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ПІКІРІ 

 

1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми және 

жалпы мемлекеттік бағдарламалармен (практиканың және ғылым мен 

техника дамуынын сұраныстарымен) байланысы. 

Діни ұйымдардың тарихын ғылыми тұрғыдан зерттеу қазіргі кезеңдегі 

отандық тарихнамадағы басым тақырыптардың бірі болып саналады және бұл 

Қазақстанның қазіргі өміріндегі діни ұйымдардың атқаратын рөлінің өсуімен 

байланысты. Сондықтан, діни ұйымдардың қазақстандық қоғамның әртүрлі 

салаларына тигізетін ықпалының күшеюіне және  қазақстандық қоғамдағы діни 

өмірдің жандануына байланысты бұл мәселеге ғылыми жағынан назар аударудың 

маңыздылығы жоғары.  Себебі, қазіргі кезеңде діни ұйымдар өздерінің әлеуметтік 

бастамаларын ұсынуға белсенді түрде қатысып,  қоғамдық үрдістерге ықпал етіп 

отыр және бұл қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы конфессиялық қатынастардың 

күрделенуіне алып келуде. Сондықтан, конфессияаралық қатынстардың 

мәселелерін тиімді шешу үшін жинақталған тарихи тәжірибені ескеруіміз қажет.  

Кеңес Одағындағы  діни ұйымдардың тарихын және мемлекеттік-

конфессиялық саясаттың негізгі бағыттарын зерттеу саяси-әлеуметтік 

құндылықтардың тарихи алғышарттары мен қалыптасу жағдайын түсінуге, өткен 

тарихи үрдістерді қайта бағалауға мүмкіндік береді. Осымен қатар, соңғы 

кезеңдердегі діни және рухани мұраға қайтып оралу тенденциясының өзі әр 

жылдардағы діни ұйымдардың тарихы мен қызметін, мемлекет пен діни 

бірлестіктердің өзара қарым-қатынастарының тәжірибесін зерттеуді талап етеді. 

Кеңес дәуіріндегі діни бірлестіктердің тарихын және діни ұйымдарға қатысты 

мемлекеттік органдардың қызметін, Қазақстандағы жалпы діни жағдайды, діни 

ұйымдардың ішкі өмірі мен әлеуметтік деңгейін жан-жақты зерттеу қазіргі 

кезеңде кейбір қателіктердің алдын алуға және мемлекеттік құрылымдар мен діни 

бірлестіктер арасында тиімді қатынастарды орнатуға мүмкіндік береді. 

Орталық Қазақстан тарихи тұрғыдан алғанда этникалық көпкомпонентті және 

көпконфессионалды аймақ болып саналады. Орталық Қазақстанның 

территориясында халықтың полиэтникалық және поликонфессиялық құрамы 

қалыптасып, әртүрлі этнос өкілдері өмір сүріп, бірқатар діни ұйымдар қызмет 

етті. Осы тұрғыдан алғанда, диссертация тақырыбының өзектілігі аймақ (Орталық 

Қазақстан) тарихының аталған мәселесіне қатысты арнайы жұмыстардың 

жоқтығымен және жаңа архив материалдарының жеткілікті түрінде зерттелуімен 



және оларды алғаш рет ғылыми айналымға енгізумен де негізделеді.  

Сондықтан, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, ізденуіші Қ.Т.Бөдеевтің 

дисертация тақырыбының өзектілігі жоғары және бұл ешқандай дау тудырмайды 

деп есептеймін.    

Диссертация тақырыбының жалпы мемлекеттік бағдарламалармен де тікелей 

байланысы бар. Атап айтқанда «Қазақстан-2050» даму Стратегиясының 3-ші 

бөлімінде түрлі әлеуметтік, этностық және діни топтардың келісімі мен 

татулығына ерекше назар бөлінген. Сондықтан, «Қазақстан-2050» мемлекеттік 

бағдарламаның міндеттерін жүзеге асыруда аталған диссертацияның маңызы бар.  

 

2.Диссертацияға қойылатын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелері. 

1 нәтиже. 1941-1991 жж. Кеңес өкіметінің дін саласына қатысты саясатына 

жан-жақты ғылыми тұрғыдан талдау жасалған. Мемлекеттің діни ұйымдарға 

қатысты саясатының мазмұны ашылған. 

