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СЕКЦИЯ 1. 
 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ҚАЗІРГІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

Алимбаева Р.Т. 
к.пс.н., доцент кафедры психологии  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

Туракулов З. 
магистрант 2 курса специальности «Психология»  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Вопрос эмоционального интеллекта обладает особенной актуальностью на 

сегодняшний момент. Анализ данного явления имеет большое теоретическое и 

практическое значение, поскольку как в обыденной жизни, так и при решении 

различного рода задач эмоции играют первостепенную роль в межличностном 

общении, в принятии серьезных решений. Поэтому способность распознавать, 

воспринимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей 

является важнейшим моментом жизнедеятельности человека.   

Общетеоретические предпосылки представлений о феномене 

эмоционального интеллекта были заложены в античный период. В рамках 

античной философии эмоции впервые были выделены как особый компонент 

психики. Эмоциональный интеллект описывался как побудитель, движущий 

моральным поведением, которое сливается с силами ума и приобретает 

интеллектуализированный характер. В частности, Сократ, подчеркивая дуализм 

познавательной и мотивационной сфер, утверждает, что разум должен 

доминировать над эмоциями, в то время как переживания являются преградой 

для ума. Аристотель пишет, что существует теоретический разум, отвечающий 

за получение знаний, и практический разум, контролирующий поведение и 

эмоции человека [1]. Адекватно отражать реальность может только 

теоретический разум. Стоики Сенека и Хризипп также противопоставляли 

эмоции как негативный аспект психики и интеллект, подчеркивая особую роль 

«высшего разума» в объективной рефлексии реальности [2]. 

В период Средневековья мыслители также придерживались принципа о 

связи мышления и чувств, однако связь эта выступает качественно иной. 

Например, Д.Юм и Б.Спиноза утверждают, что эмоции влияют на 

самосознание, являясь главной побудительной силой в отличие от пассивного 
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рассудка. Ж.-Ж. Руссо пишет, что в познании главенствующая роль отводится 

аффектам, чувственные переживания влияют на когниции. Р.Декарт называет 

разум ключом к регуляции страстей. По Декарту, страсти компонентом 

когнитивной оценки действительности и зависят от точности подобной оценки, 

поэтому встает вопрос о когнитивной регуляции аффектов. Так были заложены 

основы когнитивной концепции к вопросу эмоций [3].  

Ч. Дарвин в начале ХХ века, исследуя биологическую природу развития и 

выражений аффектов, указывает на взаимосвязь мышления и эмоций. Автор 

впервые затрагивает вопрос о том, что неспособность оценивать собственные и 

чужие эмоции, равно как и регулировать их, напрямую влияет на степень 

адаптированности поведения человека [4].   

В 1908 г. впервые звучит мысль, похожая на современную трактовку 

эмоционального интеллекта. Г. Майер в труде «Психология эмоционального 

мышления» делит мышление на логическое и эмоциональное [5]. По его 

мнению, эмоциональное мышление связано повседневным функционированием 

индивида. Когнитивные процессы служат средством достижения практической 

цели. 

Фундаментальным шагом в развитии представлений об интеллекте 

выступает создание в 20-х годах ХХ века концепции социального интеллекта, 

выдвинутой  Р. Торндайком,  Д. Гилфордом,  Ч. Хантом и другими авторами. 

Социальный интеллект в качестве составной части общего интеллекта 

понимается как способность адекватно понимать окружающих и разумно 

строить свое поведение и взаимоотношения [6]. Л. Терстоун в 1938 году 

утверждает, что интеллект это не только инструмент переработки информации, 

но и регулятор поведенческой активности и аффективной сферы [7].  

О взаимосвязи и взаимовлиянии интеллекта и аффекта говорил и Д. 

Векслер в 40-х годах ХХ века. Он предложил в методы исследования личности 

и интеллекта обязательно включать исследования эмоциональных факторов 

решения когнитивных задач. Автор вводит понятие «неинтеллектуальный 

интеллект», подразумевая под этим аффективную оценку реальности и наличие 

«эмоциональных способностей» [8]. Позднее Р. Липер в своей работе об 

эмоциональном мышлении уточняет мысль Векслера, заявляя, что 

эмоциональные мысли выступают немаловажной частью общего интеллекта и 

выполняют поддерживающую и направляющую деятельность функцию.  

В 50-е годы психотерапевты и психиатры начали употреблять в своей 

практике термин «эмоциональный интеллект». К примеру, А. Эллис в рамках 

когнитивной психотерапии предлагает обучать клиентов анализировать и 

регулировать аффекты при помощи «правильных» мыслей [9].   

Фундаментальные идеи авторов различных теорий эмоций, несомненно, 

являются основой построения концепции эмоционального интеллекта. В 

частности, Л. Фестингер, Э. Клапаред – разработчики фрустрационной теории 

эмоций связывают развитие эмоциональных реакций с неудовлетворенностью  

желаний, потребностей, влечений, с ситуациями неуспеха. Эмоции здесь 

выступают не в качестве оценки внешнего фактора, а как оценка успешности 
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деятельности, исполнения желаний, удовлетворения влечений. К. Изард же 

пишет, что аффекты служат энергетическим ресурсом перцепции, поведения и 

мышления [10]. 

Когнитивистская теория аффектов гласит, что эмоция имеет когнитивную 

детерминированность. Согласно М. Арнольду, новая ситуация оценивается еще 

до возникновения эмоций, далее обстоятельства оцениваются как позитивные 

или негативные. Суждения в отношении объекта возникают раньше, чем 

соответствующие объекту эмоции и определяют силу и полюс эмоций.  

Происходит двойное оценивание: фактическое («что есть объект») и 

ценностное («что он для меня значит») [10;71]. 

Р.Лазарус в рамках когнитивно-мотивационной концепции также считает, 

что в основе аффектов лежат когнитивные оценочные паттерны. Он 

продолжает, что такая оценка лишь детерминирует полюс эмоций, но не их 

качество. Поэтому,  предполагает автор, каждая новая ситуация оценивается не 

только под углом релевантности  достижения цели, но и с позиции 

возможности совладания с данной ситуацией [10;109]. 

С.Шехтер, автор когнитивно-физиологической теории аффекта 

основывается на физиологических факторах эмоций. Эмоции возникают после 

возбуждения ЦНС и интеллектуальной оценки отправной точки возбуждения. 

Каждой эмоции соответствует специфическая ситуация, вызывающая 

возбуждение. Однако этого недостаточно, никакая эмоция не возникнет без 

когнитивной оценки ситуации [11].   

 Начало разработки эмоционального интеллекта в качестве 

самостоятельного объекта изучения связывают с концепцией  множественных 

интеллектов Г. Гарднера (1983). Отрицая неразделимость общего интеллекта, 

он выделяет несколько его видов, в том числе внутриличностный и 

межличностный интеллекты. Гарднер подразумевает под первым способность 

ориентироваться в собственной аффективной жизни, различать и обозначать 

чувства, использовать их как инструменты для управления и контроля над 

своим поведением  [12]. 

В 80-х годах теория эмоционального интеллекта продолжает обогащаться. 

Р. Стернберг описывает практическое мышление как умение приспособиться к 

ситуации, изменять ее согласно предъявляемым жизнью требованиям [13].  

Далее  выходят в свет публикации В.Л. Пейна, в которых он описывает виды и 

формы интеллекта, в том числе и эмоциональной его формы.  

Первой в истории моделью эмоционального интеллекта является модель 

Дж.Майера и П.Саловея, предложенная ими в 1990 году. П. Саловей в 1990 

году впервые вводит в научный оборот термин «эмоциональный интеллект» в 

одноименной статье. По рассматриваемой концепции, эмоции являются 

источником информации о связи человека с субъектами и объектами внешнего 

мира, истинности, характере и хронологической привязке данных связей. По 

словам авторов, эмоции затрагивают множество психологических систем – 

физиологическую, мотивационную, когнитивную и др. [14]. 
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Эмоциональный интеллект понимается как способность воспринимать и 

анализировать информацию, приносимую эмоциями – распознавать значение 

собственных эмоций и эмоций окружающих, взаимосвязь эмоций, способность 

управлять аффектами на основе когнитивных процессов, использовать 

аффективную информацию как базис для процессов мышления и принятия 

необходимых решений. Эмоциональный интеллект, по Майеру, способствует 

улучшению межличностных отношений и ведет личностному созреванию. 

Эмоциональный интеллект детерминирует наличие определенных 

способностей, участвующих в адаптивной обработке аффективной 

информации. Салауэй и Майер  утверждают, что эмоциональный интеллект 

зарождается в отношениях между людьми и связан с такими личностными 

факторами, как чуткость, теплота, сострадание, сопереживание, соучастие, 

понимание. Это те качества, которые Я. Морено объединял в термин 

«эмпатия». Авторы выделяют несколько компонентов эмоционального 

интеллекта: познание своих эмоций (принятие аффекта, самосознание); 

управление эмоциями; самомотивация к достижению цели; признание эмоций 

окружающих людей (социальная осведомленность); управление эмоциями 

окружающих [15]. 

Конечный результат эмоционального интеллекта – принятие 

интеллектуальных решений на базе рефлексии и осмысления эмоций, 

выступающих дифференцированной оценкой ситуаций, несущих  личностный 

смысл. Направляя внимание на эмоции, индивид регулирует свое поведение для 

решения актуальных проблем. Получив информацию и проанализировав ее, 

человек приходит к решению о целесообразности определенного шага, 

уместного в данной ситуации [16].  

В 2008 году была издана монография «Психология эмоционального 

интеллекта» под авторством А.В. Карпова и А.С. Петровской, в которой 

проведен анализ истории развития учения об эмоциональном интеллекте, 

подытожено состояние исследованности данного вопроса, предложены 

разработанные авторами методики его измерения. Сущность понятия 

«эмоциональный интеллект раскрывается как способность к пониманию,  

осознанию эмоциональных состояний и управлению эмоциями [17]. 

Оригинальную точку зрения на рассматриваемую проблему выдвигает А.В. 

Гуськова: эмоциональный интеллект – комплекс способностей и особое 

соотношение интеллектуальных, личностных свойств и мотивационных 

параметров. В данной структуре особое место выделено мотиву как основе 

принятия необходимых решений, целеполагания и выбора средств достижения 

цели [18].  

Взаимную связь эмоционального интеллекта и процесса принятие решения 

рассматривают А.М. Кустубаева, Е.В. Багаева. А.М.Толегенова осуществляет 

исследование эмоционального интеллекта в рамках психофизиологии, помещая 

в фокус научного рассмотрения индивидуальные различия в аффективной 

регуляции деятельности [19]. Толегенова показывает, что эмоциональный 

интеллект как умение понимать аффекты и управлять ими имеют 
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первостепенное значение в успешной деятельности, социальной адаптации, 

способности управления стрессом. 

Проведённый нами анализ литературных источников позволяет вывести 

заключение, что эмоциональный интеллект – сложный комплексный феномен, 

необходимый для интерпретации и прогнозирования реакции индивида в 

эмоциогенной ситуации и выступает эффективным инструментом анализа 

аффективной сферы индивида. Понимание, интерпретация и выражение эмоций 

является ключевой составляющей эмоционального интеллекта, т.к. управление 

эмоциями и выстраивание на его основе правильной реакции зависит от 

правильного понимания своих и чужих эмоций. В сферу данного феномена 

входят не только рациональные и эмоциональные конструкты, но и сложные 

личностные феномены. 
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Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 
 

На данный момент психология материнства, поле которое, еще не так 

хорошо изучено и разработано. Так как движение нынешнего мира, затрудняет 

понимание истинно важного, ценного для жизнедеятельности, 

многозначительно смещает ценности и роли, то в конце всего беременность 

очень часто трактуется современной женщиной как тщетное отвлечение от 

жизни.  

Изучение материнства на новом историческом этапе представляет собой 

одну из актуальных проблем, как психологии, так и смежных областей 

научного знания (педагогики, социологии, медицины и др.), т.к. обусловлено 

множеством рядом причин, в том числе демографической ситуацией, которая 

сложилась в мире на рубеже веков. По данным демографических исследований, 

понижение рождаемости и в это же время непрерывное повышение уровня 

смертности в мире приобрело характер закономерности. 

Актуальность общего психологического подхода к исследованию 

материнства, невзирая на текущие достижения в отрасли медицины, 

физиологии, гинекологии и акушерства, улучшении научного и технического 

уровня родовспоможения и неонатальных практик, психологические проблемы 

материнства и раннего детства не убавляются. Также актуальность 

исследования психологической готовности к материнству обусловлено 

противоречием меж накалом демографических проблем, взаимосвязанных с 

понижением рождаемости, массивным числом разводов и быстро 

стремительным увеличением списков детей-сирот при живых родителях, с 

возвышением числа фактов жестокого обращения с детьми и не доработками 

социальной и психологической помощи семьям, а первым делом женщине.  

Рассмотрение материнства в культурно-историческом аспекте представляет 

собой одну из областей современных исследований института материнства и 

наблюдается как исторически детерменированное, меняющее собственное 
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содержание от периода к периоду, направление. Но, невзирая на это существует 

множеств точек зрения по основным аспектам данной проблемы.  

Таким образом, мы рассмотрим некоторые из них, повторяющие интересы 

не только перинатальной психологии, а также связанные с психологической 

готовностью женщины к материнству. 

Социоцентристскую позицию изучает Элизабет Бадинтер [1]. Исследуя 

историю материнских установок, в общей сложности четырех столетий (с XVII 

до XX века), она пришла к такому заключению, что «материнский инстинкт — 

это миф». Элизабет Бадинтер не обнаружила поведения матери, 

взаимосвязанного с инстинктами, а материнское поведение связано с  

культурой, социумом, желаниями или фрустрацией. Поэтому, материнская 

любовь наполняется в разные этапы истории различным смыслом, в 

зависимости от взаимодействия общества материнства и ребенка. Исходя из 

всего этого, автор предполагает, что у женщины, в связи с ее жизненным 

сценарием и отношением социума к материнству, возможны три социальные 

женские роли: матери, жены и независимо реализующейся женщины. В 

зависимости от прогресса общества и эпохи одна из ролей могла быть 

доминирующей. 

Кросскультурные исследования материнства в нынешнем обществе говорят 

отом, что модели семьи, детства и ценностей, принятых в определенной 

культуре, влияет на материнское поведение и переживания женщины. 

Таким образом, материнство — это одна из социальных женских ролей, 

следовательно, даже если потребность быть матерью и заложено в женской 

природе, общепринятые нормы и ценности оказывают определяющее 

воздействие на проявления материнского отношения. 

Проблема психологической готовности женщин к материнству имеет 

большое значение. Актуальность проблемы исследования заключается в том, 

что рождение ребенка в молодой семье, до сих пор, является делом случая, 

тогда как, в последнее время, перинатальными психологами все чаще 

обсуждается вопрос, что беременность необходимо планировать. Это связано с 

тем, что не все молодые женщины готовы нести бремя ответственности за 

новорожденного. Поэтому, чтобы беременность не была проблемой для 

молодых женщин, необходимо изучить психологическую готовность к 

беременности у них. Ведь семья, в первую очередь, должна соответствовать и 

удовлетворять потребности ребенка, если она его ожидает. Другими факторами 

могут являться и то, что молодые люди учатся или делают карьеру и у них, 

естественно, на этот период жизни, приходится достаточно большая нагрузка, 

что также может негативно сказаться на беременности женщины.  

Таким образом, психология материнства — одна из наиболее сложных и 

мало разработанных областей современной науки. Также актуальность ее 

изучения продиктована противоречием между остротой демографических 

проблем, связанных с падением рождаемости, огромным числом 

распадающихся семей, лавинообразным увеличением числа сиротеющих детей 

при живых родителях, с ростом числа случаев жестокого обращения с ребенком 
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и не разработанностью программ социальной и психологической помощи 

семье, и в первую очередь женщине, ожидающей ребенка. 

Одной из гарантий благополучного окончания беременности является 

психологическая готовность к ней, фундаментальная часть которой должна 

быть необходимым элементом планирования беременности. Психологическая 

готовность к материнству сопряжена с несколькими факторами: общее 

состояние здоровья, возрастная категория, наличие воспитания, уровень 

образования, моральные качества женщины, наличие в ее жизнедеятельности 

мужчины, с которым она планирует воспитывать ребенка [2]. 

 Подготовленность к материнству рассматривается не только лишь в 

желании зачать и родить ребенка, но и воспитать гармоничного и развитого 

человека, выстоять на этой дороге немалые трудности. Молодая женщина, 

готовая к материнству, соглашается принести в жертву себя, свою карьеру, 

жизненное хобби и даже здоровье ради собственного ребенка.  

Детский психолог Брутман В.И. исследует готовность к материнству, как 

способность устроить надлежащие условия для развития ребенка, которые 

определяются в отдельной связи отношения к малышу [3]. А решимость или 

нерешимость автор соединяет с ценностью младенца для матери.  

Брутман В.И. осмысливает психологическую готовность к материнству как 

стадию развития осознания себя как личности, процедура выстраивания 

смысловых граней между мамой и дитем. Явление «шевеления ребенка» 

изучается психологом в форме важнейшего психологического итога 

трансформации сознания, ценностной области женщины.  

В готовности к материнству имеет место быть существенное значение и 

полная причастность женщины к развитию эмбриона, собственный образ 

жизни. Чувство ответственности, образуется при безусловной любви, принятии 

себя в роли матери; женщина не только должна быть ответственна перед 

ребенком, но, и обязана осознанно отдавать себе отчет в том, совпадают ли ее 

мотивы, цели и  ценности в этом главном выборе, пришедшим в ее жизнь. Мать 

должна быть стойка к, возникающим неприятностям и сложностям, в жизни с 

ребенком, способна правильно с ними справляться и их устранять. 

 Беременность доставляет безусловное влияние на женский организм, а  

прежде всего на психоэмоциональное состояние матери. Немаловажно в период 

беременности решать вопросы, которые беспокоят беременную, и ее отношение 

к предстоящему  деторождению.   

Роды для женщины являются периодом возникновения перемен, к которым 

она должна быть готова. То есть женщине необходимо быть готовой к роли 

матери, также необходимо осознанно возлагать на себя исполнение 

материнских обязанностей. 

Множество авторов (О.В.Баженова, Л.Л.Баз, О.А.Копыл; С.Ю.Мещерякова; 

В.С.Мухина; Г.Г.Филиппова ; В.И.Брутман, А.Я.Варга, И.Ю.Хамитова), 

рассматривающих этот вопрос, полагают, что готовность к материнству 

основывается на всей длительности жизни женщины.  
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В теории С.Ю.Мещеряковой [4] психологическая готовность к материнству 

изучается как специфическое индивидуальное образование, фундаментальной 

образующей которого выступает субъект-субъектная ориентация 

применительна к еще не родившемуся младенцу. 

Ощущение эмоционального комфорта доказывает благоприятное состояние 

ребенка в системе «Я—Мир» и выступает неотъемлемым условием его 

формирования. Оно также вырабатывается положительным эмоциональным 

отношением матери, динамично выраженным в ходе взаимодействия с 

ребенком. Несоблюдение такого поведения матери (различные формы 

эмоциональной депривации) приводит к ухудшению психического развития 

ребенка, причем во всех областях. 

Е.В. Матвеева представляет психологическую готовность к материнству как 

своеобразное личностное образование, которое содержит в себе три блока 

готовности: социально-личностный блок; когнитивно-операционный блок и 

блок потребностно-мотивационной готовности к материнству.  

Потребностно-мотивационная готовность к материнству представляет 

собой необходимость в материнстве и включает в себя потребностно-

эмоциональный и ценностно-смысловой элементы. Потребность в материнстве 

- интегративная потребность. Она предполагает рефлексию собственных 

состояний и стремление к их переживанию в ходе общения с ребенком и не 

ограничивается желанием иметь ребенка.  

Потребностно-эмоциональная готовность к материнству отвечает за  

позитивную сторону отношения женщины к беременности и настроенность (без 

тревоги) на роды, эмоционально-положительный образ ребенка, желание 

оберегать его, приятно-счастливое отношение к роли матери. Ценностно-

смысловая готовность к материнству определяет понимание женщиной крайне 

высокого уровня ценности ребенка и материнства в окружении других 

ценностей, «правильные» представления о значении детей и материнства. 

 Содержание когнитивно-операционного блока составляют знание 

женщиной своих материнских функций, знание о психофизиологических 

особенностях в период беременности, знание о родах и об особенностях 

воспитания и развития детей, представление о некоторых операциях общения и 

взаимодействия с ребенком и ухода за ним, знание о грудном вскармливании. 

 Блок социально-личностной готовности к материнству представляет собой 

развитие половой самоидентификации женщины, установки на тенденцию 

воспитания ребенка, понимание важных для развития ребенка индивидуальных 

особенностях матери, позитивное ощущение собственной родительской роли, 

осознание ответственности за развитие ребенка и собственную материнское 

положение, стремление преодолевать сложности, связанные с рождением и 

воспитанием ребенка. 

Подводя итог, можно сказать, что имеются три уровня психологической 

готовности к материнству: 



14 
 

1) низший уровень готовности к материнству, который характеризуется 

существованием сомнений в принятии решения иметь ребенка, негативных 

чувств и переживаний в период беременности; 

2) средний уровень: у таких матерей присутствует двоякая установка на 

воспитание (они не будут часто брать ребенка к себе на руки, не собираются 

придерживаться кормления по часам и т.д.); 

3) высокий уровень: такие женщины не чувствуют сомнения в принятии 

решения иметь ребенка, ощущают себя счастливыми, узнав о беременности. 

Как было выяснено во многих исследованиях (О.В.Баженова, Л.Л.Баз, 

О.А.Копыл, М.И.Лисина[5], С.Ю.Мещерякова, В.С.Мухина, Г.Г.Филиппова, 

С.С.Савенышева [6]), последующее поведение матери после рождения ребенка, 

ее умение обеспечить ребенку ощущение эмоционального комфорта, 

непосредственно пересекаются с психологической готовностью женщины к 

материнству.  

Большинство авторов (В.И. Брутман, Е.М. Матвеева и др.), изучающих 

проблему готовности к материнству, полагают, что готовность к материнству 

формируется на протяжении всей длительности жизни. На этап формирования 

оказывают влияние как биологические, так и социальные факторы, потому как 

готовность к материнству имеет, во-первых, огромный инстинктивный 

фундамент, во-вторых – представляет собой  индивидуальное образование, 

которое отражает весь предыдущий опыт ее взаимодействий с собственными 

родителями, приятелями, мужем и остальными людьми. 

Исследование готовности к материнству в последние годы ведется в 

различных областях, но при всем многообразии подходов к изучению данной 

темы системного исследования связи готовности к материнству, реального 

материнского поведения и развития ребенка не осуществлялось. В связи с этим 

вопрос о ведущем факторе, обеспечивающем эту связь, остается открытым. 

Таким образом, под психологической готовностью к материнству мы будем 

понимать специфическое личностное образование, фундаментальной 

образующей которого является субъект-субъектная ориентация в отношении к 

еще не родившемуся ребенку, которое после рождения ребенка продуцируется 

в реальное материнское поведение. 
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Соңғы жылдардағы халықаралық және ішкі жаңалықтарды бақылай 

отырып, біз мұсылмандар мен исламға қатысты ең жағымсыз көңіл-күйді 

қалыптастыратын ақпаратпен бетпе-бет келеміз. Өздерін Ислам дінін 

ұстанушыларға жатқызатын адамдар тарапынан адамгершілікке жатпайтын 

қатыгездік, шектен тыс агрессия, діни фанатизм мен экстремизм фактілері 

туралы мәліметтер қалың бұқараға дейін жеткізіледі. Нәтижесінде халықтың 

негізгі бөлігінде мұсылмандарға деген теріс көзқарас қалыптасады. "Исламдағы 

толеранттылық туралы көзқарастар ең қайшылықты" деп естуге болады. 

Мұның бар-жоғын түсіну үшін, ең алдымен, исламдағы толеранттылықтың 

(басқа адамдардың көзқарастарына төзімділік) нақты дәрежесін зерттеу қажет. 

Астын сызу керек жол бермеу тікелей ұқсастыру қылықтарының әлдебір діни 

қатынастағы индивидтердің ең діні. Көбінесе тар ойлау, сауатсыздық немесе 

психикалық теңгерімсіздік исламның талаптарын орындау арқылы түсіндірілуі 

мүмкін. Мұндай түсінік айқын қате түсінік болып табылады, өйткені исламдағы 

толеранттылықтың мәні шын мәнінде Ислам модерацияға, мейірімділік пен 

жомарттыққа шақырады. Айта кету керек, кейде агрессивті мінез-құлық 

әрқашан "діни тамырларға"ие бола бермейді. Мұндай мінез-құлықты діни 

ережелермен негіздеу белгілі бір адамның нақты психологиялық мәселелерінің 

көрінетін бөлігі, "қабығы" болуы мүмкін. Қол жеткізу үшін басым объективті 

статистикаға жүгінсек, ислам первоисточникам: Корану мен Суннаға. Құран 

мен Сүннеттен туындайтын исламдағы толеранттылықтың идеологиялық 

негіздері келтірілген. 

Исламдағы толеранттылықтың маңызы. Ислам діні пайда болғаннан бері 

жеңілдікке негізделген. Пайғамбарымыз (с.а.с.) айтты - дін - дінмен жеңілдігі 

ауыр болмайтын адам үшін ғана дау тудырмайды [1]. Толеранттылық, жеңілдік, 

қарапайымдылық пен мейірімділік жалпыға бірдей және мәңгілік исламға 

сәйкес келеді. Бұл оны барлық уақыттар мен халықтарға қолайлы етеді. 

Толеранттылық оның жан-жақтылығымен синоним болып табылады. Құран 

мен сүннеттегі шақыру осыны растайды. Олардың мәтіндері адамдарды бір 

тудың астына бірігуге, бір-бірімен исламның мәңгілік нормасы бойынша 

тақуалыққа сай бәсекелесуге шақырады. Алла Тағала айтты: «Әй адам баласы! 

Шүбәсыз сендерді бір ер, бір әйелден (Адам, Хауадан) жараттық. Сондай-ақ 

бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық. Шынында Алланың 

қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Шәксіз Алла толық білуші, әр нәрседен 

хабар алушы» [2]. 
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Ислам өмірдің барлық салаларында, адамға Жаратқан Иеге қатысты, оның 

өзгелермен қарым-қатынасында, сондай-ақ барлық тіршілік иелерімен қарым-

қатынасында қажетті стандарттарды бекітті. Бұл нормалар алғашқы табиғатқа 

және адам санасына қатысты. Олардың жеңілдігі, төзімділігі және икемділігі 

бар. Бұл қасиеттер діннің негіздерімен байланысты исламның керемет 

сипаттамалары болып табылады және олардың қолданылуын ешқандай кедергі 

тоқтата алмайды. Мұсылман күшінің ең шыңында төзімділік осы діннің ұраны 

болды. 

Қасиетті Құранның мәтіндерінде адамдар арасындағы айырмашылық жер 

бетінде адам болғанша болады деп айтылған. Адамның мораль мен 

қасиеттеріндегі әртүрлілік құдайдың алдын-ала жазған тағдырынан туындайды. 

Алла Тағаланың заңы оны жасаудан көрінді. Адамдар тілде және терінің 

түсінде, сондай-ақ ақидада әр түрлі жаратылған. Демек, мұсылман осы 

нақтылық аясында өмір сүруі керек, ол туралы көптеген өлеңдер айтылады, 

мысалы, Алла Тағаланың келесі сөзі: – «(Мұхаммед Ғ.С.) егер Раббың қаласа 

еді, әрине жер жүзіндегілердің барлығы түгелдей иман келтірер еді. Адамдарды 

иман келтіруге сен зорлайсың ба» [3]. Және тағы Алланың сөзі: – «(Мұхаммед 

Ғ.С.) егер Раббың қаласа, адамдарды бір-ақ үммет қылар еді. Олар үнемі 

қайшылықта тұруда. Бірақ Раббыңның мәрхамет еткені басқа. Оларды сол үшін 

жаратты. Раббыңның: “Әрине тозақты бүкіл жындар және адамдармен 

толтырамын” деген сөзі тура шықты» [4]. 

Доктринадағы толеранттылық. Ислам - доктринада, ғибадатта, дінді 

қабылдауда, білім беруде және барлық заңнамада толеранттылық діні. Оның 

сенімі күрделі философияға, алғашқы ақыл-ойға абсолютті бағынуға немесе 

қайшылыққа негізделген емес. Құран Кәрім адамға тәуелсіз ойлау және жердегі 

аспан патшалығы үшін шешім қабылдау еркіндігін берді. Ол адамдарды тек 

Аллаға сенуге шақырады. Қасиетті Құранда баршаға түсінікті, иманға 

шақыратын көптеген аяттар бар. Бұл өлеңдердің әрқайсысы құмарлықтар мен 

еліктеушіліктен бас тартуға шақырады және адам санасына, олардың алғашқы 

мәніне жүгінеді. Сонымен қатар, бұл өлеңдер адамды сенуге мәжбүр 

етпейді.Алла Тағала былай дейді: «Бұл ақиқат (Құран) Раббыларыңнан” де. 

Сонда кім қаласа сенсін. Расында Біз, залымдар үшін дуалдары қоршап алатын 

тозақ оты әзірледік. Егер олар су сұрап жалбарса, еріген Кен тәрізді беттерді 

қуыратын бір су беріледі. Ол нендей жаман сусын, әм нендей жаман орын» [5]. 

 Қасиетті Құранда егер ақыл-парасат пен дұрыс мінез-құлық иелері ақыл-

ойларын басқарып, олардың алғашқы табиғатына жауап беріп, еліктеудің 

кесірінен арылса, олар өз еріктерімен және саналы түрде осы дінге келетіндігін 

білдіретін аяттар бар. 

Қасиетті кұранды оқыған адам исламның ең басты мәселесі-монотеизм 

туралы толеранттылықтың мәнін біледі. Құран оны жеңіл түсіндіру стилінде 

ұсынады. Бұл әр ойлы адамға түсінікті және адамдар оларды оңай сезінетін 

және түсінетін етіп сенімнің шындығын дәлелдейді. 

Ислам мемлекетінің бүкіл тарихында, оның күші мен әлсіздігі кезінде 

мұсылман емес адамдар осы мемлекеттің ішінде өмір сүрді, олар өздерінің 
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сенімінен бас тартуға және Исламды қабылдауға мәжбүр болмады. Исламдағы 

ең маңызды ереже-дінге мәжбүрлеу жоқ. Сондықтан Ислам мемлекетінде 

мұсылман емес адамдар (симмиялар және басқалар) өмір сүрді және олардың 

діндері мен діндеріне ешкім қол тигізбеді [6]. 

Ислам қарсыластарын қудалаумен, олардың құқықтарын қорғаумен және 

оларды зорлық-зомбылық арқылы сенімді ауыстыруға мәжбүрлеумен 

айналыспайды. Ислам олардың мүлкіне, ар-намысына және өміріне қауіп 

төндірмейді. Бұл саладағы Ислам тарихы-жер бетіндегі ең жарқын тарих [7]. 

Әрине, Факих – мұсылман теолог ғалымдарының пікірінше, егер біреу 

исламға еріксіз жүгінсе, онда оның исламы дұрыс болмайды. Ал-Муганни 

былай дейді: егер қандай да бір зиммий (христиандар мен яһудилердің 

мұсылман емес адамы) немесе мустаман (Ислам мемлекетінде келісім – шарт 

негізінде өмір сүретін адам) исламға күшпен жүгініп, мұсылман болса, онда 

оның Исламды өз еркімен қабылдағаны дәлелденген кезде ғана расталған 

болып саналады [8]. Сондықтан, егер ол мәжбүрлеу жойылғаннан кейін дініне 

қайта оралса, онда бұл қылмыс деп саналмайды. Оны өлтіруге немесе исламға 

мәжбүрлеуге болмайды. Ибн Кудама осы мәселе бойынша улемдердің ортақ 

пікірін айтады – егер зиммий немесе мустаъаман өзінің шарттық 

міндеттемелерін сақтаса, онда оны өзіне міндеттеме алмаған нәрсеге 

мәжбүрлеуге болмайды [9]. 

Қарым - қатынастағы төзімділік. Қарым - қатынас саласында 

толеранттылықтың керемет суреттері бар. Ислам конверсияға төзімділікті берік 

негізде қалыптастырды. Ол өзіне дейінгі діндерге нұқсан келтірмейді. Ислам 

мұсылманға мұсылман мен мұсылман емес адамға құрметпен және 

жұмсақтықпен қарауды, көршілерімен жақсы қарым-қатынас жасауды, оларды 

қонаққа шақыруды және қонаққа баруды, отбасылық және туыстық 

байланыстарды нығайту үшін олармен туыстық қатынасты құруды бұйырды 

[10].  

Ислам мұсылман еместерге материалдық көмек көрсетуді, мұсылмандарға 

зекет беруді, мұсылман еместерге ештеңе беруді немесе олардан сыйлықтар 

алуды, қиын сәттерде оларды жұбатуды, науқастарына баруды, баланың 

туылуына, үйлену тойына орай оларды құттықтауды, олардың сүйікті 

есімдеріне жүгінуді бұйырады. 

Ислам дініндегі толеранттылық та болып табылады қарсыласпен әділ болу, 

бұл үлкен марапаттаудың тақуалықтың дәлелі. Алла Тағала айтты: «Әй 

мүміндер! Алла үшін куәлікте туралық үстінде мықты тұрыңдар. Және бір 

елдің өшпенділігі сендерді әділсіздікке тартпасын. Әділдік істеңдер. Сол 

тақуалыққа жақынырақ. Және Алладан қорқыңдар. Күдіксіз Алла не 

істегендеріңнен толық хабар алушы» [11]. 

Сондықтан шариғатпен және ислам тарихымен танысқан адам тек Ислам 

мемлекетінде ғана құқықтар мен міндеттерге деген құрмет қамтамасыз етілген 

қоғам құрылғанын көреді. Ислам мемлекетінің таңы мен күшінің шыңында оны 

ғалымдар, жазушылар, ғылым мен өнердің әртүрлі салаларындағы мұсылман 

емес дәрігерлер құрды. Егер исламның толеранттылығы мен оның қорғауында 
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өмір сүргендерге деген қамқорлығы болмаса, мұндай адамдар мен олардың 

еңбектерінің пайда болуы мүмкін еді. 

Бұл діннің күші, оның стильдерінің дұрыстығы ислам қоғамында диалог, 

бостандық пен шығармашылық үшін қолайлы негіз тапты [12]. Құран мен 

Сүннеттің кейбір үзінділерін контексттен алып тастап, оларды мұсылман 

еместерге деген көзқарастарында қолданғысы келетіндер исламның бағыты мен 

оның табиғаты туралы түсінуде қателеседі. Бұл мәтіндер Құран мен Сүннеттен 

болуы керек, мұсылмандар мен мұсылман еместер арасындағы қатынастарды 

орнатады. Толық контекстте алынды және дұрыс түсіндіруде қолданылды. 

Алла Тағала айтты: «Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар, әке-шешеге 

жақсылық істеңдер, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге қамқорлық жасаңдар, 

адамдарға көркем сөз сөйлеңдер...» [13]. 
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Маскүнемдік дегеніміз не? Әлеуметтанулық сөздікте ол былай 

сипатталады: алкогольді жүйелі қолданумен байланысты созылмалы ауру. Дерт 

алкогольге физикалық және психикалық тәуелділікте, психикалық және 
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әлеуметтік жағынан, ішкі ағзалардың тозуы, патологиясы, зат алмасу, орталық 

және перифериялық жүйке жүйесі, алкогольдік психоздарда көрінеді [1]. 

Алкоголизм, немесемаскүнемдікөте маңызды әлеуметтік проблема болып 

табылады. Себебі, күнделікті өмір көрсеткендейжол-көлік оқиғаларының, 

құқық бұзушылықтардың, өзін-өзі өлтіру әрекеттерінің едәуір бөлігі алкоголь 

әсерінен жасалады. Мысалы, Америка Құрама Штаттарының көптеген 

қалаларында тонау мен мүлікке қатысты қылмыстардың тұрақты өсуі 

байқалады. Бұл тонаудың кейбіреуі – шамамен 15 пайызы алкогольді ішуге 

байланысты болды. Алкоголь тонаушының үмітсіздік сезімін күшейтіп, оны 

біреудің ақшасын немесе мүлкін ұрлауға мәжбүр етуі мүмкін. Біреуді тонаудың 

салдары қатал және түрмеге қамауға, қылмыстық айып тағуға, айыппұлдарға 

және басқа да заңды қиындықтарға әкеледі. Жыныстық зорлық-зомбылық-бұл 

жанасу және жыныстық қатынасты қамтуы мүмкін үрдіс. Жыныстық зорлық-

зомбылық пен зорлаудың 37 пайызын мас күйінде құқық бұзушылар жасайды 

деген болжам бар. Қате шешімдер мен бұрмаланған пікірлер агрессия мен 

дұшпандықпен бірге адамға және оның қоршауына да қауіпті. Ауыр 

шабуылдардың шамамен 27 пайызын алкогольді ішкен адамдар жасайды. Ауыр 

шабуыл дегеніміз-басқа адамға дене жарақаттары сияқты салмақты дене 

жарақаттары үшін кінәлі болу. Егер қару туралы айтатын болсақ, қылмыстық 

айыптау әлдеқайда қатал [2].  

 Жалпы, алкогольді тұтыну ауру мен жарақаттың 60-тан астам түрі 

арасында себеп-салдарлық байланыс бар. Алкоголь өңеш қатерлі ісігі, бауыр 

қатерлі ісігі, бауыр циррозы, кісі өлтіру, эпилепсия және жол-көлік 

оқиғаларының шамамен 20-30% құрайды [3]. 

Алкоголь адамның танымдық функцияларына зиян келтіреді, оның ойлау 

қабілетін, пікірлерін мен өзін-өзі бақылауын төмендетеді, шешім қабылдау 

дағдыларын нашарлатады және қауіпті мінез-құлыққа бейімділігін арттырады. 

Сондай-ақ, Алкоголь адамның эмоционалды және психикалық күйіндегі 

теңгерімсіздікті күшейтіп, агрессивті немесе қарама-қайшылықты мінез-

құлықты дамыту мүмкіндігін арттырады. Бұл факторлардың жиынтығы адамды 

зорлық-зомбылыққа немесе қылмысқа осы әрекеттерді жасаған адам ретінде 

немесе құрбан болған адам ретінде тарту қаупін арттыруы мүмкін. 

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы(ДДСҰ) мәліметтері бойынша, 

Молдова алкогольді тұтыну бойынша әлемде бірінші орында. Қазақстан 

рейтингте 76-шы орында, Қытай-83-ші, Қырғызстан-96-шы, Түрікменстан-107-

ші, Тәжікстан-131-ші, Өзбекстан-138-ші орында. ДДСҰ көрсеткендей, Орта 

Азия Қазақстан – алкогольді ең көп тұтнатын ел, Орта Азияға қарамасақ, 

дүниежүзінің 195 елдің ішінде біз 76-шы орынды иеленіп тұрмыз. Бұл – 

мемлекетіміздің ең маңызды мәселеге шапшаң айналып жатқанының көрінісі. 

Алайда, бізде әлі күнге дейін халықты осы зұлымдықтан әлеуметтік қорғау 

шаралары әзірленбеген, шамадан тыс ішушілердің өздеріне де әсер ету 

шаралары белгіленбеген [4]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, 

алкогольді теріс пайдалану салдарынан әлемде жыл сайын 2,5 миллионға дейін 
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адам қайтыс болады. Алкогольді тұтыну деңгейі бойынша Қазақстан әлемнің 

195 елдің ішінде 76-ші орында (жан басына шаққанда~11 литр спирт) және 

Орталық Азия елдері арасында бірінші орында. Алкогольге байланысты 

себептерден жыл сайын 15-29 аралығындағы 320 000 жас адамдар қайтыс 

болады, бұл осы жас тобындағы барлық өлімнің 9% құрайды [5]. 

Енді маскүнемдіктің әлеуметтік өмірдің ең негізгі институтына қалай әсер 

ететіне көз жүгіртейік. Күнделікті өмір тәжірибесінен көріп отырғанымыздай 

ол: 

- Ішімдік баланың ата-анасы, серіктесі ретінде қалай жұмыс істейтінін, 

сондай-ақ оның үй шаруашылығына қалай үлес қосатындығын нашарлатуы 

мүмкін. Бұл олардың балаларына ұзақ уақыт әсер етеді, мысалы, үйдегі апаттар 

мен зорлық-зомбылық. Мысалға, Украиналық иттермен өмір сүрген қыз туралы 

қорқынышты оқиға. Оксананың маскүнем ата-анасы оған қамқор бола алатын 

жағдайда бола алмады. 

- Аналар жүктілік кезінде ішетін болса, балалар ұрықтың алкоголь 

спектрінің бұзылуымен (FASD) ауыруы мүмкін. Туылғаннан кейін ата-

аналардың ішуі баланың зорлық-зомбылығына, әлеуметтік, психологиялық 

және экономикалық ортаға әсер етуіне әкелуі мүмкін. 

- Ішімдік тұтынудың отбасылық өмірге әсері басқа отбасы мүшелері үшін 

мазасыздық, қорқыныш және депрессия сияқты маңызды психикалық 

проблемаларды қамтуы мүмкін . 

- Үйден тыс ішу үйде аз уақытта болуды білдіреді. Алкогольді сатып алуға 

және емдеуге кететін қаржылық шығындар , сондай-ақ жоғалған жалақы басқа 

отбасы мүшелерін жоқшылыққа ұшыратуы мүмкін.  

- Ерлер ішкен кезде көбінесе аналарына немесе серіктестеріне әсер етеді, 

олар үй шаруашылығының кірісіне көбірек үлес қосуы керек. Және де алкоголь 

ішу  зорлық-зомбылық немесе ВИЧ-инфекциясы қаупін арттырады. 

Маскүнемдіктің біздің өміріміздің тағы бір аспектіне – жұмысқа да теріс 

әсерін тигізеді. Мысалы, қызметкердің ішімдік ішуі әдеттегідей ұйымның 

үлкендігіне немесе кішілігіне қарамастан компанияларға әсер етуі мүмкін. 

Жұмыс орнындағы маскүнемдік жұмыс берушіге өте қымбатқа түседі. Ішімдік 

ішу қызметкерлердің жарақат алу мүмкіндігін арттырып қана қоймай, 

өндірістегі жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, алкоголь 

қызметкердің жұмысында шоғырланудың және үйлестірудің болмауына әкелуі 

мүмкін. Бұл өнімділікті төмендетеді, бұл өз кезегінде бизнес мақсаттары мен 

міндеттеріне әсер етеді. 

Маскүнемдіктің басқа да жағымсыз жақтарын айта кету керек, Дүние 

жүзінде жыл сайын 3 миллион өлім алкогольді зиянды қолданудан болады, бұл 

барлық өлімнің 5,3% құрайды; Алкогольді зиянды қолдану 200-ден астам ауру 

мен жарақат жағдайында себепші фактор болып табылады; Жалпы алғанда, 

ауру мен жарақаттанудың дүниежүзілік ауыртпалығының 5,1% -ы алкогольге 

тәуелді, бұл мүгедектікке бейімделген өмір жылдарымен өлшенген; Алкогольді 

тұтыну өмірдің ерте кезеңінде өлім мен мүгедектікті тудырады. 20-39 жас 

тобында өлімнің жалпы санының шамамен 13,5% алкогольге тәуелді; 
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Алкогольді зиянды қолдану мен бірқатар психикалық және мінез-құлық 

бұзылыстары, басқа жұқпалы емес жағдайлар, сондай-ақ жарақаттар 

арасындағы себеп-салдарлық байланыс бар; Зиянды ішу мен туберкулез сияқты 

жұқпалы аурулардың, сондай-ақ АИТВ / ЖИТС-тың өтуінің арасындағы соңғы 

себеп-салдарлық байланыс орнатылды; Алкогольді денсаулыққа тигізетін 

зардаптарынан тыс, жеке адамдарға және жалпы қоғамға елеулі әлеуметтік 

және экономикалық шығындар әкеледі [6]. 

Алкоголизм ауру ретінде әлеуметтік апат екені түсінікті. Алкогольге деген 

құштарлықтан адам жойылып, ұйымдасқан қоғамнан шығып, отбасын, 

жұмысын, әлеуметтік жағдайын жоғалтып, қоғамның құлдырауына айналады. 

Маскүнемдік жаппай болған кезде, тұтастай алғанда қоғам дауылдағы кеме 

сияқты қатты шығынға ұшырайды. Бұл біз мүмкіндігінше тезірек әрекет етуіміз 

керек дегенді білдіреді. ДДСҰ айтуынша, елдерге алкогольді зиянды 

пайдалануды азайту бойынша мемлекеттік саясатты қалыптастыру, жүзеге 

асыру, бақылау және бағалау міндеті жүктелген. Саясат жасаушылар үшін 

келесі стратегиялардың тиімділігі мен экономикалық тиімділігі туралы 

маңызды кеңестерді айтылған болатын: 

- алкогольдік ішімдіктердің маркетингін реттеу (әсіресе жастарға); 

- алкогольдің болуын реттеу және шектеу; 

- алкоголь ішудің тиісті саясатын қабылдау; 

- салық салу мен баға белгілеу тетіктері арқылы сұранысты төмендету; 

- алкогольді зиянды пайдаланудан туындаған денсаулық сақтау 

проблемалары туралы хабардарлықты жоғарылату және алкогольді ішімдік 

ішудің тиімді саясатын қолдауды қамтамасыз ету; 

- алкогольді ішімдік ішу бұзылыстары бар адамдарға қол жетімді және қол 

жетімді емдеуді қамтамасыз ету; және 

- денсаулық сақтау қызметтерінде қауіпті және зиянды ішімдікке арналған 

скринингтік және қысқаша араласу бағдарламаларын жүзеге асыру [6]. 

Жалпы алғанда, маскүнемдік денсаулық сақтау проблемасымен тығыз 

байланысты жаһандық проблемаға айналуда. Бұны мақаладағы статистика да  

дәлелдейді. Менің ойымша, маскүнемдіктен зардап шегетін адамдарға, атап 

айтқанда, әлеуметтік қызметкерлердің жаһандық қолдауы көмектесе алады. Бұл 

бағыттағы ең маңызды міндет-әлеуметтік қызметкерлер арасында тәжірибе 

алмасу және осы тәуелділіктен зардап шегетін адамдарға көмектесу үшін 

олардың арасындағы шекарасы бар  байланыс. Кәсіби әлеуметтік қызметкерлер 

маскүнемдерді өмір салтын өзгертуге тырысуы, оларды барлық жағынан 

ынталандыруы, оқытуы, нұсқауы және оңалту процесінде жеке қолдауы керек. 

Адам алкогольге тәуелділіктен арылуға деген мақсаттарды көруі қажет. 

Мақсаттарға жету үшін не істеу және қалай жасау керектігін көрсететін іс-

қимыл жоспары немесе қадамдық нұсқаулық болуы жөн. Түсіндіру және 

бағыттау қызметі әлеуметтік қызметкердің бірінші кезектегі міндеті болып 

табылады. Алкоголизммен ауыратын адамдармен жұмыс жасау кезінде ол 

адвокат, тәрбиеші, кеңесші, бақылаушы және зерттеуші рөлдерін орындауы 

керек. Сондай-ақ, жарна мемлекет тарапынан да болуы қажет. Маскүнемдікпен 
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күрес қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде 

белсенді түрде насихатталуы жөн. Әр баннерде, трамвайда немесе автобуста, 

кафе және де басқа қоғамдық орындарда тәуелділіктен қалай құтылуға 

болатыны туралы жарнама кедергі болмас еді. 
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Ерте ме, кеш пе, әр адамның өмірінде адам өзінің өмірінің мәні, алдағы өлім 

және өлместікке жету туралы ойлайтын сәт келеді. 

Әрине, көптеген заманауи философтар өмірдің мағынасын таңдау көптеген 

факторларға — объективті және субъективті факторларға байланысты деп 

тұжырымдайды. Объективті факторларға қоғамда қалыптасқан әлеуметтік-

экономикалық жағдайлар, онда жұмыс істейтін саяси-құқықтық жүйе, онда 

қалыптасқан дүниетаным, қалыптасқан саяси режим, соғыс және бейбітшілік 

жағдайы және т. б жатады. Өмірдің мәнін таңдауда тұлғаның субъективті 

қасиеттері де маңызды рөл атқарады-ерік, мінез, парасаттылық, практикалық 

және т. б. 
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Философияның тарихына жүгінбестен өмірдің мәні туралы сұрақтарға 

жауап іздеу мүмкін емес. Өйткені мұнда біз адамдарды рухани 

варваршылдықтан қорғауға тырысатын ойшылдардың көптеген «кеңестерін», 

«пікірлері мен күмәндерін» таба аламыз, философтар әрбір адамдағы 

«парасатты, мейірімді, мәңгі» бастаманы нәрсені ашқысы келеді, олар қалай 

тіршілік ету туралы емес, сонымен бірге өмірдің мәні туралы да ойлану керек 

екендігін айтып ескертеді. Тарихи-философиялық эволюцияның негізгі 

тенденцияларының біріне - адамның мәні мен өмірінен бөлінбейтін және оның 

мақсатын анықтайтын өмірдің мәнін іздеу жатады. Протагор адамды барлық 

нәрсенің өлшемі деп жариялады, сондықтан дәстүр бойынша адам 

проблемаларына деген алғашқы қызығушылық софистердің ілімімен 

байланысты, бірақ өмірлік маңызы бар мәселелер барлық ежелгі философтарды 

толғандырып келді. Сократтың этикалық рационализміндегі өмірдің мәні 

туралы мәселеге қатысты көзқарасы өте қызықты: яғни оның пайымдауынша 

өмірдің мәні - адамның өзін-өзі тануына және рухани өзін-өзі жетілдіруге 

бағытталған зерттеудің ерекше түрі. Көрнекті ежелгі ойшыл өзін-өзі тануды өте 

маңызды философиялық принцип деп санады, ол оны өмірдің образы түріндегі 

философия туралы түсінігін өңдеу арқылы дәлелдеуге тырысқан болатын. 

сидеясын өмір салты ретінде дамыту арқылы дәлелдеді. «Сократтық өзін - өзі 

тану принципі - бұл жалпы (ең алдымен этикалық) анықтамаларды іздеу, бұл 

өзіңіздің жаныңыз туралы және өзіңіздің бағыт бағдарыңыз туралы қам жеу 

болып табылады. Жалпыға ортақ немесе жалпыға бірдей (моральдық және 

жалпы идеалдық) танымға бағдарлану, осы жалпыға бірдей негізде бағалауға 

және жақсы және мағыналы өмірге қол жеткізу үшін ішкі ынталандыру 

мотивтері мен сыртқы іс-әрекеттер арасындағы үйлесімділікке бағдарлану». 

Өзін-өзі тану, осылайша, таным (білім) мен ізгілік арасындағы қарым-қатынас 

туралы ойлануды білдіреді [1; 203].  

Аристотель өмірдің мән мағынасы - бұл «табиғат пен бүкіл әлемдік 

процестің орындылығы туралы ой» деп санайды [2; 32]. Аристотель өмірдің 

мән мағынасы туралы ілімді дамыта отырып, мақсаты ретінде неологизмді – 

энтелехияны енгізді. Энтелехия  -мақсат пен амал тәсілдерді жүзеге асыру, 

актуализациялау. Өмірдің мән мағынасы түпкі мақсат емес - бұл тек қалаулы 

күй, үйлесімді тұтастық, әлемдік тәртіптің бірлігі қағидасы.  

Қытай ойшылы Конфуций болса, әлемнің құрылымы туралы дәстүрлі қытай 

көзқарастарына сүйене отырып, өзінің моральдық ұсыныстарын 

тұжырымдайды. Оның тұжырымдары тұрғысынан ол адамды өзіне бағынатын, 

бірақ оған қарсы тұра алатын табиғаттың ерекше заты ретінде қарастыратыны 

белгілі болады. Жалпы, Конфуций әлемнің құрылымы туралы мәселелермен 

айналыспауды жөн көрді, атап айтқанда, дұрыс мінез-құлық арқылы дәстүрді 

ұстану туралы ілімге назар аудара отырып, рухтар мен мәңгілік өмір туралы 

айтудан бас тартты. Өлімнен кейінгі өмір туралы сұрақта ол агностикалық 

ұстанымдарды ұстанды және жоғары мәндерден сақ болуға прагматикалық 

тұрғыдан кеңес берді, осыған байланысты ол: «Халыққа лайықты қызмет 

етуіміз керек, аруақтарды құрметтеуіміз керек және олардан алшақ болғанымыз 
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жөн – нақ даналдықтың өзі осы емес пе?» - деді. Қазіргі заман Конфуций үшін 

хаос патшалығы сияқты болып көрінді. Шексіз интернационалдық соғыстар, 

қарқынды өсіп келе жатқан толқулар оны әр адамға тумысынан тән алғашқы 

қайырымдылық идеясына негізделген жаңа моральдық философияның керек 

екендігі туралы қорытындыға әкелді. Конфуций табиғат философиясы мен дін 

философиясына қызығушылықты соншалықты танытпады. Ол үшін Сократ 

сияқты философиялық зерттеудің орталық объектісі адам болуы керек. Оның 

ілімінің орталық тұжырымдамаларының бірі «адамгершілік» екендігі кездейсоқ 

емес. Конфуций өзінің философиясының мақсаты ретінде өмірдің мәнін 

түсінуді басты етіп қойды. 

Ресейлік синолог В. В. Малявиннің айтуынша, «Конфуций адам өмірін 

немесе адамға лайықты өмірді оқыту мен тәрбиелеудің тұрақты және мәңгі 

аяқталмаған процесі ретінде қарастырады» - дейді.  

Алынған білім практикалық пайда мүдделеріне қызмет етуі керек. Сонымен 

қатар, ол үшін ең бастысы адамның жасырын табиғатын түсіну болды, яғни 

оны және оның ұмтылыстарын не нәрсеге итермелейтінін анықтау. 

Конфуцийдің философиялық ілімінің негізгі мәселесі-адамның дәстүрге сәйкес 

дұрыс өмір сүру қабілетін тәрбиелеу жолдарын іздеу. 

Ортағасырлық философия өмірдің мәні туралы мәселені қарастыруда баса 

назарды табиғаттан тыс бастамаға аударады. Нәтижесінде ежелгі антикалық 

философияға тән белсенді және пассивті бастамалардың, форманың (идеяның) 

және материяның қарама-қайшылығы танылады. Дуалистік принциптің орнына  

монистик принцип келеді, мұнда - тек бір абсолютті принцип бар, ол - Құдай, 

ал қалғандары оның жаратылысы ғана. Құдай таным үшін қол жетімді емес, 

бірақ ол қасиетті мәтіндер арқылы ашылатындай, экзегетика - Құдай танудың 

негізгі жолы болып табылады. Осылайша, құдіретті болмыс  туралы білім 

сенімнің көмегімен ғана табиғаттан тыс жолмен ғана мүмкін болады. Орта 

ғасыр ойшылдары адам өмірінің мәні туралы сұраққа ежелгі философтардан 

гөрі әр түрлі жауаптар берді. Мұндағы пайымдаулар екі түсіндірменің  

арасында құрылды. Біріншісі, библиялық түсінік бойынша адам дегеніміз 

Құдайдың бейнесі мен ұқсастығы. Екіншісі, Платонның қалыптастырған 

жасаған адам саналы жануар сияқты түсіндірмесі. Пайымдаулар - жан мен дене 

туралы идеялардан тұратын еді.  

