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Дархан Қыдырәлі 1, Ботагөз Рақышева 2,
Халықаралық Түркі академиясының президенті,
тарих ғылымдарының докторы, профессор,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі
«Қоғамдық пікір» зерттеу институтының директоры,
әлеуметтану ғылымдарының кандидаты
1

2

ТҮРКІБАРОМЕТР-2017: ТҮРКІ ТІЛДЕС ЕЛДЕРДІҢ
АСТАНАЛЫҚ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ПІКІРІ БОЙЫНША
ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЕЛДЕРІНІҢ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ
НЫСАНДАРЫ МЕН БАҒЫТТАРЫ
(ӘЗІРБАЙЖАН, ҚАЗАҚСТАН, ҚЫРҒЫЗСТАН,
ТҮРКІМЕНСТАН, ТҮРКИЯ, ӨЗБЕКСТАН)
Аңдатпа. Мақала Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан,
Түркіменстан, Түркия және Өзбекстан сияқты түркітілдес елдердің
гуманитарлық ынтымақтастығын зерттеу мәселесіне арналған.
«Түркібарометр» халықаралық әлеуметтік зерттеу жобасын
Халықаралық Түркі Академиясы мен «Қоғамдық пікір» Зерттеу
институты бірлесіп әлеуметтік зерттеу жүргізді. Зерттеу барысында
аталынған елдерде сауалнама жүргізіліп, қорытындысы бойынша
түркі тілдес елдер арасында гуманитарлық ынтымақтастықтың
негізгі бағыттары айқындалды.
Түйін сөздер: «Түркібарометр», туризм, ғылым, экономика,
мәдениет, өнер, спорт
Дархан Кыдырали, Ботагоз Ракишева
ТЮРКБАРОМЕТР – 2017: ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ГУМАНИТАРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ТЮРКСКОГО МИРА ПО МНЕНИЮ СТОЛИЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН (АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТУРКМЕНИСТАН,
ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН)
Аннотация. Статья посвящена изучению гуманитарного
сотрудничества тюркоязычных стран, таких как Азербайджан,
6
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Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Социологическое исследование «Тюркбарометр» был инициирован
Международной Тюркской Академией в партнерстве с
Исследовательским институтом «Общественное мнение». В ходе
исследования были проведены опросы в странах, по результатам
которого были определены основные направления гуманитарного
сотрудничества между тюркоязычными странами.
Ключевые слова: «Турецкий барометр», туризм, наука,
экономика, культура, искусство, спорт
Darkhan Kydyrali, Botagoz Rakisheva
TURKBAROMETER – 2017: FORMS AND DIRECTIONS OF
HUMANITARIAN AND ECONOMIC COOPERATION OF THE
TURKIC WORLD ACCORDING TO THE CAPITAL RESIDENTS
OF
TURKIC-SPEAKING
COUNTRIES
(AZERBAIJAN,
KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TURKMENISTAN, TURKEY,
UZBEKISTAN)
Abstract. The article is devoted to the study of humanitarian
cooperation of Turkic-speaking countries such as Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Turkey and Uzbekistan. Sociological study
«Turkbarometer» was initiated by the International Turkic Academy in
partnership with the Research Institute «Public opinion». During the
study, surveys were conducted in the countries, the results of which
identified the main directions of humanitarian cooperation between the
Turkic-speaking countries.
Key words: «Turkish Barometer», Tourism, Science, Economics,
Culture, Art, Sport
«Түркібарометр» әлеуметтік еларалық зерттеу әдіснамасы
Халықаралық Түркі Академиясы мен «Қоғамдық пікір» Зерттеу
институты бірлесе отырып, «Түркібарометр» халықаралық әлеуметтік
зерттеудің бірінші толқынын өткізуге бастамашылық жасады. Зерттеу
жобасының басты мақсаты - Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан,
Түркіменстан, Түркия және Өзбекстан сияқты түркітілдес елдердің
гуманитарлық ынтымақтастық көрсеткіштерін тұрақты өлшеу.
Сауалнама 2017 жылдың қыркүйек–қараша айларында алты
түркі тілдес елдердің астаналары – Баку, Астана, Бішкек, Ашхабад,
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Анкара және Ташкентте өткізілді. Сауалнамаға жауап берушілер 18
және одан жоғары жастағы түркі этностарының мемлекет құраушы
тұрғындары болды. Әрбір елде бірыңғай әдістеме бойынша 500
респондент сұралды. Сауалнама жүргізу кезінде екі параметр
бойынша квоталық таңдау қолданылды – жасы, жынысы. Жалпы
іріктеме 3000 сауалнамаға жауап берушіні құрады. Елде сауалнама
кәсіби әлеуметтік құрылымдармен жүзеге асырылды. Барлық елдер
үшін бірыңғай құралдар (сауалнама) қолданылды.
Төмендегі
1-кестеде
зерттеудің
негізгі
параметрлері,
сауалнамадағы сұрақтар саны, таңдау өлшемдері, сауалнама
жүргізу уақыты және сауалнама тілі келтірілген. Кестеден көрініп
тұрғандай, әрбір елде сауалнама ұлттық тілде жүргізілді. Сұрақтар
саны мен іріктеме көлемі, сондай-ақ далалық жұмыстарды жүргізу
уақыты (қазан-қараша) сияқты барлық елдер бойынша бірдей, бұл
нәтижелерді салыстырмалы талдау үшін өте маңызды.
1-кесте. «Түркібарометр» әлеуметтік
зерттеудің негізгі параметрлері.
Әзірбайжан