2 нәтиже. 1941-1991 жж. Кеңес Одағындағы діни ұйымдардың нормативті-

құқықтық жағдайына, соның ішінде нормативті актілерге сараптамалық талдау 

жасалып, діни ұйымдардың құқықтары негізделген. 

3 нәтиже. 1941-1947 жж. Орталық Қазақстандағы діни бірлестіктердің тарихы 

және олардың қызметінің негізгі бағыттары зерттелген. 

4 нәтиже. Соғыстан кейінгі кезеңдегі (1948-1953 жж.) саяси қысым жасау 

жағдайындағы діни ұйымдардың дамуы мен олардың қызметі зерттелген, аталған 

кезеңдегі діни ұйымдардың саны мен әлеуметтік құрамы анықталып, оларға 

статистикалық тұрғыдан талдау жасалған. 

5 нәтиже. 1954-1964 жж. Орталық Қазақстандағы діни ұйымдардың тарихы 

зерттеліп, даму үрдістері анықталған. Аталған кезеңдегі мемлекетіміздің 

орталығындағы діни жағдайға, діни бірлестіктердің ішкі өміріне, діни 

ұйымдардың шеңберінде өткізілген діни рәсімдерге т.б. жан-жақты зерттеу 

жүргізілген.  

6 нәтиже. ХХ ғ. 60-80 жылдарындағы діни ұйымдардың даму ерекшеліктері 

және олардың дамуына ықпал еткен факторлар анықталған. Діни ұйымдарға 

қатысты мемлекеттік органдардың жасаған іс-шаралары мен саясаты зерттелген. 

Аталған кезеңдегі діни бірлестіктердің қызметінің ерекшеліктеріне талдау 

жасалған.   

7 нәтиже. 1985-1991 жж. өтпелі кезеңдегі діни ұйымдардың даму тарихына 

және қызметіне талдау жасалған, ресми тіркеуден өткен және заңсыз қызмет 

жасаған діни ұйымдардың саны анықталған. Аталған кезеңдегі діни 

бірлестіктердің қызметіне қатысты мемлекеттің негізгі ұстанымдары мен саясаты 

зерттелген.    

 



3.Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің (ғылыми 

қағидасының), тұжырымдары мен қорытындыларының негізделу және 

шынайылық дәрежесі. 

Қ.Т. Бодеевтің диссертациялық зерттеу жұмысымен толықтай таныса келе 

жұмыстың ғылыми құндылығы, ұсынған тұжырымдардың шынайлылығы туралы 

келесі қорытындыларды жасауға болады. Диссертациядағы әрбір тұжырымдалған 

нәтиже дәйекті түрде сипатталып берілген. 

1 нәтиже. Шынайы және дәлелденген, себебі 1941-1991 жж. Кеңес өкіметінің 

діни саясаты және оған ықпал еткен саяси факторлар тарихи фактілі 

материалдарға негізделген. 

2 нәтиже. Шынайы және дәлелденген, себебі 1941-1991 жж. діни ұйымдардың 

құқықтық жағдайы нормативті актілердің негізінде дәлелденген.  

3 нәтиже. Ізденуші қол жеткізген нәтиженің шынайылығы мен дәйектілігі 

фактілі мәліметтерге талдау жасау арқылы дәлелденген. 1941-1947 жж. Орталық 

Қазақстандағы діни ұйымдардың тарихы мен қызметі архив құжаттарын алғаш 

рет ғылыми айналымға енгізіп, оларға талдау жасау арқылы негізделген. 

4 нәтиже. Шынайы және дәлелденген, себебі 1948-1953 ж. діни ұйымдардың 

саяси қысымға ұшырауының негізгі факторлары  және діни ұйымдардың тарихын, 

қызметін зерттеу барысында фактілі материалдар мен архив құжаттары кеңнен 

қолданылған. 

5 нәтиже. 1954-1964 жж. Орталық Қазақстандағы діни ұйымдардың тарихы, 

діни ұйымдардың түрлері мен сандарын анықтада, аймақтағы жалпы діни 

жағдайды зерттеуде фактілі мәліметтерді қолдану арқылы дәлелденген және 

шынайы болып саналады.  

6 нәтиже. Шынайы және дәлелденген, себебі ХХ ғ. 60-80 жж. діни 

ұйымдардың тарихы мен қызметі, мемлекеттің діни ұйымдарға қатысты 

ұстанымдары мен саясаты барысында объективтілік принцип басшылыққа 

алынған және бұл жаңа архив құжаттары мен фактілі материалдарға негізделген. 