Христиан догмаларын жүйеге келтіруге және олардың негізінде адам 

туралы ілім жасауға тырысқан алғашқы философ Ориген болды. Ол адам 

рухтан, жан мен денеден тұрады деп сенді. Рух адамның өзіне тиесілі емес, оны 

Құдай береді және ол әрқашан жақсылыққа ұмтылады. Біздің дербес «Мен»-нен 

тұратын жанымыз біздегі индивидуалдықтың бастамасы бола тұра, жақсылық 

пен жамандықтың арасында таңдау жасайды. Табиғаты жағынан жан рухқа, ал 

дене жанға бағынуы керек. Бірақ жанның қосарланғандығына байланысты оның 

төменгі бөлігі көбінесе жоғарыдан басым болады, бұл адамды құмарлықтарыын 

қанағаттандыруға итермелейді. Нәтижесінде, адам Жасампаздың жасаған 

тәртібін төменге аударып жіберіп, жоғарғыны төменгіге бағындыратын күнәлі 

пенде болып шыға келеді. Осыдан, зұлымдық пайда болады, ол Құдайдан емес, 
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табиғаттан емес, денеден емес, ол Құдайдың бізге берген сыйы – еркіндікті 

теріс жолда пайдаланудан туындайды. Ал ақылымыз қайда қалды десек, ол 

Пьер Абелардың пайымдауынша: «біз ақылға қонымды дәлелдер арқылы 

сенімге жүгінуіміз керек», еді – дейді [3; 802]. Тек өзінің қадір-қасиетін 

ұмытып, адам Құдайға лайықсыз нәрселерге жабыса алады – деді Фома 

Аквинский.  

Сонымен, ортағасырлық еуропалық философияда Жаратушыға бағытталған 

«ішкі адамның» бейнесі қалыптасады, оның жан дүниесінің тереңдігі тіпті 

өзінен жасырылған және тек Құдайға ғана қол жетімді.  

Қайта өрлеу дәуірінде жаңа сана - сезім, жаңа дүниетаным қалыптаса 

бастайды, оның негізінде адамның жеке басының күші мен таланты, өзін-өзі 

қалыптастыруға, өзін-өзі жүзеге асыруға, өзіндік құндылыққа бағытталған, өз 

ұстанымын негіздейтін идея қалыптасады. Қайта өрлеу дәуірінің бүкіл 

әлеуметтік-мәдени жағдайы мағыналық мәселеге деген қызығушылықтың одан 

әрі өсуіне күшті серпін берді. Ренессанс дәуіріндегі барлық әлеуметтік-мәдени 

ахуал - өмірдің мән мағынасын іздеу мәселесін шешуге деген 

қызығушылықтың одан әрі қарқынды өсуіне күшті серпін берді. Өмірдің мән 

мағынасын іздеу мәселесін шешу «Адам-өзін өзі жасаушы» түсінігін 

қалыптастырумен ажырамас болды.  

М. Монтень мәселені қарастырудың ракурсын біршама өзгертеді. Ол 

өмірдің мәнін түсіндіретін теорияны бермейтін, сенімнің нұрынан айырылған, 

ал өмірді лайықты сүруге мүмкіндік беретін практикалық тәсілді іздейтін бізге 

ақыл ойымыз қандай моральды болжап тұрғандығын түсінуге тырысты: Асқақ 

және ұлы нәрселер туралы дұрыс пайымдау үшін сондай жанға ие болуымыз 

керек; әйтпесе, біз оларға өзіміздің кемшіліктерімізді қосып жібереміз. Суға 

батырылған ескек бізге сынған сияқты көрінеді. Сондықтан біз көргеніміз емес, 

оны қалай көретініміз маңызды [4; 61]. 

Еуропалық философтардың да бұл мәселені шешудің әртүрлі көзқарастары 

бар. Кант өмірдің мәнін адамгершілік парыз қағидаттарын ұстануда, Фейербах 

— адамдардың бір — біріне деген жалпы сүйіспеншілігінің негізінде бақытқа 

ұмтылуда, Маркс — коммунизм үшін күресте, Ницше — «билікке деген ерік-

жігерде», XIX ғасырдағы ағылшын философтары Бентам, Милл-пайда, пайда, 

жетістікке жетуде көрді. Өмірдің мән мағынасы - объективті толықтық, өмірдің 

мазмұндық өлшемі; мағыналылық — өмірге субъективті қатынас, оның 

мағынасын түсіну. 

М. Горький былай деп жазды: «өмірдің мәні сұлулық пен мақсаттарға 

ұмтылудың күші, және өмірдің әр сәтінде өзінің жоғары мақсаты болуы керек». 

Осы дәйексөзді оқығаннан кейін сұрақ туындайды, жоғары мақсат нені 

білдіреді? Жоғары мақсат адамды шындыққа жетелейтін мақсат деп санауға 

болады. Шындыққа ұмтылу адамды шабыттандырады және бағыттайды, өмірді 

мағынамен толтырады. 

Өмірдің мәні-өмірге деген көзқарастың жеке сипаты, оның ішінде адамның 

тікелей болуы да, оның әлеуметтік өмірге белсенді қосылуы да құндылықтар 

жүйесімен байланысты және іс-әрекеттің ішкі жеке мотивациясымен 
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анықталады. Өмірдің мағынасын түсінуге болады: ұтымды тұрғыдан; 

иррационалды діни дәстүрлер тұрғысынан; таза моральдық проблема ретінде; 

белгілі бір әлемдік рухтың, абсолютті идеяның (Гегельдің) мазмұнын жүзеге 

асыру мәселесі ретінде; адамның психологиялық жағдайы және жеке тұлғаның 

өзін белсенді жүзеге асыруы ретінде; өмірлік мағыналар әлемі адамның, оның 

ішінде бейсананың тереңдігі болуы мүмкін (К.Юнг); өмірдің мағынасын өзімен 

монологтардан іздеуге болады (С. Кьеркегор). Өмірдің мәнін тек өмір сүру — 

тамақтану, ұйықтау, жұмыс істеу, балаларды тәрбиелеу, рахат әкелетін барлық 

нәрселерден ләззат алу және қиындықтардан аулақ болу үшін көруге болады.  

Мысалы, К. Маркс былай деп жазды: «уақыт — қабілеттерді дамыту үшін 

кеңістік». Өмірдің мәні жеке, субъективті. Оны адам өзінің күш-жігерінің 

арқасында жасайды. Өмір өзінен тыс емес, өзінен-өзі мағынасы болуы керек. 

Жеке өмір адамдардың ортақ өмірінің бөлшегі ретінде мағынаны алады, ал өзі 

үшін өмір сүретін адам өзінің жеке өмірін ортақ өмірден алшақтататындықтан 

өмірдің мағынасын жоғалтады. Тек өзі үшін өмір сүретін адам өлімнен 

қорқады, өйткені өлім ол үшін барлық нәрсенің қатал және мағынасыз соңы.  

Тек қабылдап ала беруге ғана емес, беруге де қабілетті адам өмірдің 

мағынасын таба алады. Өлім оның игі істері, жетістіктері, ерліктері 

жасырынған мұрасын жоя алмайды. Мысал ретінде Транссібір магистралінің 

жазушысы, саясаткері, инженер-құрылысшысы Н. Г.Гарин-Михайловскийді 

келтіруге болады. Гарин-Михайловский білікті инженер бола отырып, теміржол 

құрылысына шығындарды азайтуға, жолды ыңғайлы және сенімді етуге 

тырысты. Оның күш-жігерінің арқасында әлемдегі ең ұзын темір жол бүгінгі 

күнге дейін бар және еліміздің әрбір тұрғынының игілігі үшін жұмыс істейді. 

Бұл жол оның мұрасының бір бөлігі, басқаша айтқанда, адам өмірінің мәні — 

адамның өзін-өзі тануында, адамның жасау, беру, басқалармен бөлісу, басқалар 

үшін өзін құрбан ету қажеттілігінде. 

Адам өлімнен қорықпауы керек, өйткені өлімнен қорқу өлімге жақын. Өз 

өмірін түсінген, әлемдегі орнын білетін адам өлімнен қорқуы екіталай. Эпикур 

өлімнен қорықпауға шақырды: егер адам өмір сүрсе, онда өлім болмайды, егер 

өлім болса, ол енді болмайды. Спиноза өлімнен гөрі өмір туралы жақсы ойлауға 

кеңес берді. Шынында да, адам ең алдымен өмір туралы ойлануы керек, өйткені 

өмір бізден кейін де болады. Біздің өміріміз-Тарих шеңберіне араласудың, 

болашақ ұрпақтың өміріне және олардың өмір жолына әсер етудің «ұлы» 

мүмкіндігі. А. П. Чехов «Человек в футляре» кітабында былай деп жазды: «өмір 

— бұл сәт». Оны алдымен жобада өмір сүруге болмайды, содан кейін оны 

ақшылға қайта жазуға болмайды». Бұл дәйексөзде Чехов өткенді өзгерту 

мүмкін емес екенін көрсетеді. Өткенге мән бермеңіз, өмір сүруді жалғастыру 

керек [5; 431]. 

Өмірдің мәні мен өлім туралы ойланудың мақсаты әр адам үшін жеке. 

Әркім адам өмірінің кезеңдерін өз жолымен өткізеді. Өмірге өз ойларын 

ойлауға және көрсетуге қабілетті адам өз жолын табады. Бұл тақырып 

таусылмайды және сіз бұл туралы шексіз сөйлесе аласыз. Ерте ме, кеш пе, әр 

адам қорытынды жасауға мәжбүр. Өлім жағдайында біз өмірдің мәнін түсіне 



27 
 

бастаймыз. Себебі, бұл жағдайда адамның алдында оның бүкіл өмірінің фильмі 

жыпылықтайды және ол басқаша болуы мүмкін сәттерді көре алады. Осыдан 

кейін, еріксіз сұрақ туындайды: өлім өмірдің мағынасын қалай ақтай алады? 

Өлім соншалықты аз дәрежеде, ол өзі Төтенше дәрежеде негізделген болуы 

қажет екенін негіз болып табылады! Бірақ қазіргі уақытта өмір сүретін жер 

бетіндегі адам үшін және осы күннің жалпы мағынасы бойынша, яғни.басқа 

әлемге қарамай, бұл ұзақтық, кем дегенде, тікелей мағынаға ие. Өлім, егер 

қаласаңыз, өмірдің ең терең ақиқаты бар, бірақ бұл шындық маңызды емес, 

шындыққа жетеді, өмірге тәнсіз, жетіспейтін консистенцияны бере алатын 

түсінікті позитивтілік емес [6: 448 бет]. 

Өмірдің мәнін әркім таба алады. Бұл оңай емес. Әр адам өзінің жеке 

ерекшелігіне байланысты өз мағынасын табады. Қуанышқа, үміт пен 

махаббатқа толы өткізілген әрбір өкінішсіз күндеріміздің өзі мән мағынаға 

толы.   

Шын мәнінде, адам өмірінің мән мағынасын табу мәселесі - философия 

тарихы дәлелдегендей, адамның рухани эволюциясындағы табиғи процесс. 

Өйткені бұл мәселенің өзектілігі көптеген идеяларды ұсынады, бірақ 

ойшылдардың көзқарастары соншалықты баламалы емес, керісінше бірдей 

Мәңгілік негізге ие - бұл адамның өзін, тағдырын, әлемдегі орнын, өмірі мен іс-

әрекетінің негіздерін іздеуі, жеке тұлғаның бар екендігі ашылатын әлемнің 

мағынасын іздеуден бөлінбейді және оның мәні көрінеді. 
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Бүгінгі таңда отбасына, әсіресе көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек 

және мемлекетті қорғау қажет. Сонымен қатар, көмек бір реттік емес, тұрақты, 

кепілдендірілген, атаулы. Бізге әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктерін 

ескере отырып, отбасымен жұмыс істеудің ойластырылған, теңдестірілген 

әлеуметтік бағдарламасы қажет. Отбасын тұтастай әлеуметтік институт ретінде 

және қолдауға мұқтаж әрбір нақты отбасын сақтау болып табылатын әлеуметтік 

көмектің түрлері мен нысандарын отбасының тұрақтылығын қолдауға 

бағытталған, сондай-ақ отбасы мен оның мүшелерінің әлеуметтік дамуына 

бағытталған шұғыл, яғни отбасының өмір сүруіне бағытталған (шұғыл көмек, 

шұғыл әлеуметтік көмек, қауіп төнген немесе ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды отбасынан дереу алып тастау) әлеуметтік көмекке бөлуге 

болады. 

ҚР мемлекеттік отбасы саясаты тұжырымдамасы отбасы жөнінде көптеген 

қаулы, бағдарлама және жобалар қабылданған болатын, бірақ бұл шешімдердің 

бас Отбасымен әлеуметтік жұмыс — әлеуметтік саясаттың негізгі бағдарыты 

мазмұны мемлекет пен оның органдарын, құжаттарда айтылғандай, отбасы 

тіршілігінің материалдық жағдайын жақсарту, кедейліктің алдын алу және аз 

қамтамасыз етілген отбасын қолдаумен байланысты қысқа мерзімдік, 

коньюнктура міндеттерді шешуге арналған қызметтерге бағыттайды. Отбасы 

саясаты тұжырымдамасында бірінші орында алғашқы кезектегі шаралар 

қаралған, бірақ онда ұзақ мерзімдік міндеттер мен шаралар туралы сөз 

қозғалмаған. 

Қызметінің негізгі бағыттары:   

 көп балалы отбасыларды өзін-өзі қамтамасыз ету, отбасылық 

кәсіпкерлікті, үй кәсіпшілігін дамыту мәселелері бойынша консультация беру; 

 жұмыспен қамту мәселелерін шешуге жәрдемдесу, қайта даярлау 

курстарына орналастыру;   

 көп балалы отбасылардың әлеуметтік патронажы; 

 әлеуметтік-құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру; 

 жеңілдіктер, жәрдемақылар, өтемақылар және басқа да төлемдер, 

материалдық және заттай көмек алуға жәрдемдесу. 

Көп балалы отбасымен әлеуметтік жұмыс әлеуметтік қызметтердің 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-медициналық, психологиялық-

педагогикалық, әлеуметтік-құқықтық қызметтер мен материалдық көмек 

көрсету, әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды жүргізу жөніндегі қызметін 
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білдіреді. Осыған сүйене отырып, әлеуметтік қызметкер келесі функцияларды 

орындауға шақырылады: 

 диагностикалық (көп балалы отбасының ерекшеліктерін зерттеу, оның 

әлеуетін анықтау); 

 қорғау-қорғау (көп балалы отбасын құқықтық қолдау, оның әлеуметтік 

кепілдіктерін қамтамасыз ету, оның құқықтары мен бостандықтарын іске асыру 

үшін жағдайлар жасау); 

 ұйымдастырушылық-коммуникативтік (қарым-қатынасты ұйымдастыру, 

бірлескен іс-әрекетке, бірлескен бос уақытты, шығармашылықты 

бастамашылық ету); 

 әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық (көп балалы отбасы мүшелерін 

психологиялық-педагогикалық ағарту, шұғыл психологиялық көмек көрсету, 

профилактикалық қолдау және патронаж); 

 болжамды (жағдайларды модельдеу және атаулы көмектің белгілі бір 

бағдарламаларын әзірлеу); 

 үйлестіру (көп балалы отбасы мен балаларға көмек көрсету, халыққа 

әлеуметтік көмек көрсету департаменттерінің, ішкі істер органдарының 

отбасылық қолайсыздық бөлімдерінің, білім беру мекемелерінің, Оңалту 

орталықтары мен қызметтерінің әлеуметтік педагогтерінің күш-жігерін 

біріктіру және қолдау). 

Көп балалы отбасымен әлеуметтік жұмыс тұрады: 

Көп балалы отбасын әлеуметтік қорғау-отбасының, жеке адамның және 

қоғамның үйлесімді дамуы мүддесінде тәуекел жағдайында қалыпты жұмыс 

істейтін отбасының ең төменгі әлеуметтік кепілдіктерін, құқықтарын, 

жеңілдіктері мен бостандықтарын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 

шаралардың көп деңгейлі жүйесі. 

Көп балалы отбасын әлеуметтік қорғауда отбасының өзіне маңызды рөл 

беріледі: ата-ана байланысын нығайту; жыныстық қатынасты, есірткіні, зорлық-

зомбылықты, агрессивті мінез-құлықты насихаттауға қарсы тұрақтылықты 

қалыптастыру; отбасының психологиялық денсаулығын сақтау және т. б. 

Ресми және бейресми қызметті және қиын жағдайда қалған отбасылармен 

мамандардың қарым-қатынасын қамтитын көп балалы отбасын әлеуметтік 

қолдау. Оған әртүрлі көмек түрлері (моральдық, психологиялық, 

педагогикалық, материалдық және физикалық), медициналық сақтандыру, 

әлеуметтік жанашырлық және т. б. кіреді. 

Азқамтылған көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек-халықты 

әлеуметтік қолдаудың жалпы жүйесінің құрамдас бөлігі. Әдетте, адамдар 

ақшалай төлемдерді өздері үшін ең маңызды деп санайды. Отбасының ақшалай 

жәрдемақыға деген қажеттілігі жоғары. Әлеуметтік және медициналық 

мәселелер бойынша қызметтерге ішінара ақы төлеуді қажет ететін 

жолдамалардың үлесі үлкен. Ақшалай төлемдерге бағдарлану түсінікті, өйткені 

көп балалы отбасын азқамтамасыз етілу шегіне жеткізетін негізгі факторлардың 

бірі-асырауындағы адамдардың (жұмыс істемейтін отбасы мүшелерінің) болуы 
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және жұмыс істейтін және асырауындағы адамдардың отбасы құрамындағы 

қатынас. 

Әлеуметтік қызметкер көп балалы отбасына түрлі жәрдемақылар мен 

жеңілдіктер алуға, сондай-ақ осындай отбасыларға берілетін жәрдемақылар, 

әлеуметтік жеңілдіктер туралы ақпарат беруге көмектесе алады. Сонымен 

қатар, ол ата-аналарға арналған арнайы педагогикалық оқыту бағдарламасының 

көмегімен бала тәрбиесінде отбасына көмектесе алады. 

Сонымен қатар, әлеуметтік қызметкердің көмегін қажет ететін көп балалы 

отбасылар өздері қиындықтармен күресудің субъектілері бола алады және, 

әдетте, мұндай қызметтің тиімділігі оларды топтарға біріктірген кезде артады. 

Мұндай қауымдастықтар жалпы проблема негізінде немесе аумақтық көрші 

негіздеқұрылады; осы екі принципті біріктіруге болады. Осындай 

қауымдастықтар арқылы топ мүшелері бірден бірнеше қажеттіліктерді 

қанағаттандырады. 

Біріншіден, бұл өзін-өзі таныстыру, қоғамға олардың қажеттіліктері мен 

нақты мүдделерін жеткізу-мұндай институционализацияланған бірлестіктің 

дауысы, әрине, жеке дауыстарға қарағанда көбірек естіледі. 

Екіншіден, мұндай топтарда адамдар жалпы бірлестіктен немесе оның жеке 

мүшелерінен көмек, нақты көмек табады: мысалы, сәтті, жақсы бейімделген 

көп балалы ата-аналар қауымдастықтың әлсіз мүшелеріне көмектеседі; 

сонымен бірге тауарларды көтерме сатып алу және оларды сауда үстемесінсіз 

сату мүмкіндігі. Сонымен, белгілі бір бірлестікке кіру оның мүшелеріне қарым-

қатынас қажеттілігін қанағаттандыруға көмектеседі. Мұндай топтар 

клиенттердің әлеуметтік жұмысын ұйымдастыруға көмектесіп қана қоймайды, 

сонымен қатар оның маңызды субъектісі болып табылады. 

Кәсіби мамандар мұндай қауымдастықтармен өзара әрекеттесіп қана 

қоймайды, сонымен қатар осындай топтарды ұйымдастыруда бастама көтереді. 

Өйткені, әлеуметтік жұмыстағы ең бастысы-клиенттердің максималды 

субъективтілігіне қол жеткізу. Мұндай өзара әрекеттесудің әсері өте үлкен: 

кейде бұл көмек бере алатын жалғыз немесе жалғыз технология. Ұқсас 

қиындықтардан зардап шегетін адамдар бір-бірін оңай түсінеді. 

Қоғамның әлеуметтік саралануы күшейе түсуде, отбасылардың саны 

кедейлікке жетеді. Сондықтан қоғам, мемлекет оны сақтау үшін әлеуметтік 

институт ретінде отбасына деген көзқарасын өзгертуі керек. Анаға ерекше 

қамқорлық пен көмек, отбасын құқықтық қорғау, оның қалыпты жұмыс істеуі 

үшін әлеуметтік жағдайлар жасау, физиологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, әр баланың үйлесімді дамуын қамтамасыз ету қажет. Әлеуметтік 

қызметкер қиындықтардан аман өтуге, әлеуметтік көмектің барлық 

ресурстарын барынша кеңейтуге, қайырымдылық ұйымдарының, шіркеудің, 

түрлі қоғамдардың қаражатын тартуға; отбасына өзіне-өзі көмек көрсету мен 

өзара көмек көрсетуді, отбасылық бизнеске үйретуге тиіс. 
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Пребывание в местах лишения свободы существенно сказывается на 

психологическом состоянии человека. Важно определить основные факторы, 

влияющие на формирование индивидуальных особенностей у заключенных: 

ограниченные потребности, изменение сложившегося темпа жизни, новые 

условия и правила. Самые типичные психологические особенности 

заключенных выглядят таким образом: состояние ожидания каких-либо 

изменений процессуального характера, а также состояние нетерпения этого 

ожидания. Такое состояние чревато серьезными психологическими 

последствиями для осужденного, у него может развиваться чувство 

беспокойства, стресса, отчужденности и безнадежности. В последствие такие 

чувства могут осуществиться и общим отношением к своей жизни, 

охарактеризованной как апатия, пассивность. 

В психологической науке понятие осужденный используется не в 

соответствии с юридическим обоснованием, соответственно и вопросы, 

которые стоят перед психологией имеют различия от уголовного права. 

Современная психология применяет различные подходы к построению 

структуры личности. Наибольшее распространение в пенитенциарной 

психологии получила структура личности, предложенная К.К.Платоновым. 

Автор, в своей работе «Исправительно-трудовая психология» выделяет, в 

следующие компоненты структуры личности [1]: 

- подструктура направленности (социально обусловленная); 

- опыт (знания, умения, навыки, привычки);  

- подструктура индивидуальных особенностей психических процессов как 
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форм отражения (память, внимание); 

- биологическая обусловленная подструктура (темперамент, возрастные и 

половые особенности); 

- наиболее общие интегративные свойства личности – характер и 

способности.  

Также есть и иная точка зрения, где структуру личности осужденного 

формируют три компонента: биологический, психологический и социальный. 

Биологическая структура представляет собой различные природные свойства 

человека: возрастные, половые, конституционно-соматические, 

нейродинамические и т.п. Психологическая структура личности – это 

совокупность психических свойств и качеств, определяющих социально 

значимые формы деятельности и общения. Она состоит из нескольких 

подсистем [2]: 

а) ценностных ориентации личности – личностных установок по 

отношению к существующим в обществе ценностям; 

б) основных жизненных функций индивида, которые выражаются в 

соответствующих потребностях и являются внутренними детерминантами его 

поведения; 

в) связей основных ценностных установок личности и ее главных 

жизненных функций; 

г) внутреннего социально-личностного контроля индивида, отраженной в 

сознании информации о реакции других людей на его поведение. 

То, как будет проходить исполнение наказания, также во многом 

определяется самим заключенным. К моменту прибытия к исправительно-

трудовую колонию некоторые осужденные уже имеют целостный образ 

понимания себя в качестве виновного и осознают совершенные им 

противозаконные поступки. В то же время есть и определенная группа, которой 

не удается адекватно воспринять совершенные действия. В таких случаях, 

усложняется не только процесс отбывания наказания, но и построение своей 

будущей жизни. 

Стоит отметить и то, что субъективное восприятие своего существования, а 

именно своего будущего, является одним из ключевых факторов и в процессе 

ресоциализации. Формирование временной перспективы происходит под 

влиянием множества факторов, в том числе связанных с процессом 

социализации (социально-экономический статус, культурные ценности, 

образование, религиозная ориентация, семейные модели). Кроме того, доказано 

существование тесной взаимосвязи между временной перспективой и такими 

деструктивными личностными проявлениями, как агрессивность и девиантное 

поведение [3].   

Ученый А.А.Мартынова отмечает, что исследуя временную перспективу на 

первоначальном этапе отбывания наказания можно отыскать феномен 

искажения восприятия жизненного пути во временной перспективе. Этот 

феномен можно разделить на три составляющих [4]: 

1) искажение и идеализация прошлого и будущего;  
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2) выпадение жизни осужденного в настоящем из временного континуума 

жизненного пути;  

3) параллельное существование в реальном и виртуальном мире. 

На первоначальной стадии у осужденных происходит идеализация бывших 

отношений, реальность и будущее могут и не являть прямую связь. В процессе 

отбывания наказания, осужденные часто обсуждают свою прошлую жизнь 

между собой, и пытаются создать определенный образ будущего. На 

конкретных примерах Мартынова дает нам понять, что осужденные стараются 

вообразить некий абстракт с идеальными качествами, иными словами, они 

создают то, чего им было сложно достичь в прошлой жизни.  

На второй стадии можно отметить то, что осужденные не адекватно 

воспринимают настоящее, как бы стараясь ускорить этот процесс. Они склонны 

к описанию доскональных образов лишь прошлого и будущего, в то время как 

переживаемое здесь и сейчас является временным и скоротечным. Свои 

ожидания осужденные переносят на моменты встречи с родными, близкими, 

друзьями, представляя ситуации, положительные образы и свое поведение. 

Важно отметить, что они одновременно понимают и осознают отсутствие всех 

этих людей.  

На третьей стадии осужденные, выдумывая свое будущее, тем самым 

эмоционально стараются пережить эти возможные моменты. В реальной жизни 

они понимают происходящее, хотя в своем восприятии могут его игнорировать 

и одновременно с этим существует и виртуальная жизнь. Как правило, в такой 

жизни, осужденные имею все то, что не имеют здесь и сейчас и к чему 

стремились в прошлом. Не всегда это могут быть материальные объекты, а 

также и духовные.  

Тем самым мы можем проследить эволюцию ценносто-личностного 

отношения к будущему у осужденных, отбывающих на первоначальном этапе 

своего наказания. Важно понимать, что имеет место индивидуальные и 

выходящие за правило случаи, но в своем подавляющем большинстве, 

поведение осужденных склонно формироваться именно таким образом. 

Для нас это очень важный фактор в процессе исследования 

психологических факторов, влияющих на отношение к будущему у 

осужденных. Это обосновывается теми фактами, что в зависимости от тех или 

иных показателей, будет происходить процесс ресоциализации осужденных, 

возможность претворения в жизнь своего намеченного будущего, в которых 

уже не будет места пройденным ошибкам и, конечно же, способность индивида 

начать свой жизненный путь заново. 

Важно отметить, что не всегда осужденным удается благоприятно 

осуществлять свои планы, более того, им довольно сложно выйти из того или 

иного психологического состояния. Для этого, в исправительных учреждениях 

нередко приходится осуществлять деятельность по составлению 

психологического портрета осужденного. Зачастую психологические 

особенности не только по отношению к будущему, но и настоящему, могут 

скрываться и имитироваться осужденными. Для выявления психологического 
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портрета, сотрудники и психологи обращают внимание на следующие 

характеристики [5]: 

1) психологические свойства лица (особенности ношения одежды, обуви, 

походка, манера говорить, жестикуляция, мимика, татуировки, особые приметы 

и т.д.); 

2) психологические особенности образа жизни (характеристика занятий, 

отношение к ним, способы удовлетворения потребностей); 

3) особенности проведения досуга; 

4) круг общения; 

5) статус в ролевом поведении; 

6) характер принимаемых решений; 

7) конкретные поступки.  

Таким образом, можно сказать, что отношение к будущему у осужденных, 

во многом связано с временной перспективой, где индивид не может мыслить 

себя лишь в рамках возможного. Как было показано ранее, психологические 

факторы играют важную роль для осужденного, а именно, его отношение к 

прошлому во многом определяет его настоящее и будущее. Более того, можно 

выделить два типа характера данного отношения, это адекватный и 

неадекватный. Для первого типа характерны такие моменты как осознанность 

своих поступков, реальная оценка своих возможностей. Для второго типа 

возможны обратные детерминанты. Но значимым фактом для нас является тот 

факт, что психологические факторы в процессе социализации, адаптации и 

ресоциализации играют важную роль в формировании индивидуальной 

жизнедеятельности осужденного. 
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Младший школьный возраст является важным этапом личностного 

развития, так как этот период характеризуется периодом вхождения ребенка в 

новые социальные отношения. 

В советский период развития психологии достаточно подробно разработана 

проблема периодизации психического развития ребенка (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина) и другие [1]. Было показано, что  вместе  с 

возрастом  ребенка изменяется его  мировоззрение, отношения с взрослыми и 

сверстниками, тип ведущей деятельности, формы общения с взрослыми и др.  

Меняется  социальная  ситуация развития, повышается уровень 

ответственности на  ребенка, повышается  уровень требований к нему, 

предъявляемого со стороны взрослых. В этом отношений приобретает 

актуальность  изучение тревожности детей младшего школьного возраста из 

полных и неполных семей  [1]. 

Данные статистических исследований проводимых в Казахстане 

показывают, что  в настоящее время более 20% детей воспитываются в 

неполных семьях. Соответственно данный факт будет оказывать некоторое 

влияние на проявления тревожности младших школьников [2]. 

Анализируя исследования, проводимые по проблеме личностных 

особенностей младших школьников из неполных семей, мы бы хотели отметить 

некоторые основные вопросы изучения данной тематики. Одна из 

разработанных тем в этой области касается изучения особенностей Я-образа 

младшего школьника из полных и неполных семей. Исследования, проводимые 

по данной проблеме выявили, что у детей из неполных семей наименее 

благоприятная семейная ситуация и более высокий уровень тревожности, чем у 

детей из полных семей. Повышенный уровень тревожности свидетельствует о 

недостаточной приспособленности ребенка к тем социальным ситуациям, в 

которых он находится [3,4].  

Тревожность является важной составляющей развития ребенка, ее 

оптимальный уровень будет способствовать мобилизации сил и успешности 

деятельности. 

Многие авторы отмечают, что самооценка  является центральным звеном 

произвольной саморегуляции. Самооценка включается во множество связей с 

другими психическими явлениями и образованиями личности и  детерминирует 

формы и виды деятельности [5].   
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Соответственно в данный возрастной период приобретает актуальность  

изучение также и школьной тревожности. 

Подводя некоторые итоги, мы бы хотели отметить, что роль родителей в 

процессе воспитания детей многопланова и отражается на формировании и 

развитии личности ребенка уже в раннем возрасте. Отсутствие одного из 

родителей, чаще всего отца, может привести к достаточно серьезным 

нарушениям психического развития младшего школьника, снижению его 

социальной активности, деформациям личности и нарушению процесса 

полоролевой идентификации, а также к различным отклонениям в состоянии 

психического здоровья и поведении ребенка [4].  

В данной статье целью является исследования уровня тревожности детей 

младшего школьного возраста из неполных семей. 

Объектом исследования является личность младшего школьника. 

Выборку составили 30 детей младшего школьного возраста (7-8 лет) из 

неполных семей (воспитывающихся мамой). Из них 15 девочек и 15 мальчиков.  

Нами были использованы следующие методики: 

1. Шкала явной тревожности для детей в адаптации А.М.Прихожан.  

2. Тест школьной тревожности Филлипса. 

Из рисунка 1 наглядно видно, что у 40% детей выявлен несколько 

повышенный уровень тревожности. Эти испытуемые  могут испытывать 

переживания не только в особо значимых ситуациях, но и в ситуациях 

знакомых, но при этом переживания не оказывают существенного влияния на 

результат деятельности. 

У 33% испытуемых выявлен нормальный уровень тревожности. Эти дети 

испытывают некоторые переживания в ответственных ситуациях. Но эти 

переживания способствуют их концентрации и собранности. 

17% испытуемых показали явно повышенный уровень тревожности. Эти 

испытуемые не могут собраться в значимых ситуациях. Они ориентированы на 

неудачу и испытывают затруднения в решении задач и жизненных ситуаций. 

У 10% испытуемых выявлен низкий уровень тревожности, что может быть 

свидетельством отсутствия тревожности. Возможно эта защитная реакция 

человека, желание все держать под контролем, возможно показатель сниженной 

значимости событий жизни. 
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Рисунок 1. Показатели выраженности тревожности в группе младших 

школьников из неполных семей 

 

Таким образом, в группе детей из неполных семей большая часть, а именно 

57% имеют признаки повышенной тревожности. Эти испытуемые чувствуют 

напряжение, ориентированы на неудачи. Остальная часть выборки показывает 

нормальный уровень тревожности. 

Анализируя результаты по методике «Тест школьной тревожности 

Филлипса» было выявлено, что по шкале общей школьной тревожности у 63% 

испытуемых выявлены высокие показатели общей школьной тревожности. Эти 

испытуемые переживают за события и ситуации школьной жизни, у них 

вызывает напряжение сам факт школьного обучения, они испытывают 

постоянную тревогу в отношении не только учебного процесса, но и 

взаимодействия с другими школьниками.  У 27% испытуемых выявлены низкие 

показатели по данной шкале. Ситуации, связанные со школой вызывают 

положительные эмоции, интерес, активность, направленность. У 10% 

испытуемых выявлены средние показатели. В целом эти испытуемые ощущают 

некоторое напряжение,  связанное с определенными формами школьной жизни, 

чаще это напряжение связано с ситуациями контроля и оценки.   

По шкале страха самовыражения у 63% испытуемых выявлены высокие 

показатели по данной шкале. Эти испытуемые с трудом открываются другим 

людям, не могут демонстрировать собственные таланты и возможности, 

ориентированы на пассивную позицию в самопрезенатции. У 34% испытуемых 

выявлены средние показатели. В целом эти дети способны проявить себя, 

открыть свои скрытые возможности и таланты, но только открыться они могут 

по инициативе других людей, а не своей собственной. У 3% испытуемых 

выявлены низкие показатели. Эти испытуемые не имеют трудностей в 

выражении собственного «Я», они ориентированы на самораскрытие, 

проявляют живой интерес к своей личности, способны продемонстрировать 

возможности перед другими детьми. 

По шкале страха не соответствия ожиданиям окружающих 53% 

испытуемых имеют высокие показатели по данной шкале. Эти испытуемые 
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ориентированы на негативные оценки со стороны других, они считают важным 

мнения окружающих о себе, при этом чаще застревают на негативных оценках 

в собственный адрес. У 24% испытуемых выявлен средний уровень по данной 

шкале. Эти испытуемые в целом ориентированы на оценки других, считают их 

значимыми, но могут проявлять и безразличие, если человек которые их 

оценивает, не имеет для них большого значения. У 23% испытуемых выявлены 

низкие показатели. Эти испытуемые не зависят от мнений и оценок 

окружающих, они легко воспринимают критику в свой адрес, ориентированы 

на положительный исход. 

По шкале страха ситуации проверки знаний 43% испытуемых имеют 

высокие показатели по данной шкале. У этих испытуемых оценка знаний 

вызывает страх, тревогу и опасения, они неуспешны как в письменной форме, 

так и при публичных выступлениях. 33% испытуемых имеют средние 

показатели по данной шкале. Эти испытуемые не испытывают напряжение при 

оценке собственных знаний если она проводится в письменной форме 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование), но а если 

требуется публичное выступление, то у них возникает чувства неуверенности и 

напряженности. У 20% испытуемых выявлены низкие показатели. Эти 

испытуемые не бояться оценки и контроля учебных знаний, они легко выходят 

и отвечают у доски, ориентированы на публичное обсуждение собственных 

знаний и умений. 

По шкале фрустрации потребности в достижении успеха у 84% испытуемых 

имеют средние показатели по данной шкале. Эти испытуемые в целом 

ориентированы на успех, но только в ситуациях однозначного успеха. Если же 

встречаются трудности, то эти испытуемые могут сдаться и не реализовать 

собственные возможности. У 13% испытуемых выявлены низкие показатели по 

данной шкале. Испытуемые ориентированы на успех даже в неоднозначных 

ситуациях. У 3% испытуемых выявлены высокие показатели. Эти испытуемые 

не могут реализовать собственные потребности (познавательные, 

межличностные). Они склонны оценивать свои возможности как низкие, не 

ориентированы на достижение успеха и преодоление трудностей. 

По шкале низкой физиологической сопротивляемости стрессу у 80% 

испытуемых выявлены высокие показатели. Эти испытуемые с трудом 

приспособляются к стрессовым ситуациям, реагируют на тревожные факторы 

неадекватно, используют деструктивные способы выхода из проблемной 

ситуации. У 20% испытуемых выявлены средние значения. В целом их реакции 

на стрессовые ситуации носят адаптивный характер, хотя отмечается снижение 

скорости реакции. 

По шкале проблемы и страхи в отношениях с учителями у 57% испытуемых 

выявлены средние показатели. Эти дети не вступают в открытое негативное 

противостояние с учителями, хотя иногда могут стать участником 

невыраженных конфликтных ситуаций. У 30% испытуемых выявлены высокие 

показатели по шкале. У них выявлен негативный фон отношений с педагогами, 

они, как правило, неуспешны в учебной деятельности, не могут 
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взаимодействовать с учителем, бояться их оценок. 20% испытуемых имеют 

низкие показатели. Эти испытуемые успешны в общении с учителями, они 

ориентированы на конструктивный диалог и не испытывают тревоги и страха.  

Таким образом, можно отметить, что в группе младших школьников  из 

неполных семей выявлены в целом высокие показатели школьной тревожности, 

для большего числа испытуемых свойствен страх самовыражения, страх 

проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям, а также низкая 

физиологическая сопротивляемость. 

Результаты, полученные  в исследования, будут полезны школьным 

психологам для составления программы психологического сопровождения 

учебной деятельности. Также данные описанные в работе могут быть 

использованы в рамках чтения лекций по психологии развития, педагогической 

психологии. 
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Адамға еңбек пәні ретінде қызығушылықтың артуы зерттеушілердің 
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аударды. Бұл әсіресе коммуникативті мамандық иелеріне және психиатрларға, 

хирургтер мен терапевтерге көбірек қатысты, өйткені олардың кәсіби қызметі 

адамдармен байланыстың көптігімен ғана емес, сонымен қатар осы 

байланыстардың ерекшеліктерімен байланысты. Бұл байланыстардың бір 

ерекшелігі – жанып кету синдромы. 

Бұрын психологиялық әдебиеттерде жеке тұлғаны дамыту үшін еңбек 

қызметінің оң мәні көрсетіліп, тұлғаны тиімді кәсібилендірудің тетіктері мен 

шарттары сипатталған. Екінші жағынан, олар адамның жұмыстағы шаршау, 

бірсарындылық, күйзеліс сияқты жағымсыз психикалық күйлерін атады, бірақ 

кәсіби қызметтің адамның психикалық және физикалық денсаулығына әсер 

етуін қарастыруды кейінге қалдырады. 

Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында зерттеушілердің назарын аударған 

құбылыс жанып кету синдромы осы күнге дейін өзекті болып қала береді. 

Шетел әдебиеттерінде бұл синдромды американдық психиатр 

Х.Фрейденберг 1974 жылы енгізген «жанып кету» терминімен белгілейді. 

Әдетте «жанып кету» термині адамның эмоционалды стресстік және маңызды 

жағдайларға ұзақ уақыт араласуынан туындаған физикалық, эмоционалдық 

және психикалық күйлері жағдайын бастан кешіру үшін қолданылады. 

С.Маслах пен М.Лейтер жанып кету - бұл тұлға мен жұмыс арасындағы 

сәйкессіздіктің нәтижесі. Бұл сәйкессіздіктің артуы жанып кету ықтималдығын 

арттырады деп көрсетті [1]. 

Авторлар тұлғааралық қатынас шеңберінен шығып, жанып кетуді кәсіби іс-

әрекет түріне қарамастан жалпы адам жан дүниесінің эрозиясының көрінісі 

ретінде қарастырады. Олар осындай сәйкессіздіктің алты бағытын ұсынады: 

1. Қызметкерге және оның ресурстарына қойылатын талаптардың сәйкес 

келмеуі. Ең бастысы - жеке тұлғаға және оның мүмкіндіктеріне қойылатын 

талаптардың жоғарылауы. Жанып кету бұл жұмыс сапасының нашарлауы мен 

әріптестермен қарым-қатынастың бұзылуына әкелуі мүмкін.  

2. Қызметкерлердің өз жұмысында тәуелсіздік деңгейінің жоғарылауына, 

олар жауап беретін нәтижеге жету жолдарын анықтауға деген ұмтылысы мен 

әкімшіліктің еңбек қызметін ұйымдастырудағы, оған бақылау жасаудағы қатаң 

және қисынсыз саясаты арасындағы сәйкессіздік. Бұл қызметтің нәтижесі - өз 

іс-әрекетінің пайдасыздығын сезінудің пайда болуы және ол үшін 

жауапкершіліктің болмауы. 

3. Сыйақының болмауына байланысты жұмыс пен жеке тұлғаның 

арасындағы сәйкессіздік, оны қызметкер өз жұмысын мойындамауы ретінде 

сезінеді. 

4. Жұмыс ортасында басқа адамдармен жағымды өзара әрекеттесу сезімін 

жоғалтуына байланысты тұлға мен жұмыс арасындағы сәйкессіздік. Адамдар 

жақсы көретін және құрметтейтін адамдардан мақұлдау, қолдау, қуаныш алған 

кезде қоғамда жақсы дамып, жақсы жұмыс істейді. Өкінішке орай, кейбір іс-

әрекет түрлерінде жұмысшылар бір-бірінен оқшауланады немесе ресми 

әлеуметтік байланыста болады. Алайда, қоғамдағы дестркутивті элемент - бұл 

адамдар арасындағы тұрақты және шешілмеген қақтығыстар. Олар үнемі 
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көңілсіздік пен қастық сезімдерін тудырады және әлеуметтік қолдау 

ықтималдығын төмендетеді. 
5. Жеке тұлға мен жұмыс арасындағы сәйкессіздік жұмыста әділеттілік 

болмаған кезде пайда болуы мүмкін. Әділеттілік қызметкердің өзіндік 

құндылығын тануды және шоғырландыруды қамтамасыз етеді. 

6. Этникалық принциптер мен тұлғаның принциптері мен жұмыс 

талаптарының сәйкессіздігі. Мысалы, адам біреуді адастыруға, шындыққа 

сәйкес келмейтін нәрсе айтуға және т.б. 

Психоәлеуметтік ресурстарды зерттеу стресстің адамдарға қалай әсер 

ететінін түсінуде үлкен рөл атқарады. Зерттеушілерді адамның күші мен 

бейімделу қабілеті (физикалық және психоәлеуметтік ресурстар) стресстің 

жағымсыз әсерін шектеуге қалай ықпал ететініне қызықтырады. Стресс 

синдромы ретінде күйіп қалуды жоюдың ресурстарын стресске төзімділік 

сияқты негізгі жеке сипаттамалар тұрғысынан қарастыруға болады [2]. 

Әлеуметтік-психологиялық деңгейдегі жеке тұлғаның стресске төзімділігі: 

- әлеуметтік бейімделу қабілетін сақтау; 

- маңызды тұлғааралық қатынастарды сақтау; 

- өзін-өзі сәтті жүзеге асыруды, өмірлік мақсаттарға жетуді қамтамасыз ету; 

-жұмыс қабілеттілігін сақтау; 

- денсаулықты сақтау. 

Жеке тұлғаның стресске төзімділігін сақтау немесе арттыру оған стресстік 

жағдайлардың жағымсыз салдарын жеңуге көмектесетін ресурстарды іздеумен 

байланысты. Ресурстар деп стресстік жағдайлардағы психологиялық 

тұрақтылыққа ықпал ететін ішкі және сыртқы айнымалылар түсініледі. 

Э.Фромм адамға қиын өмірлік жағдайларды жеңуге көмектесетін үш 

психологиялық ресурстарды анықтады: 

1 Үміт - бұл өмір мен өсуге ықпал ететін психологиялық категория, бұл 

әлемде пайда болатын нәрсеге қарсы тұруға деген белсенді үміт пен дайындық. 

егер бұл туылу өмір жолының сол немесе басқа бөлігінде болмаса, үміт 

үзбеңіз» 

2 Рационалды сенім дегеніміз - бұл көптеген нақты мүмкіндіктер бар 

екеніне және осы мүмкіндіктерді уақытында табу керек деген сенім Сенім - 

қазіргі уақытты ұтымды түсіндіру 

3.Ақыл-ой күші - батылдық Ақыл-ой күші - үміт пен сенімге қауіп төндіріп, 

оларды «жалаңаш» оптимизмге немесе қисынсыз сенімге айналдырып, оларды 

жою әрекетіне қарсы тұру қабілеті Спиноза ақыл-ой күшін бүкіл әлем «ИӘ» 

естігісі келгенде «ЖОҚ» деп айту қабілеті деп түсінді. 

Ананьев Б.Г. жеке тұлғаның күйзеліске қатысты стресске төзімділігі мен 

төзімділігін қолдау, моральдық көмек, серіктестік, басқа адамдардың 

жанашырлығы және топтық ынтымақтастыққа байланысты екенін атап өтті. 

Әлеуметтік байланыстардың ыдырауы тұлғаның индивидуалды құрылымының 

бұзылуына, мінез-құлықты ұйымдастырбайтын жедел ішкі дағдарыстардың 

туындауына алып келеді. Стресс жағдайында жұмыс жасайтын топтағы 

әлеуметтік қолдау, шиеленіс (стресс) деңгейін төмендетпей, оның қолайсыз 
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көріністерін қолайлыға «аударуға» ықпал ете алады. Әлеуметтік қолдау 

институционалды, мемлекеттік органдардан шығатын, кәсіптік және еңбек 

құрылымымен байланысты корпоративті (әкімшілік, кәсіподақтың қолдауы) 

және жеке адамдардан (отбасы, достар, таныстар) шығатын тұлғааралық болуы 

мүмкін [3]. 

Әлеуметтік қолдаудың бір түрі - бұл эмоционалды, ақпараттық, 

инструменталды немесе функционалды әлеуметтік-психологиялық қолдау. 

Әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық қолдау стресс пен оның жағымсыз 

салдары арасындағы буфер рөлін атқарады, денсаулыққа әсер ететін стресстің 

патогендік әсерін азайтады. Әлеуметтік қолдау - бұл сыртқы ресурс, бұл жеке 

адамның көмек сұрауға дайын болуына байланысты өте нақты айнымалы. 

Сыртқы қолдауды іздеу және оны қабылдау қабілеті адамның ішкі қоры болып 

табылады, ол көбінесе оның айналасында жеке «қолдау желісін» 

қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік-психологиялық қызметке және оның 

өмірдің қиын кезеңдерінде оған жүгінуге дайын болуына байланысты. 

Сонымен, әлеуметтік қолдау - бұл стресстік жағдайларда жеке тұлғаның 

психологиялық тұрақтылығын сақтаудың маңызды ресурсы. Көптеген авторлар 

позитивті әлеуметтік орта (отбасы, достар, әріптестер) адамның стресске 

төзімділігін сақтаудың маңызды факторларының бірі бола алатындығын атап 

өтеді. Осыған байланысты әлеуметтік ортаны стрессті жеңудің әлеуметтік-

психологиялық ресурсы ретінде қарастыруға болады. 

Стресске қарсы тұрудың келесі ресурсы - жеке тұлғаның психологиялық 

құзыреттілігі, оның психологиялық сауаттылығы мен мәдениетінің деңгейі. Ол 

әлеуметтік тәжірибемен бірге стресстік жағдайлардағы бейімделу 

процестерінің нақты формаларын анықтайды [4]. 

Қазіргі уақытта стрессті жеңудің жеке зерттелген ресурстарына мыналар 

жатады: 

-Жеңу үшін белсенді мотивация, жеке тәжірибе алу мүмкіндігі және жеке 

өсу мүмкіндігі ретінде стресске деген қатынас; 

- Өзін-өзі түсіну, өзін-өзі құрметтеу, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бағалау, «өзін-

өзі қамтамасыз ету» күші; 

- Белсенді өмірлік қатынас - өмірге деген қатынас неғұрлым белсенді болса, 

стресстік жағдайлардағы психологиялық тұрақтылық соғұрлым көп болады; 

- Ойлаудың позитивтілігі мен рационалдылығы; 

- Эмоционалды және ерік қасиеттері; 

- Физикалық ресурстар (денсаулық жағдайы және құндылық ретінде оған 

деген көзқарас). 

Бірақ жанып кету синдромының дамуындағы маңызды фактор - бұл 

басқалармен эмоционалды өзара әрекеттесу [4].  

Демек, адамның жеке даму деңгейі оның жағдайы мен басқалардың 

жағдайын тереңірек түсінуге ықпал етеді. Тиісінше, өзін-өзі жетілдіру 

эмоционалды және кәсіби күйіп қалу сияқты синдромның басталуы мен дамуын 

болдырмауы мүмкін. Ол мінез-құлық арсеналын жеңудің көп түрлілігін 

қамтамасыз ете алады. 
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Модернизация казахстанского общества создала в стране открытое 

культурное пространство, и казахстанские художники активно включились в 

процесс модернизации художественного пространства уже своей независимой 

страны новыми для нас жанрами и практиками  постмодернистского искусства. 

Влияние постмодернистских тенденций в казахстанском искусстве сразу же 

проявилось в образовании немыслимых в советское время творческих союзов 

художников: «Кызыл трактор», «Зеленый треугольник», «Ночной трамвай», 

«Вояджер» и т.д. В 1998 году в Алматы открылся Центр современного 

искусства Сороса, который просуществовал до 2010 года. Появились активно 

работающие художественные галереи в Алматы, Караганде, Астане: «Тенгри-

Умай», «Азия-Арт», «Мост», «Трибуна», Коксерек», «Лоок», «Дешт-и-Арт». 

Благодаря этому на арену изобразительного искусства Казахстана в конце ХХ –

начале ХХI века вышло новое поколение художников со своими темами, 

сюжетами, образами, художественными пристрастиями, которые 

вооружившись постмодернистским языком, стали завоёвывать своё место в 

культурном пространстве. Наряду с работами представителей «фигуративной» 

живописи, на арене изобразительного искусства Казахстана свое место нашли 

достижения ХХ1 века - инновационные концепции, визуально-виртуальные 

технологии и акционистские практики, социально заострённые и выражающие 

плюрализм мировоззрений, приоритетов и художественных вкусов в 

современном мире. Большая часть современных критиков и культурологов 

признают за новейшее искусство только те работы, которые объединяют формы 

художественной практики постмодернизма: инсталляции, хэппенингы, 

перфомансы, фото и виде-арты, энвайронменты, концептуальные проекты и т.д. 

С другой стороны, постмодернистская концепция предлагает открытое 

критическое высказывание художника, иногда за пределами этической 

корректности, когда эпатаж становится нормой в искусстве и акциях 

художника. Однако, на это способны немногие, поэтому постмодернизм – 
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прерогатива молодых. Получилось, что постмодернизм в Казахстане осваивает 

лишь небольшая группа казахстанских художников от тридцати до пятидесяти 

лет. Яркие представители постмодернистского изобразительного искусства 

Казахстана: Сергей Маслов, Рустам Хальфин, Лидия Блинова, Шай Зия (Зияхан 

Шайгельдиев), Георгий Трякин-Бухаров, Виталий Симаков, Саид Атабеков, 

Ербоссын Мельдибеков, Алмагуль Менлибаева, Молдакул Нарымбетов, 

Арыстанбек Шалбаев, Асхат Ахмедьяров, Смаил Баялиев, Елена и Виктор 

Воробьёвы, Канат Ибрагимов, Андрей Нода, Сауле Сулейменова, Александр 

Осипов, Бахыт Бапишев, Сырлыбек Бекботаев, Эдуард Казарян, Аскар 

Есдаулетов, Бахыт Бубиканова, Куаныш Базаргалиев, Марат Бекеев, Галым 

Маданов и Зауреш Терекбай, Гайша Маданова, Абликим Акмуллаев, Сакен 

Нарынов, Рашид Нурекеев, Сакен Бектияров, Юлия Сорокина, Оксана 

Шаталова, Алексей Шиндин, Александр Угай, Зитта Султанбаева, Амандос 

Аканаев и др. начали с инсталляций, перфомансов, акций, постепенно переходя 

к энвайронменту, дефиле, видео-артам, кураторским проектам в разнообразных 

игровых сочетаниях, которые создали и новый постмодернистский пласт в 

изобразительном искусстве Казахстана. 

Анализируя современное состояние изобразительного искусства 

Казахстана, можно говорить о существовании у него собственной 

художественной горизонтали и вертикали: с одной стороны, создание 

номадического горизонтального контекста, с другой — создание 

постмодернистской иронической вертикали, обыгрывающего все и всяческие (в 

том числе — и номадические) смыслы. Другими словами, вместе с обретением 

Казахстаном государственного суверенитета, у казахстанских художников 

возникла необходимость самоидентификации в искусстве, что они и 

попытались осуществить в своих произведениях. Их первая годовая выставка в 

1998 году в Алматы так и называлась «Самоидентификация». И затем, когда 

они выставляли свои работы за рубежом, вне зависимости  от национальности, 

они выступали не только от своего имени, но и от лица государства. Творческие 

поиски символов казахской  культуры  актуальными художниками оказались 

самым непосредственным образом связаны с формированием художественного 

образа нового независимого Казахстана. Принадлежность к Казахстану работ 

казахстанских «контемпорарщиков» прочитывается на следующих уровнях:  

- Новый взгляд на историю казахского народа, использование древних 

мифов и легенд, их постмодернистское переиначивание, включая сознательную 

фальсификацию, что привлекало раскрепощенную публику, формируя, 

косвенно, еще больший и подлинный интерес к истокам культуры своего 

народа (видеопроекты Р. Хальфина «Степные варвары», «Жених и невеста», 

«Любовные скачки». 

- Прямое включение в художественный образ артефактов из наследия 

тюрков и казахов: предметов быта кочевой культуры, реликтов шаманского 

культа, национальных музыкальных инструментов и т.д.  Но был еще другой 

уровень, который прямо не включал в художественный образ зримые реалии 

казахской культуры и истории, но истинно по-восточному соединял наивность 



45 
 

с иронией, простоту и сложность, загадочность смысла с внешней понятностью. 

Такой подход можно усмотреть в данных инсталляциях Алексея Шангина и 

Саида Атабекова. 