Қазақстан

Сауалнама
географиясы

Баку

Астана

Бішкек

Іріктеу
(респонденттер
саны)

500

500

Респонденттердің
(сауалнамаға
жауап
берушілер) жасы

18+

Сауалнамадағы
сұрақтар саны
Әлеуметтікдемографиялық
блок
параметрлерінің
саны
Дала
жұмыстарын
жүргізу уақыты
Сауалнама тілі

8

Қырғызстан Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

Ашхабад

Анкара

Ташкент

500

500

500

500

18+

18+

18+

18+

18+

58

60

60

60

60

58

6

6

6

6

6

6

Қазанқараша

Қазанқараша

Қазанқараша

Қазанқараша

Қазанқараша

Қазанқараша

Әзірбайжан,
орыс

Қазақ,
орыс

Қырғыз,
орыс

Түркімен

Түрік

Өзбек,
орыс
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Респонденттердің
(сауалнамаға
жауап
берушілердің)
әлеуметтік-демографиялық сипаттамалары
Нәтижелерді сипаттамас бұрын, респонденттердің қысқаша
әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларын сипаттаймыз. Барлық
елдер бойынша сауалнамаға орташа алғанда 49,1% ер және 50,9%
әйел қатысты. Тек Түркіменстан мен Түркияда ерлердің үлесі
әйелдердің үлесінен 1-2 пайыздық тармаққа асады (2-кестені
қараңыз).
2-кесте. Респонденттердің
(сауалнамаға жауап берушілердің) жынысы

Жауап
нұсқалары

Әзірбайжан Қазақстан Қырғызстан Түркіменстан
Түркия Өзбекстан
(500 респ.) (500 респ.) (500 респ.)
(400 респ.)
(500 респ.) (500 респ.)

Ерлер

49,0

51,3

47,4

52,8

50,8

44,6

Әйелдер

51,0

48,7

52,6

47,3

49,2

55,4

Жиыны

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Барлық алты елдің іріктеуінде әртүрлі жастағы респонденттер
(сауалнамаға жауап берушілер) ұсынылған. Алайда, Түркия мен
Қырғызстандағы сауалнамаға қатысушылар жастар, мұнда 1829 жас аралығындағы жастардың үлесі 43-45% құрайды, яғни
үштен бірінен астамы. Түркіменстанда іріктеме орта жасқа қарай
жылжыған, ал Қазақстанда 60 жастан асқан аға буын тобы басқа
елдерге қарағанда көбірек қатысқан (3-кестені қараңыз). Тұтастай
алғанда, іріктеуді жасы бойынша бөлу әрбір елде халықтың жас
құрылымын көрсетеді, бұл тексерілген елдердегі жас параметрлері
бойынша алынған деректердің көрнекілігі туралы айтуға мүмкіндік
береді.
3-кесте. Респонденттердің (сауалнамаға жауап берушілердің) жасы
Жауап
нұсқалары