7 нәтиже. 1985-1991 жж. діни ұйымдардың даму ерекшеліктері, діни 

ұйымдардың түрлері мен қызметі, ішкі құрылымдық және әлеуметтік деңгейін 

зерттеу барысында фактілі материалдар кеңнен қолданылған. Сондықтан 7-ші 

нәтиже шынайы және дәлелденген.      

 

4. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің (ғылыми 

қағидасының), тұжырымдары мен қорытындыларының жаңалық дәрежесі. 

Қ.Т.Бодеевтің диссертациялық жұмысының жаңалығы берілген тақырыптың 

отандық тарихнамада осы күнге дейін зерттелмеуімен және архив материалдарын 

үлкен бөлігін алғаш рет ғылыми айналымға енгізумен айқындалып отыр. 

Сондықтан ізденушінің қол жеткізген нәтижесінің, қорытындылары мен 

тұжырымдарының жаңалық дәрежесі төмендегідей. 

1 нәтиже жаңа болып табылады. 1941-1991 жж. Кеңес өкіметінің діни 



саясатына қатысты ізденушінің өзіндік тұжырымдамалары мен қорытындлары 

шығарылған. Аталған кезең бойынша Орталық Қазақстандағы діни саясаттың 

тарихы отандық тарихнамада алғашқы рет зерттелген. 

2 нәтиже жаңа болып табылады. Өйткені, 1941-1991 жж. діни ұйымдардың 

қызметіне қатысты нормативті актілерге талдау жасау барысында ізденушінің 

дербес өзіндік көзқарастары орын алған. Нормативті актілерге салыстырмалы 

талдау жасаудың негізінде діни ұйымдардың қызметі анықталған.  

3 нәтиже жаңа болып саналады. Себебі,  ізденуші жаңа архив 

құжаттарының ауқымды бөлігін алғаш рет ғылыми айналымға енгізудің негізінде 

1941-1947 жж. Орталық Қазақстандағы жалпы діни ахуалды, соның ішінде  діни 

ұйымдардың тарихын зерттеген. 

4 нәтиже жаңа болып табылады. Ізденуші 1948-1953 жж. діни ұйымдардың 

даму тарихын жан-жақты зерттеу барысында жарияланбаған деректердің үлкен 

кешенін ғылыми айналымға енгізген және аталған мәселе бойынша ізденушінің 

өзіндік ұстанымы көрсетілген.  

5 нәтиже жаңа болып саналады. 1954-1964 жж. Орталық Қазақстандағы діни 

ұйымдардың ішкі өмірі, діни ғұрыптарды өткізу үрдістері, мешіттер мен 

шіркеулерде өткізілген рәсімдердің түрлерін зерттеу барысында жаңа архив 

құжаттарын ғылыми айналымға енгізілген және оларға деректанулық талдау 

жасалған.    

6 нәтиже жаңа болып табылады. Себебі, алғаш рет отандық тарихнамада 

ХХ ғ. 60-80 жж. діни ұйымдардың тарихы жаңа архив құжаттарының негізінде 

зерттелген және діни қайраткерлердің өмірбаяны қарастырылған. 

7 нәтиже жаңа болып есептеледі. Өйткені, жаңа архив құжаттарының 

негізінде алғаш рет 1985-1991 жж. діни ұйымдардың даму ерекшеліктеріне, 

тарихы мен діндарлардың әлеуметтік, жыныстық және жас құрамына ғылыми 

тұрғыдан зерттеу жүргізілген. Ресми түрде тіркеуден өту негізінде және заңсыз 

түрде қызмет жасаған діни бірлестіктердің санына статистикалық тұрғыдан 

талдау жасалған. Ізденушінің өзіндік пікірлері мен көзқарастары орын алған.     

 

5. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау. 

Ізденуші Қ.Т.Бодеевтің «Орталық Қазақстанның діни ұйымдарының тарихы 

(1941-1991 жж.)» тақырыбындағы диссертация жұмысының нәтижелері ғылыми-

теориялық маңызға ие. Жұмыстың құрылымы мен мазмұны алға қойған мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес келеді. Зерттеу барысында алынған нәтижелер өзінің 

жүйелілігі жағынан және ішкі бірлігі мен сабақтастығының сақталуымен 

сипатталады. Диссертациялық жұмыстың барлық нәтижелері нақты зерттеу 

әдістерін қолдану арқылы ғылыми тұрғыдан дәлелденген.  