- Этнические перфомансы и инсталляции казахстанских художников, в 

которых они иронично овеществляли «западный» взгляд на нас. А именно – 

доведенный до абсурдного гротекса образ жестокого непредсказуемого  

варвара. Группы «Кызыл трактор», «Кок серек» осуществляли экзотичные 

акции, в которых художник умерщвлял прежде живого барана и выпивал его 

кровь на глазах публики, или делал cебе повторное обрезание (перфоманс 

«Гипермусульманин») и т.д. Такое провокативное высказывание Востока 

акционистски отрабатывал Канат Ибрагимов, который стараниями галериста 

Марата Гельмана стал мега-звездой казахстанского контемпорари 90 –х. Так, на 

АРТ Форуме в Берлине этот художник водил за собой в деревянном ярме 

другого художника - Е.Мельдибекова, обладающего ярко выраженной 

азиатской внешностью. Все эти акции были призваны показать 

неправомерность высокомерного отношения Запада к Востоку и в тоже время 

высказать свой взгляд на культуру и историю Запада. К примеру, в Штутгарте 

С.Маслов сделал инсталляцию «Искусство и коммуникации, в которой на 

гладкой стороне бараньих шкур на старонемецком языке был написан как будто 

бы древний казахский текст, который оповещал о том, как готы – предки 

современных немцев покорили Римскую империю. В следующей инсталляции 

«Байконыр -2» Сергей Маслов превращает казахскую юрту в место 

воспоминаний о космических кораблях инопланетян, которые приземлялись 

некогда в казахских степях. Можно считать, что это инсталляция отсылает нас 

к А.Тарковскому, который создал в фильме «Сталкер» иллюзию посещения нас 

инопланетянами, оставившими артефакты своей цивилизации на нашей 

планете, за которыми и охотились сталкеры. В инсталляции Маслова 

сталкером, наоборот, является инопланетный космонавт, который оставляет в 

казахской степи не только артефакты своей культуры, но и, возможно, свое 

непосредственное продолжение. Как писал сам С.Маслов, искусство оперирует 

сознанием и чувствами, к ним легче подобраться через действие в перфомансе 

и хеппенинге, нежели через статическое изображение в картине. Арт-объекты 

Саида Атабекова «Сон Чингисхана», «Колыбель воина», «Цепь времен», 

«Суперсолдат» - формируют у зрителей ироничное отношение к догмам 

старого общества, его приоритетам, запретам и милитаризации, где человек с 

рождения существует в обстановке насилия и поэтому не может стать 

свободной и творческой личностью. Такой провокационный вывод может 

возникнуть у зрителя, например, когда художник делает деревянный автомат 

Калашникова верхней перекладиной бесіка - люльки младенца, укачиваемого 

казахской бабушкой. («Святое семейство» 2001г.). Художники -

контемпорарщики  в своих зарубежных выставках открывали Казахстан 

западным странам, где о нас зачастую и не слыхивали, поэтому они стали 

первыми, кто пытался выразить в искусстве проблему «казахской 

идентичности». Их художественные исследования отражали разные стороны 
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нашей идентичности – исторические (Ербосын Мельдибеков), этнографические 

(Саид Атабеков), романтические (Алмагуль Менлибаева), социальные (Зитта 

Султанбаева и Абликим Акмуллаев). Однако, при этом их работы выявили, что 

настоящая «казахская идентичность» складывается не только из образов 

кочевой культуры казахского народа, но и из различных артефактов советского 

прошлого, которые переплетаются с приметами современного 

постиндустриального общества, а также с двуязычностью самих казахов и СМИ 

современного Казахстана, особенным положением казахской женщины в 

обществе, с новым возрождением ислама сейчас и угрозой терроризма и т.д. 

Большинство казахстанских художников, избравших для себя путь освоения 

западных постмодернистских тенденций, уже признаны за рубежом. Первым 

галеристом, заинтересовавшимся современным искусством Казахстана, был 

москвич Марат Гельман, в коллекции которого сейчас находятся работы 

К.Ибрагимова, М.Нарымбетова, А.Шиндина, Е.Мельдибекова, чья работа «Брат 

мой, враг мой» стала символом казахстанского и, вообще, центрально-

азиатского искусства. Ее не просто постоянно тиражировали – ее ставили на 

обложки разных изданий, каталогов. Мельдибеков также сотрудничал еще с 

миланской галереей Нины Люмер, но наиболее плодотворной стала его работа с 

галереей Rossi & Rossi, осуществляющей свою деятельность в Лондоне и 

Гонконге. Менлибаеву на международном рынке представляет нью-йоркская 

Priska C. Juschka Fine Art, а Атабекова и Воробьевых – Laura Bulian Gallery 

(Милан). В 1998 году состоялся закуп в знаменитую коллекцию советского 

нонконформистского искусства Нортона и Нэнси Додж, находящуюся в Музее 

Зиммерли университета Ратгерс (Нью-Джерси, США). Кроме классиков 

казахстанского искусства Калмыкова, Сыдыханова, Айтбаева, Зальцмана, 

Сариева в ней хранятся работы Шай-Зии, Р. Хальфина, С. Маслова, А. 

Менлибаевой, С. Сулейменовой, А. Акмуллаева, Г. Трякина-Бухарова – всего 

25 единиц.  

В начале 2000-х годов Музей современного искусства Филадельфии (США) 

купил видеоработу С. Атабекова, Музей Рахима Коча в Стамбуле – 

кинетическую скульптуру Трякина-Бухарова, Ван Аббе Музеум в Ньюхейвене 

(Голландия) приобрел видео А. Угая, а бельгийский MUhKA – работы 

С.Маслова. В 2008 году состоялась выставка современного искусства Средней 

Азии Flying оver Stereotype, среди участников которой были А.Менлибаева, С. 

Атабеков, Е. Мельдибеков, О. Шаталова, Н. Дю. Проводившаяся в Мумбае и 

Дубае выставка казахстанских художников  была закуплена в коллекцию Devi 

Art Foundation крупнейшего коллекционера Азии Анупама Поддара.  В 2009-м с 

выставки East of Nowhere в коллекцию Projetto107 (Турин, Италия) куплены 

фото и видео-арты А. Шиндина, А.Дю, Е. Никоноровой, С. Атабекова, М. 

Зенгера, А. Менлибаевой, скульптура Г. Трякина-Бухарова, живопись 

С.Сулейменовой и М. Нарымбетова.  

Сейчас оказалось, что многие ключевые работы казахстанского актуального 

искусства уже закуплены в зарубежные коллекции, а наш зритель может знать 

эти работы только по репродукциям в интернете и копиям, приведенным в 
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каталогах зарубежных и казахстанских выставок [1]. Экспортную ориентацию  

казахстанского актуального искусства подтверждает критик Вадим Дергачев: 

«…оставаясь условно «номадическим» по содержанию, казахстанское 

искусство с каждой международной выставкой стремиться стать все более 

интернациональным по форме выражения казахстанское современное 

искусство в целом, утратившее своего внутреннего зрителя, становится все 

более герметичным и изощренным, направленным на экспорт…» [ 2]. 

Другие критики, напротив, считают, что вопрос об овладении 

представителями актуального искусства Казахстана всеми тонкостями 

искусства постмодернизма по сей день остается открытым, поскольку очень 

многие произведения казахстанских художников представляют собой реплики 

и копии апробированных западным искусством форм выражения и тематик. 

Вот, например, Земфира Ержан в статье «Contemporary art в Казахстане» пишет: 

«… наше contemporary art объективно переживает пору своего младенчества, 

оставаясь в плену у вторичности» [3]. Но вот Валерия Ибраева, которая более 

10 лет возглавляла Центр современного искусства Сороса, и за это время 

провела 20 зарубежных и 30 казахстанских выставок работ контемпорари-арт 

пишет: «… казахстанское искусство (и народное, и профессиональное) в 

лучших своих проявлениях обладает высоким и своеобразным эстетическим 

уровнем. В шутке искусствоведа, что Казахстан может похвастаться тремя 

богатствами – нефтью, медью и искусством, — есть только доля шутки, все 

остальное – правда» [4]. 
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АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМҒА ӨТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ «ЦИФРЛЫҚ 

ҚАЗАҚСТАН» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОРНЫ 

 

Жумасултанова Г.А. 
к.и.н., доцент кафедры политологии и социологии  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Ақпараттық қоғамға көшу үшін жағдай жасайтын қадамдардың бірі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 

қаулысымен бекітілген «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік 

бағдарламасы болды. Ел экономикасын цифрлық трансформациялау үшін 

іргетас ретінде осы бағдарлама мынадай факторларды дамытуға ықпал етті:  
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- ақпараттық қоғамға көшу; 

- мемлекеттік басқаруды жетілдіру; 

- «ашық және ұтқыр үкімет» институттарын құру; 

- ақпараттық инфрақұрылымға корпоративтік құрылымдар үшін ғана емес, 

ел азаматтары үшін де қол жетімділіктің өсуіне. 

 «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

нәтижелері бойынша іс-шаралардың 90%-ы орындалды, нысаналы 

индикаторлар 40%-ға асыра орындалды. Алайда, жаһандық ауқымда АТ-ның 

қарқынды дамуы өз ережелері мен барабар және уақтылы реакцияны талап 

етеді. Сондықтан Қазақстан үшін келесі қадам – ұлттық экономиканың, білім 

берудің, денсаулық сақтаудың негізгі салаларын, сондай-ақ мемлекеттің 

қоғаммен және бизнеспен өзара іс-қимыл саласын қайта құру процесіне 

уақытында бастамашылық ету. 

Бағдарламаны және басқа да стратегиялық бағыттарды іске асыру 

нәтижесінде бағдарламаны әзірлеушілер Қазақстанның рейтингте 2022 жылға 

қарай 30-шы орынға дейін, 2025 жылға қарай 25-ші орынға және 2050 жылға 

қарай 15-ші орынға дейін көтерілетіндігін жоспарлап отыр [1].  

Қуып жетуші мәртебені еңсеру үшін Бағдарламада әлем елдерінің күн 

тәртібінде тұрған цифрландырудың барлық бағыттары бойынша 

революциялық, серпінді іс-шаралардың болуы талап етіледі. Бұл бағыттар 

экономиканың дәстүрлі салаларын цифрлық трансформациялауды, адами 

капиталды дамытуды, мемлекеттік органдардың қызметін цифрландыруды, 

цифрлық инфрақұрылымды дамытуды, сондай-ақ Цифрлық технологиялар 

саласындағы кәсіпкерліктің экожүйесін дамыту саласындағы серпілісті және 

соның салдарынан экономиканың нақты секторында өндіріс модельдерінің 

өзгеруін және қосылған құнды жасауды қамтиды [2]. 

Сонымен қатар, отандық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан бұл ретте 

барлығын «нөлден» бастап отырған жоқ. 90-шы жылдары Үдемелі 

индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама 

басталды, «Болашақ» халықаралық білім беру бағдарламасы бастамашылық 

етілді, 2005 жылы «электрондық үкіметті»қалыптастыру басталды. Сондай-ақ, 

Қазақстанда инновациялық экожүйенің бірқатар элементтері құрылды, 

«Алатау» ИТП» ЕЭА, «Назарбаев Университеті» ДБҰ жұмыс істейді, Astana 

hub халықаралық технопаркі іске қосылды. Біздің еліміздің ересек халқының ¾-

де сандық сауаттылықтың базалық деңгейі бар, ¾-тен астамы интернетке қол 

жеткізе алады [3, 9]. Бұл Бағдарламаны іске асыруда тірек ете отырып, одан 

ілгерілеуге болатын негіз болып табылады. 

2017 жылғы 31 қаңтарда Қазақстанның Тұңғыш Президенті өзінің 

Қазақстан халқына Жолдауында цифрландыру өзегі болып табылатын Үшінші 

жаңғырту туралы жариялады. Бұл жерде ол сандық технологияларды қолдану 

арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өсіру қажеттігін және 

«коммуникацияны дамытуды, оптоталшықты инфрақұрылымға жаппай 

қолжетімділікті қамтамасыз ету маңызды. Сандық индустрияның дамуы барлық 

басқа салаларға серпін беретінін» атап өтті [4]. 
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Президенттің 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауын іске 

асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспарда Елді үшінші жаңғыртуды іске асыру 

мақсаттарына қол жеткізу өлшемшарты анықталды - Қазақстан 2050 жылға 

қарай әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіреді. Бұл үшін 

экономиканың орташа жылдық өсу қарқыны 4,5-5% деңгейінде болуы тиіс. 

Өсудің жаңа моделіндегі негізгі драйверлер ЖІӨ-нің 70% өсуін, халықтың 

жұмыспен қамтылуын, экспортты және инвестициялар тартуды қамтамасыз 

етуге қабілетті экономика секторы болуы тиіс. Осыған сәйкес үшінші 

жаңғыртудың алғы шебінде тұрған басым бағыттар бекітілді. Өсудің қалған 

30%-ын әлеуметтік салалармен (денсаулық сақтау, білім беру, жұмыспен қамту) 

және қысқа мерзімді перспективада акт саласымен қамтамасыз ету болжанады 

[2]. 

Үшінші жаңғыртудың бесінші басымдығында елдің Тұңғыш Президенті 

киберқылмысқа, діни экстремизмге және терроризмге қарсы күрестің 

өзектілігін атап өтті. Қазақстанның Тұңғыш Президентінің Жолдауында Үкімет 

пен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне «Қазақстанның Киберқалқаны» 

тұжырымдамасын әзірлеу тапсырылды. Оның мақсаты ақпараттандыру және 

байланыс саласында қоғам мен мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды 

пайдалану кезінде азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылықты қорғау 

болып табылады. Демек, осы Бағдарламада қойылған өршіл мақсатқа қол 

жеткізу және оған қол жеткізу үшін қажетті өзгерістерді іске асыру үшін 

дайындық пен барлық қажетті алғышарттар бар [4]. 

Бағдарламаны әзірлеуге жауапты мемлекеттік орган Қазақстан 

Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі болды. Сондай-ақ, бағдарламаны іске асыруға орталық және 

жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне 

тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік 

сектор субъектілері сияқты мемлекеттік органдар мен ұйымдар жауапты болып 

табылады. Бағдарламаны іске асыру мерзімі - 2018-2022 жылдар. 

Бағдарламаның мақсаты орта мерзімді перспективада цифрлық 

технологияларды пайдалану есебінен республика экономикасының даму 

қарқынын жеделдету және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ 

Қазақстан экономикасының ұзақ мерзімді перспективада болашақтың цифрлық 

экономикасын құруды қамтамасыз ететін дамудың принципті жаңа 

траекториясына көшуі үшін жағдайлар жасау болып табылады. 

Осы бағдарламада 17 міндет анықталған. Оның ішінде мемлекетке жататын 

келесі  үш міндет осы мақаланың шеңберінде бізді қызықтырады:  

1)  6 міндет - «Мемлекет-азаматтарға»;  

2)  7 міндет  - «Мемлекет-бизнеске»; 

3)  8 міндет - «Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру». 

Барлық қалған міндеттер жеке секторға жатады.  

Оларды қысқаша сипаттап көрейк. Мысалы, «Мемлекет – азаматтарға» 

алтыншы міндет аясында мемлекеттік органдардың қызметін цифрландыру 
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бойынша өршіл мақсаттар қойылған. Осы мақсаттарды іске асыру үшін 

бейімделген заңнама, бизнесті, білім мен ғылымды қолдау шаралары, бизнесті 

жүргізу рәсімдерін оңайлату, мемлекетпен өзара іс-қимыл кезінде 

транзакциялық шығындарды қысқарту түрінде қолдау инфрақұрылымы 

құрылды. 

Электрондық үкімет. Ақпараттандырудың алдыңғы кезеңінде мемлекет 

мемлекеттік қызметтер көрсетуге тікелей немесе жанама тартылған 

мемлекеттік органдардың базалық инфрақұрылымы мен ақпараттық жүйелері 

түрінде Қазақстан Республикасының "электрондық үкіметін" құрды. 2013 жылы 

«Электрондық үкіметтің» Call-орталығы базасында 1414 тегін телефон нөмірі 

бар бірыңғай байланыс орталығы құрылды. Бірыңғай байланыс орталығына күн 

сайын азаматтардан кем дегенде 14 мыңнан өтініш келіп түседі. Электрондық 

үкіметтің веб-порталында ашық үкімет алаңы құрылды. 2017 жылғы қазандағы 

жағдай бойынша «ашық деректер» порталында 2 376 деректер жиынтығы 

орналастырылды, 17 132 нормативтік құқықтық актілер жобасы және заң 

жобаларының Тұжырымдамалары талқыланды, 14 928 бюджеттік құжат 

жарияланды [5, 39]. 

Жаңа технологиялардың пайда болуы қазіргі уақытта іске асырылатындарға 

қарағанда жоғары сапалы қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді. Мысалы, 

үлкен деректер технологияларын пайдалану халықтың қажеттіліктерін 

талдауға, соның салдарынан қызмет көрсету сапасын арттыруға түбегейлі жаңа 

тәсілге алып келуі мүмкін. 

«Мемлекет-азаматтарға» міндеті мемлекеттік органдарға қызметтер үшін 

өтініш білдірмеген кезде, ал мемлекет азаматтардың қажеттіліктерін түсіне 

отырып, мекемелерге бару қажеттілігінсіз мемлекеттік қызметтер көрсету үшін 

олармен байланысатын басқару моделін іске асыруды білдіреді. Бұл ретте, кез 

келген уақытта, кез келген жерде және кез келген құрылғыда (байланыс 

орталығы, веб-портал, зияткерлік мессенджерлер, мобильді қосымшалар, SMS-

хабарламалар) ақпарат пен қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етуге 

бағытталған бірыңғай «фронт-кеңсе» құру жолымен омниканалдық қызмет 

көрсету моделін іске асыру үшін бүгінгі күні таратылған ақпараттық жүйелер 

мен коммуникация арналарын біріктіру жоспарлануда. Осы модельге көшу 

азаматтарға қызметті бір арнадан (портал, мобильді қосымша немесе байланыс 

орталығы) бастауға және басқа арнада (мысалы, қол қою Халыққа қызмет 

көрсету орталығында болады) аяқтауға мүмкіндік береді. Барлық процестерді 

(G2C, G2B, G2G) жетілдіру үшін бірінші кезектегі негізгі қағидат «paper-free» 

форматы бойынша өзара іс-қимылды іске асыру–қағаз құжат айналымын алып 

тастау, «бір өтініш» принципіне көшу болады. Тиісінше, ақпарат қағаз 

тасығыштарда ұсынылатын процестерді болдырмау үшін процестерді талдау, 

өмірлік жағдайларды сипаттау және ақпараттық жүйелерді интеграциялау 

бойынша жүйелі жұмыс жүргізілетін болады. Егер «электрондық үкіметті» 

дамытудың бастапқы сатысында көрсетілген электрондық қызметтер саны 

тиімділіктің негізгі көрсеткіші болса, онда мемлекеттік қызметтер санының 

төмендеуі және онлайн түрде «жіксіз» көрсетілетін өмірлік жағдайлар санының 
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өсуі тиімділіктің жаңа көрсеткіштері болады. Осылайша, алғашқы есеп 

бойынша, осы шараларды іске асыру жақын арада 20 млн.астам анықтаманы 

толығымен алып тастауға мүмкіндік береді. Негізгі іс-шара өзіне-өзі қызмет 

көрсету мүмкіндігін кеңейте отырып, мемлекеттік қызметтерді тек қана 

электрондық нысанда жоспарлауды және одан әрі көрсетуді көздейтін «Digital 

by default» қағидатын іске асыру болып табылады. 

Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету процестерін тиімді басқару 

үшін еңбек нарығы туралы талдамалық және статистикалық ақпаратты 

біріктіретін бірыңғай платформа құрылатын болады. Бұдан басқа, еңбек 

заңнамасы шарттарын сақтаудың ашықтығын арттыру және олардың алдын алу 

түрінде бұзылуына жол бермеу, сондай-ақ еңбек қатынастарын 

формализациялау мақсатында әлеуметтік жәрдемақылар мен зейнетақы 

аударымдары бойынша төлемдерді тіркей отырып, еңбек қатынастарын жасасу 

үшін жағдайлар мен цифрлық тұғырнама және тағы басқалар жасалатын 

болады. 

Белсенді азаматтық ұстанымды білдіруге жәрдемдесу және халықтан кері 

байланыс құру мақсатында «Ашық Үкімет» және «Ашық Парламент» 

қағидаттарын одан әрі дамыту жөніндегі іс- шаралар іске асырылатын болады. 

Тиісінше, келесідей қадамдар әзірленетін болады: 

- «Ашық бюджеттер» - бюджет қаражатының жұмсалуын қоғамдық 

бақылау тетігі;  

- «Ашық НҚА» - одан әрі жария талқылау үшін нормативтік құқықтық 

актілердің және заң жобаларының тұжырымдамаларының жарияланған 

жобалары;  

 - «Ашық деректер» - мемлекеттік құпияларға, дербес деректерге және 

Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген басқа да деректерге 

жатпайтын коммерциялық пайдалану үшін жария қол жеткізу деректері . 

Нормативтік-құқықтық актілерді электрондық сүйемелдеу жүйесін 

қалыптастыру жұртшылықтың, әсіресе бизнес-қоғамдастыққа норма шығару 

процесіне тікелей қатысу мүмкіндігіне ие болуға мүмкіндік беретін 

заңшығармашылықтың неғұрлым сапалы процесін, барынша ашық және 

жалпыға қол жетімді тетікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Аталған 

шаралар билік органдарына сенім деңгейін арттыруға және қабылданатын 

заңнамалық бастамалардың ашықтығы есебінен бизнес жүргізу үшін қолайлы 

ахуал қалыптастыруға ықпал ететін болады. 

Сонымен қатар,  бағдардамада қойылған талаптар бойынша, сайлау 

жүйесінің транспаренттілігін арттыру үшін бағдарламаны іске асыру 

шеңберінде цифрландыру жөніндегі іс-шаралар көзделген, олар 

сайлаушылардың тізімдерін қалыптастыру мен өзектендірудің тиімді жүйесін 

құруды қамтамасыз етеді, оған халықты есепке алуды жүргізетін орталық 

мемлекеттік органдар, сайлау комиссиялары мен жергілікті атқарушы органдар 

интеграцияланады. Жүйенің архитектурасы сайлау іс-шараларын өткізу, 

мемлекеттік қызметтерді әзірлеу кезеңінде сайлаушыларды электрондық тіркеу, 
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сондай-ақ тұтастай алғанда электрондық сайлау жүйесін одан әрі жаңғырту 

үшін негіз болады. 

Әлеуметтік-экономикалық ахуалдың жедел мониторингі мақсатында 

орталық мемлекеттік органдар, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар 

деңгейінде ұсыну үшін ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін бірыңғай 

талдамалық тұғырнама енгізілетін болады. 

Сенімді құқықтық ортаны және азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттің мүдделерін мүлтіксіз 

қорғауды қамтамасыз ету үшін осы бағытты тұтас, жаһандық цифрландыру 

талап етіледі. Осы жұмыс шеңберінде 5 байланысты құрамнан тұратын 

«электрондық іс» енгізілетін болады [2].  

Сегізінші міндет «Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру» 

шеңберінде мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі кадрлық, бухгалтерлік 

есеп, бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік сатып алуды жоспарлау және орындау, 

басқа да мемлекеттік органдармен хат алмасу және т.б. сияқты күнделікті 

шұғыл операцияларды орындаумен байланысты процестерді автоматтандыру 

деңгейіне байланысты екендігі айтылған. Мемлекеттік органдардың тиімді 

өзара іс-қимылы және «paper free» қағидаттарын сақтау мақсатында сандық 

сақтау орнында одан әрі дами отырып, бұлтты есептеу қағидаттарында 

құрылған бизнес-процестерді басқару жүйесін дамыту болжанып отыр. 

Осындай үлгілік міндеттерді негізінен ақпараттандырудың сервистік моделі 

бойынша автоматтандыру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады. Мемлекеттік 

деңгейде шешімдер қабылдау процестерін жақсарту үшін үлкен деректер 

негізінде зияткерлік талдау және болжау жүйесін дамыту жөніндегі жұмыстар 

кешені жүргізілетін болады.  

Ғалымдардың айтуы бойынша әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 

әлемнің 40-тан астам Үкіметі мен Fortune 500 тізіміндегі компаниялардың 60%-

ы инновациялар үшін архитектуралық тәсілді пайдаланады. Мемлекеттік 

органның архитектурасы мемлекеттік органдардың қызметін 

трансформациялау мен автоматтандыруды жүргізудің ұзақ мерзімді (5 жыл) 

стратегиясын қалыптастыруға бағытталатын болады [6, 71]. Архитектураны 

әзірлеу шеңберінде АТ-жобаларын автоматтандыру және қаржыландыру 

басымдықтары айқындалатын болады. Бұл ретте мемлекет пен қоғамның өзара 

іс-қимылының неғұрлым қолайлы сценарийлерін әзірлеу мақсатында жария 

талқылау арқылы үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтарды тарту көзделеді. 

Бағдарламаның жоғарыда айтылған міндеттерін іске асырудың сыни 

ескертулері ретінде мынаны атап өткім келеді:  

1) Экономиканы индустрияландыру немесе цифрландыру процесіне 

мемлекеттік араласу (интервенция) тікелей болмауы тиіс. Үкімет үдерістің 

модераторы рөлінде болуға тиіс, бірақ менеджер емес, толыққанды инвестор 

мен орындаушы емес.  

2) Индустрияландыру мен цифрландыруда басты рөлді жеке бизнес пен 

адами капитал, сондай-ақ мемлекеттік бастама емес, жеке бизнес атқаруы тиіс.  
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3) Мемлекеттік бағдарлама екі мақсатқа шоғырлануы тиіс - мемлекеттің 

өзін өзгерту және тұтастай алғанда ел бойынша саланы дамыту үшін 

жағдайларды өзгерту. Ал мемлекеттік бағдарламалардың көпшілігінде 

мемлекет жеке секторға тиесілі және әлемдік нарыққа тәуелді экономиканың 

нақты секторында өзгерістерге қол жеткізуге тырысады. 

Егер мемлекет өзі тартылған міндеттерді қарайтын болса, онда «Мемлекет –

азаматтарға» электрондық үкімет құрауыштарын дамыту, электрондық еңбек 

биржасын дамыту, әлеуметтік-еңбек саласының жүйесін дамыту және енгізу, 

қызметкердің бейіндерін жүргізу және еңбек шарттарын есепке алу жүйесін 

құру және енгізу, ақпараттық жүйелерді шоғырландыру жолымен 

жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрының ақпараттық 

жүйесін құру және енгізу, ЕДБ Мемлекеттік Деректер қорына қол жеткізуін 

қамтамасыз ету, жасанды интеллект (Chat-bot) негізінде виртуалды 

консультантты енгізу, электрондық үкімет порталы ұсынатын қызметтер, 

денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің интероперабельдігін қамтамасыз 

ету және ақпараттандыру үшін платформаны енгізу, мобилді Денсаулық сақтау 

элементтерін енгізу (mHealth), оның ішінде «қашықтан консультациялар», 

диагноз қою және емдеу жоспарларын басқару бөлігінде жасанды интеллектті 

құру және енгізу, медициналық ақпараттық жүйелерді енгізу болып табылады. 

Жалпы Бағдарламаны іске асырудың осы кезеңінде келесі нәтижелер 

алынғанын ұмытпаған жөн: 

- 2017 жылы интернет пайдаланушылар саны 77%құрады; 

- 2017 жылы жарияланған Дүниежүзілік экономикалық форумның 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің интернет пайдаланушылары 

бойынша есебінде Қазақстан 137 елдің ішінде 36-шы орынға ие болды,  

- Бағдарлама 2019 жылдың соңына дейін тұрғындарды сандық эфирлік 

хабар таратумен 95 пайыз қамтуды көздейді; 

- «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы елдің ЖІӨ өсу қарқынына жылына 

4,5-5 пайыз деңгейінде қол жеткізуге мүмкіндік береді; 

- БҰҰ есебіне сәйкес, 2016 жылы электрондық үкіметтің даму деңгейі 

бойынша Қазақстан Азия елдері арасында жетінші орынды иеленді, ал БҰҰ 

жаһандық рейтингінде ТМД барлық елдерінен озып, 33 орын алды; 

- «электрондық үкімет» порталы арқылы 761 қызмет және сервис 

көрсетіледі; 

- электрондық үкімет порталын пайдаланушылар - 6,7 миллионнан астам 

адам, іске қосылғаннан бері 192 миллионнан астам электронды қызмет 

ұсынылған; 

- «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік үкіметі арқылы жүзеге 

асырылатын 746 мемлекеттік қызметтің 621-і (83,2%) мемлекеттік қызмет, 452 

мемлекеттік қызмет Connection Point арқылы, 169 мемлекеттік қызмет қағаз 

түрінде көрсетіледі; 

- 2017 жылы «Азаматтарға арналған үкімет» мемкорпорациясы 38 

миллионнан астам қызмет көрсетті [7]. 
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Осылайша, «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын кезең-кезеңмен іске 

асыру тек материалдық саланы өзгертуге ғана емес, сонымен қатар білім беру 

және әлеуметтік іс-шаралар (стартаптар санын арттыру, техникалық 

мамандықтарға гранттар, сандық нұсқадағы мемлекеттік қызметкерлер саны 

және т.б.) арқылы қазақстандықтардың мінез-құлқы мен санасын өзгертуге 

бағытталғанын көріп отырмыз. Цифрландырудың әлеуметтік аспектісі қазіргі 

қоғамда белсенді енгізілетін жаңа технологияларда болашақ бар екенін  адамзат 

түсінген уақытта құндылықтардың жаңа жүйесін, дүниетанымды 

қалыптастыруға ықпал етеді. 
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Бұл мақала өткен 2019 жылда халықтың саяси көңіл күйін және сайлау 

барысы мен нәтижесіне реакциясын зерттеуге арналған. Мақала алдыңғы 

жылда өткен сайлаудағы елдің бұрын Қазақстанда болмаған саяси белсенділігін 

талқылау және көрсету мақсатымен жазылған және “шетелдік БАҚ өкілдері бұл 

оқиғаларды қалай бағалады?” деген сұраққа жауап беруді көздейді.  
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Демократияның ең жарқын көрсеткіштерінің бірі - адал және еркін сайлау 

өткізу болып табылады десек қателеспейміз. Қазақстан азаматтарының 

сайлаудың әділ өтуіне ұмтылысы, жалпы сөз бостандығы мәселесі бүгінгі 

күннің ең өзекті проблемалардың біріне айналып отырғаны қазіргі таңда 

бәріміз куә болып отырмыз. Оған қоса халықтың саяси көңіл-күйін бақылау 

саясаттану ілімінде негізгі орын алғандықтан бұл тақырып бүгін ерекше 

маңызды.  

2019 жылдың 19 наурызында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз 

өкілеттігін тоқтатты. Ол Конституция бойынша Президент қызметін атқару 

Сенат төрағасына берілетінін жариялады. Маусымның 9 күні Қазақстанда 

кезектен тыс Президент сайлауынад ауыс беру елдегі сайлау учаскелерінде өтті.  

Қазақстан Конституциясы еркін сайлауды негізгі қағидат ретінде айқындайды. 

Соңғы сайлауда демократия нақты вектор болды. "Еркін таңдау"  деген қасиетті 

ұғым Президенттік сайлауда басым болды. Қазіргі Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаев сайлауда жеңіске жетіп, 70,96% дауыс жинады (6539715 дауыс). Ол 

сондай-ақ Президенттің антын берді. Дегенмен бұл биліктің лигитимділігі 

жөніндегі сұрақ туғызды. Себебі сол кезде халық арасында басқарушылқ 

жүйеге деген наразылық  білдірудің әрекеттері көрініс  тапқан еді. 

2019 жыл Қазақстан тарихында көптеген митингтермен, халықтың 

нарызылығының білдіруімен есте қалды. Жылдың бірінші күндерінен соңына 

дейін протесттік көңіл-күймен есте қалды. Олар ең үлкен қалалардан бастап 

кіші елді мекендерде де өтті. Неге Қазақстандықтар, тіпті саясаттан тыс 

болсада, баннерлер ілуден бастап жаңа азаматтық қозғалыстар құруға және 

митингілер өткізуге дейінгі алуан түрлі наразылық акцияларымен 

белсенділіктерін бақылады. Бірінші Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

отставкаға кеткеннен кейін Астананың Елбасының құрметіне референдумсыз, 

бір кунде Нұр-Сұлтанға ауыстырылғаны наразылық тудыртты. Астана 

қаласының орталығында, Алматы және Шымкент қаласында 1 және 9 мамыр 

күндері Астананың атының өзгеруіне қарсы митингтер өтті. Полиция ондаған 

акцияға қатысушыларды күшпен ұстап, бірнеше ондаған адам - жастар да, аға 

буын өкілдерін қамауға алды. Мысалы, Алматыда өткен марафонда 

«Шындықтан қаша алмайсың» деген баннер мен алматылық активисттер Асия 

Тулесова мен БейбарысТолымбеков 15 тәулікке қамалды. 

Жексенбі күні кешке әкімшілік қамауға алынып,  "митингілер өткізу туралы 

заңнаманы бұзды" деп айыпталған АсияТ өлесова мен Бейбарыс Толымбековке 

қолдау білдіру үшін 22 сәуірде Алматыдағы қалалық сот ғимаратының алдына 

ондаған белсенділер жиналды.  Жиналғандар соты әділетсіз, айыптауды негізсіз 

деп санады және тұтқындарды босатуға шақырады. "Шындықтан қаша 

алмайсың! Бізде таңдау бар!" деген баннердегі ұранды олар бірнеше рет 

қайталады, ол үшін жастарға әкімшілік құқық бұзушылық қолданылды. Асия 

Тулесованың сотта келесі айтқан сөздері былай болған:  "Біз әділ сайлау өткізе 

аламыз. Бірақ, өкінішке орай, біздің жүйе нақты кандидаттарға, қарапайым 

азаматтарға сайлауда өз кандидатураларын ұсынуға мүмкіндік бермейтіндей 

етіп жасалған - мен қазір болып жатқанын қылмыс деп санаймын. Бірақ менің 
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мемлекет алдындағы қылмысым емес, азамат ретінде менің алдымдағы 

мемлекет қылмысы [1]. 

Сәрсенбі, 5 маусым күні Алматыда белсенділер тобы "Oyan, Qazaqstan" 

("Оян, Қазақстан") қозғалысының құрылғанын жариялады және сайлау жүйесі 

мен заңнаманы "халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруге", сондай-ақ 

президенттік тен парламенттік басқару нысанына көшуге шақыратына 

азаматтық декларацияны ұсынды. 

"Oyan, Qazaqstan" декларациясын таныстыра отырып, саясаттанушы Димаш 

Әлжанов негізгі принциптер демократиялық институттарды,  демократиялық 

парламенттік республиканы қалыптастыруға көмектесетінін айтты. "Біз 

еліміздің одан әрі дамуы және саяси процеске қатысу мүмкіндігі жаңа модельге 

– парламенттік республикаға көшуді білдіретінін түсінеміз", - деді ол [2]. 

2019 жылы ең ауқымды акциялар 9 маусымда дауыс беру күні және келесі 

күндері өтті, наразылық білдірушілер сайлау барысы мен және олардың 

қорытындылары мен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. ІІМ мәліметінше, Алматы 

мен Нұр-Сұлтанда төрт мыңға жуық адам ұсталды, мыңнан астамы әкімшілік 

жауапкершілікке тартылды. ЕҚЫҰ бақылаушылары Қазақстандағы сайлауды 

еркін емес деп атап, олардың көптеген бұзушылықтар мен демонстранттардың 

жаппай ұсталуының көздеріне түскенін мәлімдеді. Ведомство өкілі 

санкцияланбаған акцияның бірінші күні мерзімінен бұрын президенттік сайлау 

өтетін күнге сәйкес келіп, 500-ге жуық адам ұсталғанын атап өтті.  Келес ікүні, 

10 маусымда тағы 200-ге жуық азамат ұсталды. Сонымен қатар, талдаушылар 

ұсталған 550-ге жуық наразылық білдірушілер жауапқа тартылғанын атап өтті. 

Қалғандарып рофилактикалық әңгімеден кейін босатылды [3]. 

Американдық саяси және азаматтық бостандықты зерттеумен белгілі 

үкіметтік емес ұйым – Freedom House (Бостандық үйі) өздерінің 2019 жылғы 

баяндамасында: “ Қазақстан мен Беларусьте бұқаралық ақпарат құралдары 

туралы қатаң жаңа заңдар қатаң жағдайларда жұмыс істеген журналистерді 

одан әрі шектеді” [4,12] деп жазып БАҚ өкілдерінің жағдайына назар аударды. 

Сол зерттеу  орталығының 2020 жылғы баяндамасында: “Ұзақ уақыт бойы 

әлемдегі бостандықтың ең нашар аймақтарының бірі болған бүкіл Еуразиядағы 

осы әлемнің күшті күштерінде жабық дауыс беру оның режимдерінің өмірін 

ұзарту үшін 2019 жылы кезең-кезеңмен сайлаудың әр түрлі түрлерін қолданды. 

Бұрынғы Президент Нұрсұлтан Назарбаев билікке сайланған мұрагер Қасым-

Жомарт Тоқаевқа Қазақстандағы сайлауды бұрмалау арқылы берді және билік 

бұл қадамға қарсы жаппай наразылықтарды тарату үшін тұтқындаулар мен 

ұрып-соғуларды пайдаланды” [5,25] – деп жазылған еді. 

Айта кетерлік Freedom in the World – саяси-құқықтар мен азаматтық 

бостандықтар туралы жыл сайынғы жаһандық баяндама, әр ел мен сайланған 

аумақтар тобы үшін сандық бағалау мен сипаттамалық мәтіндерден тұрады. 

Мысалы, 1-кестеде Қазақстанның 2019-2020 ж. бостандық рейтингін көруге 

болады. 
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Кесте 1. Қазақстанның 2019-2020 ж. бостандық рейтингі [6] 

 

Көрсеткіштер 2019 2020 

Саяси-құқық 5/ 40 5/ 40 

Азаматтық бостандықтар 18/ 60 17/ 60 

 

Жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей 2019-жылы Азаматтық бостандықтар 

бөлігі 1 балл төмен. Бұл баға келесі критерийлерден құралады: 

а. Пікір білдіру және жеке ой бостандығы 

б. Ассоциативті және ұйымдастырушылық құқықтар 

с. Заң үстемдігі 

д. Жеке автономия және жеке құқықтар 

Сайлау өтілген жылы баллдың төмендеуі ой бостандығының, құқықтардың 

шектелгендігін және заң жүйесінің үстемсіздігін көрсетеді. Бұл жылы 

халықтың саяси белсенді болғанын дәлелдейді. 

 
Кесте 2. Демократия пайызы және мәртебесі 2019 жыл [6] 

 

Көрсеткіштер 2019 2020 

Демократия пайызы 5.36/ 100 4.76/ 100 

Демократияны бағалау 1.32/ 7 1.29/ 7 

 

Көріп отырғанымыздай өткен жылғы наразылықтар демократия 

көрсеткіштеріне де әсер етті. “Демократия пайызы”:  0,61%,  ал “ демократияны 

бағалау”: 0,03%-ға азайған. 

Елдегі болған оқиғаларды американдық сарапшылар төмен бағалады. ҚР 

«демократия мәртебесі» рейтингінде Венгрия мен Косово мемлекеттерінің 

ортасында тұр. 

Сонымен жоғарыда зерттелген дерек көздер негізінде еліміз саяси 

оқиғаларға толы жыл өткізді деп қорытындылауға болады. Митингілерден 

бастап жаңа азаматтық қозғалыстар, ел саяси белсенді жаңа және жас тұлғалар 

мен көшбасшылар пайда болды. Зерттей келе сайлау барысы мен полицияның 

қатыгездігін шетелдік БАҚ қатаң бағалағаны да анықталды. Бұл нәтижелер 

демократиялық эволюцияның механизмінің мүмкіндігін және халықтың 

онымен санасуға деген ұмтылысын көрсетеді. Қазақстан әлі де еркін емес 

мемлекеттердің тізіміне толық кіре алады деп айталмаймыз. Осы 

проблемаларды шешу үшін біздің мемлекетімізде жаңа заңнамалар арқылы 

басқарушылық жүйенің  халықпен бірлесе отырып демократиялардыру  

үрдістерін бүгінгі күндерде тереңдету қажеттілік бар сияқты. 
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В современных реалиях встречаются события, определяемые понятием 

экстремизм. Но подлинный смысл данного понятия всё ещё не достаточно 

определен.  В этих целях обратимся к его выяснению в контексте 

существующей нормативно-правовой базы. В государственном законе 

Республики Казахстан  «О противодействии экстремизму» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) экстремизм определяется как 

система противоправных действий, направленных на подрыв и разрушение: 

государственно-политических, нормативно-правовых, социально-культурных, 

морально-нравственных основ, конституционного строя страны. [1; Статья 1]. 

Без сомнения, данное определение отражает ряд его существенных 

признаков, т.к. экстремизм разрушает базовые права и свободы граждан, и 

равным образом подрывает принципы, которые представляют собой основу для 

функционирования нынешних систем, обществ, государств. В общем 

понимании жертвой экстремизма является человек и общество в абсолютно 

различных формах, религиозной и языковой принадлежности.  

На том основании, что детальное изучение экстремизма в рамках 

философских, социологических, юридических и других наук началось 

сравнительно не так давно, к существующему законодательству может быть 

применен конструктивный анализ. Традиционно экстремизм понимается как 

https://rus.azattyq.org/author/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA/pprmt
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https://rus.azattyq.org/a/29982493.html
https://lenta.ru/news/2019/06/11/protest/
http://www.freedomhouse.org/
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020%20REPORT_BOOKLET%20inal.pdf
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приверженность к крайним радикальным взглядам, идеям и целям, достижение 

которых осуществляется нелегитимными, насильственными средствами 

и методами. Экстремизм основан на стремлении разрушить существующую 

систему государственно-правовых и общественных отношений, либо на 

стремлении их сохранить в неизменном виде. В отличие от феномена 

«экстремизма», термин «экстремизм» не имеет многовековую историю. Этот 

термин активно использовался в начале XX века для обозначения 

приверженцев крайних взглядов и мер в политике. Однако на сегодняшний 

день до настоящего времени попытки дать определение экстремизму не 

увенчались успехом.  

Кроме того, общепризнанными характерными чертами экстремизма 

являются пренебрежение требованиями законов, деятельностью 

государственных институтов, несогласие с сложившимися стереотипами 

общественных отношений, структурой государственного устройства и т.д. 

Несмотря на то, что действующее законодательство и многие международно-

правовые акты содержат понятие экстремизма, казахстанская юридическая 

наука не выработала единой позиции по его содержанию. Также отсутствует 

комплексное представление о типах и формах экстремизма, и не определены 

четкие критерии для определения соответствующих событий. Такая ситуация 

возникла из-за того, что экстремизма – сложное многогранное явление, которое 

может проявляться в разных сферах жизни человека. Такой подход к 

определению понятия экстремизма затрудняет понимание его сущности и 

делает невозможным разработку интегрированного систематического набора 

инструментов для изучения экстремизма [3; 53]. 

Часть исследователей данного социального явления сходятся во мнении, 

что в определении экстремизма, в контексте казахстанского законодательства, 

нашли отражения его различные стороны: криминальные, политические, 

экономические и др. Сама структура экстремизма, с точки зрения ценностных и 

социальных мотивов, требует к себе комплексного подхода.  

На сегодняшний день при изучении экстремизма доминирует 

натуралистический подход, когда данные явления рассматриваются, как и 

любой другой объект познания. В свою очередь деятельностный подход 

предполагает несколько иной контекст рассмотрения явлений подобного типа.   

Дело в том, что в обществе, практически на протяжении всей его истории 

доминирует отношение господства и подчинение. Вследствие чего, все те, кто 

обречен на объектоподобное существование, стараются хотя бы как-то 

проявить себя. Но они не берут во внимание, что экстремизм, зачастую, 

становится социально опасным проявлением.  

В масс-медиа пространстве понятия «экстремизм» и «терроризм» как 

правило микшируются и представляются в достаточной мере родственными по 

смыслу или даже равнозначными. Это в свою очередь, не совсем корректно. На 

самом деле, терроризм – это одно из направлений экстремизма, который 

представляет собой сложный феномен в современной культуре. В силу 

сложности и противоречивости природы феномена экстремизма проблема его 
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понимания чрезвычайно сложна для разрешения. Можно выделить следующие 

ее причины. Во-первых, все теоретики борьбы с экстремизмом крайне 

тенденциозны и идеологически зашорены. А потому постоянно вынуждены 

прибегать к двойным стандартам.  

Во-вторых, в силу этого, они не могут предложить достаточно 

убедительной трактовки понятия «экстремизм». А, главное, той универсальной 

системы признаков, позволяющих квалифицировать его как уголовное 

преступление. И тем самым поставить в ряд других уголовно-наказуемых 

деяний.  

В-третьих — это относится уже не к идеологически ангажированным, а к 

добросовестным попыткам разгадать тайну экстремизма. Как только 

экстремизм начинают детально квалифицировать, он сразу же исчезает, 

превращаясь то в брутальное инакомыслие; то в собственно уголовное 

преступление, чаще всего граничащее с терроризмом; либо в обычное насилие 

над личностью; или в такое неопределенное деяние, как «возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды 

Почему проблема экстремизма столь актуальна и на данный момент 

относится к разряду «не изживаемых»? Причины тому коренятся в самой 

социальной реальности. Объектоподобная масса очень большая. К тому же, на 

сегодняшний день происходят такие процессы, как рост недоверия между 

политическими лидерами. В условиях турбулентности глобализационных 

процессов человек практически постоянно ввергается в условия, порождающих 

чувство страха. Эта боязнь заставляет найти отдушину. Экстремизм 

проявляется как своеобразный способ индивидуальной защиты от всего этого.  

В этой связи, с позиций деятельностного подхода при определении понятия 

экстремизма, необходим учет не только признаков, особенностей и характера 

проявлений, относимых к разряду экстремистских, но и причины, 

побуждающие людей к данной форме преодоления ущербности своего 

существования в окружающих их социальной среде.  
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Mediation is a new phenomenon for the Republic of Kazakhstan, but already 

firmly established in scientific and social practice. 

 Mediation is a new form of alternative dispute resolution involving a third, 

neutral, impartial, non-interested party in the conflict. This party is a mediator who 

helps the parties to the dispute or litigation to work out a certain agreement, while the 

parties fully control the process of making a decision to resolve the dispute and the 

conditions for its resolution. 

Mediation can be used in disputes in civil, labor, family and other legal relations, 

as well as in criminal cases of small and medium severity. With the active use of 

mediation by both citizens and legal entities, it is possible to significantly reduce the 

burden on the judicial system, thereby increasing the quality of solving the largest 

cases. According to international statistics, 30-40% of all disputes go through the 

mediation procedure, in 85% of them positive results were achieved [1; 25]. 

The Law "On Mediation", which regulates public relations in the field of 

organizing mediation in the Republic of Kazakhstan, defines its principles, procedure 

for conducting and the status of a mediator, was adopted on January 28, 2011. 

In addition, the Law "On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts 

of the Republic of Kazakhstan on Mediation Issues" introduced corresponding 

changes and additions to the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, the 

Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan, and the Code of Administrative Offenses of the Republic of 

Kazakhstan. The adoption of these laws was preceded by extensive work on the study 

of practical issues of restorative justice, international practice of conciliation 

procedures in order to find the most effective forms of conflict resolution. 

In Kazakhstan, the Law "On Mediation" entered into force on August 5, 2011. 

This Law regulates public relations in the field of organizing mediation in the 

Republic of  Kazakhstan, defines its principles and procedure, as well as the status of 

a mediator. 

The scope of mediation in accordance with paragraph 1 of Article 1 of the Law is 

disputes (conflicts) arising from civil, labor, family and other legal relations with the 

participation of individuals and (or) legal entities, as well as considered in the course 

of criminal proceedings in cases of crimes of small and medium gravity [2; 2]. 

In his Address, President K. Tokayev pointed out the importance of reducing the 

number of disputes subject to judicial review, introducing alternative methods of 

resolving them, developing conciliation procedures and mediation. In addition, the 
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President particularly focused on strengthening the mechanisms for out-of-court 

settlement of disputes, pointing out the need for all legal services of the state to 

conduct explanatory work with the population on conciliation procedures on a 

systematic basis. 

Fundamental principles of mediation: 

Voluntary participation of the parties. The parties participate in the meeting 

voluntarily; their coercion to participate in any form is unacceptable. The parties have 

the right to refuse to participate in mediation both before its commencement and 

during the mediation itself. 

Awareness of the parties. The mediator is obliged to provide the parties with all 

the necessary information about the essence of mediation, its process and possible 

consequences. 

Mediator neutrality. The mediator equally supports the parties and their efforts to 

resolve the conflict. If the mediator feels that he cannot remain neutral, he must refer 

the case to another mediator or terminate the mediation. 

Confidentiality of the mediation process. Mediation is confidential. The mediator 

and the conciliation service ensure the confidentiality of mediation and protection 

from disclosure of documents related to the mediation process. The exception is 

information related to a possible threat to life or the possibility of committing a 

crime; when this information is revealed, the mediator informs the participants that 

this information will be disclosed. 

Responsibility of the parties and the mediator. The mediator is responsible for 

ensuring the safety of the participants in the meeting, and adhering to the principles 

and standards. The parties to the conflict participating in the mediation are 

responsible for the result of mediation. The mediator cannot advise the parties to take 

a particular decision on the essence of the conflict. Redressing harm by the abuser. In 

a situation where there is an abuser and a victim, the responsibility of the abuser is to 

repair the harm done to the victim. 

Mediation is one of the alternative ways of resolving disputes in politics. Unlike 

negotiations, which can take place without any preliminary approvals and 

regulations, mediation is a more serious procedure, since it is carried out with the 

involvement of a third party. 

A significant role in the development of the mediation mechanism is assigned to 

the Assembly of the People of Kazakhstan. Since the main task of ensuring public 

consent, which is the basis of the ANC's activities, is directly related to the tasks of 

mediation. 

The Assembly of the People of Kazakhstan contributes to the preservation and 

development of mutual understanding and respect for the rights of citizens regardless 

of their ethnicity, an important factor of which is to ensure stability throughout the 

country. 

Considering the issues of state policy, it is necessary to bear in mind the real 

presence in any society of conflicts, the nature of which sometimes stems from 

interethnic relations and the problems existing in this area. 



63 
 

 In this regard, it is important, first of all, to know the causes of interethnic 

conflicts, among which are territorial disputes, tension in relations between ethnic 

groups on a historical basis, the use of ethnicity for the purpose of one's own 

popularity. 

For the purpose of preventive measures, the Assembly of the People of 

Kazakhstan of the Karaganda region in 2020 developed a project "A set of measures 

aimed at the development of the institution of mediation", which includes not only 

the popularization of this institution, its development, but also aimed at eliminating 

conflicts leading to interethnic disputes ... 

In this connection, mediators, practicing psychologists, negotiators, as well as 

sociologists are involved in the work of the project, carrying out joint complex work 

that contributes to a versatile resolution of conflicts, from theory to practice. 

In addition to educational seminars-trainings, which are scheduled throughout the 

year, the project provides for offsite meetings in certain regions. Off-site meetings are 

a format of productive work, convenient for participants who are residents of the 

regions. Such meetings were held in the cities of Zhezkazgan, Satpayev and Ulytau 

district. The target audience was government officials, chairmen of ethnocultural 

associations and non-professional mediators. 

For high-quality and productive work, the composition of the delegation was 

selected, among which were the following persons: 

- S.M. Shardarbekova - head of the Reconciliation Center of the Trade Union 

Center of the Karaganda region, president of the public association "Zolotaya 

seredina - SM", member of the NGO "Association of Prosecutors", professional 

trainer mediator; 

- S.M. Sanaubaev - executive director of the Association of Entrepreneurs of the 

Karaganda region, public figure; 

- R.B. Satybaldina - Master of Psychology, teacher of ChU "Central Kazakhstan 

Academy", non-professional mediator; 

- E.Zh. Yesengaraev - leading employee of the Institute of Economic and Legal 

Research of the Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, candidate of 

historical sciences, sociologist; 

- D.S. Poltarenko - Director of the NGO "Citizens of Kazakhstan", professional 

mediator; 

- F.E. Ekisheva - specialist-mediator of KSU "Kogamdyk Kelisim" of the 

Department of Internal Policy of the Karaganda Region ", professional mediator. 

From September 7 to September 9, 2020, a delegation at the bases of the KSU 

"Center for Spiritual, Public and Interethnic Accord" (Satpayev, Friendship House), 

the Ulytau regional branch of the Karaganda region of the NGO "Nur Otan Party" 

(Ulytau village), ChU "Zhezkazgan College of Business and Transport 

"(Zhezkazgan) held a number of the following events. 

In order to comply with quarantine measures, Y. Esengaraev's lecture "Formation 

of Kazakhstani identity: prerequisites, problems and prospects" in Satpayev was held 

online with Internet connection of listeners from the city of Zhezkazgan and the 

Ulytau region. 
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In his speech, Y. Esengaraev  emphasized the following: “In all societies where 

the model of modern identity has been established, people for whom the goal of 

becoming an educated professional has become the most important value in life. For 

all the harshness, perhaps cruelty, it is this model of human formation that historically 

has most of all contributed to overcoming the mass inertia and weak motivation for 

sustained intensive work, characteristic of most traditional people. Modern identity 

from within steadily encourages a person to concentrate efforts not on the 

reproduction of what exists, but on the constant development of himself through 

continuous education and through the improvement of his professional abilities. " 

Indeed, the Kazakhstani model of interethnic harmony was a reaction to identity 

crises generated by new socio-economic conditions, information and communication 

technologies. The logical core of interethnic relations was the policy of the First 

President of the Republic of Kazakhstan Elbasy N.A. Nazarbayev, aimed at social 

harmony. 

Professional mediators S.M. Shardarbekova and F.Y. Ekisheva delivered online 

lectures on mediation as an alternative resolution of conflicts and disputes in the state 

and Russian languages. 

During the lectures, the listeners were explained the basic concepts and principles 

of mediation, the features of the mediation procedure, the professional competence of 

the mediator. 

Particular attention in the lecturers' presentation was paid to highlighting the role 

of the Assembly of the People of Kazakhstan in the development of the institution of 

mediation. It is necessary to understand that the work of all structures of the 

Assembly of the Peoples of Kazakhstan, and these are councils of public consent, 

councils of mothers, scientific expert groups, and the youth movement, are aimed at 

strengthening the unity of Kazakhstanis and preventing conflicts. And the priority in 

this vein is the popularization of mediation in general, broad informing of citizens 

about the existence of mediation as a way of peaceful settlement of all kinds of 

disputes in various spheres of people's life, promotion, development of the procedure 

in Kazakhstan. 

Summing up the results of the lectures, it was noted that mediation is an effective 

way to resolve conflicts, quickly, conveniently, reliably, and profitably! The practice 

of mediation is a sign of the maturity of society, a certain level of civic 

consciousness, and the Assembly of the People of Kazakhstan is the main mediator, 

creating a dialogue platform where one can discuss in a peaceful and rational way, 

discuss ethnic relations, resolve conflict elements, if any, while maintaining public 

consent, tolerance and national unity. 

The subsequent work of the delegation was carried out offline with the 

participation of non-professional mediators and public figures. 

For the participants of the meeting, represented by S. M. Sanaubaev, a training 

was organized on the topic: "Teaching the skills of public speaking and negotiation." 

During the training, trainees were provided with general information about the 

negotiations. Styles and tactics (methods) of negotiation are discussed in detail, for 

example, any mediation is subject to the Harvard rules of negotiation, etc. 
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In S. M. Sanaubaev 's speech, the audience was especially interested in the so-

called "Composition of business negotiations "7 P", which includes: greeting, 

presentation, reason, problem, summing up the discussion, appreciation (expression 

of gratitude), farewell. 