Әзірбайжан Қазақстан Қырғызстан Түркіменстан Түркия
(500 респ.)
(500 респ.)
(500 респ.)
(400 респ.)
(500 респ.)

Өзбекстан
(500 респ.)

18-ден 29
жасқа дейін

26,4

36,9

45,0

8,5

43,6

24,6

30-дан 45
жасқа дейін

34,6

24,8

29,8

45,0

36,0

45,2

46-дан 60
жасқа дейін

25,2

15,8

19,0

37,3

18,2

28,0
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Жауап
нұсқалары

Әзірбайжан Қазақстан Қырғызстан Түркіменстан Түркия
(500 респ.)
(500 респ.)
(500 респ.)
(400 респ.)
(500 респ.)

Өзбекстан
(500 респ.)

61 - ден
жоғары

13,8

22,5

6,2

9,3

2,2

2,2

Жиыны

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастық
Түркі тілдес әлемнің алты астанасында жүргізілген сауалнаманың нәтижесі бойынша Қазақстан экономикалық ынтымақтастық саласындағы бірінші ел, Түркия – екінші ел болып
табылады. Қазақстаннан келген инвестиция ағынын Әзірбайжанда
сұралғандардың 43%-ы, Қырғызстан мен Түркіменстанда
сұралғандардың 40%, Түркияда сұралғандардың үштен бірі және
Өзбекстанда сұралғандардың төрттен бірі құптар еді (1-сурет).

1-сурет. Сіз қалай ойлайсыз, біздің еліміз үшін түркітілдес әлемнің
қай елдерінен инвестициялар мен капитал ағыны, бірлескен
кәсіпорындар құру, филиалдар ашу қажет еді?*, %
* Сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Сонымен қатар, Астана тұрғындарының басым бөлігі Түркиядан
инвестиция тарту идеясын қолдайды (шамамен 40%). Инвестициялар туралы мәселе бойынша Қырғызстан (57,4%) мен Әзірбайжаннан (75,8%) респонденттер осы елді бірінші орынға қояды. Осы
мәселе бойынша Әзірбайжан мен Түркия арасындағы экономикалық
тартылыс туралы жауаптарды бөлу екі елдің күшті экономикалық
тартымдылығын және тауар айналымының үлкен ағындарын да
айтады.
Зерттелетін түркі тілдес елдер сондай-ақ Түркия мен
Қазақстанмен серіктестікті қолдауға дайын (2-сурет). Осылайша,
Өзбекстан мен Түркіменстанда респонденттердің басым көпшілігі
10
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Қазақстанды бірлескен зерттеулер жүргізу және ғылыми
технологиялармен алмасу пайдалы болатын ел ретінде көрсетті
(тиісінше 63% және 98%). Әзірбайжанда, Қырғызстанда және
Түркияда сауалнамаға қатысқандардың 24%-дан 38%-ға дейіні
Қазақстанды ғылым саласында ынтымақтасуға пайдалы ел ретінде
таңдады. Қазақстанның өзінде де Қырғызстан мен Әзірбайжандағы
сияқты, астаналық тұрғындардың көпшілігі Түркияны ғылыми
ынтымақтастыққа арналған ел ретінде таңдайды. Бір айта кетерлігі,
Әзірбайжан мен Түркия арасындағы өзара тартылыс өте анық
байқалады. Сондықтан біз осы екі ел арасындағы экономикалық
және ғылыми-техникалық байланыстар жеткілікті жақсы дамыған
деген қорытынды жасай аламыз.

