

В статье рассматриваются политические конфликты, имевшие место во второй 

половине XIX века между двумя великими империями: Россией и Великобританией. 

Большая игра занимает большое место в истории дипломатии и политики. 

 

Summary 

This work examines the political conflicts that took place in the second half of the 19th 

century between the two great empires: Russia and Great Britain. The Great game has a huge place 

in the history of diplomacy and politics. 
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