In the system of interpersonal communication, including during the mediation 

procedure, non-verbal communication is also important, which is associated with the 

mental states of a person and serves as a means of expressing them. The psychologist 

and non-professional mediator R.B. Satybaldina shared the fact that the mediator also 

needs the ability to “read” the non-verbal behavior of the interlocutor in her speech 

“Psychological aspects of negotiations - non-verbal signals”. 

As part of the conversation, the listeners were provided with information about 

non-verbal forms of communication, which include: expression (facial expressions, 

body posture, hand gestures), tactile movements (touching, shaking hands, patting, 

stroking, etc.), spatial location. Indeed, very often our non-verbal behavior is 

unconscious. 

In this connection, any dispute can be prevented at the initial stage of its pre-

conflict interaction, since the recognition of negative gestures and facial expressions 

of the interlocutor can play an important role in the prevention of conflict situations. 

The next stage in the implementation of the project of the ANC of the Karaganda 

region «A set of measures aimed at the development of the institution of mediation" 

was the training and development of the institution of mediation in Temirtau». 

Within 5 days, from September 28 to October 2, 2020, on the basis of the 

"Ethnocultural Association" of the Territorial Council of Public Accord at JSC 

"Arcelor Mittal Temirtau" with the participation of 30 people from among 

representatives of ethnocultural associations and state bodies of Temirtau, training 

courses were held for non-professional mediators. 

During the one-week courses, students received the necessary knowledge, skills, 

practical skills to resolve disputes and conflicts through the use of mediation tools. 

The working group of professional mediators in the person of: Ekisheva F.E., 

Shardarbekova S.M., Poltarenko D.S., as well as the President of the PF 

“International Academy of Mediation and Negotiation“ QORĞAU ”Sailaubay Asel 

developed a training program on mediation for non-professional mediators, including 

15 hours of theory and 10 hours of practice. 

The main trainers of the courses were S. M. Shardarbekova and online - Sailaubai 

Asel (Nur-Sultan). 

For effective training of mediators, various formats of work with the audience 

were provided, these are theoretical lessons with active discussion, and practical 

exercises with role-playing games to consolidate the skills of settling disputes and 

conflicts in family, labor, and interethnic relations. The training was accompanied by 

audio and video materials. 

As a training internship as a mediator, the trainees were allowed to practice cases 

developed by the trainers. During the training, a group of active listeners with 

experience in mediation was formed to be included in the register of non-professional 

mediators in Temirtau. 
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I would like to note the active participation in the conduct of training courses and 

the comprehensive support of the "Ethnocultural Association" of the Territorial 

Council of Public Accord under the "Arcelor Mittal Temirtau" JSC, and in particular 

the Deputy Chairman - Zhakypbekov Alisher Makhanbetzhanovich. Who, in turn, is 

a veteran of the metallurgical plant, the owner of two industry marks "Enbek danky" - 

III, II degrees, numerous certificates of honor and letters of thanks. 

 Operating since 2018, the Ethnocultural Association, thanks to Alisher 

Makhanbetzhanovich, has become a conduit for strengthening the good multinational 

traditions of different peoples. The following ethnocultural centers conduct their 

social activities here: Greek Cultural Center "Pontos", Russian Ethnocultural Center 

"Bereginya", Regional NGO "Union of Cossacks of the Steppe Region", 

Ethnocultural Center "Korea", Polish Ethnocultural Association "Polonia", Tatar 

Ethnocultural Center "Duslyk ", Chuvash ethnocultural center" Shanchek ". 

In addition, the Afghan Veterans Council is actively involved in ideological work 

on the basis of the Ethnocultural Association. Much attention is paid to educating 

young people in the spirit of patriotism, courage, active civic position, pride in their 

country. 

In the future, work with the "Ethnocultural Association" of the Territorial 

Council of Public Concord at JSC "Arcelor Mittal Temirtau" will continue and focus 

on the development of the institution of mediation. 

In general, it can be noted that the work carried out is complex in nature, aimed at 

implementing the state national policy, ensuring social and political stability and 

increasing the efficiency of interaction between state and civil institutions of society 

in the field of interethnic relations, which is the main task of the Assembly of the 

People of Kazakhstan. 

On the example of practical work in the field of mediation conducted by the 

ANC, one can be convinced of the effectiveness of using this method in resolving 

political conflicts. 
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ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Кенжегузинова Г. У. 
магистрант 2 курса специальности «Психология»  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Отбасы – қазақстандық қоғамның ошағы  

Н. Назарбаев 

 

Қазіргі заманда өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесінің маңызды бөлігі – 

жастарды болашақ отбасылық өмірге дайындау. Қоғам өмірінің әр саласындағы 

өзгерістер жастардың отбасылық өмірге арнайы дайындығының болуын талап 

етеді. Неке жасына жеткен заманауи жастар отбасын құруға асықпайды, 

олардың отбасылық ерлі-зайыптылық қарым-қатынас туралы мағлұматтары аз; 

жастар арасында еркін жыныстық қатынастар орын алып отыр; толық емес 

отбасылар саны өсе бастады; жұптардың неке серіктесіне талаптары арта 

бастады. Елде өткізілген әлеуметтанулық зерттеулер жастардың отбасылық 

қарым-қатынастар мәселелерінде сауатсыз екенін көрсетеді; жыныстық 

қатынастың ерте басталатынын көруге болады; жыныстық қатынастар 

салдарынан болатын аурулардың, сонымен қатар түсік жасау санының 

өскендігі байқалады, репродуктивті денсаулықтың нашарлауы орын алып отыр. 

Әр адамның дамуының баға жетпес құндылығы бола отырып, отбасы мемлекет 

өмірінде өскелең жаңа ұрпақты тәрбиелеуде, қоғамдағы тұрақтылықты 

сақтауын қамтамасыз етуінде, дамуында өте маңызды рөл атқарады. Қоғамдағы 

отбасының күйі бойынша және мемлекеттің оған қарасты көзқарасына 

байланысты елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының, халықтың 

әл-ауқатының деңгейін көруге болады. Отбасылық өмірдің өскелең ұрпақты 

тәрбиелеудегі басты бағыт болуы үшін мемлекеттік отбасы саясаты 

саласындағы білім беруді, құндылық бағдарларды өзгерту қажет. Сондықтан да 

жастар арасында психологиялық-педагогикалық дайындықпен қатар, 

отбасылық қатынастар саласында саяси-құқықтық білім беру бірге жүргізілуі 

қажет. 

Кез келген мемлекетте мақсаты отбасы дамуына қолайлы жағдайлар жасау, 

әлеуметтік кепілдіктер мен қолдауларды қамтамасыз етіп отыру болып 

табылатын отбасылық саясат демографиялық саясаттың маңызды бөлігінің бірі. 

2016 жылы Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 

Республикасындағы 2030 жылға дейінгі ҚР Отбасылық және гендерлік саясат 

тұжырымдамасын бекітті [1], сонымен бірге онда «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясының бағдарламалары мен міндеттері көрініс тапты және оның 

аясында отбасын қолдау бойынша бірқатар іс-шаралар өткізілді. 

Отбасы тұлғаның әлеуметтенуіне жағдай жасап, отбасылық нормалар мен 

дәстүрлерді тасымалдағыш әлеуметтік институт ретінде тұрақты және мықты 

мемлекетті құрудың негізі болып табылады. Мемлекеттің экономикасы мен 

қауіпсіздігі отбасының амандығына байланысты. Ана мен баланың мүдделерін 
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қорғауға, отбасын қолдауға бағытталған мемлекеттік әлеуметтік саясат 

отбасының тіршілік әрекетін қамтамасыз етуде, нығайтуда маңызды рөл 

атқарады. Сондықтан, жастарды отбасылық өміріне дайындауда олардың 

отбасы туралы нормативті-құқықтық базаны білуі, сонымен қатар мемлекеттік 

отбасын әлеуметтік қорғау және қолдауыжүйесі туралы хабардар болуы қажет. 

Жалпы алғанда, жастарды отбасылық өмірге дайындау барысы көп 

аспектілі болып табылады және мынадай бағыттарды қамтиды:  

 психологиялық, отбасы қарым-қатынасының психологиясы, сонымен 

қатар отбасылық құндылықтың оң көзқарастарын қалыптастырудағы тұлға, 

тұлға аралық қатынастар дамуының негізі;  

 әлеуметтік, отбасылық қарым-қатынстар саласындағы мемлекеттік 

саясатты көрсетеді; отбасына әлеуметтік-экономикалық қолдау көрсетеді;  

 нормативті-құқықтық, соның ішінде неке туралы заңнамалардың негізі, 

отбасы құқығы туралы білу;  

 адамгершілік, қалған отбасы мүшелеріне, некедегі ерлі-зайыптылардың 

бір-біріне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеуге бағдарлану;  

 физиологиялық, репродуктивті денсаулық, жыныстық тәрбие туралы 

мәліметтермен таныс болу;  

 педагогикалық, балаларды тәрбиелеуде, отбасының ерекшелігін 

қалыптастырудағы отбасының рөлі [2]. 

Қазіргі қоғамның дамуымен бірге жүретін әлеуметтік мәселелер, отбасылық 

құндылықтар мен дәстүрлердің елеулі өзгерістеріне алып келді: жыныстардың 

қарым-қатынасының әдеттегі нысандары бұзылып, некенің құндылығы туралы 

түсініктер өзгеруде, неке-отбасы қатынастарының баламалы нысандарын 

насихаттау өсіп келеді. Бұл жағдайда жастарды қоғамның негізгі ұясы ретінде 

неке мен отбасына дайындау ерекше маңызға ие болады, өйткені дәл отбасында 

адам неке тәртібінің негізін құрайтын негізгі мінез-құлық дағдыларын 

меңгереді. Бұл тақырып көбінесе зерттеу пәні болып табылады [3,4,5,7]. Бұл 

кезеңдегі студенттік жас айрықша алаңдаушылық тудырады, өйткені бұл кезең 

отбасылық өмірге және некеге дайындалуға қатысты сезімтал. Е. И. 

Зритневаның пікірінше, отбасылық өмірге дайындық жастардың әлеуметтік 

жетілуі мен психикалық денсаулығы басты көрсеткіштерінің бірі болып 

табылады [6]. 

Отандық психологияда психологиялық дайындық ұғымына көптеген 

көзқарастың болуы екі түрге бөлінеді: жалпы ұзақ мерзімді және қысқа 

мерзімді (белгілі бір қызметке көңіл-күй ретінде). Санжаева Р. Д. 

психологиялық дайындықты эмоциялық бастаудың бірлігі, когнитивті білім, 

наным-сенім және мінез-құлық актілері ретінде қарастырады.  Психологиялық 

дайындық құрылымына автор мотивациялық, бағдарлы, операционалды, ерікті 

және бағалау компоненттерін қосады, әр қызмет бірегей екенін атап өтеді, 

сондықтан әрбір нақты қызметке психологиялық дайындық құрылымы 

мазмұны жағынан ғана емес, оған кіретін компоненттердің құрылымы бойынша 

да ерекше болуы мүмкін [8; 135]. 
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Волченкова Е. В. дайындықты - белгілі бір іс-әрекеттердің тиімді 

орындалуын қамтамасыз ететін адамның барлық психофизиологиялық 

жүйелерінің жұмылдыру жағдайы ретінде анықтайды [1; 101]. Неке мен 

отбасылық өмірге психологиялық дайындық жалпы дайындық түрлерінің бірі 

болып саналады. (физиологиялық, әлеуметтік, адамгершілік, педагогикалық, 

этикалық және т. б.) Отбасылық өмірге және некеге дайындық феномені И. С. 

Гребенников, С. В. Жолудева, Е. И. Зритнева, С. В. Несына, А. Н. Сизанов және 

т. б. зерттеушілердің жұмыстарында қарастырылады.  Ғалымдар неке мен 

отбасылық өмірге дайындық критерийлерін анықтауға ұмтылады, қасиеттер, 

дағдылар мен қабілеттердің үйлесімін  ұштастырады. 

Сизанов А. Н. "отбасылық өмірге дайындық" ұғымына төрт негізгі блокты 

кіргізеді: әлеуметтік-адамгершілік (жасы, білімі, кәсібі, адамгершілік 

санасының деңгейі), мотивациялық (отбасы құрудың негізгі себебі ретінде 

махаббат, бала тууға және тәрбиелеуге дайындық), психологиялық (адамдармен 

қарым-қатынастың дамыған дағдылары) және педагогикалық дайындық 

(балалардың даму заңдылықтарын және оларды тәрбиелеу ерекшеліктерін білу, 

баланы күту дағдылары). Гребенников И. В. жастардың некенің физикалық, 

әлеуметтік және этикалық-психологиялық дайындығын ерекшелейді[5]. 

Физикалық жетілу деп жыныстық жетілу түсініледі. Әлеуметтік жетілу 

жастардың ересектікке енуімен расталады. Этикалық-психологиялық дайындық 

өзара әрекеттесетін көптеген факторларды қамтиды.  

Е. И. Зритнева отбасылық өмірге дайындығын зерттей отырып, оны 

әлеуметтік-психологиялық білім ретінде қарастырады. Даярлықтың 

құрылымдық компоненттеріне: мотивациялық-құндылық, зияткерлік-

танымдық, іс-әрекет-практикалық, эмоциялық-ерікті. Е. И. Зритневаның 

пікірінше, некелесуге жалпы дайындық отбасы құндылықтарын әлеуметтік 

институт ретінде қабылдаудан бастап, отбасылық қатынастар саласында 

(тұлғааралық қарым-қатынас) үй шаруашылығын ұтымды жүргізуге және 

отбасылық істер мен міндеттерге қанағаттануды білдіретін жағымды 

эмоцияларға психологиялық ұстанымға дейінгі арнайы білім мен іскерлікті 

қарастырады [5].  Несына С. В. отбасы өміріне психологиялық дайындықты 

кешенді құбылыс ретінде қарастыра отырып, отбасы туралы туыстардың 

пайымдауымен сипатталатын когнитивті компонентті көрсетеді [7; 205]. 

Жастарды отбасылық өмірге дайындау мәселелерін шешу – жүйелі кешенді 

тәсілді қолдануды қажет етеді. Жастарды отбасылық өмірге дайындау 

проблемасын және Қазақстанда отбасылық саясатты жүзеге асырудағы 

тәжірибені талдау келесі ұсыныстарды жасауға мүмкіндік берді: 

 Отбасы құндылықтарын қалыптастыру, оларды трансляциялау және 

насихаттау, отбасы өмірінің әлеуметтік деңгейін арттыру және олардың 

мүдделерін қорғау бойынша кешенді шараларды әзірлеумен тиімді мемлекеттік 

отбасы саясатын қалыптастыру;  

 Психология, медицина, педагогика саласындағы ғылыми сараптамалық 

қауымдастықты тарта отырып, білім беру кеңістігінің көп деңгейлігін есепке 

ала отырып, қазіргі жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесін қалыптастыруға 
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бағытталған кешенді бағдарлама әзірлеу; • Отбасында өмір сүру деңгейін және 

сапасын талдау, отбасының тіршілігінің өзгерістерін бақылау мақсатында 

Қазақстанда отбасы саясатын кешенді, жүйелі, уақтылы мониторингін жүргізу; 

 Отбасы өміріне дайындық факторы ретінде отбасының репродуктивтік, 

рекреациялық, тәрбиелік функциясының мәнін қоғамдық санада нығайтуды 

ақпараттық қамтамасыз ету. 
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Отступая в себе от вечности в исполнении необходимости познания, 

человек в мире сем и теряется и становится непомерно далеким, недостижимым 

для себя из самопознания, и удерживая лишь в душе другую, обратную 

необходимость в исполнении своего предназначения как вселенского существа, 

космополита.  

И эта рефлексия извне в познании производится безотчетно и собственно не 

от самой вечности, а как бы через нее в бесконечности, без чего познание 

индуктивно-дедуктивно, т.е. опытно-экспериментальным путем невозможно 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000384
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осуществлять. А дальше – больше, мыслимо – немыслимо в этом бесконечном 

отступлении – наступлении от природы на природу находятся пути-извилины 

(= методология) к ретроспективам-перспективам, исходам-тупикам, парадоксам 

познания. Так что, душа  человека из одновременности с вечностью во времени 

оттесняется и вовсе исчезает в пространстве освоенной таким образом мира 

сего, оказываясь замкнутым в пределах его как «пещере» Платона, в которой ей 

и приходится, остается лишь наблюдать за тенями из света внешнего 

(параллельного)  мира (это фигурально, но теперь и буквально через компьютер 

имеет место быть!) [1]. 

Познание мира происходит за счет уравнивания вечности с бесконечностью 

и в нем человечество до сих пор уверенно, торжественно шагало вперед. К тому 

же, научное познание в этом историческом марше оборачивалось научно-

техническим прогрессом и сообразно-невообразимыми открытиями начал 

мироздания. Но и тем более терялась вся та же душа. Познание мира  конечно 

осуществлялось за счет отрицания, преодоления души, она должна была не 

невольно, а сознательно отвергаться в познании. Хотя, кажется, не 

осознавалось при этом, что происходит внутреннее опустошение человека. Не 

было отчета в том,  какой ценой платы происходят достижения в постижении 

мира, окружающего человека. Механически-автоматически дело 

представлялось так, что познание мира есть самопознание человека, что он в 

мире познает самого себя, в конечном счете. Но в «разъятом на труп» мире  

«поверить алгеброй гармонию» [2] возможно лишь рациоцентристски, за чем 

тут же приступает к делу homo sapiens, распространяя свою ничтойность на 

весь остальной мир, т.е. уничтожая его, превращая обратно в «разложенный 

труп». Ничто в мире как бы не может устоять перед ничтойностью homo 

sapiens. Да, но и баста ли? 

Нет, в теперешнем мире, когда всему приходит конец, должен наступить 

уже и повсеместный алармизм, т.е. не по поводу чего-то в мире, а тревога 

самой души по причине утраты человеческого в человеке в силу познания. 

Человек ныне сам «живой труп» перед «разложенным» в познании «трупом» 

природы. Бытие далось в небытии человека, но это лишь внешнее аксессуарное 

бытие его. За пространство познанного нужно отвечать душой из времени. И 

вероятно, что именно душа заместилась духом в пространстве познания. А 

потому и требуется алармистский вызов души перед духом познания, ради 

времени во пространстве для человека, обретения бытия в вечности из небытия 

в бесконечности, которое (технически, сподручно) и есть мнимо заполненное 

(переполненное) в пространстве сего мира, которое на самом деле тотально 

опустошено для конечной души из вечности. 

Потому и бесконечно удален человек от самого себя в душе, он себе лишь 

снится в ней во мгновениях вечности через решетки бесконечной замкнутости. 

…Но ведь «У вечности вратах ужасно пробуждение в последний жизни 

час!» [3]. Да, но на самом деле у души ужас не перед вечностью возникает, а 

перед бесконечностью. Ужас может быть от познания себя в конечности мерно, 

бесповоротно и неумолимо, теряемой в бесконечности. Но душа  вполне 
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годится в ее конечной непредстовимости из бесконечности, она конечна из 

бесконечности перед вечностью, но не исчезает как таковая в ней из 

бесконечности. Т.е. исчезает, кончается (конечно) в бесконечности и является в 

конечности перед вечностью. И вероятнее всего, вышеприведенная поэтическая 

сентенция – это тревога окончательной потерянности, а не ужас от впервые 

рождения. Поэтому и ребенок уже кричит, лишь появившись на счет в мире 

сем. Умирать наверное не легко,  поди попробуй лишится тела. Притом, раз и 

навсегда! 

Ужас у души может быть от того, что она является перед вечностью 

обнаженной до (конца) ничто, будучи до сего мгновения «не-душой», 

притворяясь ею наяву и лишь во сне обнаруживая себя в видениях оттуда-сюда. 

О, отвечать придется за то, что наделала, пусть даже не по ее вине 

случившееся, но в ее соглядатайствующем равнодушии к другим душам. 

Особенно, воистину именно за это придется держать ответ, а не столько, хотя 

это и дополнительностно, за себя как приютившейся в мире сем. За впадание в 

ничто равнодушия людского мира, из которого вряд ли можно будет в конце 

жизни распушится, если не было при тех падениях мук совести или просто 

сострадания. 

Чистых душ в этом мире, конечно не бывает. В своей конечности душа уже 

ответственна должна быть, не в перерождениях (трансформациях), но именно в 

рождениях (все новых) в самой жизни. Именно в рождениях она (конечно) себя 

хранит во времени из пространства. И рождается душа из самой себя в 

конечности. Как нелегко будет умирать, так и нелегко, а может еще тяжелее 

при жизни рождаться заново. Об этом душа (из познания внешнего мира) 

догадывается. Да ведь она-то и умирает пожизненно в познании и лишь, бросая 

вызов познанию, вопреки ему восстает из пекла и пепла познанного.  Будучи 

пожерствованной в познании, она с ним и справляется, «используя» обратные 

«методы», а именно в виде на самоутверждения, а самоотдачи, не оголтелой 

активности вовне себя человека, а смирения и внутренней собранности из мира 

познанного, не как лишь еще непознанного, а не подверженного познанию 

вообще, не непознаваемого, а испытываемого, ведомого (вестимого) душой так, 

что в ней познанный мир укладывается в своем пространственном превышении 

(объективная реальность) в чувственном хроносе души (душевном сердце). 

Поэтому и на научные открытия душа «обязана» откликаться сообразно или 

своеобразно, возможно даже категорически обратным образом, но не 

обскурантистски, а медиально – от вечности во времени, обращаясь к «ученым» 

душам в понимании друг друга из сообщаемости их в одновременности (во 

времени) от вечности, так сказать толерантности душ свыше. Поэтому уже в 

выражении «ради бога» люди как души обращаются друг к другу волей-

неволей свыше, призывая к пониманию оттуда-сюда. 

Душа не рационально знает, а чувственно ведает. Ей отступать некуда 

после отставляющего ее активного познания бесконечности и оставленности 

перед вечностью. Так что, познание и представляет (невольно) душе 

возможность обращения к вечности, умолкая из бесконечного в говорливости  
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самовыражения человека как homo sapiens. Распространению им себя на все  

окружающее наступает конец, рвется связь времен. Человек восстает в духе, 

обращается к небесам  из мира сего. 

И ведание душой имеет место из ничто в мире сем, которым может 

свербить интерсубьектность,будучи до этого самостояния человека 

пространственно приглаженной, коммуникативно уложенной. Душа единится 

(смыкается) с другими душами в ничто и только таким образом как бы всем  

миром имеет место обращение к вечности (см. о «торнадо» в моей книге 

«Хроно-топос человека»). 

Такие акции встреч между душами, когда ничто этому не препятствует, 

возможны и в пределах самого этого мира как, например, в сеансах 

экстрасенсорики. 

Ведание души есть тем самым уже не познание, а опознание самому себе из 

ничто, т.е. не из чего-то внешнего для нее, а субстанциально – через другие 

души и в обращенности к вечному  (в их вселенности), что было уже схвачено в 

«предустановленной гармонии» Г. Лейбница. Поэтому и в ведании души 

ничего нет другого, кроме нее от вечности во времени, в котором она в 

духовном единстве душ воспаряет к вечности и светится звездно (в 

бесконечности мироздания) оттуда-сюда. 

Важно, что в линейно последовательной интерсубьектности находится 

душой междусубьектный портал ничто, из которого она и ведает. 

И этому кажется наступило время, когда обучая студентов, нужно 

открывать им души из познания к веданию? 
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Становление  института   президентства в  Казахстане началось 

одновременно с фундаментальными изменениями системы международной 

безопасности и трансформацией всей архитектуры международных отношений, 
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вызванных  окончанием холодной войны и распадом СССР. Институт 

президентства стал неотъемлемой частью государственной власти, 

выстраиваемой с момента приобретения независимости страны. «Политическое 

лидерство, культурно-исторические особенности и другие факторы дают 

возможность государству реализовывать свою модель модернизации. В рамках 

теории модернизации существуют два типа общества: традиционное и 

современное. Сам процесс перехода от  традиционного к современному 

обществу называется модернизацией» [1]. 

Изучение проблемы института президентства на сегодняшний день 

является актуальным вопросом. Это институт означает, что именно президент 

обеспечивает целостность государства, оптимальное и сбалансированное 

функционирование  законодательной, исполнительной, судебной властей. 

Важнейшее преимущество президентских институтов в том, что они 

способствуют образованию единой, стабильной исполнительной власти 

государства.  

Данная статья подразумевает исследование вопросов «эффективного 

осуществления процессов модернизации и демократизации как необходимых 

условий политического развития страны под руководством политического 

лидера. Основной целью модернизации является формирование современного 

общества» [2; 105].  Казахстан решает задачи модернизации весьма 

эффективно. В первую очередь успех определен политикой, проводимой 

казахстанскими институтами власти, возглавляемые «Президентом Республики 

Казахстан. Важнейшая черта политики  Казахстана – проведение курса 

поступательного политического развития и приверженность последовательной 

демократизацией» [2; 109]. 

В период суверенного существования государства была реализована 

казахстанская модель модернизации. Центральным звеном этой модели служит 

институт президентства как основной центр власти среди  других политических 

институтов страны.  

«24 апреля 1990 года в Казахстане был учрежден институт президентства и 

на заседании Верховного Совета Казахской ССР Нурсултан Назарбаев стал 

президентом государства» [3]. 

«В ходе политических реформ, проведенных в Казахстане, проявился 

модернизаторский характер деятельности Н.А. Назарбаева: 

Во-первых, институт президентства выступил мощным стимулом и 

ориентиром развития партийной системы страны. Именно в процессе выборов 

главы государства в 1999 году произошло углубленное структурирование 

политических интересов граждан, выраженное в создании новых партий и 

движений. 

Во-вторых, он обеспечил важнейший для трансформации перелом и 

ценностных ориентаций общественного сознания, гарантировав 

последовательным курсом реформ уверенность в необратимости процесса 

демократизации» [3]. 
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Недостатки старой модели управления, а, именно, отсутствие персональной 

ответственности органов и должностных лиц, послужило толчком для 

внедрения принципа четкого разделения ветвей власти. Благодаря этим 

усилиям в Казахстане постепенно сформировались политические институты в 

лице сильной президентской власти, двухпалатного парламента и независимой 

судебной системы. 

«Создание института президентства, наделенного необходимыми 

властными полномочиями, обеспечило устойчивость формировавшейся новой 

модели управления, политическую и экономическую стабильность. В целом, 

этот институт стал стержневой опорой всей конструкции государственного 

управления суверенного Казахстана. Становление страны происходило путем 

перехода от республики Советов, основанной на принципе полновластия 

Советов народных депутатов, к президентской республике, 

предусматривающей разделение властей» [3]. 

Так, 16 октября 1991 года был утвержден новый порядок избрания главы 

государства – всенародные выборы. «На первых всенародных выборах в 

Казахстане 1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев был избран с 98,8% 

голосов. Дальнейшее укрепление института президентства происходило в 

условиях развития Казахстана как суверенного государства. Статус Президента 

был впервые определен на конституционном уровне от 16 декабря 1991 года» 

[4; 1].  

В рамках Конституции 1993 года Президент РК осуществлял руководство 

единой системой исполнительной власти. В свою очередь, Правительство 

имело право самостоятельно принимать решения о референдуме, также давало 

согласие на назначение Президентом вышестоящих должностных лиц 

государства. Данная концентрация властных полномочий Верховным Советом 

противоречила принципу разделения властей. «Подобные противоречия и 

неясности были сняты в новой Конституции от 30 августа 1995 года, в котором 

приняли участие 90,6% граждан страны» [4; 1]. Согласно новому Основному 

закону народ Казахстана был провозглашен единственным источником власти, 

ключевыми принципами государственности были провозглашены  

общественное согласие, экономическое развитие, политическая стабильность, 

казахстанский патриотизм. Согласно данному документу в Казахстане 

сформировалась президентская форма правления, что способствовало 

изменению механизма распределения властных полномочий.  

«Таким образом, институт президентства в Казахстане – это специально 

создаваемая система верховной власти в стране, призванная обеспечивать 

суверенитет, независимость и государственную целостность, согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, 

определять основные приоритеты внутренней и внешней политики 

государства» [5; 91]. Институт президентства сыграл выдающуюся роль в 

осуществлении модернизации Казахстана.  

Институт президентства стабильно функционирует, состоялся как 

государственный институт. Укрепление института президентской власти 
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Республики Казахстан становится необходимым не только для осуществления 

эффективной государственной политики, но и для развития и укрепления 

национального самосознания народа страны.  

Институт президентства стал центральным звеном политической системы, 

представляя собой политико-правовую надстройку над другими ветвями 

власти. Такой статус обеспечивал их эффективное взаимодействие, позволял 

Главе государства выступать гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина. 
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ҒЫЛЫМ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖӘНЕ ЗМАНАУИ ӨРКЕНИЕТ 

 

Кусбеков Д.К. 
к.фс.н., доцент кафедры философии и теории культуры  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Сана адамды объективтік қатынастардан шығарып, мәдениет ретінде өмір 

сүру ортасын қалыптастырды. Сонымен қатар, таным шексіз мүмкіндіктердің 

құралы ретінде, өзі қарастырып көтерген мәселердің қыспағында қалып қойды.  

Адамзат мәдениетінің мәндік орталығы болған ғылым, адамзат баласына 

қауып-қатер төндіре бастады. Сондықтан, ғылым философиясындағы таным 

мәселесін қарастыру, біз үшін маңызды болмақ. Философияның пәні ретінде 

таным міндетті түрде ғылым философиясымен тығыз қарастырылуы тиіс. 

Бұл жерде таным теориясын жан-жақты қарастырған ойшыл К.Р. Поппердің 

көзқарастарына жүгінуге болады. Ғылым философиясынан бастап К.Поппер 

ақиқатқа, білімге, тәжірибеге және басқа да көптеген негізгі категорияларға 

анықтама береді. Алынған нәтижелерді жан-жақты тереңінен талқылай білді. 

Таным ұғымы тек ғылым философиясынан басталып, адамның өзін ғана 

қамтып қана қоймай, басқа да тірі организімдерге де қатысы бар екендігін атап 

өтеді. Яғни танымды тек адамның субъективтік өлшемі ретінде қарамай, оның 
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басқа да тірі жандарға қатынасы бар екендігі, біздің таным туралы 

түсініктерімізді мүлдем өзгертеді. 

Таным теориясы қалай дамыды. Қандай да философиялық жүйе болмасын, 

ол білім мен қызметтің түпкілікті негіздерін табуға тырысады, бұл сұрақтарды 

зерттемей, жауабын таппай әрі қарай жүре алмаймыз. Алайда, таным 

теориясының мәселелері философиялық тұжырымдамада жасырын түрде болуы 

мүмкін, білімнің мүмкіндіктері мен табиғатын жанама анықтайтын 

онтологияны тұжырымдаумен байланысты. Мысал ретінде білім немесе таным 

ежелгі грек философияда онтологиялық проблемалармен арнайы зерттелген. 

XVI ғасырдағы батыс философиясының барлық мәселелерінің орталығында 

білім теориясы тұрды. Теориялық және когнитивті мәселелерді шешу 

философиялық мәселелерді зерттеудің қажетті шартына айналады. Таным 

процесінде эмпиризмнің басты құралға айналуы ғылымның дамуына түрткі 

болады. «Таным теориясы» кешіректеу пайда болған ұғым. Көбінесе таным 

теориясын басқа атулармен атап келді. Бірақ ол оның мазмұнын өзгерткен жоқ. 

XX ғасырдың қарама-қайшылыққа толы мәселерін шешу әдістерін қайта 

қарау қажеттілігі туындаған кезде, таным теориясы мен философияның басқа 

салалары, жалпы ғылым мен мәдениет арасындағы жаңа байланыстар ашылды. 

Осы кезде, теориялық және когнитивті мәселелерді шешуден бас тартатын 

философиялық тұжырымдамалар пайда болды. Олардың негізгі мақсаты, таным 

теориясындағы проблемалардан бас тартып, классикалық емес таным 

теориясының мәселесін көтеру. Жалпы таным теориясының мәнін және 

ғылыми маңғыздылығын түсіну үшін, таным теориясының екі негізгі бағыттын 

(қалыптасқан) қарстырған жөн: классикалық таным теориясы мен классикалық 

емес таным теориясы.  

Классикалық таным теориясы: 

- сыни; 

- фундаментальдік және нормативтік; 

- субъективтілік орталығы; 

- ғылымилықтың орталығы. 

Классикалық емес таным теориясына: 

- посткритицизм; 

- фундаментализмнен бас тарту; 

- субъективтілік орталығынан бас тарту; 

- ғылымилықтың орталығынан бас тарту; 

- жаңа білімдерді игеру мәселесі. 

Классикалық таным теориясындағы сыныи бағыттың мәні, білім дегеніміз 

не? деген сұрақтан басталады, ал ол өз алдына философияның қоршаған ортаға 

деген сенімсіздігін тудырады. Антик ойшылдырының өзі жалпы білімге 

күмәнділікпен қарағандығын естен шығармау керек. Платонның «Теэтет» атты 

еңбегінде қоршаған орта туралы білімдеріміз оттан түскен көлеңке сияқты деп 

айтуының өзі, танымдағы білімге деген сыни көзқараспен қарағандығының 

белгісі. Таным теориясы, ең алдымен, белгілі бір идеал тұрғысынан 

қалыптасқан метафизикалық жүйелер мен білімнің қабылданған жүйелерін 
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сынға алады. Алынған білімді негіздеу (ақиқат мәселесі) танымның басты 

мақсаты. 

XVI-XVII ғасырдан бастап Жаңа заман философиясында алынған білімді 

зерттеу арқылы дәлелдеу принципі басты орынға қойды. Жаңа дәуірде адамды 

әр түрлі жан-жақты күштердің бірлігі ретінде қарастырды. Адам санасын 

табиғаттың қожайыны ретіндегі құрал деп санады. Сана арқылы адам  өзінің 

эгоистік қызығушылығын, зұлымдығын баса алады деген көзқарас қалыптаса 

бастады. Сана арқылы адам жекеліктен жалпылыққа, зұлымдылықтан 

жақсылыққа көше алады. Бұл жерде сананы моральға байланысты, жеке тұлға 

мен қоғам синтезінің теориялық моделін көруге болады. П. Бейль бойынша, 

адам – «хаос более запутанный, чем хаос поэтов» деп атап өткен болатын [1; 

430]. Осы мәселе қоғамдық әдет-ғұрыппен субъектінің ішкі моральдық әлемінің 

күрделігін көрсетеді. Адам сана арқылы қандайда бір жоғарғы моральдық 

инстанцияларға жүгінбей, өмірдің нақты фактілеріне қарап, өзі содан шығып, 

өмірін ретке келтіру керек. Кейінгі жаңа дәуір этикасында қоғам және тұлға, 

қоғамдық әдет-ғұрыптар мен адамның ішкі моральдық әлемнің синтезінің жаңа 

нұсқалары пайда бола бастады. Сол кездегі ойшылдардың көзқарасы бойынша 

(Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза және т.б.), ағартушылық, эгоистік 

қызығушылыққа жоғарғы моральдық мән бере алатындығын байқауға болады. 

Яғни, білім арқылы жеке тұлғаның эгоистік көзқарасын жалпы ізгілікке 

айналдыру. 

Логикалық позитивистер өздерінің теориялық және когнитивті тексеру 

принциптерін қолданып, бірқатар тұжырымдарында тек философияны ғана 

емес, ғылымда да сынға алды. Мысалы, К. Поппер ғылым философиясына 

келгенде, басты міндет – ақиқатқа жету емес, ғылыми білімді, ғылыми емес 

білімнен деваркациялау, ал деваркацияның басты әдісі теорияларды 

фальсификациялау принципі. Теорияны ғылыми ететін фальсификация. 

Фальсификацияға жатпайтын теориялар, ғылыми емес. Мәселен, теологиялық 

теориялар немесе жарқын болашақ туралы теориялар т.б. К.Поппердің 

пікірінше, қандай да ғылыми теория болмасын, ол ақиқат емес, ол тек гипотиза 

ғана. Ғылыми теорияны дәлелдейтін мыңдаған фактілерден, жоққа шығаратын 

бір факті әлде қайда құнды. Фальсификация ғылымның қозғаушы күш.  

 

 
Әдебиеттер: 

 

1.   Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2-х т. - М., 1968. -  Т. 2. – 430 с. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ЭКСТРЕМИЗМГЕ ҚАРСЫ ТҰРУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Мадияров Н. 
магистрант специальности «Политология»  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Діни экстремизм мен терроризм – әрдайым серпінді күйде және қазіргі 

заманғы жағдайға бейімделетін әртүрлі нысандар мен қауіптілік өлшемдерін 

алады. Бүгінгі таңда діни терроризм мен экстремизм әлемнің көптеген 

мемлекеттерінің аумақтық тұтастығы мен конституциялық құрылғыларын 

бұзуға бағытталған қазіргі заманғы әлемдік жағдайдың тұрақсыздану 

факторларының бірі болып отыр. 

Діни экстремизм – бұл басқа наным-сенім, салт-дәстүрлер мен 

құндылықтарды қабылдау. Егер, осы термин туралы заңнамалық деңгейде 

айтатын болсақ, онда «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 1-бабының 5 тармағына сәйкес: «Экстремизм – жеке 

және (немесе) заңды тұлғаның, белгiленген тәртiппен экстремистiк деп 

танылған ұйымдар атынан жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң 

әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) жасауы; жеке және (немесе) заңды 

тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестігінің мынадай 

экстремистік мақсаттарды: Қазақстан Республикасының конституциялық 

құрылысын күшпен өзгертудi, егемендiгiн, оның аумағының тұтастығын, 

қолсұғылмаушылығын және бөлiнбестігiн бұзуды, мемлекеттiң ұлттық 

қауіпсiздiгі мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiрудi, билікті күшпен басып 

алуды немесе билікті күшпен ұстап тұруды, заңсыз әскерилендiрілген құралым 

құруды, оған басшылық жасауды және қатысуды, қарулы бүлiк 

ұйымдастыруды және оған қатысуды, әлеуметтік, тектiк-топтық алауыздықты 

қоздыруды (саяси экстремизмдi); нәсілдiк, ұлттық және рулық алауыздықты, 

оның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен 

байланысты алауыздықты қоздыруды (ұлттық экстремизмдi); дiни өшпендiлiктi 

немесе алауыздықты, оның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-

зомбылыққа шақырумен байланысты өшпенділікті немесе алауыздықты 

қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауiпсiздiгiне, өмiрiне, денсаулығына, 

имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндiретiн кез 

келген дiни практиканы қолдануды (дiни экстремизмдi) көздейтiн әрекеттер 

ұйымдастыруы және (немесе) жасауы» - деп белгіленген [1]. 
Экстремистік қызметке қарсы іс-қимылдың құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері, экстремистік қызметті жүзеге асыру үшін 

жауапкершілік «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында айқындалған. 

Шабуылдарға байланысты Қазақстандағы соңғы оқиғалар бір де бір 

қазақстандықты бей-жай қалдырмады. Ақтөбе мен Алматыдағы қайғылы 

оқиғалар адамдарға терроризм бәріне қауіп төндіретінін еске салды. Діни 
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экстремизмге қарсы тұрудың бір әдісі – біздің республикамыздың аумағында 

террористік ұйымдардың жұмыс істеуіне тыйым салу.  

Біздің мемлекетімізде осындай шараны жүзеге асыруында Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 15 қазандағы шешімінің 

негізінде тыйым салынған келесі  террористік ұйымдар  деп  белгіленген: 

- «Аль-Каида», сондай-ақ «Каеда», «База», «Ислам армиясы», «еврейлер 

мен крестоншыларға қарсы Джихадтың Дүниежүзілік Ислам майданы», 

«Қасиетті жерлерді босату» армиясы, «Усама бен Ладен» ұйымы, «Исламдық 

Құтқару Қоры», «Қасиетті жерлерді қорғау тобы» - айтарлықтай материалдық 

және қаржылық құралдар мен мүмкіндіктерге ие аса бір және тармақталған 

террористік ұйым; 

- «Шығыс Түркістанның исламдық қозғалысы», сонымен қатар, «Шығыс 

Түркістан Ислам партиясы», «Алла партиясы» деп аталады. 90-шы жылдары 

сепаратистік қозғалыстың көшбасшысы Айса Максум (нақты аты Хасан 

Джундулла) құрған «Шығыс Түркістанның ислам қозғалысы» террористік діни-

саяси ұйымы; 

- «Өзбекстанның ислам қозғалысы», сондай-ақ «Өзбекстанды босатудың 

Ислам қозғалысы» және «Исламдық қайта өрлеу партиясы» ретінде белгілі, 

1992 жылы Т. Юлдашев өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында 

Наманган облысында билікті күштеп басып алуға сәтсіз әрекеттерден кейін 

Өзбекстан Республикасының Құқық қорғау органдарының қудалауынан 

жасырынған экстремистік жөнге салынған діни радикалдар мен қылмыскерлер 

қатарынан құрылды; 

- «Күрд халықтарының конгресі» (бұдан әрі - КХК), (Конгра-Гель, 

бұрынғы Күрдістан жұмысшылар партиясы) 1978 жылы Түркияның оңтүстік-

шығысында тәуелсіз күрд деп аталатын тәуелсіз күрд мемлекетін құру 

мақсатында құрылды. 

Сонымен қатар, Жоғарғы Соттың 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіміне 

сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында келесі ұйымдардың қызмет 

түрлеріне тыйым салынады: 

- «Асбат аль-Ансар» - 1985 жылы шейх Хишам Шрейдидің «Айн-аль-

Хыльва» Палестина лагерінде штаб-пәтері бар лаңкестік ұйым (Сайда қ., 

Ливан). Усама бен Ладеннің бастамасы бойынша аталған лагерь аумағында 

содырларды кейіннен әлемнің «ыстық нүктелеріне» жіберу үшін дайындау 

жүзеге асырылды; 

- «Мұсылман бауырлар» - трансұлттық діни, саяси, террористік ұйым. Оны 

1928 жылы Египетте (Исмаилия қ.) Хасан әл-Банна құрды. Мұсылман бауырлар 

1950 жылдары оның басты идеологы Сейіт аль-Кутбаның әсерінен 

радикалдандырылды; 

-  «Талибан қозғалысы» - Ауғанстандағы діни және саяси ұйым. 

Талибандардың құрылуы 1980 жылдардың басында Балужистан мен 

Пәкістанның солтүстік-батыс шекаралас провинциясында ауған 

босқындарының балаларының арасынан, олар Пәкістан Ислам Республикасы 
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үкіметінің нұсқауымен жабық медреселерде оқуға тағайындалған және тиісті 

идеологиялық және діни режимге ұшыраған; 

- «Боз Гурд», сондай-ақ «сұр қасқыр» деген атпен танымал, экстремистік 

оңшыл ұлтшыл қанаттың түрік әскери ұйымы. Негізгі идеологиялық 

тұжырымдама - туринизм (түркі халықтарының біртұтас мемлекетін құру); 

- «Орталық Азиядағы мүжахидтердің жамағаты», тағы бір атауы - «Ислам 

Джихад тобы», оны «Өзбекстан Ислам қозғалысы» содырлары құрған, ол «Аль-

Каида» халықаралық террористік ұйымына қосылған; 

- «Лашкар-е-Тайба» - Пәкістандағы әскерилендірілген террористік топ. Бұл 

Усама бен Ладенмен тығыз өзара әрекеттесетін «Марказ-е Дават-уль-Иршад» 

радикалды діни-саяси ұйымының әскери қанаты. 1980 жылы Лахор қаласында 

Ауған моджахедтерін әскери қолдау мақсатында профессор Хафиз Мухаммад 

Саид құрған; 

- «Әлеуметтік реформалар қоғамы». Әл-Кувейт қаласындағы штаб-пәтері 

бар «Әлеуметтік реформалар қоғамы» (бұдан әрі - ӘРҚ) үкіметтік емес 

қайырымдылық ұйым мәртебесіне ие [2].   

Қазіргі таңда Қазақстанда және Орта Азияда дәстүрлі исламның 

жандануымен қатар, өзге де үдеріс – мемлекеттің әлеуметтік саяси ахуалына 

кері ықпал етуші исламның радикалды, фундаменталистік ағымдарының 

таралуы байқала бастады. Олардың ел аумағына өтуі мен мотивациялары 

туралы Ресейдің Таяу Шығыс институтының президенті Евгений Сатановский: 

«Қазақстан Өзбекстан мен Түрікменстан елдерімен шектеседі, осы елдер 

арқылы Қазақстанға Ауғанстан экстремистері өтуі мүмкін. Олар этникалық 

қазақтар болуы мүмкін: ауған Пәкістан шекарасында әрекет ететін «Булгар» 

жамағаты», сондай-ақ олар татарлар, башқұрттар және Орта Азия 

республикаларының өкілдері болулары мүмкін. Мұндай жағдайда этникалық 

қазаққа «Талибан» неосалафилік қозғалысының немесе радикалдардың өзге де 

бағыттарының мүшесі болуға ешкім кедергі бола алмайды»,– деген тұжырым 

жасайды [3].  

2011 жылдың жазында Қазақстанның Батыс өңірлерінде орын алған 

қайғылы оқиғалар аталмыш тенденциялардың ел аумағына да енгендігін 

көрсетіп берді. Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау аймақтарындағы оқиғалар легі 

кейбір экстремистік ұйымдардың тармақтары Қазақстанға аса қауіпті екендігін 

көрсетті.  

Орын алған экстремистік әрекеттерге келесідей шолу жасауға болады: 

Ақтөбе қаласының ҰҚК ғимаратының жанында жарылыс орын алып 4 адам 

жарақаттанды. Жарылысты террорист «шаһид» ұйымдастырды деп болжануда 

[4]; 2011 жыл 24 мамыр. Астана ҰҚК абақтысы жанында көлік жарылды. 

Көліктен 2 адамның – Қазақстан мен Қырғызстан азаматтарының мәйіті 

табылды [5]; 2011 жылдың 1 шілдесінде Ақтөбе облысының Шұбаршы 

ауылында патрулді-постық қызметтің полицейлері белгісіздердің оғынан қаза 

тапты [6]; Орын алған оқиғадан екі күннен соң Қостан ауданында да қарулы 

атыстар болып, Шұбаршы ауылының маңында қарулы әрекеттер орын алып, 

арнайы қызмет бөлімінің жауынгері қаза тапты [7]; Ақтөбе қаласы маңындағы 
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Қызылжар ауылындағы арнайы операцияда 1 полицей және қарулы топқа 

қатысы бар деген 2 күдікті көз жұмды [8]. 

Экстремистер тек мұнайлы Батыс өлкеде емес, басқа өңірлерде де әрекет 

етеді. 2011 жылдың 11 шілдесінде Қарағанды облысы Балқаш қаласының 

159/21 колониясына жарылыс орын алғандығы туралы ақпарат тарайды. Ресми 

ақпарат бойынша, түрмедегілер түрме күзетшілеріне қарулы шабуыл 

ұйымдастырған. Бірнеше адамдарды өлтіріп, бірнеше адамдарды жаралаған, 

түрмедегілер ІІМ арнайы жасағы келген кезде өздерін оттегі баллоны арқылы 

жарып жібереді [9]. 

Берілген шолудан байқалатындай, 2011 жылы Қазақстан Республикасы 

аумағында діни экстремизм  мен  терроризмге қатысты орын алған оқиғалар 

жиі көрініс тапқан. Осы оқиғаларға қатысты саясаттанушы Ерлан Қарин 

Қазақстанда терроризм көріністері 1990 жылдың соңында пайда бола 

бастағандығын айтады. 2011 жылдың 16 қазанында өткен «Қазақстанның 

антитеррористтік жүйесі. Мәселелер диагностикасы және қоғамның рөлі» атты 

дөңгелек үстелде жасаған баяндамасында терроризм бойынша сотталғандардың 

статистикасын келтіреді. Оған сәйкес, 2003 жылдан 2011 жылдар арасында 

Қазақстандағы экстремизм мен терроризмнің өсу динамикасы байқалады: 2003 

жылы сотталғандар саны 6 болса, 2006 жылы – 33, 2010 жылы – 31 адамға 

жеткен» -деп атап өтеді [10].  

Террористік әрекеттерді жүзеге асырумен байланысты барлық іс-әрекеттер 

ҚР Қылмыстық кодексінің 256 «Терроризмді насихаттау немесе терроризм 

актісін жасауға жария түрде шақыру», 257 «Террористiк топ құру, оған 

басшылық ету және оның әрекетіне қатысу», 258 «Террористiк немесе 

экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де 

дем берушілік», 259 «Террористік не экстремистік қызметті ұйымдастыру 

мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру», 260 

«Террористік не экстремистік даярлықтан өту» баптарда көзделген. Барлық 

баптар бапқа және қылмыстың ауырлығына байланысты үш жылдан 15 жылға 

дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны көздейді. Сонымен қатар, 

қазақстандық заңнамаға сәйкес, егер біздің елдің азаматы экстремистік 

ұйымның қатарынан кетіп, қатарына қосылса, ол өз отанына оралмайды, 

өйткені ол автоматты түрде азаматтықтан айрылады. 

Терроризммен күрес үшін халықаралық қатынастар мен халықаралық 

қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық үлкен маңызға ие. Бұл бағытта 

Қазақстанның жетістіктері бар. 2003 жылдың желтоқсанында Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығымен терроризм мен діни экстремизм 

көріністеріне қарсы күресте барлық құқық қорғау органдарының тиімді жұмыс 

істеуі үшін Антитеррорлық орталық құрылды. АТО-қа терроризммен 

күресудегі сияқты барлық арнайы, құқық қорғау және басқа бөлімдердің 

қызметін үйлестіру жүктелген. 

Достастық елдері аумағында терроризмге қарсы бірлескен іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі айқындалды. Оның жұмыс істеу тетігі 2005 

жылы тамызда Қазақстанда өткен «Каспий-Антитеррор-2005» Достастық 
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елдерінің арнайы қызметтері мен қауіпсіздік органдарының бірлескен оқу-

жаттығуы кезінде сәтті сыналды. Сондай-ақ, Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің қарарының талаптарын бұлжытпай орындайды және жыл сайын 

БҰҰ-ның Терроризмге қарсы комитетіне атқарылған жұмыс туралы Ұлттық 

баяндаманы ұсынады [11]. 

Қазақстан терроризмге қарсы он үш халықаралық әмбебап конвенцияға 

қосылды. Діни экстремизмге қарсы іс-қимыл – мемлекеттің маңызды міндеті, 

сондықтан бұл бағытта Қазақстан Үкіметі Діни экстремизм мен терроризмге 

қарсы іс-қимылдың 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

бекітті.  

2013-2017 жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-

қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарлама айтарлықтай жетістікке жетті. 

Қазақстанда осы мемлекеттік бағдарламаны іске асыру аясында сот шешімі 

бірқатар экстремистік және террористік ұйымдардың қызметіне тыйым 

салынды - «Таблиги Джамаат» (2013), «Ат-такфируаль-хижра» (2014), ИШИМ 

және «Фронт ан-Нусра» ( 2015 жыл). 2013 жылдан бастап арнайы қызметтердің 

келісілген жұмысының арқасында дайындықтың алғашқы кезеңінде 

террористік сипаттағы 27 күшті экстремистік актілердің алдын алынды және 

жойылды (2013 ж. - 8, 2014 ж. - 3, 2015 ж. - 4, 2016 ж. - 12). 2013 жылдан 2017 

жылдың желтоқсанына дейін 608 қазақстандық шақырылушының лаңкестік 

әрекет аймақтарына баруына жол берілмеді (2013 ж. - 168, 2014 ж. - 136, 2015 

ж. - 151, 2016 ж. - 91, 2017 ж. - 62). 2017 жылы Сирия - Ирак аймағынан 125 

қазақстандық оралды, олардың 57-сі сотталды [12]. Сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасының 91 азаматының халықаралық террористік ұйымдар 

тарапынан соғыс қимылдарына қатысу үшін шетелге шығуға деген ниеті 

орындалмады немесе бұғатталды. 

Тиісті ведомствоның осы бағыттағы тағы бір маңызды қадамы – дін 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың 2017-2020 жылдарға 

арналған тұжырымдамасын әзірлеу. Ол мемлекеттік-конфессиялық және 

конфессияаралық қатынастарды жетілдіруге, мемлекеттің зайырлы негіздерін 

дамытуға және дінді деструктивті мақсатта пайдаланудың алдын алуға 

бағытталған. Жүйелі оңалтуға және діни мәселелер бойынша халыққа кеңінен 

хабарлауға көп көңіл бөлінді. 2017 жылы 249 ақпараттық-түсіндіру тобының 

мүшелері 2 миллион 500 мың адамды қамтыған 60 мыңнан астам түрлі 

форматтағы іс-шаралар өткізді. Топ мүшелері үшін 50-ден астам оқу-

әдістемелік материалдар әзірленді, 3000 оқытушы оқытылды [13].  

Деструктивті ағымдардан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 

аймақтарда оңалту орталықтары ашылып, сәтті жұмыс істеуде. Мәселен, 

Алматыда діни экстремизм құрбандары мен деструктивті табынушыларға 

арналған оңалту орталығы ашылды. Орталықта 500 жуық адам оңалудан өтті. 

Діни білімнің дамуына жағдай жасалды. 2017-2018 оқу жылында жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға мемлекеттік тапсырыс 10 мың грантқа 

ұлғайтылды. Шетелдік теологиялық оқу орындарынан 104 шетелдік студент 

елге қайтарылды, оқуға 223 адам жіберілді. Сондай-ақ, Нұр-Мүбарак ислам 
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университетінің базасында АҚДМ-нің көмегімен 2016 жылдан бастап 

имамдарды қайта даярлау институтының жұмысы ұйымдастырылды. Бұл 

Қазақстан Республикасында діни экстремизмге сәтті қарсы тұрғандығын 

көрсететін аз ғана көрнекі ақпарат. 

2018-2022 жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-

қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның мақсаты – адамның, қоғамның 

және мемлекеттің діни экстремизмнің күштеп көріністері мен терроризм 

қаупінен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бағдарламаның міндеттері: қоғамда 

радикалды идеология мен радикалды көріністерге нөлдік төзімділік 

иммунитетін қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің 

алдын алу шараларын жетілдіру; республика халқының радикалдануына 

сыртқы факторлардың әсерін азайту; діни экстремизм мен терроризм 

фактілерін анықтау мен жолын кесу тиімділігін арттыру, оның ішінде арнайы 

мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметін қамтамасыз ету 

жүйесін жетілдіру; діни экстремизм мен терроризм актілеріне ден қою жүйесін 

жетілдіру, сондай-ақ олардың салдарын азайту және (немесе) жою. Бес жылға 

есептелген осы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін бастапқыда 286 

миллиард 981,6 миллион теңге бөлу жоспарланған болатын. Соңғы нұсқада оны 

жүзеге асыруға 270 миллиард 148,8 миллион теңге бөлінеді. Сонымен бірге 

республикалық бюджеттен 209 миллиард 361,3 миллион теңге, жергілікті 

бюджеттен 60 миллиард 787,5 миллион теңге қарастырылған. Тиісті кезеңге 

арналған бюджеттерді қалыптастыру кезінде республикалық және жергілікті 

бюджеттерден қаржыландыру көлемі көрсетіледі [13]. Бұл мемлекеттік 

бағдарлама, сөзсіз, өз жемісін береді және тиімді болады деп санаймыз. 
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Қалалар өркениеттік дамудың негізі ретінде мемлекеттің экономикалық-

саяси және мәдени жағының көрсеткіші ретінде рөл атқарады. Қоғам дамуының 

тарихи кезеңдеріне көз жүгіртетін болсақ, әр кезеңде қалалар рөлі жан-жақты 

қызмет атқарады. Алғашқы қалалардың пайда болуымен отырықшы мәдениет 

тығыз байланысты. Ежелгі қалаларда қолөнер, сауда-саттық, әскери күштің рөлі 

ерекше. Кейінгі ортағасыр, жаңа заман, модернизм, постмодернизм, қоғам 

дамуының әр процесінде қалалар жаңа функциялар атқарып отырады. Қала 

мәдениетін зерттеу ХІХ ғасыр урбанизация процесі қарқындай бастаған 

кезеңнен бастап өзекті мәселеге айналды. Батыс Еуропа және Американдық 

әлеуметтанушылар тарапынан зерттеліп, типологиялық талдау жасалады. 