2-сурет. Қандай елдермен ғылым мен техника саласында
ынтымақтастық жасау - бірлескен жобалар мен зерттеулер
жүргізу, технологиялармен, ғылыми нәтижелерімен
алмасу пайдалы болар еді?*
* Сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Жобаға қатысушылар жалпы ғылымның, білімнің, экономиканың,
мәдениеттің, өнердің, спорттың, туризмнің және т.б. түрлі
салаларындағы өзара ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге
бір ауыздан ниет білдіруі жағымды нәтиже болып табылады.
Ынтымақтастық нысандары туралы сұрақтарға жауап беруге
қиналғандардың аз ғана саны болғанын ерекше атап өту қажет, бұл
респонденттер – алты түркітілдес елдердің азаматтары үшін осы
салалардағы ынтымақтастықтың өте маңызды және қажет екендігін
көрсетеді.
Ғылым және білім беру саласындағы ұсыныстар арасында
респонденттердің қолдауларына мыналар жатады:
• жас ғалымдар мен жас мамандардың түркі тілдес елдерде
тағылымдамадан өту/ тәжірибе алмасуы;

&
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• студенттік және мектеп топтарымен алмасу, әртүрлі бағыттар
бойынша мектеп олимпиадаларын өткізу;
• бірлескен халықаралық ғылыми жобаларды әзірлеу, бірлескен
ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарын құру, ірі
жобаларды қалыптастыру;
• халықаралық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер,
ғылыми және білім көрмелерін өткізу.
Әзірбайжан, Қырғызстан және Өзбекстанның астаналық
тұрғындары үшін ғылыми ынтымақтастық саласында бірінші
орында тәжірибе алмасу/тәжірибеден өту/ жас ғалымдар мен жас
мамандардың тәжірибе алмасуы және студенттік/мектеп топтарымен
алмасу тұр. Қазақстан мен Түркіменстан тұрғындары үшін-жалпы
ғылыми /білім беру іс-шараларын өткізу маңызды (халықаралық
конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, ғылыми және білім
көрмелерін өткізу). Анкара тұрғындары үшін бірлескен ғылыми
жобаларды әзірлеу және бірлескен ғылыми-зерттеу институттарын,
орталықтарын құру, ірі жобаларды қалыптастыру басымдыққа ие
(4-кесте).

Әзірбайжан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

4-кесте. Ғылым мен білім беру саласында біздің еліміз бен басқа да
түркі елдері арасында нақты нені дамыту қажет?*

59,0

22,1

30,4

7,5

19,4

52,6

Студенттік топтармен алмасу, оқушылар
56,8
топтарымен алмасу

14,8

42,0

-

35,0

45,0

Бірлескен халықаралық ғылыми
жобаларды әзірлеу

43,4

17,1

24,2

12,5

32,4

21,8

Халықаралық конференциялар,
семинарлар, дөңгелек үстелдер,
ғылыми және білім көрмелерін өткізу

36,9

28,9

9,4

49,8

18,2

31,4

35,7

15,4

11,8

10,8

20,6

14,2

32,2

8,4

8,2

19,5

13,4

5,4

Жас ғалымдар мен жас мамандардың
тағылымдамалары /практикадан өту/
тәжірибесімен алмасу

Бірлескен ғылыми-зерттеу
институттары мен орталықтарын құру,
ірі жобаларды қалыптастыру
Әртүрлі бағыттар бойынша бірлескен
мектеп олимпиадаларын өткізу
12
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Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

Жауап беруге қиналамын/жауап жоқ

Қазақстан

Ештеңе

Әзірбайжан
Барлық аталғандар

-

-

2,4

-

2,4

-

2,5

-

-

-

5,8

3,8

-

6,7

2,2

-

-

-

* сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Респонденттер мәдениет, әдебиет, өнер саласында ынтымақтастықтың барлық салаларын белсенді қолдайды.
Мәдени ынтымақтастықтың мынадай басым салалары осындай
үлкен қолдауға ие (5-кесте):
 бірлескен фильмдер жасау, түркі тілдес елдердің актерлерін
бірлескен жобаларға шақыру;

музыка, кино және театр фестивальдерін, белгілі түркі
шеберлерімен кездесулер өткізу;

бейнелеу өнері, заманауи шығармашылық көрмелерімен
алмасу;
 танымал түркі тілдес авторлардың кітаптарын басып шығару,
бірлескен баспалар құру.