 

 



6. Ізденушінің қол жеткізген нәтижелерінің тиісті өзекті мәселені, 

теориялық және қолданбалы міндетті шешуге бағытталуы. 

Диссертацияда қарастырылған ғылыми мәселелер теориялық және 

тәжірибелік міндеттерді шешумен тікелей байланысты. Диссертациялық зерттеу 

жұмысының қорытындылары мен нәтижелері алдымен тарихшылар, 

деректанушылар, сонымен қатар саясаттанушы мамандар үшін үлкен 

қызығушылық танытады.  

Сондықтан зерттеу жұмысының материалдары мен нәтижелері жоғары оқу 

орындарына Қазақстан тарихы, деректану, тарихнама, саясаттану мәселелері 

бойынша арнайы курстар мен арнайы семинарлар өткізгенде, орта білім беру 

мектептерінде тарих сабағында пайдаланылуы мүмкін.  

Сонымен қоса, тақырыпты зерттеу барысында алынған нәтижелер Қазақстан 

Республикасының саяси ведомство мамандары және діни ұйымдардың 

қызметкерлері үшін теориялық және қолданбалы бағытта  ұсынылуы мүмкін.  

 

7.Диссертацияның негізгі қағидаларының, нәтижелері мен 

қорытындыларының жариялануының жеткілікті толықтығына растама. 

Диссертациялық зерттеудің негізгі қорытындылары және тұжырымдамалары 

13 ғылыми мақала түрінде жарияланған. Соның ішінде 2 мақала алыс және жақын 

шетелдерде өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың 

жинағында, 5 мақала Қазақстан Республикасында өткен ғылыми конференция 

жинақтарында, 5 мақала – ҚР БҒМ Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету 

комитетінің тізіміндегі журналдарға, 1 мақала – «Scopus» базасына кіретін 

журналда жарияланған.  

 

8. Диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кемшіліктері 

Жоғарыда аталған жетістіктерімен қатар диссертацияда кездесетін кейбір 

мәселелер жөнінде келесідей ұсыныстарды және ескертулерді айтуға болады: 

1. Диссертацияда ағылшын тіліндегі шетелдік авторлардың жекелеген 

жұмыстарына сілтемелер бар екендігін ескере отырып, өзге де шетелдік ғылыми 

зерттеулерді кеңінен қолдану сөзсіз жұмысты күшейтеді деп санаймыз. 

2. Зерттеу жұмысында діндарлардың естеліктерінен құралған құжаттар 

жинағы қолданылғанымен, диссертанттың өзі интервью әдісімен діндарлардан 

сауалнама немесе әңгімелесу арқылы мәліметтер жинау зерттеудің аймақтық 

аспектісін күшейтер еді деп есептейміз. 

3. Қазіргі кезеңдегі діни ұйымдардың қоғамның дамуына тигізетін рөлі, 

сонымен қатар діни ұйымдар мен мемлекеттік органдар, әртүрлі конфессиялар 

арасындағы тиімді қатынастарды орнатудың маныздылығы жоғары. Сол себепті, 

тарихи тәжірибені ескере отырып, диссертацияның қорытынды бөлімінің соңында 

бірнеше өзіндік ұсыныстар берілсе, зерттеу жұмысының құндылығы артушы еді 

Аталған ұсыныстар мен ескертулер диссертациялық зерттеудің жалпы 



сипатына және ғылыми құндылығына нұқсан келтірмейді, жұмыстың мазмұны 

мен құндылығын төмендетпейді. 

9. Диссертацияның «Ғылыми дәрежелер беру ережелерінде» қойылған 

талаптарға сай келуі. 

Бодеев Канат Турумовичтің дайындаған «Орталық Қазақстанның діни 

ұйымдарының тарихы (1941-1991 жж.)» тақырыбындағы диссертациялық 

жұмысын толыққанды аяқталған өзіндік ғылыми зерттеу деп есептеймін. Бұл 

диссертациялық жұмыс ҚР БҒМ Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету 

комитетінің «Дәрежелерді беру қағидаларының» талаптарына толық сәйкес 

келеді, ал оның авторы философия докторы (PhD) дәрежесін алуға лайықты деп 

санаймын. 
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