Американдық зерттеуші Sharon Zukin (1995) “The Cultures of Cities” атты 

еңбегінде қалалардың салынуы дәстүрлі және экономикалық факторларды 

үйлесімділігімен байланыстылығын айтып кетеді [1; 7]. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «…Тарихшылар пікірталасуы 

бойынша жер бетіндегі бірінші қаланың қайда және қашан пайда болғаны 

маңызды емес. Ең бастысы, қалалар адамзат тарихындағы ең драмалық, көңілді 

және қайғылы беттері орналасқан жер» [2; 9] – деп, қаланы әлеуметтік-мәдени 

феномен ретінде таныстырып кетеді. 

Қазіргі заманғы жаһандану әлемінде қалалар жаһандануы процесі болып 

отыр. Соңғы 50 жылда қалалардың атқарушы қызметіне сәйкес «Қала креативті 

орталық ретінде», «Қалалар ақпараттануы», «Медиа қала», «Глобальды қала», 

«Қала спутник» деген анықтамалар қалыптасты.  Бұл қалалар ұлттық және 

http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/39142-chetverym-zakljuchennym-udalos-bezhat-iz-kolonii.html
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http://www.mfa.kz/ru/content-view/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-v-kazakhstane
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әлемдік орталық, өндіріс концентрация және интеграция орталығы, әлемдік 

денгейдегі қаржы және басқару орталықтары ретінде белгілі.  

Қала типологиясы бойынша әртүрлі ғылыми көзқарастар мен анықтамалар 

бар. Атап өтсек: философиялық утопия ретінде (Платон,  Т.Кампанелла), 

идеалды тип ретінде (Вебер, 1994), тарихи-мәдени индивидуалдылық ретінде 

(Бродель, 1994), әлеуметтік организм ретінде (Зиммель, 2002) және әлеуметтік 

орта  (Коган, 1996, Глазычев 2008), мифологиялық мәтін (Топоров, 2002), 

семиотикалық жүйе (Лотман, 1982) және әлеуметтік-мәдени миф (Барт, 1996), 

құрылымдық-коммуникативтік «қоқыс тастайтын жер» (Бодрийяр, 2002) 

ретінде қарастырады. Сонымен қатар, қала архитектуралық формаларды, 

этникалық және демографиялық кескіндер, әлеуметтік-мәдени ойын-сауық 

және күнделікті өмір сүру ерекшеліктерін бөлшектеп қарап, өңдеуден өткізіп 

отырушы орта.  

Қазақстан қалалары, бүкіл әлемдік қалалар дамуына сәйкес, әкімшілік, 

қаржылық, шаруашылық, идеологиялық, әскери-стратегиялық және мәдени 

аймақтарды басқару қызметтерін мойнына алды. Қазақстандық өркениеттің 

дамуы далалық кеңістіктегі және көшпенді тұрғындардың қалаға біртіндеп 

бейімделуімен байланысты. Б.Нұржановтың айтуынша, көшпенді тілдерінде 

батыстық мәні бар «кеңістік» сөзі болмаған. «Кеңістік» - ол белгілі бір 

шекарасы бар жер, «белгілі бір территорияда өмір сүретін отырықшы адамның 

құрылуы» [3; 35]. Отырықшы адам үшін мұндай жер қала болды. Кеңістіктің 

қазіргі замаңғы мәні «ғарыш (космос)», «универсум» ретінде отырықшы 

адамның қоршаған әлемге белгілі бір территорияда билік жүргізуі. Көшпенді 

адам үшін шекара жоқ, еркін және барлық жерде өз үйіндей сезінеді. Шексіз 

дала – көшпенді бейнесі.  

Қазақстанда бүгінгі күні 84 қала бар. Елордамыз Нұр-Сұлтан - дүние жүзі 

бойынша ең жас астаналардың бірі. Бұл қала 1830 жылы Ақмола казак 

форпосты ретінде негізі қаланған. 1997 жылы 10 желтоқсан Тәуелсіз Қазақстан 

астанасы ретінде статусқа ие болды. Американдық географ Анакер (2004) 

Қазақстан астананың Алматыдан Астанаға ауысуындағы Н.Назарбаев рөлін 

және Астананы зерттеудің теоретикалық негіз жағынан кең әрі ұлт 

қалыптасуындағы құндылығының жоғарылығын өз ғылыми мақаласында айтып 

кетеді [4]. 

Тағы бір американдық географ N.Koch Астананың тарихи қалыптасуын, 

Назарбаев Университеті білім жүйесін басқа астаналардағы білім жүйесімен 

салыстыра отырып, университеттің мемлекет қалыптасуындағы маңыздылығын 

айқындайды. Өзінің ғылыми мақаласында Н.Ә.Назарбаев жобасы мен 

Анкарадағы Ататүрік жобасы арасында ортақ құндылықтарға салыстырмалы 

талдау жасайды [5]. Елорда тарихы, архитектурасының символикалық мәні, 

геосаяси ерекшелігі, мәдени рөлі бойынша отандық және шетелдік 

зерттеушілер тарапынан жан-жақты зерделеніп отыр. Нұр-Сұлтан өзінің мәдени 

және рухани бейнесін жаңа парақтан жасайды. Елбасы саясатымен 

«толеранттылық» негізінде қалыптасқан қайталанбас жаңа қала түрін жасайды. 

Қазақстанның астананы ауыстыруының мәдени аспектісі осыдан көрінеді [6]. 
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Бас қаламыздың архитектурасындағы өнердің жаңа туындылары 

зерттеушілерді бей-жай қалдырмады. Астананың архитектуралық және 

мүсіндік ескерткіштеріндегі бейнелердің рәміздік мәні осы тақырыпқа деген 

қызығушылықты арттырып отыр. Еліміздің тұрғындары бізге мұра ретінде 

жетіп отырған мүсіндік және архитектуралық ескерткіштердегі рәміздік, 

шынайы мағынасынан бейхабар. Жастардың қаланың мәдени мұрасына деген 

қызығушылықтары төмен. Сондықтан да алға қойылып отырған басты 

мақсатымыз – астана архитектурасының рәміздік ерекшелігіне назар аударту. 

Қала ескерткіштерінің рәміздік белгісіне назар салсақ, әр мүсін – кеңістікте 

өзіндік семиотикалық мәні, мәдени қаһармандары және белгілік геометриясы 

бар күрделі жүйе. Қаладағы әр құрылыс адам әлемінен ерекше хабар беріп 

отырады. Ежелгі қалалардағы архитектуралардың салынуы белгілі бір сенім 

арқылы туындайды. Римдегі Пантеон, Египеттегі пирамидалар секілді. 

Пантеон, сол кезеңдегі қала халқының бойында бір-біріне деген сыйластықб 

махаббат сезімін оятады. Нұр-Сұлтан темір жол вокзалының алдында 

орналасқан «Бата» ескерткішінің рәміздік мәне қазақ мәдени ерекшелігімен 

тығыз байланысты. Қазақ халқы ақ батасыз жолға аттанбаған.  

 «Бата» ескерткіші тәңірлік дәстүрге ерекше құрмет көрсетудің бір белгісі. 

Бата – қазақ тілінде «алғыс, бата беру» деген мағынаны білдіреді. Тілек-бата 

сөздерінің мәтіні қазақ халқының ғасырлар бойы өмірден түйген тәжірибесінен 

алынған. Онда бүкіл халық болмысының сенімі мен нанымы, өмір тәжірибесі 

көрініс тапқан. Сондықтан ол қасиетті әрі киелі ұғым болып саналады.  

Ескерткіштегі арка формасындағы «босаға» - жол басының символы ретінде 

көрсетілген. Сонымен қатар «бесікті» көруге болады. Оның мәні – өмір бейнесі, 

ер және әйел бастамасы.«Тайтұяқтың» негізінде отбасындағы жақсылық және 

молшылық мәні жатыр. Ескерткіштің жоғарғы жағында орналасқан диск 

тәңірлік дүниетаным белгісі, төбесіндегі айна күн мен аспанды дәріптейді. 

Фонтан түріндегі су өмір көзі және логикалық түрде тұрмыстық қажеттіліктің 

символы ретінде бейнеленген. Осындай ескерткіштердің Нұр-Сұлтанда пайда 

болуы қазақ тарихындағы архаикалық кезеңнің бейнесін көрсетеді. Юрий 

Лотман символда әрқашан архаикалық мәннің бар екенін айтады. «Бата» 

ескерткішіндегі символдардың тоғысуы ерекше байқалады. Ескерткіштің негізі 

архаикалық табиғатқа ие және жазба дәуіріне дейінгі кезеңнен шығып отыр. 

Көрсетілген бейнелер – халықтың ауызша естелігінде сақталған сюжеттер мен 

мәтіндерді көрсетеді. Осындай символдар артында мәнді-мағыналы мәтіндер 

жатыр. «Бата» ескерткішінің өзгешелігі мағыналы және құрылымдық еркіндігін 

сақтаумен ерекшеленеді. Ол семиотикалық қоршаудан бөлініп, қаланың жаңа 

мәтіндік бейнесіне айнала алады. Осы жерден символдың өзіндік мәнін 

байқаймыз: «Символ ешқашан тек бір мәдени кезеңге жатпайды, ол өткеннен 

болашаққа ауысып отырады» [6;12 ].  

Астанамыздың ұлттық идея қалыптастырудағы міндеті қандай? Барлық 

архитектуралық шешімдердің символикалық қорытындысы қандай болмақ? 

деген сұрақтар ойымызға келіп отыр. «Символ» сөзі семиотикалық ғылым 

жүйесінде көпмағыналы мәнге ие. «Символикалық мағына» сөзі белгіліктің 
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синонимі ретінде қолданылады. Кейде символдар конвенция түрінде келеді. 

Белгілерді белсенді, жетекші түрге айналдырсақ символ қызметіне ауысады 

[7;10]. Өнердегі басқа бағыттармен салыстырғанда символика, символизм 

«ақыл-ой жетпейтін», тылсым идея түрінде сипатталады.  

Қазақ мәдениеті рухани құрылымға бай ерекше мәдениет. Мифологиялық 

ойлау жүйесінде заттарды антропоморфтауға, жанды зат ретінде көрсетуге 

тырысады. Жалпы мифтің түрлеріне тоқталатын болсақ: космогониялық және 

антропогоникалық миф, эсхатологиялық және күнтізбелік миф, қаһармандық 

миф, жануарлар жайындағы миф, діни, астральды мифтер болды. 

Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымына ашықтық, табиғатқа жақындық, 

ғарыштық, ақындық, реалистік және тұтастық тән. Көшпенді өмір сүру образы 

ұлттық менталитетке ерекше әсер етті. Қазақ мәдениеті мифті шынайы 

тіршіліктен басқа әлемді қабылдау жүйесі ретінде түсіндіреді. Мифке әртүрлі 

анықтама беруге болады. Миф – әлемді бір-бірімен байланыстырады. Миф – ол 

метафора, яғни мән мен құндылықтардың бір әлемнен екінші әлемге ауысуы. 

Мифологиялық ойлау метафораланған, олардың мәнін ашу үшін толассыз 

өзгеріс қажет. Леви-Стросс ойынша, әртүрлі тақырыптардың басқа түрге 

айналуы, әдіс-тәсіл мен мақсаттар, заттар мен сөздер, тұлғалар мен есімдер, дәл 

және ауыспалы мағына арақатынасын ашады [8;146].  

Нұр-Сұлтан қаласындағы ресей мүсіншісі Даши Намдаков салған «Жер-

Ана» монументінде сақ патшасы Томиристің алып бұқаның үстінде тұрғандығы 

көрсетілген. Бұл мүсіннен де номадтық ерекшелікті көреміз. Еркіндік сезімі 

ерекше байқалады. «Жер-Ана» атауын рәміздік жағынан талдасақ, қазақ 

аңызында Жер-ана мен Тәңірадамның махаббаты, үйлесімде өмір сүруінің 

қажеттілігі, жердің бастапқы тазалығын сақтап, аспан екеуінің асқақтығы, 

көркемдігі баяндалады. Егер адамзат Жерге қайырымды болып, нағыз 

сүйіспеншілігін көрсете алмаса, ал Тәңірадамға деген шынайы сенімін қайтара 

алмаса, Жер ана мен Тәңірадамның махаббат дастаны, адамзат өркениетінің 

пайда болуы мен қалыптасу тарихы осылайша өкінішті аяқталуы мүмкін» 

екендігін айтылады [9]. 

Келесі символикалық мәнге толы ''Өмір ағашы'' фонтаны – шар түрінде 

бейнеленген. Төрт жағында 4 табиғи күштер (стихия) белгіленген. Түріктерде 

жел жылқы бейнесінде, от қой немес қошқар, су – бұқа, сиыр бейнесінде, ал 

жер түйе бейнесінде болады. Ежелгі аңыздар бойынша табиғи күштер жыл 

сайын қайта өмірге келіп отырады. Бұл композиция ежелгі түрік 

халықтарындағы әлемнің жаралуы, өмір мәні, адамды қоршаған табиғи күштер 

туралы аңыздар мен мифтерді бейнелейді. Фонтан ортасында – Өмір ағашы, 

әлемнің үшбірлік түсінігін сипаттайды: тамырлары – жерасты әлемі, біздің ата-

бабаларымыз, діңі – ортаншы әлем, біз өмір сүретін әлем, жоғарғы әлем – 

руханилық және болашақ ұрпақтарымыздың әлемі. Төрт жағында жануарлар 

бейнесіндегі төрт әлемдік күш орналасқан. Әр жануар фигурасының басында 

айдаһардың басы орналасқан – бұл даналық символы. Бұл құрылыстың 

символикалық мәні зор. Құрылыс символикалық негізі - мәңгілік өмір 

айналысын білдіріп отыр.  
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Мәңгілік махаббат және сенім символы ретінде астаналықтар «Бақытым 

менің» ұл мен қыз бала қола статуясын атайды. Оларды жүректен шыққан бір-

біріне деген сезім қосады. Бұл Орта Азиядағы сезімге толы мүсіннің бірі. 

«Халықтар достастығы» монументі фонтандары бар қауыз, ортасында 8 

метрлі үш бір-бірімен қосылған қола мүсінді фигуралармен көркемделген. 

Монументтің символикалық мәні бір-бірімен байланысқан тармақтардың 

(ветви) тоғысуы, қол алысу, достық, бірін-бір қамқорлыққа алу, бейбітшілік 

және келісімді білдіреді. Топологиялық ғылымда «беделі (клеверный) 

жапырақтар» деп аталатын түйіндер кездеседі. Бұл үш бір-бірімен байланысқан 

жең, басы мен аяғы жоқ, ұзақ ғұмыр, мәңгі бақыт және жақсылықтың нышаны. 

Мүсіннің қасындағы фонтандар «орманы» бар. Бұл фонтандар, Қазақстан 

халықтары мен этностарын рәміздейді. "Композицияның көпмағыналығы, 

терең философиялық мәні, қолдардың байланысу құпиясы, фонтандардың бір 

ретте ағуы көрерменнің бойындағы достық мен келісімде өмір сүру сезімін 

оятады. Елбасымыздың айтуы бойынша, ұлтаралық келісім және тұрақтылық – 

біздің еліміздің басты құндылығы, осындай достық пен келісім арқасында ғана 

мемлекет алға дамиды.  

«Киелі Көкбөрі мен Сәби» мүсіндік композициясына байланысты қазақ 

мәдениетінде аңыз-әңгімелер көп. Көк бөрі – түркі мифологиясындағы киелі 

ұғымдардың бірі. Көне түркілер қасқырды «бөрі» деген. Көк дегеніміз – көк 

түс, көк аспан. Көк бөрінің түркілер тайпасын ажалдан аман алып қалғандығы, 

көк аспандағы Көк Тәңірісінің өзі жіберген ерекше қасиетті жануар екендігі 

аңыздарда айтылып, көне түркілер наным-сеніміне сіңісіп кеткен. 

Көк бөріге қатысты әңгімелер ежелгі үйсін, түркі және монғол аңыздарында 

кездеседі. Көк бөрі туралы аңыздардың қытай тіліндегі жылнамаларында 

сақталып қалған деректерде былай суреттеледі: «Бір халық жаугершілік 

заманда қырылған екен. Бетпақ дала ішінде аяқ – қолы шабылып жараланған он 

жасар бала ғана тірі қалғандығы айтылады. Ол балаға бір қасқыр жолығып, 

емізіп, қанын тоқтатып, жарасын жалап жазып алады. Бала есейгенше сол 

қасқырмен бірге тұрған деседі. Кейін жаулар бала жігітті тауып алып, 

өлтіргенше буаз қасқыр Гауачан тауының терістігіндегі бір үңгірге барып 

жасырыныпты. Қасқыр осы үңгірде 10 бала босанады. Он ұл есейіп, үйленіп, 

көбейіп үлкен елге айналыпты. Он ұлының ең күштісінің Ашина есімі олардың 

жалпы атына айналыпты, кейін халық үңгірге сыймайтын болған кезде 

Ашинаның ұрпағы Асянь – Шад деген елбасы халықты үңгірден шығарып, олар 

түрік деген атпен Алтайды қоныс еткен деседі [10].  

Түркі халықтарының генеологиялық мифологиясында халықты жау 

қоршауынан құтқаратын да, жорықтарда қол бастайтын да, дәрменсіз сәбилерді 

асырайтын да көк бөрі деп бейнеленеді.  

Қаланың осындай рәміздік мәні бар мүсіндік механизмдері адамға, оның 

рухани болмысына, қаланың өзіндік материалды және рухани атмосферасының 

қалыптасуына ықпалы зор.  

Неміс философы Мартин Хайдеггердің ойынша «Архитектура – 

философиялық дәстүрде мәнді рөл атқарады. Архитектура – философиялық 
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ойлау тәсілі» [11]. Елордаға қарап отырсақ ХХ ғасырдың белгілі 

антропоурбанистикалық  жобасы екенін көреміз. Қазақстан астанасы өз мәдени 

мәтінін архитектурасы арқылы жасап отыр.  

А.Тойнби қала процестерін зерттеуде «шақыру-жауап беру (вызов-ответ)» 

тарихи-әлеуметтік әдіснамасын қолдана отырып,  қаланың әлеуметтік топтары, 

яғни тұрғындары қала дамуына септігін тигізетінін баяндайды. Сондықтан қала 

тұрақты болуы үшін қоғамдық қызметі жоғары болуы тиіс [12]. Қоғамның 

әлеуетіне ұлттық сананы, рухани негізді қалыптастыру осындай 

ескерткіштердің символикалық мәнінің тереңдігімен де байланысты.  

Қала өз қалыптасуында материалды мәдени құндылықтармен 

толықтырылып, оның семиотикалық нүктесіне айналады. Қазіргі заманғы 

көптеген антропологиялық сюжеттердің жүзеге асу ортасы қала кеңістігі. Жаңа 

архаикалық және жаңа метафизикалық постмодернистік жобалардың арқасында 

қазіргі заманғы қалалар адамзат тағдырын онтологиялық жағынан зерделеу 

үшін объект болып отыр. Антропологиялық зерттеулерде қала тек орны мен  

қауымдастық өзгешелігі арқылы ғана емес, қаланың статусы мәдени жағынан 

өзгеріске ұшырау арқылы қарастырылады. Нұр-Сұлтан – Еуразия аймағы 

бойынша ең ірі мәдени орталықтардың бірі. Еліміздің мәдени астанасы және 

ұлттық қарым-қатынас орталығы, мәдени алмасудың жетекші орталығы. 

Елордалық университеттер, мұражайлар, театрлар, архивтер, көрмелер, 

көркемдік шеберханалар, шығармашылық ұйымдар, концерттік алаңдар 

астананы дәстүр мен мәдени құндылықтарды сақтаушы орын ретінде танытады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиялық 

бағдарламасы бойынша мәдениет ұлттың генетикалық коды ретінде 

белгіленген болатын. 
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Қазіргі таңда ең ауқымды әлеуметтік мәселелердің бірі – жұмысыздық. 

Анықтамалық әдебиеттерде жұмыссыздық – елдегі еңбекке қабілетті 

тұрғындардың бір бөлігі өзіне пайдалы еңбекпен айналысатын кәсіп таба алмай 

дағдаратын әлеуметтік-экономикалық құбылыс болып табылады деп 

белгіленеді [1].  

Жұмыссыздық қоғамға өз қиындықтарын көрсетеді. Осы жұмыссыздықтың 

кесірінен Қазақстандағы көптеген азаматтар басқа елге барып жұмыс істейді. 

Бұл миграцияға алып келеді. Қоғам өмірінде жұмыссыздықтың бірнеше 

көріністерін көрсеткім келеді. Біріншісі, отбасыға қажетті немесе үй 

қажеттіліктері болып табылатын мүмкіндіктерге қол жеткізуден айырады. 

Осының кесірінен адамның даму жағдайлары едәуір нашарлайды. Екіншіден, 

жұмыссыздық еңбек дағдыларын жоғалтуға алып келеді, яғни жинақталған 

адам еңбегінен айырылуға ұшыратады. Үшіншіден, жұмыссыздық тек жеке 

адамдардың ғана емес, сонымен бірге жұмыссыздардың әл–ауқатының деңгейін 

қолдауға, мемлекеттердің жұмыспен қамту жөніндегі түрлі бағдарламаларын 

іске асыруға байланысты елеулі әлеуметтік шығындарға ұшыратады, ал мұндай 

жағдайда адам дамуына анағұрлым тиімді бағытталуы мүмкін ресурстарды 

қоғамнан оқшауландырады. 

Зерттеушілер жұмыссыздықтың бірнеше экономикалық түрлерің 

ажыратады: 

Біріншісі, еркін жұмыссыздық - бұл адамның бір жұмыс орнынан кетіп, 

басқа бір жұмыс орнына орналасуына дейінгі уақыт аралығын қамтитын 

уақытша қысқа мерзімді жұмыссыздық болып табылады. Жұмыссыздықтың 

бұл түрі еңбек нарығының жетілмегендігімен, жұмыс орындары туралы 

ақпараттың болмауымен және басқа да техникалық себептерге байланысты 

түсіндіріледі. 

Екіншісі, құрылымдық жұмыссыздық - бұл сұраныстың құрылымында және 

өндірістің технологиясында болған өзгерістерден туындайтын ұзақ мерзімді 

мәжбүрлі жұмыссыздық. Жұмыссыздықтың бұл түрі қандай да бір материалдық 

ресурстың жетіспеуінен, адамның жас- жыныстық, ұлттық, біліктіліктік және 

басқа да жеке ерекшеліктеріне байланысты орын алады.  

Үшінші экономикалық жұмыссыздықтың түрі - кезеңдік жұмыссыздық. Бұл 

өндірістің кезеңдік құлдырауынан туындайтын жаппай жұмыссыздық. 

Жұмыссыздықтың бұл түрі ЖІӨ-нің үнемі ауытқып отыруымен байланысты.  

Төртіншісі, технологиялық жұмыссыздық - бұл адамдардың еңбек күшін 

машинамен алмастыру нәтижесінде пайда болатын жұмыссыздық. 
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Бесіншісі, жасырын жұмыссыздық - бұл өндірісте артық жұмыскерлердің 

орын алуымен сипатталатын жумыссыздықтың бір түрі. Көбінесе, бұл ауыл 

шаруашылығына, өнеркәсіп салаларына және мемлекеттік қызметке тән 

құбылыс болып табылады. 

Ең соңғы жұмыссыздықтың түрі - маусымдық жұмыссыздық. Бұл жыл 

мерзімдеріне байланысты экономиканың кейбір салаларында өндіріс көлемінің 

өзгеруінен болатын жұмыссыздықтың түрі. Мәселен, құрылыс саласының 

кейбір тұрлері жұмысбастылықты жылдың белгілі бір мерзімдерінде ғана 

қамтамасыз ете алады [2]. 

Жұмыссыздықтың қоғамға тигізетін экономикалық зардаптарынан басқа, 

оның әлеуметтік зияндары да бар. Олар жұмысшының өзіне жағымсыз түрде 

әсер етеді. Жұмыссыздықтың салдарынан адамдардың біліктілігі жоғалады, 

жұмысқа жарамдылығы төмендейді, өзін-өзі сыйлаудан қалады, адамгершілігі 

жоғалып, моральдік жағынан күйзеліске ұшырайды, өзінің атақдаңқы мен 

абыройынан айырылады, отбасылық ажырасуларға алып келеді, табысы 

жоғалғандықтан ұрлау, тонау, қарақшылық жасау, өз-өзіне қол жұмсау сияқты 

қылмыстық әрекеттер де орын алады. 

Сондықтан жұмысбастылықты және жұмыссыздық мәселесін мемлекеттік 

реттеу өте маңызды болып табылады. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты 

реттеу шаралары мыналарды қамтиды: жұмыссыздық бойынша сақтандыру, 

кадрларды даярлау және қайта даярлау, өнеркәсіпті субсидиялау, қоғамдық 

қажетті жұмыстарды ұйымдастыру, еңбек қызметінің ұзақтылығын, жұмыс 

аптасын және жұмыс күнін реттеу болып табылады. 

Жұмыссыздық деңгейі кедейшілік деңгейін aрттырып қaнa қоймaйды, 

сонымен қaтaр психологиялық соққы болып есептеледі. Және де біздің Елбaсы 

Н.Ә. Нaзaрбaевтың «Қaзaқстaн-2050» Стрaтегиясындa және тaғы бaсқa 

стрaтегиялық құжaттaрындa жaстaр сaясaтының негізгі ерекшеліктері мен 

олaрдaн күтілетін нәтижелер aтaлғaн, сондaй-aқ дaмып келе жaтқaн 

Қaзaқстaнның бaзaлық ресурсы ретінде жaстaрғa үлкен сенім мен 

жaуaпкершілік aрттырылaды. Жaстaрғa aрттырылғaн сенім мен үміт турaлы 

«Мемлекеттік жaстaр сaясaтының 2020 жылғa дейінгі тұжырымдaмaсындa» 

жaқсы aйтылғaн. Бұл құжaттa: «...жaстaр – келешегіміздің негізі ретінде өз 

білімімен, жaсaмпaз еңбегімен және күш-жігерімен өз болaшaғын құрудың 

жaңa мүмкіндіктерін aлу қaжет. Ол ХХІ ғaсырдa Жaңa Қaзaқстaнның - дaмығaн, 

бәсекеге қaбілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті қaлыптaстыруды белсенді 

жaлғaстыруы қaжет» делінген [3].  

Жұмыссыздық негізгі себептерін қарастырайық. Ол туралы ғылыми 

әдебиеттерде әртүрлі көзқарастар болады. Мысалы: неоклассикалық теория 

бойынша жұмысшылардың табыспен келіспеуі, төмен жалақымен жұмыс 

істеуден бас тарту болып табылады. Кейнстік теория бойынша жұмысбастылық 

жиынтық ұсынысқа, тұтыну бейімділігіне және инвестициялар көлеміне 

байланысты қарастырылған. Маркстік теория бойынша қорланған капиталдың 

қажетті нәтижесінде, жанды еңбекте машина мен жабдықтарға қарағанда аз 

өседі [4]. 
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Осы себептерге байланысты қазіргі таңда әлемде бұл мәселе өзіндік сипатта 

болып отыр. Әлемдегі әр елдегі жұмыссыздықтың өзіндік деңгейі бар. 

Қазақстанда 2018 жылдың қазанындағы көрсеткіш бойынша жұмыссыз 

адамдардың саны 442 мың адамды құраған. Бұл еліміздегі жалпы жұмыс 

күшінің 4,8 пайызын құрайды. Ресми көрсеткіш бойынша, қазан айында 

жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде 142,3 мың адам тіркелген. 

Бұл экономикалық тұрғыда белсенді халықтың 1,6 пайызын құрайды. Жасырын 

жұмыссыздықтың деңгейі 2018 жылдың шілде-қыркүйек айларында жұмыс 

күшінің 0,3 пайызын құраған. Республиканың экономикасында берілген баға 

бойынша 8,7 млн адам жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамтылған халықтың 

ішінде жалдамалы жұмысшылардың саны аталмыш аралықта 6,6 млн адам 

немесе 75,8 пайыз болды. ІІІ тоқсанның қорытындысы бойынша, өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандардың ішінде өнімді түрде жұмыс істеп жүргендердің 

көрсеткіші 89,7 пайызды құраған.  2019 жылғы шілдеде Қазақстанда жұмыссыз 

жүрген 440,9 мың адам тіркелген, бұл жұмыс күші санының 4,8%-ын құрайды. 

Ресми дерек бойынша, осы жылдың шілде айының соңында ҚР жұмыспен 

қамту органдарында жұмыссыз ретінде 172,7 мың адам немесе елдің 

экономикалық белсенді халық санының 1,9%-ы ресми түрде тіркелген. 

Жасырын жұмыссыздық деңгейі 2019 жылдың сәуір-маусымында жұмыс күші 

санының 0,3 пайызына, яғни, 30,4 мың адамға тең болды. Осы жылдың 

шілдесінде республиканың экономикасында 8,8 млн адам жұмыспен 

қамтылған. Еңбекке тартылған халықтың арасында 6,7 млн адам, яғни 76%-ы 

жалдамалы еңбек етеді [5].  

Осы статистикалық көрсеткіштерге қарайтын болсақ, 2018-2019 

жылдардағы жұмыссыздық мәселесі 2 мың есеге көбейген. Ресми көрсеткіш 

бойынша, жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде 30,4 мың адам 

өскенін көрсетеді. Бұл көрсеткіш 2018 жылғыдан қарағанда 2019 жылы 

жұмыссыздықтың көбейгенін аңғартады. 

Халықаралық еңбек ұйымының соңғы мәліметтеріне қарайтын болсақ, 

әлемдегі жұмысшылардың жартысы күнделікті табысынан айырылуы мүмкін. 

Оның ішінде, бүгінгі күндегі адам өміріне аса қауып келтіретін Covid-19 

пандемиясының жойқын салдары экономиканың бейресми секторында жұмыс 

істейтін адамдардың және жүздеген миллион кәсіпорындардың табысынан құр 

қалдырып отыр. Ең бірінші және ауыр соққыны бейресми немесе өз-өзін 

жұмыспен қамтып жүрген азаматтар алуда.  

Бұл әлем бойынша пандемияның кесірінен банкротқа ұшыраған 

кәсіпорындар болып табылады. Қазіргі Қазақстанның өзінде пандемия 

салдарынан  жұмыс орындар уақытша жабылып, қалаларға карантин режимі 

енгізілген болатын. Аталмыш індеттің зардабын біз ғана емес, дүниежүзі 

елдерінің түгелге жуығы тартып отыр.  

2020 жылдың екінші тоқсанында елімізде 454 мың жұмыссыз адам тіркелді. 

Бұл 2019 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 2,8% көп. Жұмыссыздық 

деңгейі 5% құрады, ал бір жыл бұрын 4,8% болған. Жұмыссыз қалған ер 

адамдар саны 216,3 мыңды, әйелдер саны 237,7 мыңды құрады. Ерлер 
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арасындағы жұмыссыздық деңгейі 4,6%, әйелдер арасында 5,4%. Қалаға 

қарағанда жұмыссыздық деңгейі ауылдық жерлерде төмен. Осылайша, 

ауылдардағы жұмыссыздар саны 174,7 мың адамды, қалаларда 279,2 мың 

адамды құрап отыр. Аймақтық тұрғыдан алғанда, жұмыссыздардың көп бөлігі 

елдің оңтүстік аймақтарында тұрады: Алматы қаласы, Алматы облысы және 

Түркістан облысы. Алматыда 54 мың жұмыссыз адам бар, Алматы облысы 

тұрғындарының 49,4 мыңы, Түркістан облысы тұрғындарының 42,3 мыңы 

жұмыссыз қалып отыр [6]. 

2020 жылғы жұмыссыздықты 2019 жылғы жұмыссыздықпен салыстыратын 

болсақ, 2,8 пайыз өскенін байқауға болады. Жұмыссыздықтың салдарына  

келесі көзқарастарды келтіруге болады. Пандемия пайда болғаннан бастап 

көптеген аймақтар арасындағы жолаушылар автобусының қозғалысы әзірге 

тоқтатқан болатын. Бұл жүргізушіні жұмыстан айырады. Сонымен қатар, сауда-

саттық орталықтарының, сауда үйлерінің, сауда орталықтарының, жабық 

базарлардың жұмысына тыйым салынды. Көптеген дәріханалар мен шағын 

маркеттер, супермаркеттер мен гипермаркеттер жұмыс және демалыс күндері 

сағат 10.00-ден 21.00-ге дейін істеді. Бұл жағдайда осы жерлерде істеген 

жұмысшылардың жұмыссыз қалуына себебін тигізіп отыр. Одан бөлек, 

қаланың барлық спорт ұйымдары, оқу-жаттығу сабақтары, жиындар, жарысқа 

қатысу және өткізу, білім орталықтар, балаларды дамыту орталықтары, 

үйірмелер, балалар мен ересектерге арналған курстар жабылып қалды. 

Ғимаратта орналасқан қоғамдық тамақтану объектілерінің жұмысын 

орналасқан жеріне қарамастан тамақты сыртқа шығару немесе жеткізуге 

ауыстыра отырып, жұмыс кестесін сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін белгілей 

отырып тыйым салынды. Сонымен қатар жабық азық-түлік және азық-түлік 

сатпайтын базарлардың жұмысын тоқтату қарастырылды. Косметикалық және 

косметологиялық қызметтер, маникюр және педикюр қызметтерін көрсететін 

СПА-орталықтар, тренажер залы, фитнес-орталықтар, спорт-сауықтыру 

орталықтары, бассейндер, аквапарктер, жағажайлар, қоғамдық моншалар, 

сауналар, сұлулық салондары мен шаштараздар, орталықтар мен салондар 

уақытша істемеді. Аттракциондардың барлық түрі, оның ішінде ашық ауада, 

тұрғын үйлердің ауласында және жалпы пайдалану орындарында орналасқан 

балалардың ойын алаңдарының жұмысына тыйым салынды. Қала 

саябақтарында, жағалауда, скверлерде балалар мен ересектерге арналған 

құралдар  жалға берілмеді. Көңіл көтеру мекемелерінің жұмысы тоқтады. 

Сондай-ақ барлық мәдениет объектілерінің және қаланың барлық спорт 

нысандарының жұмысына тыйым салынды. Дінге сенушілердің мешіт, шіркеу, 

собор немесе синагогаға баруына тыйым салынды. Букмекер кеңселері де 

істемеді. Міне, осы карантиннің кесірінен қаншама жұмыс орындар жабылып, 

онда істейтін жұмысшылар жұмыссыз қалып отырды. 

Егер осы пандемияға байланысты өзін-өзі қорғау шараларын қоғам бірінші 

орынға қоятын болса, кем дегенде осы жабылған орындардың жартысын ашуға 

болар еді. Мысал келтіретін болсақ, әр орындарға кем дегенде 3-4 адамды 
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кезек-кезек кіргізетін болса, жұмыс орталықтарын жаппауға болады деп 

ойлаймын. 

Жұмыссыздықты қай елден алып қарасақ та, ең күшті  өркениетті елдердің 

өзінде жұмыс таппай, текке бос жүрген жастар саны аз емес. Себебі 

жұмыссыздық – нарықтық экономиканың бірден бір көрінісі. Бастысы, 

жастардың еңбек етуге құлшынысын жоғалтпаса болғаны. 

Барлық елдердің өзекті мәселесі осы жұмыссыздықты қарастыруда. Олар  

жас бітіруші мамандарды жұмыспен қамту үшін бар қолдарынан келгенін 

жасауда. Жaстaр aрaсындaғы жұмыссыздықтың негізгі себептері: 

- жұмысшы талап ететін орындардардың хабарландыру бермеуі; 

- жалақының төмен болуы; 

- тұрғылықты тұратын жерлері болмауы; 

- қатар бәсекелестіктің төмен көбеюі; 

- көптеген зейнетақы алатын адамдардың уақытында шықпауы. 

Жұмыспен қaмту мәселелерін тиімді шешу үшін бірқaтaр шaрaлaр 

қaбылдaу, соның ішінде зaңнaмaлық тұрғыдa қaбылдaну керек. Aтaп aйтқaндa 

жұмыс берушілер, жұмыспен қaмту оргaндaры мен оқу орындaры aрaсындaғы 

өзaрa қaрым-қaтынaстaрдың бірыңғaй жүйесін жaсaқтaу қaжет деп ойлaймын.  

Сонымен қатар астыдағы шараларды қолдану қажет:  

-тапсырма биржалары мен жұмыспен қамту қызметтерінің басқа да 

түрлерін құру; 

-жаңа жұмыс орындарын ашу; 

-оқыту және жұмыссыздарды оқыту үшін мүмкіндіктер жасау; 

-қылмысқа қарсы күрес; 

-мінез-құлық тұрақтандыру саясаты; 

-мемлекет үшін қосымша жұмыс орындарын қарастыру; 

 -журналистер, экономистер, дизайнерлерге,заңгерлерге арнайы  жұмыс 

орындарын құру [7].  

Негізі жұмыссыздық қатты байқалады. Жұмыссыздық мәселесі тек жаңа 

жұмыс орындарының ашылуымен шешіле қоймайтынын аңғаруға болады. 

Қайта сол жұмыс іздеуші азаматтардың сауаттылығы мен жауапкершілігін 

арттыратын шаруалар, бағдарламалар керек сияқты. Оны жасауға мемлекет 

органдар мен қатар азаматтық қоғам институттар да өз септігін тигізе алады деп 

ойлаймын.  Ол үшін олар оқу орнын жақсы бітіріп,өз маманының иесі болу 

қажет. 
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Азаматтық қоғамның өркендеуі оның білім беру жүйесімен де байланысты. 

ҚР азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасында «... азаматтық қоғам 

дегеніміз-қоғамдық процестердің басты кейіпкері және субъектісі оның 

қажеттіліктері, мүдделері мен құндылықтарының бүкіл жүйесі бар адам 

болатын қоғам» [1]. Осыған байланысты әлеуметтенудің міндеті – елдіңәрбір 

тұрғыны өзін, ең алдымен, азамат ретінде сезінуі, яғни бұл жеке тұлғаның 

мемлекетпен бірегейлігі туралы болып табылады. 

 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бірегейлігін қалыптастыру 

тұжырымдамасында» айтылғандай, «мемлекеттік бірегейлікті қалыптастыру 

үшін ең маңыздысы – нағыз азаматты қалыптастыру... Осы мағынада азаматтық 

бірегейлік – бұл мемлекеттік бірегейлік» [2]. 

 Адамның Қазақстан азаматтарының қауымдастығына қатыстылығын 

сезінуін түсінетін қазақстандық бірегейлік – саяси құрылымның жұмыс істеу 

тетігінің маңызды бөлігі, қазақстандық қоғамның саяси және мәдени-білім беру 

өмірі мен санасының іргетасы [3; 89]. 

 Қазақстандық бірегейлік құрылымы азаматтық бірегейлік ретінде 

когнитивті, аффективті және реттеуші элементтерге ие. Біздің зерттеуіміздің 

контексінде қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру механизмін 

диспозициялық құрылымның деңгейлері қарастырылатын В.А. Ядовтың жеке 

басының диспозициялық теориясы негізінде анықтауға болады – үш негізгі 

элементтері бар әлеуметтік-бекітілген қондырғылар: когнитивтік, аффективті 

және мінез-құлық [4; 93]. 

Осылайша, қазақстандық (азаматтық) бірегейлікке өлшемдер мен 

көрсеткіштердің тиісті сипаттамалары бар когнитивтік, құндылық-эмоциялық 

және іс-әрекет компоненттері тән. 

 Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің қалыптасуының когнитивтік 

құрамдас бөлігінің нәтижелеріне қойылатын келесі талаптарды анықтауға 

https://moluch.ru/archive/191/48225/
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болады, оларды азаматтық бірегейліктің көрсеткіштері ретінде қарастыруға 

болады: 

- Қазақстанның аумағы мен шекаралары, оның географиялық ерекшеліктері, 

мемлекеттілік пен қоғам дамуының негізгі тарихи оқиғаларын білу; 

- өлкенің тарихы мен географиясын, оның жетістіктері мен мәдени 

дәстүрлерін білу; 

- әлеуметтік-саяси құрылымның бейнесін сезіну – Қазақстанның 

Мемлекеттік ұйымы туралы түсінік, мемлекеттік рәміздерді (Елтаңба, Ту, 

Әнұран) білу, мемлекеттік мерекелерді білу; 

- ҚР Конституциясының ережелерін, азаматтың негізгі құқықтары мен 

міндеттерін білу, мемлекеттік-қоғамдық қатынастардың құқықтық кеңістігінде 

бағдарлану, құқықтық сана; 

- өзінің этникалық қатыстылығы туралы білім, ұлттық құндылықтарды, 

дәстүрлерді, мәдениетті игеру, халықтар мен Қазақстанның этникалық топтары 

туралы білім; 

- Қазақстанның жалпы мәдени мұрасын және жалпы әлемдік мәдени 

мұраны игеру; 

- азаматтың құқықтары мен міндеттері туралы, халықтың мемлекетті 

басқаруға қатысу нысандары туралы білім; 

- моральдық нормалар мен құндылықтар жүйесіндегі бағдарлау және 

олардың иерархиясы, мораль сипатын түсіну; 

- әлеуметтік-сын тұрғысынан ойлау негіздері, әлеуметтік қатынастар мен 

өзара іс-қимыл ерекшеліктеріне бағдарлану, қоғамдық және саяси оқиғалар 

арасындағы өзара байланысты орнату; 

- экологиялық сана, өмірдің барлық көріністерінде оның жоғары 

құндылығын мойындау; 

- салауатты өмір салтының негіздерін және денсаулық сақтау 

технологияларын, төтенше жағдайларда өзін-өзі ұстау ережелерін білу. 

 Іс-әрекеттер мен әрекеттердің мотивтерін дамыту үшін негіз болып 

табылатың, олардың мазмұны азаматтық бірегейлік құбылысына сәйкес келетін 

қатынастарды құрайтың когнитивтік компонент болып табылады. 

Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің ерекшеліктерін айқындайтын 

негізгі шарт құндылық және эмоциялық компонент болып табылады. Құндылық 

және эмоционалды компоненттер басым болуы мүмкін және танымдық 

компоненттің мазмұнына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 

 Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің құндылық және эмоциялық 

компоненттерінің белгіленуіне қойылатын талаптар: 

- басқа адамдардың құқықтарын құрметтеу, толеранттылық, өзін-өзі 

құрметтеу, әр адамның еркін және жауапты таңдау құқығын тану, қоғамдық 

өмірдің өзімізге әсерін анықтай білу, қоғамдық өмір құбылыстарын қабылдауға 

және талдауға дайын болу; 

- мемлекет пен қоғамның құқықтық негіздерін қабылдау және құрметтеу; 

- Қазақстан мен әлемнің басқа халықтарын құрметтеу және қабылдау, тең 

құқылы ынтымақтастыққа дайын болу; 
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- жеке тұлғаны және оның қадір-қасиетін құрметтеу, айналасындағыларға 

мейірімді қарым-қатынас, зорлық-зомбылықтың кез-келген түріне төзбеушілік 

және оларға қарсы тұруға дайын болу; 

- отбасы құндылықтарын құрметтеу, табиғатқа деген сүйіспеншілік, 

денсаулық құндылығын, һзін және басқа адамдарды тану, әлемді қабылдаудағы 

оптимизм; 

- моральдық өзін-өзі бағалау мен моральдық сезімдердің орнығуы, 

моральдық нормаларды ұстанған кезде мақтаныш сезімі, оларды бұзған кезде 

ұят пен кінә сезімін сезіну; 

- азаматтық патриотизм, Отанға деген сүйіспеншілік, өз елі үшін мақтаныш 

сезімі; 

- тарихқа, мәдени және тарихи ескерткіштерге құрмет; 

- өзін-өзі көрсету және өзін-өзі тану, әлеуметтік тану қажеттілігі; 

- білім мен идеялардың рефлексивтілігі, қоғамдық-саяси оқиғаларға өзіндік 

көзқарастың болуы, өз көзқарасы мен пайымын нақты білдіру және дәлелдеу 

қабілеті; 

- тиесілі фактіге оң немесе теріс көзқарастың болуы. 

 Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің құндылық компонентінің 

мазмұны тәрбиеленушінің жеке нәтижесі ретінде «Отан», «толеранттылық», 

«тектілік», «жомарттық», «жауапкершілік», «борыш», «адам азамат ретінде», 

«мақтаныш», «әділдік», «Отанға, азаматтық қоғамдастыққа деген махаббат», 

«кіші отанға деген сүйіспеншілік», «заңға бағыну», «адалдық», «махаббат» 

құндылықтарын құрайды. 

Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің эмоциялық компонентінің маңызды 

құраушылары азаматтық ортақтықтан және оған жатудан туындаған мақтаныш 

немесе ұят сезімдері болып табылады. Өз еліне деген мақтаныш – бұл 

құндылық ретінде азаматтыққа деген қатынастың маңызды көрсеткіші.  

Осылайша, азаматтық бірегейліктің қалыптасуы азаматтық меншікті тану 

фактісімен ғана емес, сонымен бірге оған деген көзқараспен де, осы фактіні 

адам өмірінде маңызды деп қабылдаумен де белгіленеді. 

Азаматтық бірегейліктің құрылымдық компоненттерін түсіну 

әлеуметтанулық тұжырымдамаларға тән, олар үшін танымдық және құндылық-

эмоционалды компоненттер ең маңызды болып табылады [5; 71]. Алайда, 

педагогикалық зерттеулерде іс-әрекет компоненті жеке тұлғаның азаматтық 

бірегейлігі құрылымында маңызды компонент болып табылады. Осыған 

байланысты әдебиеттерді талдау негізінде біз жеке тұлғаның қазақстандық 

(азаматтық) бірегейлік құрылымындағы белсенділік компонентті анықтадық:  

тәрбиеленушілердің жас санаттарын ескере отырып, өзін-өзі басқаруға қатысу;  

әлеуметтік-мәдени ортада нормалар мен талаптарды орындау;  қақтығыстарды 

шешу, тең диалог жүргізу мүмкіндігі;  қоғамдық өмірге қатысу болып 

табылады. 

 Жоғарыда сипатталған қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің 

компоненттері эталон болып табылады және жеке тұлғаның қазақстандық 
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(азаматтық) бірегейлігін қалыптастырудағы ұсынымдар ретінде қаралуы 

мүмкін. 

Қазақстандық (азаматтық) бірегейлікті қалыптастырудың когнитивтік 

құрамдас бөлігінің нәтижелеріне қойылатын келесі талаптарды анықтауға 

болады: 

- мемлекеттік рәміздерді (Елтаңба, Ту, Әнұран), ҚР Мемлекеттік 

құрылымын, мемлекеттік мерекелерді, Қазақстанның негізгі географиялық 

ерекшеліктерін білу; 

- өзінің қатыстылығы туралы білім, ұлттық құндылықтарды, дәстүрлерді, 

мәдениетті игеру, Қазақстан халықтары туралы білім; 

- ҚР Конституциясының ережелерін, азаматтың негізгі құқықтары мен 

міндеттерін білу; 

- моральдық нормалар мен құндылықтар жүйесіндегі бағдар (мейірімділік, 

адалдық, өзара көмек және т. б.) - бастауыш сынып оқушылары үшін түсінікті 

рәміздер арқылы; 

- негізгі анықтамаларды, мінез-құлық нормаларын білу. 

Тәрбиеленушілердің құндылық және эмоционалды компоненттерін 

қалыптастыруға қойылатын талаптар: 

- өз елінің азаматы ретінде Отанға деген көзқарас; 

- Қазақстан мен әлемнің басқа халықтарын құрметтеу және қабылдау, тең 

құқылы ынтымақтастыққа дайын болу. 

- жеке тұлғаны және оның қадір-қасиетін құрметтеу, айналасындағыларға 

мейірімді қарым-қатынас, зорлық-зомбылықтың кез-келген түріне төзбеушілік 

және оларға қарсы тұруға дайын болу; 

- басқа адамдардың құқықтарын құрметтеу, әр адамның еркін және жауапты 

таңдау құқығын тану. 

- отбасы құндылықтарын құрметтеу, табиғатқа деген сүйіспеншілік, 

денсаулық, өз және басқа адамдардың құндылығын мойындау, әлемді 

қабылдаудағы оптимизм. 

 Қазақстандық (азаматтық) бірегейліктің қалыптасуы жалпыадамзаттық 

адамгершілік құндылықтар жүйесін беру негізінде қазақстандық қоғамның 

азаматы ретінде жеке тұлғаның өзін-өзі тануының интеграциясын, бірлігі мен 

тұтастығын, әлеуметтік көзқарастардың, нормалар мен құндылықтардың алуан 

түрлілігін есепке алу негізінде оның өзін-өзі білдіру еркіндігін қамтамасыз 

етуге арналған. 

Осылайша,  когнитивтік компонент аясында тәрбиеленуші білуі керек: 

- Қазақстанның тарихи-географиялық қалыптасуы (шекаралары, 

географиялық ерекшеліктері, негізгі тарихи оқиғалар); 

- әлеуметтік-саяси құрылым (рәміздер, мемлекеттік ұйым, мемлекеттік 

мерекелер); 

- Қазақстан Конституциясы (негізгі құқықтары мен міндеттері); 

- этникалық қатыстылығы (салт-дәстүрлері, мәдениеті, ұлттық 

құндылықтары), этникалық топтар мен Қазақстан халықтары туралы білімі; 

- Қазақстанның жалпымәдени мұрасы; 
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- моральдық нормалар мен құндылықтар жүйесіндегі бағдар; 

- экологиялық білім (табиғатқа, салауатты өмір салтына, төтенше 

жағдайларда өзін-өзі ұстау ережелеріне); 

Құндылық - эмоционалды компонент аясында тәрбиеленуші дамуы керек: 

- өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімі; 

- этникалық бірегейлікті оң қабылдау; 

- этносаралық толеранттылық, тең құқылы ынтымақтастыққа дайын болу; 

- айналасындағыларға мейірімді қарым-қатынас, зорлық-зомбылыққа қарсы 

тұруға дайын болу, 

- әлемді оң қабылдау, отбасылық құндылықтарды құрметтеу; 

- моральдық өзін-өзі бағалау. 

Егер біз азаматтық бірегейліктің негіздері қалыптасатын жағдайларды 

анықтайтын іс-әрекет компонентін ескеретін болсақ, онда мұнда мыналарды 

жатқызуға болады: 

- тәрбиеленушілердің жас санаттарын ескере отырып, өзін-өзі басқаруға 

қатысу; 

- мектеп өмірінің нормалары мен талаптарын орындау; 

- жанжалдарды шеше білу, тең құқылы диалог жүргізе білу; 

- мектептің қоғамдық өміріне қатысу. 

Егер тәрбиеленушіге осы компоненттердің барлығын қалыптастырсақ, онда 

ол өз Отанының лайықты азаматы болады деп айта аламыз. 
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Проблема изучения взаимосвязи образов родителей и представлений о 

родительстве имеет комплексный характер и ее понимание тесно связано с 

темой семьи, воспитания молодого поколения, культуры семьи. 

В настоящее время наше государство предпринимает значительные меры по 

укреплению института семьи. Это стало необходимым в связи негативными 

тенденциями в казахстанских семьях: с увеличением числа разводов 

значительно возросло количество монородительских семей; участились случаи 

подростковой беременности (за последние 5 лет зарегистрирован 33 051 

случай), которая является одной из причин отказа юных матерей от 

ответственности за воспитание собственных детей; жестокое обращение и 

насилие остаются распространенными явлениями в современных семьях: 

каждый второй ребенок в возрасте от 2 до 14 лет испытывает в семье жесткие 

формы наказания, а 67% детей не чувствуют себя в безопасности в собственной 

семье [1]. 

Эти негативные тенденции требуют неотложных решений, поскольку семья 

это важнейшая группа, которая сопровождает весь жизненный цикл человека. 

Следует обратить особое внимание на то, что именно в семье, наблюдая за 

образцами поведения родителей, дети получают модели отношений между 

родителями и детьми (отцом и ребёнком, матерью и ребёнком) [2]. Чтобы 

усвоенные модели родительского поведения были позитивными, детско-

родительские отношения должны быть эмоциональными и духовно близкими. 

Любовь родителей к детям должна стать главной ценностью семейной жизни. 

При этих условиях воспитание приобретёт характер равноправного 

сотрудничества родителей и детей, основанного на уважении прав ребёнка. 

Вышесказанным определяется актуальность нашего исследования. 

В рамках данной работы мы сфокусировали своё внимание на изучении 

взаимосвязи образов родителей и представлений о собственном родительстве у 

молодых людей. Авторы работ, посвященных изучению взглядов на 

родительство у современной молодежи, подчёркивают, что важной 

составляющей, которая определяет отношение к родительству и родительское 

поведение у молодых людей в будущем, являются их представления о 

родительстве.  

Исходя из определения Р. В. Овчаровой, под представлением о 

родительстве мы будем понимать «наглядный образ явления родительства, 

возникающий на основе имеющегося у человека опыта, прежде всего, в 
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родительской семье, путем его воспроизведения в воображении, когда 

реального факта родительства ещё не существует» [3; 54].  

Образ родителей мы будем рассматривать как субъективное отражение 

характеристик собственных родителей в сознании ребёнка, которые включают 

особенности родительского отношения, методы воспитания, как внешние, так и 

психологические качества родителей [4]. 

Образ собственных родителей оказывает влияние на модель построения 

отношений со своим ребёнком в создаваемой семье и выступает значимым 

фактором детерминации особенностей новых детско-родительских отношений, 

что является признанным фактом в психологической науке. Тем не менее, 

конкретных эмпирических исследований, раскрывающих механизмы данного 

влияния явно недостаточно. 

К числу рассмотренных нами исследовательских работ, в которых была 

предпринята попытка к разработке проблемы взаимосвязи образов реальных 

родителей и представлений о своем родительстве, были отнесены труды таких 

психологов как А.В. Левченко, А.Г. Долгих, а также работа В. И. Брутмана, М. 

Г. Панкратовой и С. Н. Еникопова [5, 6]. Данные исследователи говорили о 

важности влияния лишь образа родителя своего пола на представления о 

родительстве и отношение к нему. 

Мы решили подойти к данной проблеме комплексно, с учетом   образов 

обоих родителей (отца и матери), и изучить взаимосвязь данных образов и 

представлений о собственном родительстве у юношей и девушек, что и стало 

целью данного исследования. Объект нашего исследования – юноши и 

девушки, предмет - взаимосвязь образов реальных родителей и представлений о 

собственном родительстве у юношей и девушек. 