Әзірбайджан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

5-кесте. Айтыңызшы, мәдениет, әдебиет, өнер саласында біздің еліміз
бен басқа да түркі елдері арасында нақты нені дамытуымыз керек?*

Бірлескен фильмдер жасау, бірлескен
фильмдерге түсу үшін түркітілдес
елдерден актерлерді шақыру

60,4

21,1

33,2

15,0

27,6

36,6

Музыкалық фестивальдар, оның ішінде
этникалық жанрды өткізу

59,2

16,4

32,4

59,0

36,0

50,8

Кино / театр фестивальдерін өткізу, белгі40,0
лі түркі шеберлерімен кездесулер өткізу

21,1

18,6

9,8

19,4

43,6

&
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Әзірбайджан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

40,0

18,1

17,4

4,5

19,8

22,6

34,9

2,7

11,2

1,5

14,4

5,0

33,1

23,2

11,4

1,8

14,6

19,8

Көшпелі кітап көрмелерін ұйымдастыру,
27,1
бірлескен баспалар құру

6,7

8,0

8,5

11,8

4,0

-

-

1,6

-

3,4

-

3,3

4,0

1,4

-

5,0

1,8

Түркі мәдениеті, әдебиет, өнер
қайраткерлерімен тақырыптық
кездесулер өткізу
Түркі тілдес авторлардың кітаптарын
басып шығару, түркі тілдес елдердің
кітаптарын аудару
Бейнелеу өнері, заманауи
шығармашылық көрмелерімен алмасу

Басқа
Жауап беруге қиналамын/жауап жоқ

* сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ынтымақтастық
шеңберінде респонденттер негізінен түркі тілдес елдердің
теледидар арналарына қолжетімділікті арттыру қажеттігін көрсетті.
Сұралғандар сондай-ақ бірлескен телебағдарламаларды, арнаны
құру қажеттігін атап өтті.

14

Әзірбайжан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

6-кесте. Атап айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары
(бақ) саласында біздің еліміз бен басқа да түркі елдері
арасында нақты нені дамыту қажет?

Түркі тілдес елдердің ТВ арналарының
қолжетімділігін кеңейту

73,0

26,5

41,8

71,5

45,0

74,2

Бірлескен теле - / радиохабарлар жасау

39,2

31,5

30,2

13,8

23,8

22,8

Теледидардың, газеттің, журналдың
бірлескен арнасын құру

22,6

17,1

24,8

2,3

28,4

10,6
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Әзірбайжан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

Түркі тілдес елдердің газеттерін,
мерзімді басылымдарын тарату
Қызықты емес

12,4

13,1

9,0

12,5

15,0

1,4

5,6

-

-

-

-

-

-

1,3
14,1

2,2
3,2

-

2,8
6,2
-

2,8
0,8

Басқа
Ештеңе
Жауап беруге қиналамын

* сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Спорт респонденттер үшін маңызды біріктіруші фактор болып
табылады. Осылайша, сұралғандар осы саладағы ынтымақтастықтың мынадай түрлерін атап көрсетеді (толығырақ 7-кестені қараңыз):
• түркі тілдес елдердің жарыстарын, ойындарын, спартакиадаларын өткізу;
• ірі спорттық іс-шараларға бірлесіп қатысу;
• ұлттық спорт түрлерін бірлесіп дамыту;
• түркітілдес елдерден жаттықтырушылар мен командаларды
тарту;
• жаттығу жиындары үшін спорт базаларын ұйымдастыру;
• бірлескен спорт мектептерін құру.
Алты астананың респонденттері ұлттық спорт түрлерін бірлесіп
дамыту қажеттігін көрсеткенін атап өткен жөн. Бұл елдер арасындағы
қарым-қатынастарды дамытудың жаңа кезеңі үшін негіз бола алар
еді және түркітілдес елдердің халқын жақындастыра алар еді.