В связи с целью исследования нами были подобраны следующие методики: 

1. Авторская анкета, разработанная с целью изучения особенностей 

родительского отношения к участникам исследования в детстве и специфики 

ценностно-смыслового компонента их представлений о своём родительстве; 

2. Методика «Социальные семейные роли» Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова в 

трех вариантах:  «Мои будущие родительские роли», «Роли моей матери»,  

«Роли моего отца» для выявления представлений о себе как о потенциальном 

родителе, репрезентации образа своей матери и отца в сознании молодых 

людей соответственно; 

3. Цветовой тест отношений (ЦТО) М. Эткинда, используемый для 

исследования эмоционального отношения к собственным родителям, а также к 

своему потенциальному родительству. 

Достоверность полученных результатов в работе обеспечивается 

применением методик, соответствующих предмету и цели исследования, а 

также методов математической статистики (rs-коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена) для обработки полученных данных.  

Выборку составили юноши и девушки (в возрасте 19-23 года, из полной 

семьи, не состоящие в браке и не имеющие детей) в количестве 65 человек: 33 

юноши и 32 девушки. 
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Помимо гендерного аспекта мы учитывали характер описания отношения 

родителей к участникам исследования в детстве и выделили две категории 

данного описания у наших респондентов:  

1. Позитивный образ родительского отношения: описание отношения 

родителей как основанного на любви, принятии и заботе;  

2. Негативный образ родительского отношения: описание отношения 

родителей как основанного на непринятии и недостаточном участии в 

воспитании ребёнка.  

Выделенные категории позволили нам учесть особенности опыта 

взаимодействия с родителями в детстве у участников исследования и поделить 

их на 4 группы на основании половой принадлежности и характера описания 

отношения родителей к ним в детстве. Так, первые две группы вошли юноши  и 

девушки с позитивным образом отношения родителей к ним в детстве (27% от 

общего числа юношей, 19% от общего числа девушек), а во вторые две - юноши 

и девушки с негативным образом родительского отношения к ним в детстве 

(73% от общего числа юношей, 81% от общего числа девушек). 

Результаты исследования:  

1. Юноши и девушки, которые описали родительское отношение к ним в 

детстве как основанное на любви принятии и заботе, планируют быть 

родителями в будущем. Также большинство из них считают родительство 

важной и неотъемлемой частью жизни человека (92% девушек и 88% юношей).  

Кроме того, большинство из них обладают гармоничными мотивами 

родительства, на что указывает их отношение к будущему ребёнку, как к 

значительной части своей жизни в будущем и как к тому, кого можно любить. 

Результаты представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Процентные показатели ответов на вопрос «Кем для вас будет ваш ребёнок?» 

 

Варианты ответов будущее кто-то, кого 

можно любить  

надежда и 

опора  

Союзник тот, кто 

будет лучше 

В группе юношей 59 22 

 

8 4 7 

В группе девушек 48 30 4 11 7 

 

2. У юношей и девушек с позитивным образом родительского отношения к 

ним в детстве, превалирует положительное отношение к будущему ребёнку и к 

себе как к родителю. Они чаще всего испытывают эмоции радости и оптимизма 

по отношению к будущему ребёнку. К выполнению своей родительской роли в 

будущем данные молодые люди чаще всего относятся с надеждой на лёгкость. 

Девушки ощущают себя как общительных, впечатлительных и инициативных 

матерей, а юноши как оптимистичных, спокойных и требовательных отцов.  

Приведенные результаты показывают, что родительское отношение в 

период детства к данным участникам исследования как к ценности послужило 

благоприятной почвой для формирования у них положительного, ценностного 

отношения к детям и к своему потенциальному родительству. 

3. Юноши и девушки, которые описали родительское отношение к ним в 
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детстве как основанное на непринятии и недостаточном участии в их 

воспитании, не планируют быть родителями в будущем и не считают 

родительство важной и неотъемлемой частью жизни человека. 

4. У юношей и девушек с негативным образом родительского отношения к 

ним в детстве превалирует отрицательное отношение к будущему ребёнку и к 

себе как к родителю. К возможности будущего они родительства относятся с 

отстраненностью и непониманием, ощущают дискомфорт, который связан с 

угрозой зависимости от родительских обязательств, относятся с непринятием к 

будущему ребёнку, а юноши и к себе как к родителю, что на наш взгляд, 

является показателем неготовности к осуществлению родительской роли. 

Приведенные результаты говорят о том, что недостаточное участие в 

воспитании и непринятие со стороны родителей по отношению данным 

молодым людям в период их детства послужило фундаментом к формированию 

у них отрицательного отношения к своему потенциальному родительству.    

5. Юноши и девушки, имевшие негативный опыт общения с родителями в 

детстве не могут оценить, какими родителями они могли бы быть, объясняя это 

тем, что не видят себя в роли родителя вовсе. Неспособность оценить себя в 

роли родителя может быть обусловлена, как несформированностью образа себя 

как родителя в сознании данных молодых людей ввиду отсутствия 

конструктивного опыта взаимодействия с собственными родителями, так и 

следствием активизации защитных механизмов. 

6. Образ  матери (rs эмп.= 0,93  при  rs кр.= 0,68)  и  образ отца  (rs эмп.= 0,77 при  

rs кр.= 0,68) имеет взаимосвязь с представлениями о себе как о родителе у 

девушек, имевших позитивный опыт взаимодействия с родителями в детстве 

(при р≤0,001). То есть, мать, отца и себя в качестве потенциальных матерей 

девушки оценивают как родителей, которые имеют доверительные отношения с 

детьми, целенаправленно прививают им нормы и правила поведения, вселяют в 

ребёнка оптимизм, спокойствие и защищают его от проблем, не имеют с 

ребёнком конфликтов и противоречий, не зависят от него  и не считают 

нужным заставлять проявлять ребёнка активность и прививать ему чувство 

вкуса.   

Также девушки видят себя в роли родителей, с которыми ребёнку будет 

интересно пообщаться и получить полезную информацию, в чём участницы 

исследования оценивают себя похожими на свою мать (см. рисунок 1).   
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Рисунок 1. Образ отца, матери и представления о себе как о родителе, полученные на 

основе выявления структуры родительских ролей в группе девушек 

 

7. Образ отца (rs эмп. = 0,88 при rs кр.= 0,68) и образ матери (rs = 0,84 при rs кр.= 

0,68) имеет взаимосвязь с представлениями о себе как о родителе у юношей, 

имевших позитивный опыт взаимодействия с родителями в детстве (при 

р≤0,001). То есть, отца, мать и себя в качестве потенциальных отцов юноши 

оценивают как родителей, которые являются примером для подражания и 

другом для ребёнка, придают большое значение его нравственному 

воспитанию, считают важным вдохновлять ребёнка, вселять в него оптимизм, 

готовы оказать помощь ребёнку в плане практических действий, не считают 

важным прививать ребёнку чувство вкуса и не имеют с ребёнком разногласий, 

не зависят от него. Кроме этого, юноши видят себя в роли родителей, которые 

могут защитить ребёнка от проблем и не стремятся брать на себя 

ответственность за организацию досуга ребёнка, как и их отец, а также не 

считают нужным наказывать ребёнка, в чём оценивают себя похожими на свою 

мать (см. рисунок 2).   

 

 
Рисунок 2. Образ отца, матери и представления о себе как о родителе, полученные на 

основе выявления структуры родительских ролей в группе юношей 

 

Таким образом, существует взаимосвязь образов родителей и 
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представлений о собственном родительстве у молодых людей (юношей и 

девушек). Стоит отметить, что полученные в ходе нашего исследования данные 

подчёркивают значимость образов реальных родителей и опыта детско-

родительских отношений в становлении представлений о своем потенциальном 

родительстве у молодых людей. С большой долей вероятности можно говорить 

о том, что в будущем при реализации собственного родительства, они будут 

копировать модели родительского поведения, которые свойственны их отцу и 

матери.    
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ДАНЫШПАН ОЙШЫЛ – ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ 
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студент 2 курса факультета «Фармация»  

Медицинского университета Караганды  
Мейрамова Н.А. 

ассистент-профессор кафедры истории Казахстана и социально-политических 

дисциплин Медицинского университета Караганды 

 

Барлық әлемге мәлім қазақ даласынан ғұлама ғалымдар, ойшыл азаматтар, 

көкірегі ояу көзі ашық тұлғалар ақындар шыққаны. Осы тұлғаларымыз келешек 

ұрпаққа яғни, біздерге ұмытылмас мұра қалдырды.  

Ғұлама ғалымдардың ішінде дүние жүзін мойындата білген, екінші ұстаз, 

данышпан Әбу Насыр Әл-Фараби ойшылдың өмір тарихына тоқталуды 

шештім. Деректерге сүйенетін болсақ ойшыл 870 жылы Отырар қаласында 

дүниеге келген. Түркі ойшылдарының ішіндегі ең атақтысы болған 70-ке жуық 

тілді жетік меңгерген дейді профессор Ж.Алтайұлы [1].  Жас кезінен кітап 

оқуға деген ынтасы өте жоғары болған. Ел басымыз Қасым-Жомарт  Тоқаев 

арнайы қаулы қабылдап, Шығыстың ғұлама ғалымы, математик, философ, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000384
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астролог Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерей тойын атап өтуді 

мақсат етіп қойды. Осы мерей той арқылы жас ұрпақтың ғылымға деген 

ізденісін арттырып өскелең ұрпаққа Әл-Фараби философиясын ұғындыру 

болып табылады. Жас ғалымдар осы мерей той мақсатында өздеріне мативация 

алады десек артық емес. Әл-Фараби философия логика, этика, метафизика, 

география, лингвистика, медицина, музыка салаларын жетік меңгерген.  

Әбу Насыр Әл - Фарабидің философиялық көзқарастарында 3-бағыт айқын 

көрініс табады. Ойшыл - дүниенің мәңгілігін мойындады, ақыл - парасат ілімін 

толық ашты, таным ұғымы  болмыс ұғымына тәуелді екенін растады. 

Данышпан Әл - Фараби өз кезеңінің атақты философы болған. Философия 

саласына үлкен мән беріп, осы саланың болашақта дамыйтынына үміт артқан.  

Ойшыл - философияны қараңғы түнектен жарыққа шақыратын білім деп 

санаған, қоғамды, халықты оятатын білім - ғылым түрі, халықты әділетті 

болуға, қоғамды тәрбиелеудегі негізгі бағыт, ұрпақтарға рухани-мәдени 

тәрбиені қалыптастыратын мұраны қалыптастырудағы құрал, уақыт талабына 

сай заманның өзгерісін бақылайтын сала ретінде түсіндірді. Осы бағыттарды 

ұстануда Әл-Фараби философияның 9-қағидасын жетік меңгеруді ұсынған 

болатын. Мұндағы ең басты мақсат - ақиқаттықты ұстанып, тұтастық пен ізгілік 

көздерін іздестіре отыра осы қағидаларға қол жеткізу болып табылады. 

Философия біз  білетін үлкен ізденісті қарастыратын сала болып табылады. 

Ойшыл «Адам ең бірінші өзін-өзі танып білуі керек» деген болатын. Бұл сөздің 

өзінен біз айтылмай қалған талай сырларды байқай аламыз. Өзіңді өзің 

танымасаң, өзіңе деген сенімсіздігің аз болса өмірде адасасың, басқаларды 

таный алмайсың шешім қабылдау қиынға түседі деп айтсақ болады. Философ 

адамды философиялық тұрғыдан зерттегенде Рухани тұстарына кең көлемде 

мән берді. Адам болмысын жан-дүние үндестігінен, қарапайымдылықтан, ішкі 

сұлулықтан, ізгіліктен іздестірді. 

Ұлы Ойшыл кітапқа деген құмарлығының арқасында, сауаттылығы өте 

жоғары болған. 150-ден аса трактаттар жазып, келешек саналы ұрпаққа мұра 

қалдырған. Әл-Фарабидің ең танымал еңбектерінің бірі «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарасы» атты трактаты. Бұл трактатты оқый келе 

ойшылымыз қайрымлық пен бақыт ұғымдарын мән бере зерделегенін байқай 

аламыз. Осы трактатта философ - Қайрымды қала басшысында 6-түрлі қасет 

болу керек деген. Олар: даналық, асқан пайымдылық, сенімділік, ойлау 

қабілетінің жоғары болуы, соғыс өнерін жетік білуі, денсаулығының мықты 

болуы. Ал осы қала тұрғындарын 5 топқа бөліп қарастырған. Ойшылдың 

айтуынша қайрымды қала тұрғындары: Ең құрметті адамдардан, шешендерден, 

өлшеушілерден, жауынгерлерден, байлардан тұруы керек деген [2]. Қайрымды 

қаланы құру ақыл-парасаттың дамуы мен қайрымдылықтың нығаюымен 

тікелей байланыстырады. Осы трактатты оқи келе ойшылдың қазіргі ұрпақ 

мекен етіп жатқан, тәуелсіз елді аңсағанын, қалағанын,  мақсат еткенін 

байқаймыз. Қазіргі таңда ойшылдың бір келешек ұрпаққа деген бір арманы 

орындалғанын көріп отырмыз. 
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Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өскенін біз жақсы білеміз. 

Осы білім жолында ғалым талай жолдарды жүріп өткенін айта кетпеске болмас. 

Ғалым алғашында Бұхара, Самарқанд содан кейін Хамадан, Бағдат, Шам, 

Дамаск, Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында білімін жетілдіргенін 

деректерден білеміз. Ғалым соның ішінде Хамада қаласында араб тілін үйренді, 

одан кейін 20 жылдай Бағдат қаласында тұрып антикалық философиямен 

әлемдік мәдениетпен танысқан. Бірақ қанша шет елде жүрсе де өзінің туып-

өскен еліне деген ыстық сезімін жыр шумақтары арқылы нәзік түрде жеткізе 

білген: 

Қашықтасың туған жер-қалың елім, 

Не бір жүйрік болдырып жарау деген. 

Шаршадым мен, қанатым талды менің, 

Шаңыт жолға салдырып қарауменен. 

Кері оралмай жылдарым жатыр ағып, 

Қасіреттің жасына көз жуынар. 

О, жаратқан көп неткен ақымағың, 

Құм секілді тез ысып, тез суынар. 

Зиялы аз бір тұтам тіршілікте, 

Әкімдікке күллісі жүгіреді.  

Көкірекпен сезініп, күрсініп көп, 

Жаным менің түршігіп түңіледі [3] – деп отанға деген сүйіспеншілігін, 

адамгершілік парасаты жоғары адам екенін толық байқаумызға болады. 

Фарабидің сонымен қатар медицина саласында алған орны үлкен. Жақсы 

дәрігер болғанын біз жақсы білеміз.  Атақты ұстаздың «Медицина негіздері» 

«Адам ағзалары жайлы» трактатынан медицинаға деген құрметін, білімін 

байқаймыз. Ұстаздың ойынша «дәрігердің медицина өнеріне жетілуі мына 

жолдарды жетік меңгергеніне байланысты: адам ағзаларының ерекшеліктерін 

толыққанды білу, деннің саулығы үшін қолданатын шараларды сақтай білу, 

ауру түрлерін біле отыра, кеселді жоятын жолдарды білу алдын алуын 

қарастыру, сау және сырқат мүшелерді айыра білу, ішкі мүшелерді зерттей 

білу, тамақтануға мән беру, дәрі-дәрмектерді(фармакология) қолдану жолын 

білу деп санаған болатын. Әл - Фараби өз заманында жаратылыстану 

ғылымдарының ішіндегі ең маңызды салаларының бірі - медицина саласы екені 

жайлы қызықты пікірлер қалыптастырған. 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің трактаттар жинағы - әлемдік ақыл-ой жауқары 

ретінде адамзат баласының игіліктеріне қызмет ете бермек. Бүгінгі 

мемлекетіміздің күн санап қарыштап дамуы, Әл - Фарабидің мінсіз мемлекет 

құруға деген арманы орындалды деп нық сеніммен айта аламыз. Ел болашағы 

біз жастар. Болашағымыз жарқын болуы үшін тарихымызға үңіле білейік. 

Тарих - болашақтың бастауы. 
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ФИЛОСОФИЯ КАК ПУТЬ К ОБРЕТЕНИЮ СЕБЯ И ПОНИМАНИЮ 

ДРУГОГО 
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старший преподаватель кафедры философии и теории культуры  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Философия как особого рода духовная деятельность и как неповторимый 

вид человеческого знания входит в число фундаментальных (но, к сожалению, 

не всегда осознаваемых) оснований всякого воспитания и образования. 

Вознесение к высотам абсолютного духа и проникновение в глубины 

интеллектуальной культуры с момента обретения человеком самосознания в 

качестве мыслящего, рефлексирующего существа считалось необходимым 

условием бытийного самоопределения, осознания своих жизненных задач, 

осмысленности и результативности деятельности. При этом высшей целью, 

главным смыслом философских исканий было и остается стремление помочь 

человеку занять подобающее ему место в мире, научиться тому, каким надо 

быть, чтобы быть человеком. 

Давая свой ответ на вопрос «что такое философия», М. Хайдеггер призывал 

смотреть на философию не как на объект познания, то есть внешним образом, а 

вступить в нее как на особый путь, дать вовлечь себя в нее как в особый 

процесс, «обосноваться в ней» и «вести себя в согласии с нею». Только в этом 

случае у нас появляется шанс понять философию, двигаясь внутри нее, а не 

вокруг и не вне ее. Но что может послужить верным критерием того, что мы 

пребываем в философии, обосновались в ней? Согласно М. Хайдеггеру таким 

критерием является появление в нас способности слышать зов Бытия, различать 

тончайшие оттенки мелодии Бытия [1]. Именно таковой была философия у 

истоков своего зарождения, в практиках шраманов, прозрениях даосов, поисках 

первоначала досократиков, когда любовь к жизни совпадала с любовью к 

мудрости, а мудрость становилась ответом на зов Бытия. Возможно поэтому 

философия не противопоставляет себя другим проявлениям человеческой 

духовности, но органично вбирает их в себя, тем самым создает для них 

возможность явить себя уже в новом качестве. При этом формированию такой 

органичной картины мира в мировоззрении человека способствует следующее 

обстоятельство: философствуя, мы обретаем особую веру в то, что поиски 

ответов на предельные вопросы бытия, выявление фундаментальных 

первоначал реальности каким-то особенным образом определяют и наше 

индивидуальное существование. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/1871031761
https://www.zharar.com/kz/olen/4789-farabi.html
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Ф. Ницше, стремясь представить философию как дело свободного ума, 

обратил внимание на то, что всякая великая философия является не чем иным, 

как самоисповедью ее творца, и в его философии нет совершенно ничего 

безличного[2; 244-245]. Однако здесь мы обнаруживаем один из множества 

парадоксов, на которые удивительно щедра философия. Для современного 

человека философия уже существует вне ее индивидуальной конкретности, то 

есть в качестве социальной традиции и социального учреждения. Можно даже 

предположить, что действующий преподаватель философии не обладает 

качествами, отличающими подлинную философию от философии неподлинной, 

которой занимаются ради заработка или профессиональной карьеры. У 

студентов же, для которых в современном мире, собственно, и преподается 

философия, и которая является обязательной учебной дисциплиной для всех без 

исключения образовательных программ, просто нет возможности уклониться от 

изучения философии. В силу этого, навязывая себя индивидам, даже если 

присутствует согласие с их стороны, философия утрачивает свое подлинное 

естество, превращаясь в социально одобряемый механизм в системе 

общественного сознания. 

Но ведь сама потребность в философствовании не задается социумом, а 

всего лишь обретает в нем определенные формы. Другими словами, 

философствование подлинно и изначально только в творчестве конкретных 

индивидов, то есть тех, кто ощутил в себе потребность философствовать и 

сумел это по-своему выразить. Профессионал всегда имеет дело с уже 

существующей философией, разбирая, изучая и осваивая ее, но при этом он, 

преимущественно, посвящает себя занятию, в котором отсутствует породивший 

его изначальный смысл. «Подлинный философ, - пишет Х. Ортега-и-Гассет, - 

посвящающий себя философии в силу внутренней потребности, напротив, не 

обращается к уже готовой философии, он постоянно создает свою собственную 

философию; это верно настолько, что наиболее точным признаком такого 

философа становится отрицание им всей уже существующей философии и 

погружение в безысходное одиночество собственного философствования» [3; 

188]. Именно поэтому и необходимо, чтобы приобщение человека в процессе 

воспитания и образования к социокультурному контексту существования 

философии, освоение ее в рекомендованной обществом форме соединялось с 

одобрением и поощрением индивидуальных усилий самого человека по 

созданию собственной подлинной философии. Неслучайно Г.С. Батищев 

говорил о философии как, в первую очередь, о работе над самим собой, 

призванной вывести человека из подчиненности многообразию условностей в 

«безусловную обязательность глубинного общения, при самоконтроле 

безусловными ценностными смыслами каждого шага, каждого намерения, 

каждой мысли и побуждения» [4; 150]. А для М.К. Мамардашвили 

«становление философского знания – это всегда внутренний акт, который 

вспыхивает, опосредуя собой другие действия» [5; 15]. И, соответственно, 

философию не только невозможно сделать предметом преподавания, по 

убеждению М.К. Мамардашвили, но и следует вообще отказаться от 
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приобщения к ней в этом качестве. В философию человека может привести 

только путь, «который пролегает через собственные наши испытания, 

благодаря которым мы обретаем незаменимый уникальный опыт» [5; 24]. 

Формирование соответствующей мировоззренческой позиции в конкретной 

социальной воспитательно-преобразовательной деятельности представляется 

нам делом чрезвычайно необходимым и полезным. Все дело в том, что те 

дискуссии, которые сегодня активно ведутся в современном казахстанском 

обществе по самым разным вопросам, давно уже вышли за пределы какого-

либо профессионального сообщества и широко представлены в современном 

информационном пространстве. С одной стороны – это результат получения 

всеми членами современного казахстанского общества обязательного общего 

среднего образования, с другой – это свидетельство технологического 

прогресса человечества, сделавшего возможным доступ практически для 

каждого человека в нашем обществе к информационным ресурсам в 

планетарном масштабе. Поэтому сегодня любая новость, появившаяся в 

глобальном информационном пространстве, становится предметом для 

обсуждения, комментирования, объяснения любым человеком, проявившим к 

этому событию хоть какой-то интерес 

Для понимания конкретной современной ситуации развития культуры в 

казахстанском обществе и формирования в процессе воспитания и образования 

ее активных творцов, необходимо как теоретическое обоснование сущностной 

логики развития этой деятельности, так и практическое разрешение тех 

проблем, которые являются препятствием для ее развития.  

Можно констатировать, что сегодня речь идет, в первую очередь, о 

противоречиях массового образования. Поскольку, повышая общий уровень 

грамотности общества, массовость образования по своему содержанию 

довольно далеко отстоит от подлинных богатств культуры, преследуя главным 

образом утилитарные цели, связанные с подготовкой рабочей силы и развитием 

навыков адаптации к требованиям социального нормирования. В то же самое 

время потребность общества в новых промышленных и социальных 

технологиях сохраняет систему элитарного образования, основанное на 

селекции более способных к решению требуемых задач индивидов. При этом 

значительное влияние на подобную селекцию оказывает наличие социальных 

привилегий и имущественного неравенства в современном обществе. Вряд ли 

можно считать выходом из этого положения попытки демократизации самой 

селекции, то есть увеличение количества людей, из которых отбираются так 

называемые «одаренные». Поскольку основная масса населения, вовлеченного 

в социальную деятельность по воспитанию и обучению, вынуждена 

ограничиваться именно средним (и в буквальном, и в переносном смысле) 

уровнем образования. Это означает, что учреждения образования, самым 

массовым из которых является школа, по существу своей деятельности готовят 

субъектов, функционально приспособленных к определенному виду 

производства и требованиям наличной социальной действительности. Однако 

при этом само содержание подготовки оказывается зачастую никак не 
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связанным не только с интересами самого человека, но и в принципе 

игнорирует его бытийную самость.  

Собственные творческие и деятельные силы людей превращаются в 

«отчужденные формы» рынка труда, выступая как нечто совершенно 

независимое от человеческой индивидуальности, и ценность которых 

определяется не личностным воплощением, а функциональной 

востребованностью в системе общественного производства. Признавая эту 

систему в качестве самостоятельной, доминирующей над отдельным человеком 

силой, мы добровольно отказываемся от самих себя, соглашаемся на «бегство 

от свободы» и на свой статус «одномерного человека».  

В современной реальности человек продолжает во многом подгонять себя 

под требования создаваемого обществом вещного порядка, встраиваться в уже 

готовые формы абстрактных социальных структур. В то время как философия 

позволяет стать общественным человеком с помощью самостоятельного 

мышления, понять себя и других как уникальную часть «ансамбля 

общественных отношений» в контексте прошлого, настоящего будущего.  

До тех пор пока экономика будет продолжать существовать как 

абстрактный механизм всесторонней эксплуатации и получения прибыли 

любой ценой в интересах немногих, в котором человеческая деятельность 

обречена на бессмысленность, в результате превращения человека только в 

инструмент и рабочую силу, мы будем продолжать воспроизводить 

антигуманные общественные отношения и терять себя в них. 

Изменить данную ситуацию, по нашему убеждению, позволит только 

творчески-критический процесс философствования, главное содержание и 

смысл которого составляет самоизменение людей посредством понимания ими 

необходимости гуманизации социальных предметных форм своей 

деятельности. В определении В.М. Межуева: «это способ быть человеком, но 

только посредством мышления, т.е. способ быть самим собой, но так быть 

самим собой, чтобы одновременно быть включенным в какую-то общую связь, 

быть со всеми вместе, т.е. это попытка построить свое отношение с другими 

через собственную индивидуальность, быть самому посредником в этих 

отношениях, а не так, чтобы тебя опосредовал кто-то другой» [4; 164]. 

В конечном итоге можно резюмировать вышеизложенное в следующих 

ключевых тезисах. 

Во-первых, философия возникает и оформляется в процессе реальной 

жизнедеятельности людей, в конкретных социокультурных обстоятельствах. 

Во-вторых, философия это форма самосознания и самоопределения человека в 

мире, формирующая человека и в качестве мыслящего, и в качестве 

действующего существа в согласии с его природой и способностями. В-

третьих, философия это способ приобщения человека к культуре 

онтологической сопричастности с другими, к культуре доминантности на 

других. 
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A broad discussion of the transhumanistic nature of the future of humanity has 

been going on for the past several years. Considering the problem in retrospect, we 

find that the transhumanistic problem is, in fact, a problem of a person, society, and 

social system. 

Even Aristotle argued that human concepts of right and wrong - what we call 

human rights today - are ultimately based on human nature. Human nature is 

threefold: «Apparently, it is not unreasonable to imagine good and happiness based 

on [one's own] way of life. Accordingly, the majority, that is, people who are very 

coarse (phortikotatoi), [mean by goodness and happiness] pleasure, and therefore 

they want a life full of pleasure. There are, after all, three basic [ways of life]: first, 

the one just mentioned, secondly, the state and, thirdly, contemplative. And so the 

majority, consciously choosing a bestial way of life, fully reveal their lowland» [1, 

58]. 

Utilitarianism as a method tries to reduce (reduce) human goals to the lowest 

common denominator, for example, liberation from suffering or getting maximum 

pleasure. Aristotle, on the other hand, held a complex and rich point of view about 

the diversity and greatness of human goals. The goal of his philosophy is to 

rationalize what is good for a person. 

Socrates, Plato, and Aristotle initiated a dialogue about the nature of human 

nature that continued until the beginning of modern history, the moment when liberal 

democracy emerged. 

People are by nature «cultured animals» who can learn and transfer their 

experience not genetically. Consequently, human nature does not rigidly determine, 

does not determine human behavior. 

Different directions that determine the transhumistic discourse agree on one 

thing, they postulate that human evolution is over. A person is forced to fight a 
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system, let's call it in general, a culture that he himself creates. The whole history of 

human civilization is a struggle of man with his own creation, with himself. 

This happens due to the fact that a person, as a biosocial being, has evolved, first 

of all, in terms of satisfying (According to A. Maslow) vital and existential needs. 

Motivation to meet the needs of the second level, social and creative, remained the lot 

of a few. The main, special need - to satisfy physiological hunger, entails the need for 

consumption, and this is the main motivation for the movement of human 

civilization: «... the need to satisfy hunger is a special case of motivation, in 

comparison with cases of a general nature. He is more detached than other types of 

motivation; more difficult than other types of motivation» [2, 47]. 

A somewhat different point of view is promoted by Francis Fukuyama. In his 

essay «End of History?» he defines the beginning of the end of history, referring to 

Hegel, the Great French Revolution. The story ended because there was no more 

movement beyond the principles enunciated by the French Revolution. The collapse 

of communism, which began in 1989, is a kind of summing up the consolidation of 

the principles of this revolution in the direction of liberal democracy. 

Further, Fukuyama in the book «The End of History and the Last Man» 

proclaims that the progress of universal history - the history of mankind is possible 

(and only for this reason) due to the development of science and technologies 

generated by it, which, in turn, actively contribute to the spread of liberal democracy 

around the world. 

The popular popularizer of science develops this thesis in his stunning work «Our 

Posthuman Future: The Consequences of the Biotechnological Revolution": 

democracy and the very nature of politics» [3, 19]. 

Especially, in the first decades of the XXI century, they received an additional 

impetus and found themselves on the rise of biological science and related 

information technologies. 

The development and cultural evolution of mankind forced many thinkers to 

come to the theory of social construction of human behavior, «social engineering» of 

the necessary ideological forms. The practical implementation of theoretical 

developments, which began with the French Revolution, resulted in a series of social 

experiments that proved untenable by the end of the twentieth century. Behavior 

models forged by evolution, instincts, human nature itself began to resist the leveling 

of personal qualities, the rejection of private property and family. The reason for the 

failure is that the methods of the «social engineers» were not based «on knowledge of 

the neurological structure or biochemical basis of the brain; none of them has an 

understanding of the genetic origins of behavior, and if there is, then there are no 

means to influence them» [3, 30]. 

Modern science has postulated a clear link between genes and such personality 

traits as intelligence, aggression, alcoholism and crime. In the coming decades, 

humanity will come to an even greater identification of the correlates of biological 

properties and social manifestations at the level of not just theoretical definitions on 

isolated examples of research, but to the practice of applying bio-nanotechnology, 

pharmacology on a mass scale, for the global consumer. 
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The question is not what specific technologies they will be, but in what direction 

they will be and how intensively they can be applied. The use of these technologies 

will undoubtedly give a biological and, therefore, social advantage. In fact, a new 

kind of human being will emerge, superior to the usual homo sapiens, and what 

consequences can be predicted is not yet possible. 

It is likely that a new understanding of life, a new organization of society, a new 

ethics will have to be developed, fundamentally different from everything that 

previously existed in history. Already now, molecular biologists argue that the matter 

of the near future, on the basis of knowledge about the restorative properties and 

processes in the human body, is the creation of technologies for maintaining normal 

body functions for an arbitrarily long time. 

Even if this is an exaggeration and nothing like this will happen in the near 

future, the very process of research, the informational and forecasting background is 

now forcing the leading states of the world to play out various scenarios and take, 

again now, certain political, legal and social steps, giving rise to marginal ideologies 

gradually becoming mainstream. 

For example, the basis of gender nondiscrimination lies in the «philosophy» of 

feminism, which, almost from the very beginning, postulated such a difference as 

artificially created by society, but not by nature and genes. A man's beard is 

considered here as a subconscious desire to dominate a woman, because by nature it 

is devoid of facial hair. Therefore, radical feminists conclude that the nature of men is 

defective and this must be corrected. 

Murray Charles and Hernstein Richard, in The Bell Curve: Intelligence and the 

Class Structure of American Society, argue that intellectual ability is largely 

inherited. Key points are genes and parenting [4]. 

Over time, sociobiological stratification will take place, where the gap between 

the cognitive elite and low-intellectual groups will only widen. 

Francis Galton - the creator of eugenics (cousin of Charles Darwin) and his 

disciple Karl Pearson - were consistent and committed social Darwinists. The latter is 

one of the founders of modern statistics. The basic correlation coefficient, widely 

used in statistics and applied mathematics, was partly derived by him to determine 

the relationship between the biological data of an individual and his level of 

intelligence. 

This relationship is supported by the method of factor analysis and the rank 

correlation coefficient of the psychometrist Charles Spearman. The essence of his 

postulate is that there is a general intelligence quotient (g), it is he who determines 

the success of any person in various tests. 

The unity of children and parents, established by the laws on the family of most 

countries, a priori presupposes a community of interests, which justifies a certain 

freedom of parents in the upbringing and education of their children. From the point 

of view of libertarian ethics (which has become largely prevalent in countries that are 

especially successful in genetic engineering), there is or implies some consent of even 

unborn children to improve their genetic makeup, which in the future promises a lot 

of preferences over unchanged, «natural» people. It is not enough to say that these 
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changes will affect the next generations of descendants. It is necessary to remember 

the responsibility of parents for a set of those changes that will affect their offspring. 

Who can guarantee that parents will not be led by the demands of fashion or their 

very, to put it mildly, «original» aesthetic beliefs. It is already possible to enumerate 

for a long time the options for the intervention of medical science, plastic surgeons to 

transform the appearance of people. 

The essence of modern liberalism is the elimination of religion as the basis of the 

political system. It proceeds from the observation that states based on religion are 

constantly at war with each other because they do not have sufficient agreement on 

basic religious principles. Almost every philosopher before Kant had an explicit or 

implicit theory of human nature. Hobbes on the fundamental right to life is based on 

an explicit theory of human nature that formed the basis of the Declaration of 

Independence in the paragraph on the right to life. The fear of death is part of human 

nature and is essentially the same in all human communities. 

Rousseau in the «Second Discourse» argued that «people are capable of 

improvement», that is, they have the ability to change their nature over time! 

The ability to improve from Rousseau in Kant grew into the idea of a noumenal 

kingdom free from natural causality, and formed the basis of a categorical imperative 

that separated morality from nature. 

For Protestants, according to Max Weber, nature is incorrigibly sinful, and 

morality requires rising above natural desires, suppressing them totally. 

John Robertson - Procreative freedom entails the human right to genetically 

modify their descendants. 

Contemporary deontological theories have other weaknesses as well. In the 

absence of a theory of human nature in essence or any other means of substantiating 

human aspirations, deontological theories of the theory elevate individual moral 

autonomy to the rank of the highest good for man. 

In defining the norms of a given society, modern theorists of liberalism avoid 

mentioning the «priority of human goals» - the priority of «different ways of life» 

(thereby leveling in the legal, first of all, aspect, all priorities, all images. Valuative 

deontological judgments are declared as violating and even destroying social order. 

The difficulty in trusting biotechnologies of the future lies in the general trend of 

the entire development of this industry, in reduction to purely utilitarian goals. 

Biomedicine, at best, ignores all the diversity of natural personality characteristics, 

easily cutting off emotional or subjectively mental states of mind, in order to rid a 

person of physical pain, psychological suffering or mental pleasure. 

Meritocracy is a natural aristocracy - rights in such a system are distributed 

according to a hierarchy that looks very suspicious from the point of view of 

usurpation by a certain social stratum (this very aristocracy) of absolute rights and 

shifting their responsibilities onto the shoulders of subordinates. Again, what is the 

criterion for defining natural aristocracy, after all, the set of personal qualities 

necessary for appointment to the elite can be adjusted, in this system, by the elite 

itself. 
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Modern liberal democracy actually differentiates human rights based on the 

degree to which homo sapiens possess the species-specific properties. Children do 

not have adult rights, because unable to fully reason adequately, sensibly, from the 

point of view of the wise? burdened with the experience of an adult, and the moral 

and ethical qualities of the "children" are not fully established. On this basis, for 

example, many countries, including Kazakhstan, banned the sale of alcohol to 

citizens under the age of 21. 

There are two camps in the discussion of biotechnology. The first is libertarian, 

which asserts that society should not limit the emergence and development of new 

technologies. The second is a collection of neoconservatives, people with leftist 

convictions opposed to eugenics in general, as well as representatives of various 

religious beliefs and environmental organizations. 

Concern about this problem, its quintessence, was expressed by postmodern 

thinker Michel Foucault, who stated that «…a phenomenon that society considers a 

pathology or disease is in fact a socially constructed phenomenon: deviation from 

prescribed norms is stigmatized» [5, 355]. 

However, the posthuman world may turn out to be much more hierarchical and 

competitive than ours today, and therefore full of social conflicts. It may be a world 

where any concept of «common to all humanity» will be lost, because we will mix 

human genes with genes of so many species that we will no longer clearly understand 

what a person is. 
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Ксенофобия существовала на протяжении всей истории человечества и до 

ХХ века воспринималась как норма социальной жизни. В ХХ веке в связи с 
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активно разворачивающимися процессами экономической и культурной 

глобализации проблема ксенофобии приобрела особую, ярко выраженную 

актуальность. 

Ксенофобия (от греч. хenos - чужой, посторонний, и phobos - страх) - это 

негативная установка, иррациональный страх и ненависть к чужакам [1; 189].  

Главным объектом ксенофобии всегда были чужестранцы. Причины этого 

очевидны. Исторически сложилось, что появление чужаков воспринималось 

как проблема, и представляло реальную угрозу привычному укладу жизни. 

Чужаки претендовали на земли, на имущество, проникая в общество, они 

приносили с собой перемены, зачастую разрушительные и драматические. 

Недоверие и страх перед чужими являлись составной частью выживания и 

самозащиты социума. 

Сегодня, благодаря развитию науки и высоким информационным 

технологиям человечество преодолело колоссальные расстояния, шагнуло в 

космос, создало искусственный интеллект, использует нанотехнологии и т.д.  

Но, несмотря на  эти впечатляющие достижения, проявления ксенофобии все 

еще существуют в обществе. Более того, исследователи фиксируют усиление их 

деструктивного воздействия не только на отдельные общества, но и ситуацию в 

мире в целом, что усиливает потенциал глобальной конфликтности. 

В современном обществе жертвой ксенофобии может оказаться 

представитель национальных меньшинств, иностранец-турист, иммигрант, 

приехавший на заработки, беженец, покинувший регион с нестабильной 

военно-политической обстановкой, сосед по дому и просто прохожий на 

улице. Амплитуда проявления ксенофобии очень широка - от настороженности 

и недоверия до ненависти и вражды.  

В современном мире одной из основных сил, определяющих облик ХХI 

века, становится массовая миграция, являющаяся неотъемлемой компонентной 

составляющей процесса глобализации [2; 35]. 

Мигрантофобия есть специфическая разновидность ксенофобии. Рост 

ксенофобии в форме мигрантофобий, рассматривается в контексте социального 

устройства во многих странах. Прямым следствием масштабных перемещений 

мигрантов – в соответствии с потребностями быстро развивающихся экономик, 

по политическим, социальным и иным мотивам, - является все возрастающее 

этнокультурное и этно-конфессиональное разнообразие социумов [3]. 

Мигрантофобия - нежелание видеть людей, ведущих иной образ жизни, со 

своими ценностями и стандартами поведения. Мигранты становятся объектами 

повышенного общественного внимания. Так научные исследования 

доказывают, что чужаки с иностранными именами и восточной внешностью 

подвергаются дискриминации чаще. Им тяжелее найти жилье и работу, их 

школьные знания оцениваются гораздо ниже, они по любому поводу 

контролируются правоохранительными органами.  

Чужаками часто становятся мигранты, пытающиеся адаптироваться в 

чужой стране, в чужом городе. Считается, что приток мигрантов угрожает 

социальной стабильности, провоцирует конфликты между местным населением 
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и мигрантами. Людей-иностранцев нередко делают козлами отпущения и винят 

во всех проблемах.  

Основной аргумент, которым оперируют противники мигрантов, 

объясняется убежденностью, что приезжие выживают местных с насиженных 

мест, живут лучше коренного населения, а также увеличивают конкуренцию за 

рабочие места. Негативное отношение к чужакам говорит о внутренних 

напряжениях в обществе, о непреодолимых барьерах, мешающих социальной 

мобильности.   В целом миграция воспринимается как явление более вредное и 

опасное, нежели сулящее какие-либо выгоды.  

Согласно онлайн-исследованию, проведенному Ipsos Global Advisor в 25 

странах мира, негативную позицию демонстрирующих скептическое 

отношение к мигрантам относятся - Турция, Италия и Россия. Более семи 

из каждых десяти человек в этих странах считают, что миграция изменила их 

страну нежелательным образом [4]. 

Пандемия COVID-19 повсюду обострила межэтнические отношения 

и миграционные процессы. Изоляционные меры, предпринятые многими 

государствами, и попутные им проблемы масштабного «сжимания» рынка 

труда, актуализировали отношения между всеми группами мигрантов (от 

трудовых до нелегальных),  одной стороны, а также властями и местным 

сообществом принимающих их государств, с другой стороны.  

У мигрантофобии открылось «новое дыхание». И хотя формальной 

причиной для всемирной волны публичных проявлений мигрантофобии 

называют пандемию, демонстрация нетерпимости к мигрантам, которые 

считаются «виновниками распространения инфекции», существовала и до 

вируса. Ксенофобия и мигрантофобия теперь распространяются вместе с 

пандемией. Их публичные проявления становятся более частыми и 

тревожными. 

 «Сегодня, к сожалению, из-за сложившейся ситуации в обществе растут 

мигрантофобские настроения, их еще подогревают разного рода деятели в 

соцсетях. Единичные факты представляют таким образом, что мигранты у нас 

сегодня стали, чуть ли не самыми незаконопослушными, вредителями, что они 

нападают на людей», — сказал председатель Духовного собрания мусульман 

России (ДСМР) муфтий Москвы Альбир Крганов [5]. 

Во многих странах, в том числе в Великобритании, США, Германии, 

Италии, Испании, Греции и Франции, появились антимигрантские, 

ксенофобские лозунги, поддерживаемые некоторыми политическими партиями 

и объединениями, сопровождаемые нападками на беженцев и иностранцев. 

Некоторые видят в мигрантах угрозу. Проявления ксенофобии и 

мигрантофобий чреваты насилием, конфликтами, конфронтациями, 

терроризмом. К примеру, в мае 2018 года в городе Кале во Франции около 

пятидесяти мигрантов напали на полицейских. В результате столкновения двое 

сотрудников правопорядка получили ранения. 

Безработные мигранты — питательная среда для экстремистских идей, 

в которой могут развивать активность вербовщики террористических ячеек. 
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В частности, 29 апреля в России (г. Екатеринбург) были ликвидированы трое 

сторонников ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки 

«ИГИЛ») [6]. 

Так как в связи с COVID-19 мигрантофобия, расизм и ксенофобия, 

особенно в отношении иностранцев и выходцев из Азии, нарастают во всём 

мире, главы международных организаций и межстрановых объединений, 

общественные деятели и правозащитные организации заявляют о 

недопустимости дальнейшей эскалации ненависти и о необходимости 

противодействия ей. Так, генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш призвал государства «безотлагательно принять меры для укрепления 

иммунитета наших обществ к вирусу ненависти» [7]. 

Ксенофобия и мигрантофобия очень сильны и не менее живучи, чем сотни 

и тысячи лет назад. Массовые тенденции к поликультурности и 

многонациональности современных государств естественных инстинктов 

защиты и боязни раствориться в наплывающем этническом и культурном 

многообразии. В связи с этим, в декабре 2018 года в Марракеше приняли 

Глобальный договор по миграции, который поддержали более 160 государств, – 

это яркий пример успешного международного сотрудничества и очень важный 

стратегический документ. 

Преодоление ксенофобии и мигрантофобии требует внедрения идей 

взаимной толерантности и уважения, начиная с раннего детства. Толерантность 

означает самокритичное отношение к себе и терпимость к другим. Конечно, 

толерантность - это личное решение и приходит в результате обучения и 

принятия принципа, что все люди полезны и равны. Мы все выросли, 

приобретя определенные предрассудки. Поэтому изменения в общественном 

сознании должны начинаться с конкретного человека. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ 

ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

АЛДЫН-АЛУ 

 

Темір Ж.Т. 
магистрант 1 курса специальности «Социальная педагогика и самопознание» 

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

 Оқушылардың девиантты мінез-құлқы мәселесі өзекті әлеуметтік-

педагогикалық проблемалардың бірі болып табылады. Бұл мәселенің өзектілігі 

мынада, бүгінде кәмелетке толмағандардың девиантты мінез-құлқы білім беру 

саласындағы кемшіліктердің дәлелі, елдегі күрделі әлеуметтік-экономикалық 

жағдай және белгілі бір аумақтағы жасөспірімдердің қоғамға қарсы мінез-

құлқы мен құқық бұзушылықтары фактілерінің жиынтығы профилактикалық 

және тәрбие жұмысындағы кемшіліктердің маңызды көрсеткіші ретінде 

қарастырылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері 

бойынша жасөспірімдердің шамамен 35%-да девиантты мінез-құлық 

көріністері анықталған, сондықтан қазіргі уақытта девиантты жасөспірімдердің 

өсуіне жол бермеу ерекше мәнге ие. 

Девиантты мінез-құлық - бұл маңызды әлеуметтік нормалардан ауытқып, 

қоғамға немесе жеке адамға нақты зиян келтіретін, сондай-ақ оның әлеуметтік 

бейімделуімен бірге жүретін тұрақты мінез-құлық. Девиантты мінез-құлық 

мәселесін бірқатар зерттеушілер В. Н.Иванов, А. Е. Личко, В. А. Худик 

девиантты мінез-құлықтың екі категориясын ажыратады: психикалық 

денсаулық нормаларынан ауытқатын мінез-құлық, айқын немесе жасырын 

психопатологияның болуын білдіреді (астениктер, эпилептоидтар және 

акцентацияланған сипаты бар адамдар) заңды, әлеуметтік және мәдени 

нормаларды бұзатын асоциалды мінез-құлық заңсыздық немесе қылмыс түрінде 

көрінеді (маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік және т. б.) [2]. 

А.Е. Личко жасөспірім кезіндегі мінез-құлықтың екпіні жасөспірімдердің 

мінез-құлқына әсер етеді деп санайды, өйткені кейбір мінез-құлық белгілерінің 

шоғырлануы жасөспірімнің қоршаған ортаға бейімделуіне кедергі келтіреді 

және оның девиантты мінез-құлқының себептерінің бірі бола алады, ал мінез-

құлық екпінінің пайда болуы жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алғышарттары ретінде қарастырылады. Яғни, мінез-құлықтың ерекшелігі мен 

девиантты мінез-құлық көріністері арасында өзара байланыс бар. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің маңызды бағыттарының бірі-

жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының алдын алу және түзету. 

Девиантты және заңсыз мінез-құлық мәселесі, тұтастай алғанда, әсіресе 

жасөспірім балалар, көп өлшемді және педагогика, психология, әлеуметтану, 

мәдениеттану, әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік-мәдени іс-әрекеттерді 

ғылыми зерттеулерде көрініс табады. Психологияда девиантты мінез-құлық 

мәселелеріне маңызды орын беріледі, онда ересек пен баланың өзара 

әрекеттесуінде тұлғаның дамуы басты рөл атқарады (Л. С. Выготский, Л. И. 

Божович, М. И. Лисина, Б. С. Мухина, Д. Б. Эльконин және т.б.). Кәмелетке 
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толмағандардың девиантты мінез-құлқының проблемалары, олардың 

әлеуметтік бейімделуі қарастырылды: К.Ю. Добрин, С.А. Игумов, В. Т. 

Кондращенко, Н. В. Кошман, Ю. Д. Серегин, П. А. Ширяева, Ю. О. 

Яблоновская. Девиантты мінез-құлық формаларының (құқық бұзушылық, 

маскүнемдік, нашақорлық, суицид, жезөкшелік) алдын алуды психологиялық-

педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени-ағарту құралдарымен 

Е.В.Змановская, В. Менделевич, Ю. А. Клейберг, М. А. Ковальчук, и. Э. 

Кондракова, Н. М. Платонова, А. Н. Пыхарев, А. А. Сукало, Л. К. сияқты 

мамандар қарастырды.  

Девиантология және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық 

мәселелерімен айналысатын отандық авторлардың ішінде А.Т. Ақажанов, А. Н. 

Тесленко, М. С. Керімбаева, Г. А. Жақыпова, М. С. Нәрікбаев, Г. А. 

Дусманбетов, Х. Т. Шерьязданова, С. Х. Жадбаева, С. Б. Бимурзина және т. б. 

ғалымдар бар. 

Ғылыми-педагогикалық дереккөздерді талдау, жалпы білім беретін 

мектептердегі әлеуметтік педагогтардың жұмысын бақылау девиантты мінез-

құлқы бар жасөспірімдерді құқықтық тәрбиелеуге, оның азаматтық қасиеттерін 

қалыптастыруға тиісті көңіл бөлінбейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді: 

- девиантты мінез-құлыққа бейімділікті және оның себептерін анықтау 

мақсатында әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы жүзеге асыру; 

- жасөспірімдермен және олардың ата-аналарымен ақпараттық-ағарту 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

-девиантты мінез-құлыққа бейім жасөспірімдермен әлеуметтік-алдын алу 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Осылайша, оқу орнындағы девиантты мінез-құлықтың әлеуметтік-

педагогикалық алдын-алу жұмыстың келесі бағыттарын қамтиды:  

- әлеуметтік-педагогикалық диагностика;  

- ақпараттық-ағартушылық жұмыс;  

- әлеуметтік-профилактикалық жұмыс, оның нәтижесі девиантты мінез-

құлықтың әртүрлі формаларын көрсетуге бейім жасөспірімдерді қайта 

тәрбиелеу, сауықтыру және оңалту болып табылады. 

Білім беру мекемесіндегі жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алуда басты рөлді әлеуметтік педагог алады, оның қызметі тұрақты 

балама таңдауды қалыптастыру мақсатында жасөспірімдерде девиантты мінез-

құлық формаларының әлеуметтік-психологиялық салдары туралы білімді 

қалыптастыруға негізделген. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алу, әлеуметтік нормалардан мінез-құлық ауытқуларының зиянды 

салдарымен күресуден басқа, олардың алдын алуға, жасөспірімнің әрекеттеріне 

тікелей теріс әсер ететін себептер мен жағдайларды жою мәселелерін шешуге 

бағытталған. Жоғарыда айтылғандардан басқа, девиантты мінез-құлықтың 

алдын-алу принциптерге, ғылыми, әлеуметтік және психологиялық белсенділік 

пен жүйелілікке негізделген, соған сәйкес ол кезеңді және жүйелі болып 

табылады. 
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- Девиантты мінез-құлыққа бейімділікті және оның себептерін анықтау 

мақсатында әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы жүзеге асыру; 

- Жасөспірімдермен және олардың ата-аналарымен ақпараттық-ағарту 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

-Девиантты мінез-құлыққа бейім жасөспірімдермен әлеуметтік-алдын алу 

жұмыстарын ұйымдастыру.  

   Осылайша, оқу орнындағы девиантты мінез-құлықтың әлеуметтік-

педагогикалық алдын-алу жұмыстың келесі бағыттарын қамтиды:  

- әлеуметтік-педагогикалық диагностика;  

- ақпараттық-ағартушылық жұмыс;  

- әлеуметтік-профилактикалық жұмыс, оның нәтижесі девиантты мінез-

құлықтың әртүрлі формаларын көрсетуге бейім жасөспірімдерді қайта 

тәрбиелеу, сауықтыру және оңалту болып табылады. 

Білім беру мекемесіндегі жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алуда басты рөлді әлеуметтік педагог алады, оның қызметі тұрақты 

балама таңдауды қалыптастыру мақсатында жасөспірімдерде девиантты мінез-

құлық формаларының әлеуметтік-психологиялық салдары туралы білімді 

қалыптастыруға негізделген. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алу, әлеуметтік нормалардан мінез-құлық ауытқуларының зиянды 

салдарымен күресуден басқа, олардың алдын алуға, жасөспірімнің әрекеттері 

мен әрекеттеріне тікелей теріс әсер ететін себептер мен жағдайларды жою 

мәселелерін шешуге бағытталған. Жоғарыда айтылғандардан басқа, девиантты 

мінез-құлықтың алдын-алу принциптерге, ғылыми, әлеуметтік және 

психологиялық белсенділік пен жүйелілікке негізделген, соған сәйкес ол 

кезеңді және жүйелі болып табылады [2]. 

 И. А. Дроздецкая девиантты мінез-құлықтың алдын-алу бойынша 

әлеуметтік педагогтың жұмысында келесідей алдын-алу түрлерін ұсынады: 

1) девиантты мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған жалпы 

профилактика; 

2) туындаған проблемаларды шешуді, жаңа проблемалардың туындауының 

алдын алуды көздейтін ерекше профилактика; 

3) әлеуметтік-педагогикалық профилактика, ол психикалық денсаулық 

нормаларынан ауытқушылық мінез-құлықтың профилактикасын қамтиды 

(айқын немесе жасырын психопатологияның болуы күдік болған кезде); қандай 

да бір әлеуметтік, мәдени және құқықтық нормаларды бұзатын қоғамға қарсы 

мінез-құлықтың профилактикасын қамтиды. Мысал ретінде, осы мінез-құлықты 

алдын-алудың оң дағдыларды қалыптастыру және ауытқулардың пайда болу 

себептерінің алдын алу мақсатында жасөспірімдердің девиантты мінез-

құлқының алдын-алу бойынша әлеуметтік мұғалімнің жұмыс стратегиясын 

көрсетейік. 

1) девиантты мінез-құлық проблемасына жасөспірімдердің назарын аудару, 

ақпараттық сабақтар мен жеке әңгімелер арқылы өз қатерін сезіну мақсатында 

ақпараттық ықпал ету. 
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2) ақпараттық материалдар, жеке және топтық әңгімелер арқылы тәуекел 

дәрежесі туралы ақпаратты, үйреншікті мінез-құлықты өзгерту пайдасына 

дәлелдерді қамтитын мінез-құлықты өзгертуге жасөспірімдерде уәждемені 

қалыптастыру. 

3) кеңес беру, жеке және топтық әңгімелер арқылы жасөспірімдердің мінез-

құлқын өзгерту қажеттілігі туралы хабар беру және дайындықты қалыптастыру. 

4) қауіпті жағдайларды болдырмау тәсілдері туралы қосымша 

ақпараттандыру мақсатында жеке кеңес беру, дағдыларды дамыту тренингтері 

арқылы жасөспірімдердің мінез-құлқын өзгерту бойынша қабылданған 

шешімдерді іс жүзінде іске асыру. Осылайша, жасөспірімдердің девиантты 

мінез-құлқының алдын-алу бойынша әлеуметтік мұғалімнің жұмысының 

ерекшелігі жасөспірім кезіндегі девиантты мінез-құлыққа бейімділік белгілерін, 

оның пайда болу себептерін және жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алуды ескеретін тәжірибеге бағытталған модельді қолдану болып 

табылады. 

 Девиантты жеке мінез-құлық түрлерін жүйелеудің ең толық және қызықты 

нұсқаларының бір қатарын мына авторлар көрсеткен атап айтқанда, Ц.П. 

Короленко және Т.А. Донской. Авторлар барлық мінез-құлық ауытқуларын екі 

үлкен топқа бөледі: стандартты емес және деструктивті мінез-құлық. 

Стандартты емес мінез-құлық мінез-құлықтың әлеуметтік стереотиптерінен тыс 

жаңа ойлау, идеялар, әрекеттер түрінде болуы мүмкін. 

Деструктивті мінез-құлық типологиясы оның мақсаттарына сәйкес 

құрылады. Сыртқы мінез-құлық, өз кезегінде, тәуелді және қоғамға қарсы 

болып бөлінеді. Ц. П. Короленко және Т.А. Донской интрадеструктивті мінез-

құлық тобында ерекшеленеді: суицидтік, конформистік, нарцистикалық, 

фанатикалық және аутистикалық мінез-құлық.  Психологиялық әдебиеттерде 

девиантты жеке мінез-құлық түрлерін жіктеудің басқа тәсілдерін табуға 

болады. Е.В. Змановская девиантты мінез-құлықтың үш негізгі тобын 

анықтайды: қоғамға қарсы, бейәлеуметтік, аутодеструктивті мінез-құлық. 

Қоғамға қарсы (заңсыз) - бұл құқықтық нормаларға қайшы келетін мінез-

құлық. 

Бейәлеуметтік - бұл моральдық нормаларды орындаудан жалтаратын, 

тұлғааралық қатынастардың әл-ауқатына тікелей қауіп төндіретін мінез-құлық. 

Аутодеструктивті - бұл медициналық және психологиялық нормалардан 

ауытқып, адамның тұтастығына және дамуына қауіп төндіретін мінез-құлық. 

Оның негізгі формалары: тамақ және химиялық тәуелділік, суицидтік, 

фанатикалық, аутистикалық, өмірге қауіп төндіретін белсенділік[3]. 

Девиантты мінез-құлқы бар балалардың пайда болу себептері: "Қиын" 

балалардың пайда болуының басты себебі-ата-аналардың балаларын тиімді 

тәрбиелей алмауы, ата-аналардың тәрбиесімен қалай айналысу туралы білімінің 

болмауы, ата-аналардың шамадан тыс жұмыс істеуі, олардың бақылауының 

болмауы, отбасындағы жиі қақтығыстар, авторитарлық тәрбие (ата-аналардың 

шамадан тыс бақылауы мен тыйымдары.)  
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 Сондай-ақ мектеп тарапынан "қиын баланың" тәрбиесіне әсер ететін 

бірқатар себептерді анықтауға болады»: 

- отбасы мен мектептің өзара іс-қимылының жеткіліксіздігі; 

- оқу-тәрбие жұмысын формальды орындау, оны ұйымдастырудағы 

кемшіліктер; 

- оқушыларды тәрбиелеудің сабақтастығы мен үздіксіздігінің болмауы; 

- білім беру процесіне қатысушылардың, оның ішінде ата-аналардың жеке 

бастамасы мен әлеуметтік белсенділігін тежеу; 

- мектептен тыс және сыныптан тыс жұмыстардың маңыздылығын ескермеу 

және төмендету; 

- сондай-ақ, дәстүрлі ұйымдастырылған білім беру үрдісі жағдайында 

оқушы әр түрлі, маңызды қызмет түрлерінде күштерді сынау, қажетті 

әлеуметтік тәжірибені игеру үшін әрдайым жеткілікті мүмкіндіктерге ие бола 

бермейді. Көптеген мекемелерде әртүрлі іс-шаралар, акциялар өткізіледі, 

үйірмелер, секциялар, қоғамдық ұйымдар, соның ішінде мектептің өзін-өзі 

басқаруы бар. Алайда, "әлеуметтік қауіп тобының" балалары бұл әрекетке 

сирек қатысады. Мектеп отбасымен бірге баланы әлеуметтендірудің негізгі 

институты болып табылады. Бүкіл білім беру жүйесі тек оқытуға ғана емес, 

сонымен қатар мәдениет пен әлеуметтік тәжірибе үлгілерін ұрпақтан-ұрпаққа 

беруге бағытталған. Нашар балалар, әдетте, бастапқыда мектепке дайын емес, 

үй тапсырмаларына немқұрайлы қарайды, мектептегі бағаларға немқұрайлы 

қарайды және жиі сабақтан қалады. 

 Қорытындылай келе, оқушылардың девиантты мінез-құлқының себептерін 

және оның көріністерін талдау келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді деп 

санаймын: 

1. Жалпы білім беретін мектептің қиын балалармен жұмыс жасаудағы 

тиімді қызметі үшін мәселені шешуге кешенді тәсіл қажет. 

2. Жұмыстың профилактикалық бағыты балалармен және жасөспірімдермен 

жұмыс жасауда басым болуы керек. 

3. Профилактикалық және түзету жұмыстары мынадай нысандарда жүзеге 

асырылуы мүмкін: отбасымен жұмыс (отбасына үйде болу, ата-аналарды 

мектепке шақыру), баламен жеке жұмыс, жұртшылықты тарту. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-

ИГР 

 

Тен Р.В. 
преподаватель кафедры психологии  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Информационная среда (Ноосфера) играет все более важную роль в жизни 

человека. В последнее время "киберпространство" – Интернет – стало очень 

важным в нем. Узнав о возможностях сети, многие стремятся общаться через 

"киберпространство". Существование в нем становится для многих новым 

источником силы, статуса и самоуважения. Вполне возможно, что человек 

сразу оценил и быстро принял интернет, потому что киберпространство очень 

похоже на современный мир. 

Как начинается утро современного человека? После нажатия кнопки 

"Включить" на компьютере. После несложных утренних процедур начинается 

небольшое утреннее путешествие в глобальную сеть под чашку горячего кофе. 

Во-первых, ждут новости, а во-вторых проверка электронной почты. 

Альтернативный вариант - смартфон, в этом случае всё под рукой сразу после 

пробуждения. Казалось бы, в этом нет ничего страшного? Но для большинства 

пользователей к этому добавляется проверка сообщений в социальных сетях, по 

крайней мере, в одной, а так же мини-игры привязанные к этой социальной 

сети. Уходя на работу, учебу или просто по другим делам, некоторые люди 

оставляют свой компьютер включенным, запустив торрент-клиент, а по 

возвращении домой их домашняя коллекция пополнится несколькими 

фильмами и играми. 

Основными видами деятельности в Интернете являются общение, обучение 

и игры. Каждое из этих занятий обладает свойством привлекать к себе все 

внимание человека. Часто Интернет не оставляет ни времени, ни сил, ни 

желания на что-то другое. Онлайн-общение становится для этих людей более 

предпочтительным, чем реальное общение. У феномена есть название 

«интернет-зависимость» или «интернет-аддикция» [1]. 

Сегодня проблема интернет-зависимости в обществе стоит очень остро. С 

одной стороны, это связано с высокой доступностью интернет – соединения, с 

другой – с мощным технологическим скачком, позволившим нам производить 

многие виды оборудования, обладающие коммуникационными функциями при 

минимальных затратах. Интернет становится все более доступным для 

массового пользователя. Компании предлагают нам сотни различных тарифов и 

десятки способов доступа. Сейчас каждый владеет каким-то оборудованием, 

позволяющим ему выходить во всемирную паутину: мобильными телефонами, 

планшетами, ноутбуками, персональными компьютерами. Информационно – 

коммуникационные технологии используются повсеместно – в медицине, в 

образовании, в научно-исследовательской деятельности, а также во многих 

других областях, значительно облегчая труд людей. 
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Благодаря анонимности и невидимости, те средства коммуникации, которые 

«остаются за словами«, теряют свое значение. Физическое отсутствие приводит 

к тому, что чувства могут быть скрыты или показать отсутствующие 

переживания, то есть те, которых на самом деле не существует. Пол, возраст, 

социальный статус, внешняя привлекательность и коммуникативные навыки 

уже не имеют значения. Анонимность, ограниченность восприятия собеседника 

дают уникальную возможность поэкспериментировать с самовыражением, не 

всегда в позитивном ключе. 

Однако другой стороной развития технологий и доступного Интернета 

стало развитие игровой индустрии – появились игры, в которые можно играть с 

помощью сети. Это игры самого разного формата, от обычных 

однопользовательских игр, результаты которых можно сравнивать с 

результатами других игроков по всему миру, до игр многопользовательских, 

которые позволяют играть сразу множеству игроков в одном виртуальном 

пространстве. В настоящее время многопользовательские ролевые игры – 

MMORPG - очень популярны по всему миру [2]. 

Многопользовательские ролевые игры предлагают игрокам погрузиться в 

вымышленный мир, взаимодействовать с которым возможно благодаря 

персонажу, созданному самим игроком. Внешность персонажей максимально 

настраиваема, игроки могут сделать их похожими на себе или на тех, кем они 

мечтали бы быть. Миры насыщены, предлагают приключения, общение, 

реализацию талантов на игровом поприще. Также некоторые игры предлагают 

возможность иметь своё виртуальное жилище, заниматься его интерьером и 

наполнением. Существует две схемы игрового процесса – игрок против среды, 

игрок против другого игрока. Между собой игроки могут группироваться в 

кланы, гильдии, фракции, если говорить о долгосрочных сообществах, или же, 

на группы на короткие промежутки времени, например для выполнения 

задания. 

Но главная цель большинства многопользовательских онлайн-игр - 

приносить деньги своим создателям, поэтому им выгодно создать ситуацию, в 

которой игрок может быть максимально привязанным к своему персонажу, 

виртуальному имуществу и игре в целом. Любая зависимость состоит из трех 

элементов - времени, активности и вознаграждения, и существует бесчисленное 

множество способов, которыми эти три компонента могут быть объединены 

друг с другом, чтобы игрок мог продемонстрировать модель поведения, 

которая требуется разработчику. 

Таким образом, механизмы формирования зависимости строятся на основе 

науки о поведении – бихевиоризме. Главный принцип бихевиоризма в том, что 

поведение человека лучше всего рассматривать как функцию стимулов и 

вознаграждений. Бихевиористы предлагают не отвлекаться на сложные для 

понимания и наблюдения вопросы мыслей и чувств, а сосредоточимся на том, 

как окружение объекта исследований влияет на его действия, ведь если понять 

принципы работы ящика, то можно понять принципы поведения. И если 

сконструировать правильный ящик, то можно управлять поведением. 
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Чтобы человек совершил какое-то действие, должны одновременно 

произойти три вещи. Человек должен этого хотеть, у него должна быть 

возможность это сделать, и его нужно к этому подтолкнуть. Триггер – намек на 

совершение действия – будет эффективен, только если человек крайне в этом 

заинтересован, или если действие совершить очень просто. Если сделать это 

трудно, люди приходят в замешательство. Если у людей нет мотивации, они 

раздражаются. 

 Подавляющее большинство игр, которые затягивают, используют один-

единственный факт: мозг рассматривает виртуальные предметы, которые 

игроки находят в компьютерных играх, как вполне себе реальные. Потому что 

так оно и есть. Если на то, чтобы заполучить некий предмет, игрок потратил 

время, усилия и умения, то он становится ценным независимо от того, что это – 

бриллиант, набор "ноликов" и "единичек" или же говяжья отбивная. 

Далее подобное поведение стимулируется. Каждый побежденный враг 

приносит игроку какие-либо полезные предметы или же игровую валюту. 

Игроки убивают вражеских существ сотнями, и остановится очень сложно, так 

как выпадение редких и ценных предметов имеет определённый шанс, 

исчисляемый в процентах, всегда есть вероятность, что именно следующая 

победа принесёт ценные предметы.  

Кроме того, предметы могут быть ценны не сами по себе, а быть полезными 

в комбинации с другими подобными предметами или предметами из одного 

комплекта. С другой стороны, есть возможность улучшать полученные 

предметы, вероятность улучшения далеко не стопроцентная, чем выше уровень 

предмета и класс улучшения, тем менее вероятен успешный исход процедуры, 

тем не менее, игроки рискуют и часто остаются ни с чем, начиная все процесс 

по собирательству и улучшению заново. 

Привыкание к данным процессам проходит постепенно. Сначала игрока 

обучают тому, что нужно делать. С первых уровней игрок получает частые 

награды, для того, чтобы он продолжал играть. Постепенно, когда модели 

поведения сформированы, этих наград становится меньше. Однако игроки 

проводят всё больше и больше времени в игре, но те награды, на получение 

которых затрачено больше сил и времени приносят игрокам больше 

удовлетворения. 

Однако же, если игрок хочет облегчить процесс или завладеть более 

дорогими вещами, чем ему позволяют игровые навыки, он может приобретать 

различные бонусы за реальные деньги, что и является основной целью 

разработчиков игр – получение прибыли. 

Разработчики учат пользователей тому, что чем быстрее будут достигнуты 

цели, тем больше полезных вещей или улучшений он получит. А также 

формируют поведение, при котором игрок должен заходить в игру если не раз в 

несколько часов, то хотя бы раз в сутки. Как пример, для этих целей могут 

использоваться ежедневные награды, ценность которых возрастает с каждым 

днём, а так же промежуточные награды, за 7, 14, 21 день посещения игры без 

пропусков. В случае, если игрок пропускает один день – прогресс теряется. 
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Люди играют в игры, потому что они позволяют удовлетворить одну из 

базовых потребностей человека – потребность достигать вершин в освоении 

какого-нибудь навыка, даже если этот навык не нужен для реализации 

основных жизненных целей. Игры помогают людям (и особенно детям) 

тренировать мозг и испытывать самих себя без реальной опасности потерять 

все в случае проигрыша. Именно поэтому мозг и дарит то самое ощущение 

удовольствия, когда люди играют в игры. 

Опасность игр кроется в том, что они стали настолько эффективным 

способом получения чувства удовлетворенности, что люди предпочитают их 

учебе или карьере. Реальная жизнь может не приносить им удовлетворения и, 

чтобы загасить это чувство неудовлетворенности, они будут продолжать играть 

в игры. 
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Қазіргі қоғамда ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты 

көптеген құбылыстар жаңа ерекшеліктерге ие болуда. Бұл әлеуметтену мен 

күнделікті қарым-қатынас құбылыстарына толығымен қатысты. Ресей 

сарапшылары әлеуметтену үдерісі анықтамалық топтармен, таныстармен және 

әртүрлі әлеуметтік рөлдер мен нормалардың дамуымен бірге Интернетке 

көбірек ауысып келе жатқанын атап өтті [1]. Алайда, виртуалды әлемге ену 

тұлғааралық қарым-қатынастың ерекшеліктерін өзгертеді. Виртуалды қарым-

қатынас нақты өзара әрекеттен анонимдігімен, жанама болуымен, 

бақыланбауымен, моральдық және әлеуметтік шекараның төмендеуімен 

ерекшеленеді. Бұл Интернеттегі қорлау жағдайларына әкелуі мүмкін. 

Нақты қарым-қатынаста қорқыту әр түрлі жас топтарында болады, мысалы, 

еңбек ұжымдарында немесе армиядағы қақтығыстар, бірақ көбінесе 
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жасөспірімдер арасында байқалады.  Интернеттегі қорқытуға кибербулинг 

деген атау берілді. 

Кибербулинг - бұл басқа адамдарға SMS және MMS, электрондық пошта, 

веб-сайттар, форумдар, блогтар, ICQ сияқты жедел хабарламалар, сөйлесу 

бөлмелерін қолданатын басқа адамдарды қудалау, қорқыту [2]. 

Кибербуллинг дегеніміз - бұл ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы өзгелерге зиян келтіру мақсатымен адамдардың немесе топтардың 

қасақана, бірнеше рет жасаған қастық әрекеттері, нақты адамға бағытталған 

ғайбат сөздері. Ол жәбірленушінің эмоционалдық сферасының нашарлауын 

және/немесе оның әлеуметтік қатынастарының бұзылуын көздейді. Виртуалды 

психологиялық террор жасөспірімнің әлеуметтенуі мен девиантты мінез-

құлқында қиындықтар туғызатын, сонымен қатар болашақта өзін-өзі жүзеге 

асыруға кедергі болатын тұрақты жеке өзгерістерге әкелетін жарақаттық 

салдарға әкеледі (депрессия, суицид және т.б.). 

Мақаланың мақсаты - қазіргі замандағы қоғамның әлеуметтік проблемасы 

ретінде кибербуллингті негіздеп, салдарларын анықтау. 

Кибербуллинг қолданушылардың әртүрлі топтарына әсер еткенімен, 

жасөспірімдер ең осал топ болып табылады. Дәл осы 12 мен 15 жас 

аралығындағы жасөспірімдер белсенді онлайн өмірін жүргізеді және 

кибербуллингтің мақсатты аудиториясын құрайтын әр түрлі әлеуметтік 

желілерді пайдаланады. Осы жас тобын таңдау жасөспірімдердің өз бетінше, 

бірақ бейберекет Интернетті ресурс ретінде идеализациялап, бірақ оның қауіп-

қатерін толық ескермей, тартып алатындығымен түсіндіріледі. Басқа 

адамдардың басынан өткерген тәжірибесін елемей, жасөспірімдер Интернеттегі 

өз тәжірибелеріне қатысты өзгермейтін көзқараста қалады. 

Жасөспірімдер арасында кибербуллингтің ғаламдық таралуы зерттеу 

деректерімен дәлелденеді. Осылайша, батыс әлеуметтанушылары Интернеттің 

ену деңгейі 90% -дан асатын (АҚШ, Канада, Еуропа елдері) дамыған елдерден 

келген әрбір бесінші жасөспірім Интернетте бұзақылыққа тап болғанын атап 

өтті. Американдық кибербуллингті зерттеу орталығының мәліметі бойынша 

(Cyberbullying Research Centre), АҚШ-тағы әрбір төртінші жасөспірім 

интернеттегі зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Еуропа елдерінің ішінде балалар 

мен жасөспірімдердің көпшілігі кибербуллингке Польшада - 52% және 

Эстонияда – 31%  ұшырады, ең аз дегенде Бельгияда - 10%. Сонымен қатар, көп 

жағдайда, ЕО мен АҚШ бойынша, құрбан болғандардың 60-70% -ы 

қуғыншыларды жеке-жеке білетін [3]. Осындай жоғарғы көрсеткіштерден 

арылсақ, тіпті қорланушылардың саны мүлдем болмағанын бәріміз қалаймыз. 

Кибербуллингпен айналысқан адамның бойына сіңірген тәрбиесі сыңға 

алынады. Жастайынан баланы көзден таса қылдырмай, байыппен, ертең 

лайықты азамат болып өсуге сенімді болатындай етіп өсірген жөн. 

Айналысатын ортасы қандай, кіммен байланыста, тіпті қандай сайттарда 

отырады, осы аталып өткеннің бәрі қатаң қадағалауда болуы қажет. Ал, 

жәбірленушінің көтере алмай, тез сынып қалуы, эмоционалды 

тұрақсыздығының бір көрсеткіші деп білем. Өз-өзіне қол жұмсайтын сәтке 
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жеткізбейтіндей, ондай ой тіптен туындамайтындай баламен әрдайым тікелей 

қатынаста болған абзал. Барынша баламен, қудалаушы болмайтындай, әрі 

жәбірленушінің де күйін кешпейтіндей жұмыс істеу өте дұрыс болады. Бұл тек 

ата-ана емес, барлық «ересек» деген жандардың міндеті.  

Виртуалды кеңістіктегі жасөспірімдердің мінез-құлқын зерттейтін 

«МакАфи» жүргізген 2014 жылғы сауалнамаға сәйкес, американдық 

жасөспірімдерге қысым көрсету себептері - сыртқы келбеті - 72%, ұлты немесе 

діні - 26%, жынысы - 12%. Әрбір төртінші жасөспірім Интернеттегі 

бұзақылықтың нысанына айналса, не істеу керектігін білмейді. 

Жасөспірімдердің 50% -ы әлеуметтік желілердегі жарияланымдарға 

байланысты қақтығыстарға қатысты, бұл 2013 жылмен салыстырғанда 51% 

жоғары. Бұл өсім жасөспірімдердің жеке және құпия сипаттағы ақпараттармен 

белсенді алмасуымен байланысты: 52% орналасу функциясын немесе GPS 

қызметін өшірмейді, әрі қосымшаларға 14%-ы мекен-жайын жариялайды. 

Зерттеушілер қауіпті желідегі мінез-құлық жасөспірімдерді интернетте осал 

етіп қана қоймай, шын мәнінде оларды аңдуына әкелуі мүмкін екенін атап 

көрсетеді [4]. Бұл жерде тағы көріп-өскен тәрбиеге байланысты. Жастық 

шақтан тәрбие бергенде, бөліп-жару - санасы төмен жанның іс-әрекеті екенін 

ұқтырған жөн. Ұлтқа, шыққан тегіне, жаратылған сыртқы келбетіне мысқылдап 

қарау, ол - ол ма осындай құдалаумен айналысу өте жантүршігерлік, өте ұят 

нәрсе. Осындайды себеп қылғандар үшін ішім ашиды. Шындыққа тура 

қарайық, мұндай әрекеттердің алдын-алуға шамамыз жоқ емес бар. Бірақ, 

неліктен бұлар әлі күнге дейін буллингтің себептері болып аталуда, міне 

мәселе. «Біз үйретудеміз, әрдайым айтамыз» деген сыңды ақталулар орынсыз. 

Сандар – көрсеткіш, демек әлі де болса бар күшпен бұл мәселемен айналысып 

жатқан жоқпыз. Сондықтан, ертеңгі күні сіз бен біздің балаларымыздың 

проблемалары, әрі келеңсіз жағдайға тап болмайтындай, мәселенің алдын-

алумен айналысу қажет. 

 Киберқауіпсіздік процесі агрессордың (кибербуллердің), жәбірленушінің 

және куәгердің қатысуымен жүзеге асырылады. Психологтар әдетте жем 

болатындарды анықтады: әлсіз немесе басқалардан әлдеқайда өзгеше жандар. 

Бұл сыртқы айырмашылық (дене кемістігі), дамымаған әлеуметтік дағдылар 

(«үй» балалары), аурулар, мінез-құлық ерекшеліктері (оқшаулану, 

импульсивтілік) және т.б болуы мүмкін. Психологтар агрессивті мінез-

құлықтың қалыптасуына ықпал ететін факторларды да анықтады. Оларға 

аналық депривация, толық емес отбасылар,беделді және авторитарлық 

отбасылар, зорлық-зомбылыққа генетикалық бейімділік және т.б жатады. 

Зерттеулерге сәйкес, шынайы өмірде қуғын балалар көбінесе кибербуллингке 

ұшырайды [5]. 

Кибербуллинг әртүрлі формада болуы мүмкін. Н.Виллард классификациясы  

8 форманы қамтиды: қорлау; қудалау; қауесет пен жала жабу; жеке ақпаратты 

көпшілікке жария ету; жалған атауды қолдану; қарым-қатынастан бас тарту 

ретінде әлеуметтік оқшаулану; және физикалық зорлық-зомбылықтың ашық 

қаупі. 
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1. Flaming  (қорлау). Әдетте, бұл Интернеттің ашық қоғамдық кеңістігінде 

қорлайтын пікірлер, дөрекі сілтемелер мен ескертулер арқылы пайда болады. 

2. Harassment (қудалау). Бейтаныс адамдардан, әлеуметтік желілерді 

пайдаланушылардан, ең жақын әлеуметтік ортадағы адамдардан мақсатты, 

жүйелі кибершабуылдар. 

3. Denigration (жаманатты ету, өсек-аяңды тарату). Интернет-парақтарға, 

форумдарға, жаңалықтар топтарына, электрондық пошта арқылы фото немесе 

видео материалдарды орналастыру арқылы жәбірленушіні әдейі қара жарыққа 

шығару. 

4. Impersonation (ойдан шығарылған есімді қолдану). Жәбірленушінің құпия 

сөзін қолдану арқылы басқа адамды әдейі балағаттау, мысалы, мұғалімді 

балағаттау. 

5. Outing and Trickery (жеке ақпаратты көпшілікке жария ету). Мысалы, 

жақын фотосуреттер, қаржылық ақпарат, жеке өмір немесе жәбірленушінің 

кәсібі.  

6. Exclusion (әлеуметтік оқшаулану). Қарым-қатынастан бас тарту (іскерлік 

және бейресми деңгейдеде), топтың немесе ойын қауымдастығының чатынан 

шығару және т.б. 

7. Cyberstalking (үздіксіз ізге түсу). Қорқыту мен қудалаудың 

сүйемелдеуімен болады. 

8. Cyberthreats (физикалық зиянның ашық қаупі). Тікелей немесе жанама 

түрде адам өлтіру немесе денеге зиян келтіру [6]. 

Кибербуллингтің салдары теріс, травматикалық сипатта болады, осыған 

байланысты өзін-өзі растаудың бұл әдісі оған қатысқандардың бәріне зиян 

келтіреді: зардап шеккендерге ғана емес, агрессорларға, сондай-ақ жағдайды 

бақылаушыларға. Кибербуллинг құрбандары психологиялық, педагогикалық, 

физиологиялық (медициналық) және әлеуметтік сипаттағы бірқатар ауыр 

зардаптарға ұшырайды: депрессия, өзіне зиян келтіру, өзіне-өзі қол жұмсау 

тенденциясы, тіпті суицид. Олар жасөспірімнің болашақта өзін-өзі жүзеге 

асыруына кедергі болатын жеке тұлғаның тұрақты өзгеруіне әкеледі. 

Кибербуллингтен ешкім қорғалмаған: үлкен әлеуметтік капиталы бар қоғам 

қайраткерлері де, қарапайым қолданушылар да. Бұл зиянсыз құбылыс емес, 

күтпеген қайғылы нәтижеге әкеліп соқтыратын, психикалық жарақат, 

депрессияны немесе мазасыздықты тудыратын ауыр психологиялық әсер. 

Жәбірленуші жағымсыз сезімдерді сезініп қана қоймайды, сонымен бірге толық 

зардап шегеді.  

Өкінішке орай, біздің қоғам мектептегі бұзақылықты әлі жеңе алмады. 

Көбінесе ол киберкеңістікке енеді және мұндай жағдайда бұзақылық бірнеше 

күн бойы үздіксіз созылуы мүмкін. 

Егер, сіз балаңыздың ренжігенін, депрессияға түсіп, көп уақытын 

интернетте өткізетінін байқасаңыз, интернет-құдалауға тап болғанындығының  

қаупі бар. Егер жек көрушілерді анықтау мүмкін болса - мысалы, 

сыныптастары моббингпен айналысса - балаңыздан скриншоттар түсіруін 

сұраңыз. Оларды мектепке апарыңыз, әкімшілікке хабарласыңыз, сіздің 
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талаптарыңызға заң және Қылмыстық кодекс тұрғысынан дәлел келтіріңіз. 

Әдетте, бұл жағдайларда мектеп басшылығы шара қолданады. Бұзақылыққа 

байыпты қараңыз, бұл сіздің әдеттегі балалық шағыңыздан асып түсуі мүмкін. 

Болып жатқан жағдайға баланы кінәламау қажет. Оның тірегі, сенімді және 

қабылдаушы ата-анасы болуға тырысу керек. Әйтпесе, жасөспірім тұйықтанып, 

ата-анадан жабылып қалса, артынша осындай мәселелер туындауы мүмкін 

(тіпті ең жаман, қайтарылмас оқиға да). 

Кек алуды талап ету - дұрыс емес. Бұл қақтығыстардың өршуіне немесе жек 

көрушілер мен құрбандарды ауыстыруға әкелуі мүмкін. Ал, сондай жағдай 

орын алса, кекалушылықтың қай жері артық. Біріншісі де, екіншісі де ақыл-

ойдың әл-ауқатына ықпал етпейтінін естен шығармаған жөн. 

Егер ересек адам кибербуллинг құрбаны болатын болса, онда біріншіден, 

болған оқиға үшін ешқашан өзіңізді кінәламаңыз. Бұзақылыққа себеп қажет 

емес, керісінше бұл жеккөрушілердің ар-ұжданында. Ешкім қорлаунуға лайық 

емес, ештеңе де кибербуллингті ақтап шыға алмайды. 

Көптеген әлеуметтік медиа платформаларда бұзақылыққа қарсы 

мүмкіндіктер барын ұмытпайық. Мысалы, фейсбукте бұзақылықпен бүкіл 

бөлім айналысады (қорлау тобы деп аталады). Үнемі өшпенділік туралы 

хабарлама жазатындарға шағым (есеп) жіберуге, чаттарда немесе форумдарда 

модераторлардан көмек сұрауға мүмкіндік бар. 

Құпиялылық параметрлерін қадағалаңыз. Сізге хабарлама жаза алатын 

адамдар шеңберін шектеуге болады. Егер сізден арандатушылық суреттер 

сұралса, абай болыңыз. Кейіннен олар қарсы қолданылуы әбден мүмкін. 

Қорқыту әрдайым стрессті тудырады. Сондықтан психологтар назарды 

басқаға аудартатын әдістерге кеңес береді. Өзіңді «мұнда және қазір» сезіну, 

мысалы, жеңіл физикалық белсенділік: серуендеу немесе жүгіру. Смартфонды 

үйде қалдырып кету өте дұрыс болады. 

Эмоцияларыңызды жоққа шығармауға тырысыңыз. Қорқыту-

травматикалық сипатқа ие. Бұған ашулану, абыржу немесе ренжу сезімі 

қалыпты жағдай. 

Буллерларды басқа жағынан ойлаңыз. Экранның арғы жағындағы бұл 

адамдар бір нәрсеге қатты ренжігендіктен, бөгде адамдарға агрессия жасауға 

дайын. Олардың сын-пікірлері сіз туралы емес, керісінше өздерінің көңіл 

күйлері жайлы. 

Егер таныс адамның Интернетте бұзақылықтың құрбаны болғанын көрсек, 

ешқашан оның жағын алуға қорықпаған жөн болар еді. Психологиялық 

тұрғыдан «жекпе-жектен жоғары тұруға» деген ұмтылыс түсінікті, басқа 

біреудің жанжалына түсу жағымсыз және қорқынышты екені де түсінікті. Тым 

болмаса хабарлама я болмаса тікелей көрісу арқылы қолдау көрсетуге халіміз 

бары айдан-анық. Шетте тұратын болсақ: жәбірленуші өзін дәрменсіз және 

жалғыз сезінеді. Міндетті іс деп санамаймын, бірақ кім біледі, біздің 

қолдауымыз ол адам үшін қорғаушы күш болып қалар. 
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ГЛОБАЛЬНОГО МЕТАПРОСТРАНСТВА 

 

Алимова С.Б. 
к.фс.н., доцент кафедры политологии и социологии  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова  

 

Посредством всеохватывающего процесса глобализации мир 

эволюционирует к качественно новому состоянию. Отражая все возрастающие 

темпы мирового развития, вовлекая в свою орбиту все новые ареалы и 

государства, процесс  глобализации характеризуется разнообразием форм и 

плотностью своего воздействия на все сферы современной жизни. 

Глобализацию правомерно рассматривать как координационную сетку, своего 

рода матрицу становления нового мирового порядка. 

Эмпирически бесспорно, что ни одно современное государство не может 

претендовать на динамический рост и достойное место в  мировом сообществе 

без обеспечения высокого уровня развития системы образования, 

соответствующего международным стандартам. В современном мире наряду с 

традиционными факторами все возрастающую значимость приобретают 

образовательные, интеллектуальные, научные ресурсы государства. Они 

https://studme.org/220946/sotsiologiya/kiberzapugivanie
https://cyberbullying.org/2010-data
https://cyberbullying.org/2010-data
http://www.nios.ru/node/11668/
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представляют собой так называемую «мягкую силу» (soft power) или 

«разумную силу» (smart power) в противовес традиционной «жесткой силе» 

(hard power), на которую делало ставку государства на протяжении всей своей 

продолжительной истории.  

Устойчивое развитие общества и высокоэффективная система высшего 

образования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому все государства 

заинтересованы в формировании сильной и высокопрофессиональной системы 

национального образования, отвечающей не только стандартам 

глобализирующегося мира, но и перспективным устремлениям нации. Система 

высшего образования, реализуя имманентно присущую ей функцию генератора 

знаний и средства их распространения, признается одной из основных 

движущих сил национального развития в большинстве стран мира. В 

Республике Казахстан обеспечение высокого уровня развития системы 

образования, соответствующего международным стандартам, определено в 

качестве важнейшего долгосрочного приоритета государственной политики. 

Таким образом, по своей стратегической значимости совершенствование 

системы образования приравнивается к проблеме национальной безопасности.   

Реализация этого важнейшего стратегического приоритета наряду с другими, 

определенными в ключевых политических документах государства, будет 

способствовать не только активной и полноценной интеграции Казахстана в 

мировое образовательное пространство, но и вхождению в глобальное 

сообщество в качестве равноправного политического актора. 

«Конкурентоспособность нации в первую очередь определяется уровнем ее 

образованности» [1; 2]. 

В процессе формирования глобального метапространства складывается 

определенный ценностный дизайн глобализации. Он формируется в 

значительной степени через систему образования,  которая транслирует 

гуманитарные ценности, тем самым, способствуя решению сложнейшей 

проблемы достижения взаимопонимания между представителями разных 

культурных и социальных сообществ. Высшее образование правомерно 

рассматривать не  только как  важнейшего интегратора глобализирующегося 

мира, но и как инструмент формирования глобального метапространства.   В то 

же время следует признать вполне определенные трудности и противоречия в 

реализации этой важнейшей функции системы высшего образования. Они 

отчасти определяются новыми тенденциями в развитии системы высшего 

образования под воздействием процесса глобализации, а отчасти связаны с 

усложнившимися реалиями современного мира, который, находясь в состоянии 

турбулентности, переживает период системной трансформации. 

В начале XXI века наряду с национально-государственными особенностями 

в развитии высшего образования на локальном уровне фиксируются как 

данность глобальные тенденции, характерные для большинства стран мира. Во-

первых, высшее образование перестало быть прерогативой только 

привилегированных и обеспеченных социальных групп. Во всех странах мира 

доступ к высшему образованию расширяется. Оно стало массовым. Аналитики, 



136 
 

отслеживающие перманентную динамику спроса на высшее образование в 

глобальном масштабе, приводят следующие статистические данные. В 1960 г. 

количество студентов в мире составляло 13 млн. человек, в 1970 г. – 28 млн. 

человек, в 1980 г. – 31 млн. человек, в 1995 г. – 82 млн. человек, в 2005 г. – 

более 100 млн. человек [2; 29]. Согласно докладу ЮНЕСКО «Шесть способов 

обеспечить высшее образование каждому» (2017 г.) количество студентов в 

мире с 2000 г. по 2015 г. удвоилось, достигнув 207 млн. человек. В докладе 

также констатируется, что «правительства не успевают удовлетворять 

растущий спрос на высшее образование» [3]. 

Обращение к другим статистическим показателям  также подтверждает 

наличие тенденции к массовизации высшего образования в мире. Например, в 

Парижском университете – Сорбонне (ассоциация 17 университетов, имеющая 

автономный статус) обучается около 310 тыс. студентов [4], в Национальном 

автономном университете Мексики – 269 тыс. студентов [5], в университете 

Дели (Индия) – 335 тысяч студентов [5],  в одном из крупнейших 

негосударственных университетов мира – Исламском университете Азад 

(Иран), который имеет более 350 филиалов в стране и за рубежом – 1 млн. 350 

тыс. студентов [6]. 

Во-вторых, позитивную динамику современного мира, в том числе и в 

области высшего образования, аналитики связывают с развитием 

информационных технологий. Они открыли новые перспективы. Массовая 

компьютеризация способствовала развитию  новых форм в процессе 

образования. Создание глобальных информационных сетей фактически 

уничтожило границы между государствами в распространении потоков 

учебной информации. Системы высшего образования большинства стран мира 

выстраиваются   с учетом того, что источниками получения новых знаний и 

обучающей информации стали не только образовательные учреждений, но и 

глобальные информационные ресурсы. Эта тенденция явно усилилась в 

экстремальных условиях пандемии Covid-19. 

Как следствие развития новых информационных технологий в высшем 

образовании получило развитие дистанционное обучение. Эта тенденция также 

высвечивает  непростые реалии современного мира, неравномерность развития 

системы высшего образования в разных странах. Очевидно, что главными 

проводниками и потребителями этой формы обучения являются страны, 

имеющие развитые национальные системы высшего образования. 

Существенной особенностью дистанционного образования является 

значительный отрыв от традиционных форм, что предполагает модернизацию 

всей системы, внедрения инновационных форм и методик преподавания и 

обучения. Данная тенденция является следствием информационной революции 

и демонстрирует реальный инструмент лидерства на мировом рынке 

образовательных услуг. 

В-третьих, интернационализация высшего образования, которая охватывает 

широкий круг вопросов – учебные программы, преподавание, обучение, 

научные исследования, институциональные соглашения, академическая 
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мобильность преподавателей и студентов, сотрудничество в целях развития и 

мн.др.  Глобализация и новые формы международного сотрудничества в 

области высшего образования привели к появлению такого понятия как 

«образование без границ». Оно фактически означает преодоление 

(исчезновение) границ в мировом образовательном пространстве. Это стало 

возможным вследствие колоссального роста дистанционного и электронного 

образования, программ академической мобильности студентов и 

преподавателей и др. Это, несомненно, является благом для развития системы 

высшего образования. Но этот процесс тесным образом связан с другими 

тенденциями современного развития.  

В частности, неоднозначно воспринимается и трактуется в мировом 

образовательном сообществе развитие коммерческой торговли 

образовательными услугами в рамках торговых соглашений. Движение через 

границы  участников образовательных программ и провайдеров в 

коммерческих целях расширяется. Эта проблема приобрела новое значение и 

активизировалась в связи с заключением Генерального соглашения по торговле 

услугами. Управление процессом реализации этого международного торгового 

соглашения обеспечивается Всемирной  торговой организацией. Оно 
представляет собой первое многостороннее соглашение, охватывающее 

торговлю услугами. Ранее существовавшие соглашения, в том числе 

Генеральное соглашение по тарифам и услугам (т.н. ГАТТ), касались торговли 

товарами и продуктами. В рамках действующего Генерального соглашения  по 

торговле услугами (ГАТС) образование является одной из двенадцати 

изначальных услуг, а высшее образование – одним из пяти подсекторов 

образования. В указанном соглашении устанавливаются конкретные правила и 

условия либерализации и регулирования этими услугами. Следует отметить, 

что включение торговли услугами в области высшего образования в рамках 

ГАСТ стало предметом ожесточенной полемики в университетской среде. 

Главное неприятие этой новации со стороны традиционных участников 

системы высшего образования – университетов, профсоюзов, профессуры 

связана с тем, что Всемирная торговая организация призвана содействовать  

торговле в целях повышения экономической эффективности, но она явно не 

обладает необходимой компетентностью в области образования.  Это может 

самым негативным образом сказаться на развитии системы высшего 

образования и создать некомфортную ситуацию в мировом образовательном 

пространстве. Но торговля образовательными услугами ведется уже много лет 

почти во всех странах мира. Благодаря этому открываются новые возможности 

для развития системы высшего образования. Она приносит очевидные выгоды 

обществу. Проблема заключается в том, что в каждом обществе должны быть  

разработаны эффективные механизмы и технологии контроля и регулирования 

этого процесса. 

Таким образом, формирование глобального метапространства создается 

путем новых дистанционных  моделей высшего образования, формированием 

виртуальных высших учебных заведений, «высшего образования без границ», 
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которые не только используют достижения современных информационных 

технологий, но и формируют единые процессы интеграции в системе высшего 

образования. Более того, ценностный аспект глобализации формируется в 

значительной степени через систему высшего образования, которая 

транслирует гуманистические ценности, способствуя решению проблемы 

взаимопонимания между представителями разных культур, религий, регионов, 

государств.  
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Бүгінгі жаһандану дәуірінде бір тілді білу аз, себебі көп тілді білетін 

адамның бәсекеге қабілеттілігі жоғары. Әрбір тіл – сол тілде сөйлейтін 

халықтың өзіндік әлемі болып табылады. Өйткені барлық мәдениет, барлық 

құндылықтар сол халықтың тілінде шоғырланған. 

Көптілділіктің немесе мультилингвизмнің қазіргі уақытта маңыздылығы 

арта түсуде және қазіргі ақпараттық қоғамның ажырамас атрибуты болып 

табылады: әлем халқының шамамен 75%-ы екі немесе одан да көп тілде 

сөйлейді. Демек, көптілділік-бұл көптеген зерттеушілер үшін табиғи құбылыс 

және зерттеу тақырыбы. 

ХХ ғасырдың басынан бастап көптілділік пен мультимәдениеттілік мәселесі 

көптеген ғалымдарды алаңдатады, бірақ олар бұл саланы жеткілікті 

зерттемеген. Академиялық топтар әлі күнге дейін Жер шарындағы тілдердің 

саны туралы сұраққа нақты жауап таба алмады. Қазіргі жаһандану жағдайында 

ашықтық пен мәдениетаралық өзара іс-қимылға деген ұмтылыс байқалады. Шет 

https://en.unesco.org/gem-report/gem-report-higher-education-policy-paper-social-media-resources
https://en.unesco.org/gem-report/gem-report-higher-education-policy-paper-social-media-resources
http://www.unisvit.com/fr_us.html
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тілдерін меңгеру адамның күнделікті жеке өмірінде де, кәсіби өмірінде де 

маңызды болады. Қазіргі қоғамда тек бір шет тілін меңгеру жеткіліксіз екендігі 

айқын бола бастады. 

Көп тілді меңгеру кез халықтың артықшылығы болып табылады. Жоғарыда 

айтылғандай, ересек адамдарға қарағанда балалардың тілді қабылдау процессі 

әлдеқайда тез жүзеге асады. Бұл туралы көптеген ғалымдар еңбектерінде айтып 

өткен. Мәселен орыс ғалымы К.И.Чуковскийдің «От двух до пяти» атты 

еңбегінде бала үлкен сөйлеу ерекшелігіне ие екендігі жайлы айтылған[1;165]. 

Расымен, адамның ойлау, үйрену, тілді қабылдау қабілеті бала кезінде жоғары 

қарқынмен дамитыны бәрімізге мәлім. 

Н. Назарбаев: "Мен балаларды кез келген нәрсеге бала кезінде үйрету керек 

екеніне сенімдімін. Көптілділік - біздің балаларымыздың қажеттілігі. Олар 

бүкіл ғаламшардың балалары: мемлекеттік тілді білу керек, орыс тілі – біздің 

қарым-қатынас тілі, ағылшын тілі - әлемдік тіл, әлемдік ғылым, инновация, 

интернет тілі", - деп Қазақстан Халықтары Ассамблеясының XXIV сессиясында 

атап өткен болатын [2]. 

 Көптілді білім беру процесінің бірінші қадамы - мектеп оқушыларна қазақ 

тілі, қазақ әдебиеті, орыс тілі, орыс әдебиеті және ағылшын тілі пәндерін оқыту. 

Бұл пәндердің мақсаты балалардың сөйлеу әрекетінің төрт түрін дамытуға 

бағытталған: тыңдалым, оқылым, сөйлесім және жазылым. Көптілді 

құзыреттерді қолдау және мектептерде көптілді еңсеруге жәрдемдесу, тілдік 

әртүрліліктің әлеуетін нығайту үшін тілдерді оқытудың жаңашыл 

стратегиялары мен практикасы жүзеге асырылуға тиіс. Қазақстан мектептерінде 

бұл пәндерді оқыту әдістемесі мен технологиясы өзгерді, сондықтан үш тілді 

оқыту үшін деңгейлік бағдарламалар дайындалды. Ал екінші қадам – балалар 

пәндерді оқу арқылы алған тіл білімін іс жүзінде қолдана алады. 

Әлемнің көптеген елдерінде білім көп тілді ортада жүзеге асырылады. Білім 

беру жүйелерінің алдында күрделі нақты жағдайларға бейімдеу және білім 

алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, олардың әлеуметтік, мәдени 

және саяси талаптармен теңгерімділігін сақтай отырып, сапалы білім беруді 

қамтамасыз ету міндеті тұр. Көптілді қоғамдар тұрғысынан бірыңғай 

шешімдерді әкімшілік және ұйымдастырушылық тұрғыдан қабылдау оңай 

болуы мүмкін, бірақ бұл шешімдер мектеп үлгерімінің төмендеуіне және тілдік 

және мәдени әртүрліліктің жоғалуына байланысты қауіптерді ескермейтінін 

мойындау керек. 

Кез келген технология немесе бағдарлама қазақстандық менталитетке, 

мәдениетке, өмір салтына апробация мен бейімдеуді талап етеді. Қазіргі 

уақытта жоғарыда айтылған мәселелер оң нәтиже көрсетуде. Көптілділік ойлау 

мүмкіндіктерін кеңейтуге және оқушылардың зияткерлік деңгейін арттыруға 

көмектеседі. Сол себепті бүгінгі мектептерде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

сабақтарында көптілді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін тапсырмалар 

көбірек қосылауда. Атап айтар болсақ, сабақтың бастапқы кезеңінде тілдік 

мақсаттар қарастырылады, жаңа тақырыпты меңгеруде этимологиялық сөздікті 

қолдану сияқты жұмыстар жасалады. Бұл әдістер тіл мәдениетін дамытуға және 
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оқушылардың сөздік қорын басқа тілдердің сөздерімен толықтыруға ықпал 

етеді. Сонымен қатар, оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамытуға 

ойындар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, сөзжұмбақтар, ребустармен жұмыс жасау 

ықпал етуде. Мақал-мәтелдермен жұмыс істеу мынадай міндетті көздейді: қазақ 

тіліндегі мақал мәтелдердің орыс, ағылшын тіліндегі баламалары іздестіріледі. 

Бұл әдістер көптілді меңгеру жағдайындағы оқушылар тілінің дамуна жақсы 

әсерін тигізеді. 

Көптілді білім беру мәселесіне келгенде адамдардың ойлары екі ұшты 

болып келеді. Алдайда баланың мектептегі жетістіктер немесе балалардың 

проблемалары міндетті түрде олардың көптілді білім алуымен байланысты 

емес. Мектептегі жетістіктерге, ең алдымен, мектеп пен отбасындағы жағдай, 

баланың дайындық деңгейі, оның темпераменті, қабылдау мен есте сақтау 

ерекшеліктері, шоғырланған жұмыс қабілеті, мотивация әсер етеді. Бұл 

тұрғыдан қарастыратын болсақ,  баланың ішкі дайындығы мен отбасындағы 

жағдайы, қабылдау деңгейі үлкен рөл атқарады. 

Тіл білу әлемді тану үшін салынған баспалдақ іспетті. Қанша тіл білсең 

соншалықты ел білесің, соншалықты елдің мәдениетімен таныс боласың. 

Әсіресе, қазіргі таңда ағылшын тілі қай қоғамда болмасын үлкен сұранысқа ие 

болып отыр. Соңғы жылдары әлемде ағылшын тілінің маңызы зор екенін көріп 

отырмыз. Оған бизнеспен айналысатын ересек тұрғындар арасында да, түрлі 

оқу орындарының оқушылары арасында да қызығушылық өте жоғары. Қазіргі 

өмір арнайы әдебиеттерді оқып, аудара алатын, сонымен қатар ағылшын тілінде 

сөйлесе алатын жоғары білікті мамандарға деген қажеттілікті сезінеді. Әрине, 

тілді үйрену оңай емес. Алайда, біздің әлемде бәрі мүмкін, ең бастысы - өз 

күштеріне деген күшті сенім. Тілдерді білу бізге сенімді болашақ құруға 

мүмкіндік береді. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

КРИТИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ 

 
Белоусова А.К. 

д.пс.н., профессор кафедры «Психология» Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

В последнее время в связи с реформированием российского общества 

происходят глубокие трансформации, связанные с нестабильностью, 

неопределенностью, неустойчивостью социальных, политических, 

экономических процессов, которые порождают у человека кризисные 
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психологические состояния, как эмоционального, интеллектуального, так и 

личностного характера. Кризисные психологические состояния могут 

приводить к сомнениям, потере традиционных ценностей, слому установок, 

возникновению деструктивных и неадаптивных паттернов поведения. 

Особенно это касается молодёжи, восприимчивой к вызовам современности и 

тем противоречиям, которые она обнаруживает в социальной сфере. Молодёжь 

выступает такой социальной группой, для которой характерными являются: 

легкость восприятия, принятия и усвоения новых идей; эмоциональная 

восприимчивость, тревожность; поиск личностного и жизненного выбора, 

стремление переосмыслить нравственные и ценностные истины, - которые 

сочетаются с категоричностью, прямолинейностью, императивностью 

принятых решений [9]. 

Своеобразие психологических особенностей личности юношеского 

возраста в сумме с неустойчивостью сформированных ценностно-смысловых 

структур сознания выступают той психологической основой, сквозь фильтр 

которой проходит новая информация, воспринимаются ценности, формируются 

интересы и мотивы, происходит адаптация к социокультурным условиям. 

Одним из путей, который позволит формировать и развивать конструктивные 

поведенческие стратегии поведения, адаптивность, активную жизненную 

позицию, выступает развитие суверенизации личности, её самостоятельности. 

Мышление человека является одним из способов развития суверенности 

личности, но также и её проявлением. Способность воспринимать, осмысливать 

получаемую информацию, размышлять о ней, анализировать, отделять 

существенное и несущественное, выделять достоверную и недостоверную 

информацию, критически перерабатывать полученную информацию – это всё 

операции, которые относятся к мышлению и мыслительной деятельности 

человека.  

 Несомненную актуальность имеют выстроенные на основе современных 

психологических концепций исследования личностных ресурсов 

старшеклассников, обеспечивающих психологическую устойчивость к 

манипулятивным и деструктивным воздействиям. Анализ существующих 

исследований показывает, что существуют психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают успешное развитие личностных ресурсов, 

определяющих устойчивость старшеклассников к деструктивному влиянию: 

организация психологического сопровождения педагогического процесса, 

основанного на принципах ресурсного подхода; ориентация психолого-

педагогического воздействия на осознание старшеклассниками механизмов и 

способов манипулятивного воздействия и на формирование личностных 

качеств, обеспечивающих психологическую устойчивость человека, на 

рефлексию старшеклассниками своих личностных ресурсов как фактора 

устойчивости к деструктивному влиянию, на развитие критического мышления 

как когнитивного ресурса личности.  

 Можно сказать, что в настоящее время одной из важнейших задач является 

формирование мыслящего человека, имеющего собственную жизненную 



142 
 

позицию, способного к постановке и развитию жизненных целей, аргументации 

своей позиции и владеющего навыками доказательства своей правоты. В 

соответствии с существующими в литературе представлениями этим 

требованиям отвечает критическое мышление, которое предполагает умение 

видеть проблемы, готовность к решению задач, рефлексию своей 

интеллектуальной деятельности [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

В современной литературе существует множество определений 

критического мышления. Е.В.Волков считает, что критическое мышление 

характеризуется «обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип 

мышления, к которому прибегают при решении задач, формулирования 

выводов, вероятностной оценке и принятии решений» [3; 5].  

Е.О. Галицких полагает, что критическое мышление «повышает уровень 

культуры индивидуальной работы с информацией, формирует умение 

анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия 

своих решений и отвечать за них» [4; 112].  

В.Н. Брюшинкин пишет, что «критическое мышление – последовательность 

умственных действий, направленных на проверку высказываний или систем 

высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, 

нормам или ценностям. … Существуют уровни критического мышления, для 

каждого из которых есть свой вид аргументации, характеризующийся 

различными соотношениями логической и когнитивной компоненты: 

1)эмпирический уровень – критическая проверка фактов; 2) теоретический 

уровень – критическая проверка теорий; 3) метатеоретический уровень – 

критическая проверка норм и ценностей» [2; 30]. 

Г.В.Сорина считает, что критическое мышление предполагает наличие 

навыков рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, 

умение работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, 

развитие способностей к аналитической деятельности, а также к оценке 

аналогичных возможностей других людей [6].  

По мнению Е.И.Федотовской, механизм критического мышления включает 

мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и аргументации: 

постановку цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведение 

аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие или 

непринятие альтернативных точек зрения [7].  

Таким образом, в современных условиях понятие «критическое мышление» 

трансформируется, наполняется новым содержанием, рассматривается как 

свойство критической личности. 

В соответствии с нашими представлениями в случае критического 

мышления на первый план выходит оценочная деятельность человека, 

опережающая продуктивные, порождающие эффекты. Самым существенным и 

показательным у людей с таким мышлением является стремление оценивать 

планы, гипотезы, цели, знания, в целом - личность и деятельность другого 

человека (или других людей). Критическое мышление направлено на оценку, 

тестирование получаемой информации. Оно выражается, прежде всего, в 
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способности человека видеть слабые места, ошибки, разного рода недочеты. 

Причем сама оценочная деятельность, возможность критики, оценки, анализа 

(как в теоретическом, так и в практическом плане), мотивируют действия 

человека, создают положительные эмоции: человеку нравится этим заниматься. 

Его скепсис, рассудительность, критичность подчеркивают окружающие. 

«Критик» легко вырабатывает новые оценки, замечания, аргументы, хотя 

последние способствуют скорее динамике деятельности, а не ее 

продуктивности. Мышление «критика» легко вырабатывает новые оценки, 

аргументы, гипотезы. Этим критик отличается от генератора, который 

вырабатывает новые предложения и идеи. Самым существенным и 

показательным для такого мышления является стремление оценивать планы, 

гипотезы, цели, знания, в целом – личность и деятельность другого человека. 

Критическое мышление присуще субъектам, которые селективны, аналитичны, 

умеют выделить главное и найти недостатки в рассматриваемом вопросе [1]. 

Несомненный интерес представляет работа Д. Халперн, которая внесла 

значительный вклад в изучение критического мышления. Д. Халперн считает, 

что критическое мышление - это использование когнитивных техник или 

стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного 

результата. С точки зрения Д. Халперн, критическое мышление предполагает 

оценочный компонент, который проявляется в трансляции и позитивного, и 

негативного отношения к предметам, явлениям окружающего мира.  Д. 

Халперн определяет следующие качества человека с критическим мышлением: 

готовность к планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправлять 

свои ошибки, осознание и анализ собственных рассуждений, поиск 

компромиссных решений [9].  

Р. Пол, рассматривая особенности критического мышления, выделяет 

следующие черты, которые необходимо формировать у студентов для развития 

критического мышления: интеллектуальное смирение – осознание 

ограниченности знаний; интеллектуальная смелость способность оценивать 

идеи, независимо отношения к ним; интеллектуальное сочувствие – 

способность стать на интеллектуальную позицию другого человека;  

интеллектуальные честные намерения – четность по отношению к своим 

интеллектуальным построениям;  интеллектуальная настойчивость – 

достижение цели понимания интеллектуальной задачи или проблемы; вера в 

причину – готовность выстраивать свои рассуждения и уверенность в 

правильности своих действий. Интеллектуальное смысловое правосудие 

предполагает толерантность к позициям и точкам зрения других людей, 

готовность ассимилировать их и оценивать в соответствии с одинаковыми 

критериями, сформированными для всех остальных задач и проблем [10].    

Из этого следует, что человек, обладающий способностью к критическому 

мышлению должен отличаться соответствующим уровнем интеллектуальных 

способностей [7]. 

Становление мышления происходит непрерывно в процессе развития 

человека. Однако существуют некоторые возрастные особенности в 
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выраженности и доминировании каждого вида. Так пик выраженности 

критического стиля приходится на старший школьный возраст (15-17 лет). Мы 

полагаем, что это связано с протекающим в этот период становлением 

личности, формированием мировоззрения и «Я – концепции» в целом, 

становлением ценностно-смысловых структур сознания, собственных 

установок, мнений [1].  