&
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Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

Түркі тілдес елдердің жарыстарын,
ойындарын, спартакиадаларын өткізу
Ірі спорттық іс-шараларға бірлесіп
қатысу

Әзірбайжан

7-кесте. Айтыңызшы, спорт саласында біздің ел мен түркі елдері
арасында нақты нені дамыту керек?*

53,1

19,8

30,8

71,3

42,0

46,0

39,2

19,1

12,4

2,3

18,0

18,8
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Әзірбайжан

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

38,4

9,4

27,6

7,8

23,4

17,8

36,8

3,0

5,6

-

11,8

2,0

31,2

15,1

12,8

8,0

8,4

9,0

Бірлескен спорт мектептерін құру

29,6

16,4

15,0

-

15,8

11,2

Басқа

0,4

-

2,6

-

4,8

-

Жауап беруге қиналамын/жауап жоқ

9,6

-

1,6

-

6,4

-

Ұлттық спорт түрлерін бірлесіп дамыту
Түркі тілдес елдерден жаттықтырушылар мен командаларды тарту
Жаттығу жиындары үшін спорт
базаларын ұйымдастыру

* сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап
өтті

Сонымен, сауалнаманың осы бөлігінде респонденттер
ынтымақтастық үшін жиырмадан астам бағыттарды атады, олардың
көпшілігі ғылым, білім беру, экономика, қаржы, сауда, туризм
және спорт саласындағы ынтымақтастықты жақтады (3-суретті
қараңыз).

3-сурет. Қалай ойлайсыз, түркі тілдес елдер ынтымақтастығын
тағы да қандай бағытта дамыту қажет?

Енді алты елдің тұрғындары түркі тілдес елдерге баруға
қаншалықты дайын екенін көрейік. Елдер арасындағы кез келген
ұтқырлық халықтың тікелей қызығушылығын көрсетеді және
экономикалық және гуманитарлық байланыстарды нығайтуға ықпал
етеді.
16

№3 (63) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

Сауалнамаға қатысушылардың көпшілігі барлық түркітілдес
елдерді келуге қалаған ретінде көрсететінін атап өткен жөн (4-сурет).
Бұл, әрине, түркітілдес әлем елдерінің жағымды қабылдауын
көрсетеді. Бұл ретте Түркия мен Қазақстан бару үшін елдердің
таңдауы бойынша бірінші орында тұр. Анкара тұрғындары үшін
бірінші таңдалған ел - Әзірбайжан. Ал қазақстандықтардың өздері
көрнекті жерлерге бару үшін түркітілдес елдерді аса таңдамайды
(қалаушылар пайызы өте аз).
Назар аударарлық орындар арасында респонденттер көрсетті:
- Әзірбайжанда: Қыз мұнарасы; Гобустан; Ширваншах сарайы;
- Қазақстанда: «Медеу» мұз айдыны; Түркістан, Тараз қалалары;
«Тамғалы Тас» шатқалы; Қожа Ахмет Яссауи кесенесі;
- Қырғызстанда: Ыстықкөл көлі; Арсланбаб; Сулайман-Тоо;
- Түркіменстанда: Ташауз; Коне-Ургенч; Ежелгі Мерв;
- Түркияда: Босфор; Ақсарай; Долмабахче; Топкапы; Каппадокия; Қыз Күлеси; Мұрат Паши мешіті; Сұлтан Ахмет мешіті;
Галатасай аралы; Ханзада аралдары; Таксим; Гюльхан паркі;
Чанаккале; Айа София Храмы және т. б.;
- Өзбекстанда: Бұхара, Самарқанд, Көканд қалалары; Регистан
алаңы; Фергана; Хазрат Дауд үңгірі.