С целью изучения развития критического мышления в юношеском возрасте 

под нашим руководством было проведены исследование, в котором приняли 

участие 120 старшеклассников средних школ г. Ростова-на-Дону. Для 

определения выраженности критического мышления была использована 

методика А.К.Белоусовой [1], с целью выявления личностных качеств 

школьников с критическим мышлением использовался опросник Р.Б. Кеттелла, 

методика диагностики личности на мотивацию к достижению успеха Т. Элерса.  

Анализ полученных результатов позволяет говорить, что следующие 

факторы по методике Кеттелла коррелируют с показателем критичности 

мышления: фактор Е - «подчиненность – доминантность», фактор М 

«практичность - развитое воображение», фактор Н - «смелость – робость», Q4 

«расслабленность – напряженность». Между фактором Е «подчиненность – 

доминантность» и наличием критического мышления обнаружена 

положительная корреляция. Люди, мыслящие критически, отличаются 

потребностью чувствовать власть в своих руках, они независимы, 

самоуверенны, упрямы, иногда даже до агрессивности. Представители этой 

категории независимы в суждениях и поведении, иногда свой образ мыслей 

склонны считать единственно правильным. В общении чаще всего сами 

являются инициаторами дискуссий и споров. Для них характерны 

независимость в мышлении, упрямство (доминантность), самоуверенность, 

стремление руководствоваться собственными правилами поведения и 

командовать другими, настойчивость, напористость, враждебность и 

авторитарность. Люди, не способные критически мыслить, наоборот склонны 

уступать дорогу другим, часто оказываются зависимыми, тревожатся о 

возможных ошибках. Им свойственны покорность, застенчивость, желание 

принимать чужую точку зрения.        

Следующим фактором, имеющим положительную связь с критическим 

мышлением, является фактор М - «практичность - развитое воображение». 

Старшеклассники с критическим мышлением обладают высоким творческим 

потенциалом, развитым воображением. Они ориентированы на свой 

внутренний мир и ко всему ищут оригинальный творческий подход. У людей 

практичных, ориентирующихся на общепринятые нормы, будет наблюдаться 

низкая способность к критическому мышлению.   

Обнаружена положительная связь между критическим мышлением и 

фактором Н - «смелость – робость».  Старшеклассники с критическим 

мышлением имеют выраженными смелость, предприимчивость, активность в 

социальных контактах; наличие эмоциональных интересов, готовность к риску 

и сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, 
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способность принимать самостоятельные, неординарные решения, склонность 

к авантюризму и проявлению лидерских качеств. 

Также была обнаружена отрицательная связь между критическим 

мышлением и фактором Q4 – «расслабленность – напряженность». На 

основании этого можно говорить о том, что старшеклассники с выраженным 

критическим стилем мышления менее напряжены и скованы. Старшеклассники, 

у которых отсутствует критичность мышления, более подвержены фрустрации. 

Таким образом, старшеклассники, умеющие грамотно высказывать свою 

позицию, аргументировать свои положения, вести спор, чувствуют себя 

спокойно и уверенно. 

У старшеклассников с критическим мышлением обнаружена значимая 

положительная связь между мотивацией успеха и критическим стилем 

мышления. Другими словами, анализ полученных результатов показывает, что 

чем сильнее развито критическое мышление, тем выше мотивация успеха.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет говорить о наличии 

определённых личностных качеств, которые характерны старшеклассникам с 

выраженным критическим мышлением. К ним относятся: доминантность, 

развитое воображение, смелость и авантюрность, спокойность и отсутствие 

скованности, выраженная мотивация на успех. Такие качества характерны 

творческим личностям, способным занимать лидирующие позиции. 
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СИСТЕМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Донецкая Н.А. 
старший преподаватель кафедры философии и теории культуры  

Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 

 

Дистанционная технология представляет одну из успешно работающих 

альтернатив традиционной модели образования. Кроме того, в условиях 

Республики Казахстан – страны, население которой распределено на обширной 

территории, данная технология приобретает особую значимость. Создание и 

развитие дистанционного образования, как принципиально новой формы 

организации образовательного процесса, обусловлены объективными 

потребностями развития современного общества. Идея постоянного 

совершенствования технологии обучения является одной из ключевых в его 

развитии. При этом следует учитывать, что в истории педагогической мысли 

прогрессивное изменение технологий образования тесным образом связано: 

- с развитием демократических идей, нашедших свое практическое 

воплощение в индивидуальном подходе,  

- плюрализме мнений,  

- праве выбора учащегося и вариативности обучения [1; 24].  

Основная цель дистанционного образования в школе или вузе чрезвычайно 

актуальна: обеспечить учащимся право получения качественного образования 

независимо от места их проживания.  

Эта цель достигается в русле мировой тенденции мобильного 

распространения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. 

Закономерно, что средствами достижения этой цели должны быть 

высокотехнологичные и научно обоснованные организационные формы 

передачи знаний в любые регионы [2; 6]. 

Всё это порождает необходимость постоянного расширения и улучшения 

качества дистанционного образования. Его формы и содержание должны 

отвечать следующим принципам: непрерывность образования, доступность и 

демократичность обучения, исключение различных форм дискриминации из 

образовательной сферы. 

Возможности различных форм дистанционного образования уже сегодня 

позволяют значительно расширить круг людей, желающих получить высшее, 

второе и дополнительное образование. Тем не менее, потребность в 

дистанционных формах обучения растет, в частности, в связи с ускорением 

движения информационных потоков в современном обществе.  

Особенно нуждаются в дистанционных формах обучения регионы, 

удаленные или изолированные от крупных культурных, учебных и научных 

центров. Причем такие регионы сегодня начинают испытывать потребность в 

использовании дистанционных форм обучения не только на ступени высшего и 

среднего специального образования, но и на ступени среднего общего, базового 

образования, то есть в школьном обучении.  
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Развитие интернет технологий и вызовы современной мировой ситуации, 

связанные с пандемией, ускорили реализацию этого процесса. 

За период своего развития технология дистанционного обучения прошла 

несколько этапов становления. Содержание и средства каждого из них успешно 

реализуются в самых различных формах современного дистанционного 

образования, а их подходы и компоненты не только не исключают, но и 

взаимно дополняют друг друга. 

На первом этапе дистанционное образование организуется по схеме 

«педагог – один или несколько учеников». Виды средств связи между 

обучающим и обучающимися немногочисленны: обычная почта, телефон, 

компьютеры. На данном этапе отсутствовали системность и комплексность в 

применении дистанционных средств обучения. 

Второй этап развития дистанционного образования можно обозначить как 

«педагог – множество учеников». Его оформление произошло благодаря 

организации в процессе дистанционного обучения односторонней связи, без 

двустороннего взаимодействия. На данном этапе произошло увеличение и 

улучшение качественных характеристик видов связи, включающих видео- и 

аудиосредства обучения, компьютерные программы и т.п. 

Третий этап развития дистанционного обучения характеризуется 

появлением с начала 80-х годов сети Интернет. Возможности, предоставленные 

этой технологией, позволили организовать дистанционное обучение по 

принципу связи «многих со многими». Произошло становление массовой 

системы обмена знаниями. 

Сегодня можно говорить о четвертом, интегрирующем этапе развития 

дистанционного образования. Его основу составляет комплексное внедрение 

современных коммуникационных систем на основе интеграции всех 

современных средств связи, которые позволяют максимально быстро 

передавать любые формы информации в любую точку земного шара.  

Кроме того, современное дистанционное образование характеризуется 

повышенным вниманием к организации подлинной интеграции субъектов 

процесса обучения, основанной на преодолении свойственного техническим 

средствам обучения дефицита личного общения. Поэтому современный этап 

развития дистанционного образования предполагает органичное сочетание 

лучших элементов как дистанционной, так и традиционной образовательных 

технологий. 

 Для повышения эффективности и широкого распространения системы 

дистанционного образования в современных условиях необходимо разрешение 

целого комплекса проблем, отражающих не только педагогические, но и 

мировоззренческие, методологические, технологические, социальные и другие 

аспекты этой формы обучения. 

Педагогические основы дистанционного образования отражают 

дидактические аспекты его развития. Особенно актуальными здесь 

представляются вопросы подготовки педагогических кадров, которые были бы 

способны эффективно реализовать концепцию дистанционного обучения в 
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регионах – вдали от базового образовательного центра. Базисом 

дидактического процесса в условиях дистанционного обучения может явиться 

целый комплекс компонентов. Дальнейшая разработка и совершенствование 

педагогических форм обучения с применением последних достижений 

информационных технологий являются важнейшими задачами дистанционного 

образования. 

Технологические аспекты развития дистанционного образования 

обусловлены развитием коммуникационных средств, которые делают 

возможной организацию учебного процесса, основанного на применении 

передовых методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей 

обучения. 

Мировоззренческие и методологические аспекты связаны с осмыслением 

основополагающих педагогических характеристик дистанционного 

образования, анализом основных социально-педагогических проблем, 

связанных с практической реализацией его принципов. В этой связи, как 

справедливо отмечает современный исследователь профессор О. Долженко, 

«возникновение нового качества системы образования всегда связано не только 

с выявлением проблемной ситуации нового типа, но и ее социокультурным и 

дидактическим осмыслением, переопределением содержания категорий 

фундаментального и прикладного знания применительно к особенностям 

рассматриваемой проблемности» [3; 5]. Следовательно, при организации 

системы дистанционного обучения необходимо учитывать, что его 

концептуальные педагогические принципы могут вступать в противоречие с 

существующими стереотипными представлениями различных групп населения. 

Поэтому успех дистанционного обучения зависит не только от эффективной 

организации, качества используемых учебных материалов и педагогического 

мастерства, но и от научного анализа различных его аспектов. Особую 

актуальность при этом приобретает всесторонний анализ самостоятельной 

познавательной деятельности обучаемого, как главного субъекта обучения. 

Таким образом, реализация технологии дистанционного обучения 

позволяет преодолеть многие трудности, характерные для формирования 

современной системы образования, и, одновременно, является основой ее 

устойчивого и эффективного развития.  

Пандемия и вынужденные карантинные меры стали серьезным испытанием 

для системы образования. Традиционное обучение стало вдруг невозможным. 

Такая проблема встала впервые перед образованием в мире в целом и 

Казахстане в частности. Начался поиск альтернативных форм обучения. 

Пригодились наработки в сфере дистанционного обучения, применяемые в 

отдельных странах – это трансляция уроков по радио и через телеканалы, 

разработка специальных обучающих платформ в интернете. В Законе 

Республики Казахстан «Об образовании» нет понятия «дистанционное 

обучение», но в законе было понятие дистанционные образовательные 

технологии, которые предполагали использование информационно-

коммуникативных технологий при опосредованном взаимодействии 
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обучающегося и преподавателя.  В целом обучение через интернет или 

информационно - коммуникативные технологии не было приоритетной задачей 

при работе педагогов. Казахстан столкнулся с необходимостью разрабатывать 

отечественные платформы для организации соединения большого количества 

обучающихся, создание программного обеспечения для интернет-занятий.   

В настоящее время в Казахстане реализуется обучение через технологии 

дистанционного обучения такие как интернет, телевизионные каналы. 

Обучение в обычном режиме сохраняется для школ с небольшим 

контингентом, дежурные классы открыты с 1по 5 класс. 

Время показало, что дистанционное обучение стало реальностью, помогло 

быстро справиться с поставленными перед системой образования задачами. 
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175-летие великого казахского поэта, просветителя и философа Абая 

Кунанбаева в Уштобинской средней школе Бухаржырауского района 

Карагандинской области отметить творчески.  

В рамках конкурса графики "Қаламынан өнер тамған", около 70 учащихся 

школы в возрасте от 6 до 17 лет взялись за портрет великого просветителя и за 

иллюстрирование его работ. 

Главное условие конкурса, с технической стороны, это работа в технике 

графики, которую можно было выполнить акварелью, простым и цветными 

карандашами, фломастерами, а также ткачеством, в виде гобелена. 

Тем, кто решил нарисовать портрет поэта, необходимо была добиться не 

только схожесть с известным образом, но и отображение его творчества. 

Эффективность реализации конкурса обеспечивается соблюдением 

следующих педагогических условий:  
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- определение содержания, организационно-методического обеспечения 

программы на основе учета возрастных, психофизиологических, 

коммуникативных, познавательных и индивидуальных особенностей. Это 

предполагает разработку программы, диагностическое сопровождение процесса 

формирования конструктивного взаимодействия с учащимися, 

координационную деятельность по организации взаимодействия с учащимися в 

классной и внеклассной работе; 

- целенаправленное включение в учебную и внеучебную деятельность с 

применением активных методов поддержки, сопровождения,  направленных на 

достижение максимальной доступности и возможности усвоения полученных 

знаний; 

- единство гражданского и патриотического воспитания; 

- создание воспитывающей среды на основе диалога и взаимодействия 

социального педагога, педагогов-предметников, психологов и учащихся.   

Для формирования чувства прекрасного у учащихся, необходимо было 

системно  воздействовать на все его компоненты: формировать систему знаний, 

новые потребности и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки, 

навыки поведения, активность в деятельности, творчество. Психологические 

особенности данного процесса определяют выбор инновационных и 

интерактивных  форм и методов программы [1]. 

Для этого в течении последних пяти лет нами был разработан и внедрен 

курс вариативного компонента «Моя малая родина »  для учащихся средних 

классов.  

Концептуальным подходом вариативного курса является компетентностно-

деятельностный подход, реализуемый применением интерактивных форм и 

методов обучения. Курс осуществляет межпредметные связи с изучаемыми в 

средних классах предметами «Самопознание», «Естествознание», «Казахский 

язык», «Казахская литература», «Русский язык», «Русская литература», 

«Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Пререквизитами является предметы уровни начального образования 

образовательной области: «Язык и литература», «Естествознание», «Человек и 

общество», «Искусство». Постреквизитами выступают «История Казахстана», 

«Всемирная история», «География» а также другие предметы уровня основного 

среднего образования образовательных областей: «Язык и литература», 

«Естествознание, «Человек и общество», «Искусство». 

Контентное наполнение вариативного курса основана на оптимальном 

учете возрастных психологических особенностях учащихся средних классов с 

созданием условий для раскрытия индивидуальных способностей. 

Метапредметность курса реализуется в восьми темах, освоение которых 

предусматривает как обязательное использование знаний по другим учебным 

предметам, так и поиск дополнительной информации:  

- «История моей семьи в истории моей страны», связь с предметом «Моя 

малая родина»- воспитание патриотизма через формирование чувства личной 

сопричастности к истории совей страны. 
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- «Моя малая родина» плюс «География», пропедевтика предмета 

«География»- изучение вопросов становления территории и границ Казахстана, 

административно-территориальных реформ, деятельности на территории 

Казахстана многочисленных экспедиций по изучению ландшафта, 

климатических условий, растительности и животного мира, залежи природных 

ископаемых. 

- «Моя малая родина» плюс «Литература», связь с предметами «Казахская 

литература», «Русская литература»- изучение истории и общественной 

деятельности казахских акынов и жырау, применение произведений акынов и 

жырау, применение произведений писателей и поэтов как исследования 

различных сторон жизни казахского общества, отражение в трудах русских 

писателей и поэтов  в жизни казахского народа. 

- «Моя малая родина» плюс «Изобразительное искусств», связь с предметом 

«Изобразительное искусство»- изучение развития изобразительного искусства, 

история казахского ремесленного искусства, отображение темы Казахстана в 

произведениях художников. 

- «Моя малая родина» плюс «Музыка», связь с предметом  «Музыка»- 

изучение отображения музыкальных произведений исторических событий, 

развитие музыкальной культуры, жизни и творчества казахских композиторов, 

изучение музыкальных произведений как источника по значимым событиям 

истории Казахстана. 

- «Моя малая родина» плюс «Танец», связь с предметами «Физическая 

культура», «Самопознание», «Музыка»- формирование навыков саморегуляции 

через обретение телесной свободы, изучение  отображения в хореографии 

исторических событий. Патриотическое воспитание связано с сохранением и 

развитием у учащихся  исторической памяти, гордости за героизм своего 

народа.  Для этого необходимо рассмотреть раскрыть сущность базового 

содержания данного предмета и основные методические приемы, применяемые 

в процессе преподавания. В настоящее время большое значение придается 

гармонизации общечеловеческих, национальных, этнокультурных и 

личностных ценностей, развитию целостного мировоззрения, гражданского 

сознания, жизненных навыков и творческой активности учащихся. Поэтому 

 «Технология», как учебный предмет, выполняет ключевую роль в нравственно-

духовном развитии личности. Данный тезис непосредственно отражается на 

особенностях патриотического воспитания личности учащихся. 

- «Моя малая родина» плюс «Театр», связь с предметом «Музыка» и 

«Самопознание»- изучение отображения в драматических произведениях 

исторических событий, развитие навыков публичного выступления. 

- «Моя малая родина» как часть всемирной истории, пропедевтика 

предметов, цикла «Всемирная история»- изучение истории Казахстана в 

аспектах, характерных для истории сопредельных государств. 

 Стержнем патриотического воспитания является гражданское воспитание, 

под которым мы подразумеваем готовность личности к сознательной 

деятельности в качестве гражданина Казахстана; усвоение им идеи социально 
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справедливости всех законов, понятий и сущности гражданского права; умение 

пользоваться и отстаивать свои гражданские права при уважении таких же прав 

других; проявлять гражданскую активность; брать ответственность за 

собственные действия; толерантное отношение к вероисповеданию других, 

неприятие национальной и религиозной нетерпимости, экстремизма; 

непримиримая позиция в отношении нарушений закона кем бы то ни было, 

коррупции и др. Главным ориентиром должно стать создание в Казахстана 

гражданского общества и правового государства [2, 3] .  

По каждой теме учащимися формируется кейс и выполняется защита 

проектов. Все виды занятий нацелены на активную вовлеченность учащихся в 

образовательный процесс. Основные форматы организации  деятельности: 

«Выставка», «Брифинг», «Teamsession» , «Конференц-зал», «X-project». 

 Цель данного курса - формирование патриотических чувств и 

трансформация их в деятельную гражданскую позицию. 

Задачи курса - развитие интереса учащихся к культурному наследию 

казахстанского народа. Дать метапредметные и практико-ориентированные 

знания конкретно-исторического содержания, формирование основы умений и 

навыков анализа и оценки исторических событий, установление причинно-

следственных связей. 

Требованиями к освоению курса обозначены следующие формируемые 

представления, знаниями, умения, навыки, компетенции. Обобщение с 

усреднением результатов (входное, промежуточное, итоговое тестирование, 

опрос, оценка) деятельности учащихся подтверждает оправданность включение 

данного вариативного курса в образовательный процесс: повышение 

показателей ЗУН и компетенции на 70-80%. 

На основе анализа опыта и результатов разработан и находится на стадии 

инициации проект «Моя малая родина», рассчитанный на 5 месяцев реализации 

и охват учащихся средних классов. Практические занятия - средство общего 

патриотического воспитания школьников, через развитие любви к родному 

краю, Казахстану. Обучение помогает решить многие задачи, поставленные 

этой целью [4]. Основные задачи курса: 

 Формирование художественного вкуса и патриотического воспитания; 

художественное просвещение и привлечение к народным промыслам. 

 Формирование критического мышления, как основы развития 

патриотической личности; патриотических знаний, умений и навыков по 

развитию патриотического воспитания. 

 Усвоить зависимость содержательно–эмоционального и когнитивного 

характера прочитанного или услышанного патриотического произведения от 

точки зрения на него: формата произведения и способа реакции на него, 

вписывание мотива и трактовки его поведения. 

 Пытаться предвидеть конкретное поведение главного героя 

патриотического примера, оценить выразительность и целесообразность 

выбранного им мотива, выявлять богатство выразительных возможностей даже 

самого скромного поведения героя. 
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 Усвоить приемы оценивания чувств героев патриотического 

произведения, усложняя оценивание подробными деталями. 

 Воспитывать у учащихся трудолюбие, аккуратность исполнения работы 

по выполнению художественной работы (рисунок, гобелен, акварель, 

аппликация и др.), научиться самостоятельно ее контролировать, определять и 

устранять недостатки. 

К этим задачам добавляются морально-нравственные: 

- формирование у юных казахстанцев чувства истинного патриотизма, 

выражающегося в любви, гордости и преданности совей малой родине, его 

истории, культуре, традиция и быту, нравственном долге перед родиной; 

- воспитание конкурентоспособной, сильной, творческой, патриотичной и 

проактивной личности единой нации, фундаментом успешного будущего 

которой является культ знаний, 

- стимулирование граждан к активной социальной, благотворительной и 

волонтерской деятельности, направленной на решение актуальных вопросов. 

К примеру, можно привести урок «Портрет исторических деятелей». Мы 

предложили портрет Абая Кунанбаева. Цель вышивки состоит в том, чтобы 

«одушевить силою художества» предмет материального назначения, дать ему 

смысл, сделать его привлекательным. Это удалось не многим с первого раза, но 

все проявили интерес не только к технике  вышивки, но и к личности 

выдающегося деятеля казахской литературы. 

Патриотизм начинается с любви к земле, своему аулу, городу, региону, с 

любви к малой родине. Поэтому в рамках программы «Туған жер», для 

школьников организованы экскурсии к сакральным местам, викторины, 

конкурсы, посещение музеев, акции.  

В настоящее время  программа курса «Художественный труд», который 

является межпредметным. Дополнительная общеобразовательная программа  

«Ручное ткачество и гобелен» перекликается с курсом «Технология» и 

«Изобразительное искусство», в то же время имеет ряд существенных отличий. 

Она направлена на более глубокое изучение композиции, формообразования, 

цветоведения, основ декоративно-прикладного искусства. Кроме того, она 

позволяет получить практические навыки в изготовлении изделий 

выполненных в разных техниках, способствует формированию образного, 

пространственного мышления. Для успешного освоения данной программы 

необходимы знания по черчению (основные и  вспомогательные линии, 

аксонометрия, перспектива, масштабирование, планировка), математике 

(пропорции, части целого, геометрические фигуры), физике (свойства 

различных материалов),  МХК. Эти знания необходимы учащимся для 

выполнения проектов, являющихся итоговыми работами в рамках данной 

программы. Таким образом, в процессе реализации программы  идет 

опережающее обучение в некоторых областях знаний. По окончанию данного 

курса учащиеся могут продолжать обучения образовательны программам: 

«Основы дизайна», «Батик», «АРТ - класс». 
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Учащиеся 1 года обучения – это дети проявляющие интерес к данному виду 

ремесла. Учащиеся на занятиях овладевают основными ведущими  видами  

деятельности  в   каждом  разделе  программы, художественными навыками,  

базовыми  теоретическими  понятиями  и  практическими  умениями, изучают 

различные виды изобразительного искусства, знакомятся с основными 

понятиями и терминалогией. 

Учащиеся 2 года обучения осваивают  более сложные  технологические  

приёмы  работы    с различными  материалами. Занятия направлены на 

приобретение практических навыков, расширение  и  усложнение  знаний   в  

образовательной  деятельности,  умений  в  практической  сфере. Предполагает  

максимальную  самостоятельность  учащихся  в  разработке  и  изготовлении  

изделий. Переход  от  репродуктивной  креативной  деятельности. Учащиеся 

получают более полное представление о композиции, о различных видах 

декоративно-прикладного искусства.  

Учащиеся 3 года обучения – это дети с устойчивым интересом к данному 

виду деятельности, владеющие навыками проектной деятельности в различных 

областях по изготовлению традиционных и нетрадиционных гобеленов. 

Продолжают осваивать  сложные  технологические  приёмы  работы    с 

различными  материалами. Предполагает    самостоятельность  учащихся  в  

разработке  и  изготовлении  изделий. Вводится проектная деятельность с 

написанием и защитой  своего проекта. Более глубокое, подробное изучение 

различных видов изготовления, полученные практические навыки проектной 

деятельности помогают ребенку в  формировании творческого интереса. 
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THE IMPACT OF SELF-DISCIPLINE ON THE EDUCATION OF 

TEENAGERS 

 

Karimova M.X. 
ассистент Ташкентского государственного университета  

Узбекского языка и литературы (г. Ташкент, Узбекистан) 

 

The complexity of the relationship, which occupies the main features of the 

person. The main reason why a person is called a product of social relations is that he 

is always in the circle of people and interacts with them. This indicates that one of the 

most leading and influential activities of an individual is communication. Everyone 

has the idea of change, to listen to someone else, that is to convey ideas, that 

sometimes imagining himself to writing to express inborn solvency. But this 
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understanding of others and their own thoughts, thinking of someone else`s ability to 

harm the fact that our system of human relationships, that each of us as human can 

not exist without society. 

Human relationships of mutual influence processes, which will be formed and 

manifested the interpersonal relationships. This process involves the exchange of 

people’s thoughts, feelings, worries and joys that initially take place between people. 

As people communicate, as they experience the relationship between them, they 

develop qualities such as commonality, similarity, and harmony that make them 

understand each other at a glance, or even "half-heartedly." In some cases, the 

intensity of such communication leads to adverse reactions such as fatigue, not to 

speak words about situation. 

The most pressing problems are interpersonal relations in the science of 

psychology. Because the human personality is one of the most prestigious and 

leading activities through dialogue and mutual relations of people in general, has 

emerged as the similarities, such as harmony. Especially in the family environment, 

specific aspects of interpersonal relationships, such as parent-child relationships, have 

a direct impact on an individual's life, performance, and content. Thus, personal 

relations will be among the people of the science of psychology and the study of the 

impact of the characteristics of the person currently an important and urgent 

problems. 

Experiment group conducted this technique, the results are analyzed in terms of 

quantity and quality. Quantitative results are indicated in the table. 

This methodical two-pole, and a quality features, which allows you to identify the 

person, positive and negative context. Accordingly, a high figure reflects the positive 

side of the lowest in the negative aspects of a person. Qualitative analysis of the 

results of the 1-year students of the middle 60% of the degrees, depending on the age 

of their co-development and full of anxiety, fear and speech development can be 

explained. 

 
Table 1. Kettell method results view 

№ Adjectives 1-course  3- course  

1. A sociability 60% 70% 

2. Emotional stability 55% 44% 

3. Dominance 54% 52% 

4. Consciousness-dishosty 62% 74% 

5. Social courage 46% 65% 

6. Credulous 54% 60% 

7. Suspiciousness, gullibility 64% 71% 

8. Dependence, independence 36% 46% 

9. Self-control 53% 67% 
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10. Excitement and stress 34% 53% 

 

In addition, they passionately like to work, persistence and hard penance for 

whom the good in others, did not look the highest explained in possession of open, 

free people, which is a quick and easy decision to make, characterized by 

compassion. In the 3rd year students, we can see that their communication skills have 

improved, especially their communication skills with adults. It should be noted that 

this can be determined by the characteristics of their leadership. 

Emotional stability scale of 55% and 44%,  respectively, they are flexible to 

changing too nervous fatigue identity. Students at the high figure that is emotional 

maturity, stability of mood, in spite of strong will, emotional experience to adapt to 

the situation. At the same time there aggressiveness, who, for the period features of 

this identity, indicating the high level of emotional concerns. 

Dominance scale with 54% of students and 52%, which is in turn a higher level. 

It is determined to get their people on the governance and said that, as a large 

proportion of this age and potential, rather than its known set with a dominant win. 

Showed unawareness scale 62% and 72% significance level. This is the potential 

for more efficient use of the specific approach. It is worth mentioning that the 

majority of their own goals, and to reach it, the opportunity to find tools and methods. 

At the same time conscious to react to the situation and the objectives of the 

variability explained by a high-level, honest, can be explained with the increase in 

self-confidence. 

Believe in the courage of the social scale, the more I`m impressed itself as well as 

brave, courageous relationship with the relatively strong demand. Accordingly, the 

experimented 46% and 65%, respectively. Analysis of the results we can say that, 

compared to the 1-year students in 3-year students of the higher figure. This, in turn, 

student life, academic activities to take the challenge to find the same power, the 

formation of independent thinking, strong e`tiqodning and social responsibility can be 

explained. 

Credulous scale of 54% and 60%, the highest of doubt, the lowest rate with the 

boot. Ensure the highest on a scale of insecurity and self-doubt, bad mood, negative 

perceptions are determined by the rule of origin. Ensure the highest scale that is 

confidently believe that peace is explained by the strong performance and self-

confidence. 

Dependence on a scale of independence results in 36% and 46% of the students. 

Accordingly, subject to the lower part of the leading group behind them. Social 

approval, have fun and loves to be bound by them. The high level of independence 

that is independent of the decisions of his personal recommendation, enterprising 

entrepreneurs with the inclination to make their own decisions. 

Self-control scale, 53% and 67%, respectively, from the analysis of the results 

shows that the personality of the students because teachers know the level of 

education is managed, organized counted. So they should be explained by the 

formation of a self-management. It should be noted that, students say the person`s 
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self-control, for the most part, unconscious, as well as many cases as possible can see 

the emotional Zulayha related fields. 

Excitement and stress scale analysis of the results shows that 34% and 53%, 

respectively. According to him, the lowest in moderate space with a sense of 

satisfaction, stress, depending on the experience objectives. Therefore, less mistakes 

and set small goals - small. High-figure 3-year students have priority, tense, 

anxiousness tend to look forward to a strong, active in more than me`rdan. He was 

often tired. In the incorrect assess the level of leadership in the unit. He intended to 

burn more excited to stay. In addition, this feature can be defined with its period 

features. 

Student social realities in the process of self-exploration, personal characteristics, 

in many cases of internal conflict. It`s still not a great man for his new "me" image 

search much hurt and during the evening. They try not to pay attention to the 

student`s relationship with others. 

As the reader can conclude that the results of the methodology, as the person may 

be closely connected with the formation of self-management features. 
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Проблема социального сиротства является одной из наиболее острых, 

массовых и социально опасных в Республике Казахстан. По данным 

министерства образования и науки Республики Казахстан, на сегодняшний день 

в стране проживает 5 миллионов детей, из них более 23000 детей – это дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из них около 4000 детей 

воспитываются в детских домах [1]. 

Многочисленные исследования педагогов и психологов показывают, что 

помещение ребенка в интернатное учреждение не соответствует его основным 

потребностям, что в свою очередь приводит к нарушениям нормального 

развития ребенка. Результатом условий жизни ребенка в детских домах 

является его неподготовленность к самостоятельной жизни, поиск работы и ее 

сохранение в условиях безработицы, невозможность организовать свою жизнь, 

досуг, создать и сохранить свой семейный очаг. 

Социальная и правовая защита это одно из приоритетных направлений 

государственной политики Республики Казахстан. 

Изучением особенностей социализации детей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях, их социального становления, занимались такие 

ученые, как A.C. Белкина, Ю.Г. Грачева, В.И. Кавериной, В.В. Комарова, Е.В. 

Кочкиной, Б.А. Кугана, Л.И. Кундозеровой, Ю.О. Яблоновской и др. 

Анализ теоретических источников подтверждает, что большое количество 

детей, принадлежащих к группе «социального сиротства», имеют особенности 

характера и поведения, среди которых наиболее распространенными являются: 

отсутствие коммуникативных навыков, умение взаимодействовать с другими, 

эмоциональное недоразвитие, неразвитость сопереживания, деформация 

самооценки, узкие взгляды, нежелание учиться, выбирать профессию и 

осваивать ее. К числу наиболее значимых факторов относятся, прежде всего, 

кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и функций, увеличение 

числа разводов и числа неполных семей, антиобщественный образ жизни ряда 

семей; снижение уровня жизни, ухудшение условий жизни детей, увеличение 

психоэмоциональной перегрузки у взрослого населения, непосредственно 

затрагивающей детей; распространение насилия над детьми в семьях и детских 

домах с уменьшением ответственности за их судьбу. 

Ученые отмечают, что процесс социализации детей-сирот в связи с их 

длительным пребыванием на полной государственной поддержке в 

искусственно благополучных условиях детских домов затруднен.  
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Разработкой концепции о социальных ролях занимались такие ученые как 

К. Маркс, У. Джеймс, Э. Дюркгейм, Р. Зиммель, М. Вебер, Дж. Болдуин, Ч.X. 

Кули, Р. Мертона и Т. Парсонс. Нельзя обойти вниманием и исследования Г.М. 

Андреевой, Л.П. Буевой, Л.Г. Ионина, И.С. Кона, Е.И. Кравченко, Р.X. 

Шакуровой, В. А. Ядова, посвященные проблематике социальных ролей.  

Вместе с тем, при всем многообразии проводимых исследований, 

актуальные вопросы формирования социальных ролей у воспитанников 

детских домов остаются не достаточно изученными. 

Психологические исследования специфики развития детей в детских домах, 

проводимые учеными в разное время, традиционно основаны на идее 

депривации - материнская, сенсорная, когнитивная, эмоциональная, социальная 

и т. д. [2]. 

Важнейший институт социализации личности — семья, которой у 

воспитанников детских домов обычно нет, реальный состав агентов 

социализации ограничен кругом других таких же воспитанников. Данный 

аспект институциональной социализации наиболее важен, несмотря на 

возможные негативные последствия традиционных механизмов, освоенных в 

ранний период социализации во время их пребывания в неблагополучной 

родительской семье.  

Специфический социальный и психологический облик ребенка, чья жизнь 

происходит вне семьи, обусловлен сочетанием ограниченных социальных 

воздействий с дисфункциональным биологическим фактором развития. Хотя 

круг общения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

довольно широк с раннего детства, потребность в эмоционально тёплом 

контакте не удовлетворяется, так как ребенок нуждается в особом типе 

эмоциональной стимуляции со стороны матери. Реально существующий 

широкий спектр общения с эмоционально-поверхностным стилем отношения к 

конкретному ребенку в детском доме не может восполнить недостаток 

эмоциональной теплоты. Опека нескольких взрослых в раннем детстве 

ориентирована на заботу о ребенке, а позже – на контроль над ним, 

многочисленные контакты со сверстниками, перегрузка и истощение психики 

ребенка, не может иметь положительного значения для формирования личности 

и его безболезненной социальной адаптации. 

Дети в детских домах характеризуются нарушением половой 

идентификации в виде компенсаторного гипермаскулинного или 

гиперфемининного поведения. Нет образцов для развития таких социальных 

ролей, как супруг, родитель, партнер [3]. 

Осваивая определенную социальную роль, ребенок сталкивается с 

определенными проблемами, которые мы называем трудностями социализации: 

– нет возможности усвоения социального опыта родителей, либо опыт 

носит антисоциальный характер; 

– в условиях детского дома ребенок занимает особую ролевую позицию — 

позицию сироты, которая не имеет поддержки и одобрения в обществе; 
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– опыт раннего детства ребенка-сироты несет на себе отпечаток 

материнской депривации и формирует одно из серьезных явлений сиротства — 

утрату базового доверия к миру, что проявляется в агрессии, подозрительности, 

неспособности к автономной жизни; 

– процесс саморегуляции, коррелирующий с постепенной заменой 

внешнего контроля поведения внутренним самоконтролем, сложен. Это связано 

со спецификой организации жизни ребенка в детском доме, где функция 

контроля полностью сохраняется воспитателями. 

Воспитанникам детских домов необходимо освоить набор социальных 

ролей, позволяющих выпускнику адаптироваться в дальнейшем в различных 

сферах жизни — гражданской, профессиональной, семейной, духовной. 

Социально-педагогическая работа с воспитанниками детских домов по 

освоению социальных ролей занимает особое место в профессионально-

педагогической деятельности социального педагога. Исходя из знания 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей ребенка, уровня 

его общего развития, социальный педагог планирует, развивает и организует 

работу с ним, вовлекает в продуктивные учебные, познавательные и социально 

полезные мероприятия. Создает условия для развития плодотворных 

межличностных отношений со сверстниками. 

Учреждение закрытого типа в лице социального педагога может успешно 

справляться с ранним выявлением и исправлением проблемы освоения 

социальных ролей детьми в детских домах. 

Основная цель педагогического коллектива детского дома — формирование 

самостоятельной, зрелой личности, то есть человека, способного творчески 

реализовать свой жизненный план при поддержке внутренних ресурсов; 

развитие и совершенствование всех жизненно важных человеческих сфер 

ребенка, составляющих основу его индивидуальности. 

Ведение социально-педагогической работы в детских домах и учреждениях 

по уходу не может быть без определения сферы деятельности социального 

педагога в соответствии с его видами и функциями.  

В исследовании Р. В. Овчаровой социально-педагогическая работа 

подразделяется на 3 вида: 

1) социально-педагогическая диагностика; 

2) социально-профилактическая работа; 

3) социальная воспитательная и коррекционно-развивающая работа. 

Социальный педагог обеспечивает социальное воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приоритетными задачами социального воспитания детей-сирот являются: 

1) воспитание готовности к труду, направленное на развитие разнообразных 

способностей детей, подготовка их к выбору профессий; 

2) воспитание семьянина, то есть формирование необходимых навыков для 

создания собственной семьи; 

3) подготовка детей-сирот к решению социально-экономических проблем 

[4]. 
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Идея субъективности процесса социального воспитания предусматривает 

учет интересов и потребностей воспитанника, создание условий для 

определения способа самореализации каждого ребенка, раскрытие его 

потенциала. Эта идея требует сочетания педагогической заботы о ребенке с 

разумными требованиями к нему, последняя должна быть признана ребенком 

как элемент заботы о нем. 

Идея расширения социальных связей и связей с внешним миром 

предполагает обогащение сферы социального взаимодействия, развитие 

различных общественных отношений; требуется создание поля для 

самоопределения детей, что означает возможность вступления ребенка в самые 

разные отношения с окружающим миром и в то же время сохранение 

собственного «Я». 

Идея социального закаливания, то есть формирования у детей готовности 

преодолевать жизненные трудности, означает создание условий для 

собственного поиска путей преодоления неблагоприятных воздействий 

социальной среды [5]. 

Частичной компенсации социальной депривации можно достичь, если 

организовать семейные группы в детском доме. 

Группы, организованные по типу семьи, называются альтернативными 

формами помещения детей в трудные жизненные ситуации, поскольку 

атмосфера в этих группах оказывает положительное влияние с точки зрения 

компенсации последствий лишения разной направленности. Именно через 

группы, организованные по типу семьи, реализуется возможность 

формирования учеников. 

Поиск путей разрешения противоречий в процессе социально-

педагогической работы по освоению социальных ролей воспитанниками 

детских домов,  привели нас к выводам о необходимости разработки 

программы формирования исследуемого феномена, что является обязательным 

условием поиска ее конкретных параметров, процедур оценивания, так как 

позволяет разработать критерии готовности к данной деятельности. В первую 

очередь, следует выявить характеристику системообразующих условий 

процесса освоения социальных ролей воспитанниками детских домов в 

контексте исследуемой нами проблемы, к каковым относятся: цель, задачи, 

содержание, принципы, методы, формы, средства и результат. 

Согласно разработанной нами программы, цель — создание единого 

образовательного пространства и условий для обучения воспитанников 

исполнению различных социальных ролей, расширение жизненного опыта 

учащихся и их включение в социально значимые виды деятельности — 

достигается выполнением следующих задач: 
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– способствовать созданию развивающего пространства для повышения 

роли жизненных ценностей у воспитанников; 

– разработать механизмы продуктивного общения, обеспечивающие 

развитие социального опыта и адекватного вхождения воспитанников в 

общество на основе выработки норм коммуникативного поведения; 

– создать условия для патриотического, семейного, трудового, 

экономического, полового воспитания.  

В контексте мы разработали программу работы с воспитанниками детских 

домов по освоению социальных ролей, наполнили ее содержанием, которое 

будет реализовано в процессе воспитания.  

Программа основана на трех подходах:  

– аксиологический; 

– системно-деятельностный; 

– развивающий. 

Программа социально-педагогической работы по освоению социальных 

ролей воспитанниками детских домов, состоящая из цели, задач, принципов, 

содержания, методов, форм, средств, позволяет максимально эффективно 

осуществлять процесс освоения социальных ролей воспитанников детских 

домов.  

Содержание программы социально-педагогической работы по освоению 

социальных ролей воспитанниками детских домов реализовано в процессе 

опытно-экспериментальной работы. 

Результат программы, согласно нашему замыслу, обусловлен взаимосвязью 

между числом ее этапов и достижениями определенного уровня подготовки 

социального педагога, что позволяет субъектам обеспечить возможность для 

самореализации и самовыражения. 

В настоящее время воспитание воспитанников детских домов и помощь в 

их дальнейшем жизнеустройстве возведено в ранг важных государственных 

мероприятий. В свою очередь, успех освоения социальных ролей 

воспитанниками детких домов зависит от эффективности деятельности 

специалистов, оказывающих специально организованную квалифицированную 

социально-педагогическую помощь. 
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«Конкурентоспособность нации в первую очередь определяется уровнем ее 

образованности» [1; 2]. Очевидно, что лидирующие позиции в современном 

мире занимают те государства, которые выстраивают свои модели развития с 

учетом этой очевидной истины. Достижение этой непростой цели предполагает 

формирование сильной и высокопрофессиональной системы национального 

образования, отвечающей усложнившимся требованиям современного мира.  

Высшее образование характеризуется как одна из сфер, наиболее 

подверженных влиянию глобализации - явления, коренным образом 

изменившего общую политическую, экономическую, идеологическую и 

культурную картину мира за последние десятилетия. Концепция 

интернационализации стала одним из неотъемлемых компонентов практически 

во всех сферах человеческой деятельности. Конечно, многие мировые 

университеты всегда ориентировались на международный рынок как часть 

своей общей миссии или долгосрочной стратегии развития. Масштабы и 

уровень этого внимания зависят от основной миссии, возможностей и амбиций 

конкретного учебного заведения с точки зрения предоставления академических 

услуг за рубежом, привлечения большего числа иностранных студентов и 

наличия более устойчивых позиций на международном рынке высшего 

образования. 

Глобализация, являясь одним из наиболее влиятельных и разветвленных 

явлений, сыграла важную роль в усилении внешней деятельности 

университетов и, как следствие, значительно ускорила интернационализацию 

высшего образования. В то же время, охватывая все континенты и регионы, 

интернационализация высшего образования сама по себе считается одной из 

категорий мирового масштаба, вносящих свой вклад в процессы глобализации с 

1970-х годов.  

Интернационализация на национальном, отраслевом и институциональном 

уровнях определяется как процесс интеграции международного, 

межкультурного или глобального измерения в цель, функции или 

предоставление послесреднего образования. Ориентация на международное 

образование не только повышает качество высшего образования на мировом 

рынке труда, но и в равной степени поднимает вопросы о том, как измерить это 

качество. Интернационализация высшего образования варьируется от 

традиционных программ обучения за рубежом, которые позволяют студентам 

узнавать о других культурах, до предоставления доступа к высшему 
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образованию в странах, где местные учебные заведения не могут удовлетворить 

спрос. Другие виды деятельности делают упор на повышение международных 

перспектив и навыков студентов, улучшение программ изучения иностранных 

языков и обеспечение межкультурного взаимопонимания.  

Подчеркивая предпринимательские и управленческие аспекты, можно 

определить интернационализацию высшего образования как ключевую для 

университетов задачу сохранения конкурентоспособности с помощью 

университетских бизнес-моделей, лежащих в основе предпринимательской 

культуры. 

Обобщая различные подходы и концепции, в Докладе ЮНЕСКО 

интернационализация в высшем образовании определяется как множество 

политик и программ, которые университеты и правительства реализуют в ответ 

на глобализацию. Как правило, они включают отправку студентов на учебу за 

границу, открытие филиала за границей или участие в каком-либо 

межведомственном партнерстве. 

В целом интернационализация высшего образования может (а) 

способствовать взаимопониманию между людьми, нациями и культурами; (б) 

помочь решить проблемы конкурентоспособности и экономического роста; (c) 

способствовать большему развитию и обучению учащихся; и (d) 

способствовать обмену образовательными новациями. 

Университеты разрабатывают свои стратегии интернационализации, чтобы 

иметь основу для адаптации к новым глобальным тенденциям и региональным 

вызовам, а также воспользоваться возможностями, исходящими от 

глобализированного и более либерализованного международного рынка 

высшего образования.  

В целом стратегия интернационализации представляет собой так 

называемую «дорожную карту», которая повышает мобильность студентов и 

сотрудников между университетами, поощряет студентов проводить время в 

зарубежных университетах в рамках своих программ, предоставляет 

возможность создания совместных программ обучения с зарубежными 

учреждениями, например, программ получения степени или раздельных 

программ PhD и т.д. 

Трансграничное образование имеет большую долю в упомянутом 

институциональном партнерстве, и оно учитывает перемещение людей, 

программ, поставщиков, знаний, идей, проектов, ценностей, учебных программ, 

политики и услуг через национальные границы. Мы говорим о движении 

студентов, профессоров, ученых или экспертов. Студенты могут получить 

полную степень в другой стране, участвовать в программе обучения за 

границей, пройти стажировку, зарегистрироваться на семестровую / годовую 

программу за рубежом и так далее. 

Как и другие государства Центральной Азии, Казахстан начал 

интегрироваться в мировое сообщество после обретения независимости в 1991 

году, и высшее образование считалось одним из основных направлений в этом 

процессе. В нашей стране высшее образование объявлено одним из основных 
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приоритетов с точки зрения обеспечения устойчивого, общего и долгосрочного 

экономического развития страны. Казахстан (2010 г.) присоединился к 

Болонскому процессу, который укрепил фундаментальные реформы в 

национальной системе высшего образования и ее гармонизацию с 

европейскими стандартами.  

В Коммюнике конференции европейских министров, ответственных за 

высшее образование «Болонский процесс 2020: пространство европейского 

высшего образования в новом десятилетии» в качестве ключевых приоритетов 

развития системы высшего образования определены следующие: 

- социальный аспект: равноправный доступ  и завершение; социальная 

поддержка малообеспеченных студентов; 

- непрерывное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение – миссия высшего образования; 

- образование, исследования и инновации; 

- международная открытость; 

- мобильность; 

- многомерные инструменты прозрачности и др. [2]. 

В настоящее время все университеты в Казахстане работают в рамках 

Европейской системы перевода кредитов (ECTS) и предлагают 

трехступенчатые услуги высшего образования. 

В 1993 году, несмотря на экономические трудности, возникшие в 

результате распада СССР, была инициирована стипендиальная программа 

«Болашак» с целью подготовки кадров, способных конкурировать на 

международной арене. 

В результате стабильной и целенаправленной политики совершенствования 

процесса реализации Программы, на VIII Международной конференции Going 

Global в Майами в 2014 году стипендия «Болашак» была признана лучшей 

среди 11 программ академической мобильности. 

По данным Центра международных программ (CIP), который взял на себя 

управление премией «Болашак», по оценкам, около 30% студентов за рубежом 

получают стипендии, а около 70% финансируются самостоятельно [3]. 

Интернационализация высшего образования, являющаяся одной из 

основных современных тенденций на международной арене, определяется как 

разнообразие политик и программ, которые университеты и правительства 

реализуют в ответ на глобализацию. Утверждается, что интернационализация 

высшего образования коренным образом изменила общую картину 

«современного университета», а также характера двусторонних и 

многосторонних отношений между вузами, представляющими разные страны. 

Все университеты пытаются решить проблемы, возникшие в результате 

интернационализации высшего образования, путем разработки своих стратегий 

международного развития, в которых набор иностранных студентов, обмен 

студентами и персоналом, программы двойных дипломов и совместная 

исследовательская деятельность считаются приоритетными. 
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Одним из основных принципов развития образовательного процесса 

сегодня является организация процессов, включающих развитие креативных 

способностей учащихся, интереса к творческой деятельности и 

индивидуализацию их обучения с учетом их тенденций. В связи с 

преобладанием творческой деятельности на уроках возникла необходимость 

изменения характера учебного процесса, методов деятельности учащихся, 

методов взаимодействия учащихся и преподавателей, метода педагогической 

деятельности учителя. 

Современная образовательная стратегия - показать всем ученикам 

возможность проявить свои таланты и креативные способности, реализовать 

свои личные планы. В то же время на первом месте стоят цели личного 

развития, а знания и навыки в науке рассматриваются как средство их 

достижения. 

 Актуальность темы связана с необходимостью развития творческого 

мышления, ведь современному обществу нужны образованные, творческие 

люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения и 

находить свое место в жизни. 

Креативность - это способность человека генерировать идеи, создавать что-

то новое и необычное. Креативность - это особенность изобретательности, то 

есть способность заполнить, казалось бы, безнадежный простой пробел и 

достичь желаемого результата, смелость решать проблемы, то есть способность 

решать проблемы с помощью нового подхода, ограничивающего риск неудачи. 

В психологии креативные мышление рассматривается как деятельность, 

направленная на решение конкретных проблем. В учебном процессе 

мыслительная деятельность формируется на основе практической, предметной 
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деятельности. Особое внимание уделяется истокам креативного мышления, 

особенностям его формирования и применения. 

В настоящее время для изучения природы творческого процесса 

используются естественный, феноменологический, эволюционный, личностно-

мотивационный и когнитивный подходы, разработанные учеными. 

Особое место в изучении креативных способностей отводится личностным 

и мотивационным характеристикам человека и зависимости от интеллекта. 

Особенности психических закономерностей креативого процесса 

разрабатываются с помощью психофизиологического, психогенетического, 

психометрического, экологического и многофакторного подходов, широко 

используемых в психологии. 

 С точки зрения Г.С.Альтшуллера, креативность - это человеческая 

природа, а не талант. Креативность - норма человеческой жизни. У каждого 

есть креативные способности, но креативные «генетическое богатство» не 

откроется само по себе, пока оно не станет необходимостью для общества и не 

будет реализовано для человека [1]. 

По словам Л.С. Выготского, креативность означает способность людей 

создавать уникальные ценности и принимать новаторские решения. 

Креативность связана с тем, что главным требованием к образованию сегодня 

является развитие творческой личности, которая может выходить за 

определенные границы, принимать нестандартные решения, создавать 

продукты, для которых характерно новаторство. Описывая творчество, 

психологи указывают на проблему способностей и часто рассматривают 

творчество как общую творческую способность, процесс изменения знаний. 

Кроме того, они подчеркивают, что творчество связано с развитием 

воображения, формированием предположений [2]. 

Как отмечает американский психолог А. Маслоу «Креативность - это 

творческое направление, которое уникально для каждого, но для многих 

теряется под влиянием существующего воспитания, образования и социальной 

практики» [3]. 

  Представление о творчестве как творческом явлении впервые ввел в науку 

американский психолог Дж. Гилфорд, который провел объективные 

исследования. В конце 1950-х он сформулировал несколько критериев, которые 

можно было оценить с помощью психологических тестов на творчество [4]. 

Основные критерии: 

1. Беглость мысли - количество идей, возникающих в данную единицу 

времени, легкость, с которой идеи генерируются. 

2. Гибкость мысли - это способность переходить от одной идеи к другой. 

3. Оригинальность - способность развивать идеи, отличные от 

общепринятых стереотипов, нестандартно реагировать на раздражители; 

 4. Любознательность - чуткость к проблемам, окружающим ситуациям, 

восприимчивость - чуткость к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенностям, готовность быстро переходить от одной идеи к другой; 
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5. Способность развивать гипотезу - это свободная мысль, за которой 

следует ее тщательное изучение; 

6. Удовлетворенность - результат креативности - логическая независимость 

реакций от раздражителей, умение решать проблемы, анализировать и 

синтезировать. 

Американский психолог Пол Торренс дал следующее определение 

творчества: 

«Креативность означает копать глубже, выглядеть лучше, исправлять 

ошибки, разговаривать с кошкой, глубоко нырять, проходить сквозь стену, 

зажигать солнце, строить замок на песке, будущее». Он предложил тесты для 

определения творческих способностей и развил все ключевые компоненты 

творческих способностей [5]. 

Кроме того, Пол Торренс утверждает, что творческое мышление 

увеличивает способность человека воспринимать недостатки, недостатки, 

недостающие элементы, пробелы в знаниях и несоответствия. 

 Психологические исследования [6] показывают, что дети с крайней 

творческой направленностью обладают такими поведенческими 

характеристиками, как: 

- отсутствие внимания к условностям и авторитетам; 

- большая независимость в суждениях; 

- тонкое чувство юмора; 

- отсутствие внимания к порядку; 

- яркий темперамент.  

Основой развития мышления ребенка являются знания, полученные в 

школе. Это знания, которые меньше связаны с прямой визуальной поддержкой 

мысленных операций или непосредственной практической деятельностью. У 

ребенка есть способность выполнять операции в «ментальном плане». Спектр 

концепций школьника постоянно расширяется, охватывая новые направления. 

Обогащается содержание понятий: ребенок узнает многие особенности и 

характеристики предмета, учится различать важные персонажи и 

второстепенные персонажи, а не отдельные черты и характеры. 

Успех маленького школьника во многом зависит от того, как он или она 

действует в своем уме, планирует свои действия и создает свою собственную 

программу. У ребенка будет сильная способность усваивать характеристики 

поведения и действий других людей. 

Методология теста Дж. Гилдфорда для исследования творческого 

мышления. Процесс занимает около 40 минут. 

Тесты рассчитаны на группу детей от 9 до 15 лет.  

Изученные факторы: 

1. Свобода (легкость, оперативность) - этот фактор характеризует беглость 

творческого мышления и определяется общим количеством ответов. 

2. Гибкость - фактор, характеризующий гибкость творческого мышления, 

способность быстро двигаться, и определяется количеством классов этих 

ответов. 
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3. Оригинальность - фактор, характеризующий оригинальность, специфику 

творческого мышления, нестандартный подход к проблеме и редко 

определяется количеством данных ответов, необычным использованием 

элементов и конкретной структурой ответа. 

4. Ясность - фактор, характеризующий гармонию, логику творческого 

мышления, выбор подходящего решения, отвечающего поставленной цели. 

 Развитие познавательной активности младших школьников эффективно в 

следующих случаях: 

- Регулярное использование методов и средств развития творческого 

мышления в процессе обучения; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся младших 

классов; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

формирования гармонично развивающейся личности. 

Наиболее подходящие способы и средства развития креативного мышления 

у младших школьников: креативные задания, создание проблемных ситуаций, 

участие в проектах, конкурсах и олимпиадах. Им нужно более свободно 

мыслить и научиться находить самостоятельные пути выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Таким образом, организация творческой деятельности младших 

школьников с учетом выбранной стратегии предполагает следующие 

изменения в процессе обучения: 

- Вовлечь учащихся в систематическую совместную творческую 

деятельность на основе индивидуально-деятельностных отношений, 

результатом которой должен стать творческий продукт, направляющий 

объекты познания, творчества, предметы материальной и духовной культуры в 

новое качество; 

- Регулярное использование творческих методов, позволяющих педагогам и 

психологам развивать творческие способности учащихся за счет приобретения 

опыта творческой деятельности при выполнении все более сложных творческих 

задач в рамках дополнительной учебной программы; 

- Вовлечение учеников в творческую деятельность с первого дня в школе 

способствует развитию интеллектуальных, исследовательских, творческих 

навыков и качественному усвоению знаний. Проектная деятельность 

способствует развитию творческой активности студентов. Дизайн - это 

создание новых природных, технических, культурных и социальных объектов. 

- Проекты начальной школы очень просты и понятны, но это не умаляет 

важности их использования в процессе развития и обучения учеников 

начальной школы. Юные ученики учатся четко описывать поставленную задачу 

и способы ее решения. 

- Креативные проекты, предлагающие максимально свободный и 

нестандартный подход к презентации творческих результатов: книги, 

произведения изобразительного или декоративного искусства и т. Д. 

Продуктом проектной деятельности являются выставки, коллекции, праздники, 
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картины, сказки, книги и эффективное использование коллективных поделок из 

натуральных материалов. 
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