4-сурет. Егер сізде өз еліңізден басқа, түркітілдес елдегі көрікті
жерлерге бару мүмкіндігі болса, онда сіз нақты қайда барар едіңіз?

Одан кейін респонденттерге түркі әлемі елдерінде қызмет ететін
ұйымдар туралы қаншалықты хабардар екендігі туралы сұрақтар
қойылды. Сауалнама нәтижесі бойынша келесі қорытындыларды
жасауға
болады.
Бірқатар
ұйымдардың
қызметімен
респонденттердің 9,2%-дан 66,7%-ға дейіні таныс болды
(5-сурет). Зерттелетін алты елдің елордалық тұрғындары қандай
ұйымдар туралы біледі:

&
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27
40,4
22,6
13,4
15,6

73
59,6
77,4
86,6
84,4

45,3
39,3
37,9
38,3
36,9

54,7
60,7
62,1
61,7
63,1

Түркі кеңесі
ТЮРКСОЙ
TURKPA
Халықаралық Түркі Академиясы
Мәдени мұра MIRAS

39,8
49
32,8
36
34,2

60,2
51
67,2
64
65,8

Түркі кеңесі
ТЮРКСОЙ
TURKPA
Халықаралық Түркі Академиясы
Мәдени мұра MIRAS

Түркия

Қазақстан

Түркі кеңесі
ТЮРКСОЙ
TURKPA
Халықаралық Түркі Академиясы
Мәдени мұра MIRAS

Қырғызстан

Түркі кеңесі
ТЮРКСОЙ
TURKPA
Халықаралық Түркі Академиясы
Мәдени мұра MIRAS

Туркіменстан

Әзірбайжан

- Түркі кеңесі: 27% әзірбайжандар, 45,3% қазақстандықтар,
39,8% қырғызстандықтар, 10,7% түркіменстандықтар, 25,6%
түріктер;
- ТҮРКІСОЙ: 40,4% әзірбайжандар, 39,3% қазақстандықтар,
49% қырғызстандықтар, 66,7% түркіменстандықтар, 29% түріктер;
- TURKPA: 22,6% әзірбайжандар, 37,9% қазақстандықтар, 32,8%
қырғызстандықтар, 9,2% түркіменстандықтар, 23,6% түріктер;
- Халықаралық Түркі академиясы: 13,4% әзірбайжандықтар,
38,3%
қазақстандықтар,
36%
қырғызстандықтар,
10,7%
түркіменстандықтар, 29% түріктер;
- МИРАС мәдени мұрасы: әзірбайжандықтардың 15,6%-ы,
қазақстандықтардың 36,9%-ы, қырғызстандықтардың 34,2%-ы,
түрікменстандықтардың 19,2%-ы, түріктердің 26%-ы.

Түркі кеңесі
ТЮРКСОЙ
TURKPA
Халықаралық Түркі Академиясы
Мәдени мұра MIRAS

10,7

Иә, білемін
Жоқ, білмеймін

89,3
66,7

9,2
10,7
19,2

33,3
90,8
89,3
80,8

25,6
29
23,6
29
26

74,4
71
76,4
71
74

5-сурет. Сіз келесі ұйымдардың қызметі туралы білесіз бе?
18
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Жібек жолының Экономикалық Белдеуінің жобасы туралы мәселе
зерттелетін алты елдің халқы елдер арасындағы экономикалық
және гуманитарлық байланыстарды орнату үшін мемлекеттер іске
қосқан процестер туралы қаншалықты хабардар екенін түсіну үшін
аса маңызды емес. Бұл жерде Қазақстан мен Қырғызстан да Түркия
сияқты осы жоба туралы халықты хабардар ету жағынан айтарлықтай
артта қалып отыр. «Жібек жолының Экономикалық Белдеуі» жобасы
(ЖЖЭБ) – көбінесе Түркіменстаннан (93,3%), Әзірбайжаннан (59,2%)
және Өзбекстаннан (58,6%) респонденттерге белгілі. Қырғызстаннан
(45,2%), Қазақстаннан (39,6%), Түркиядан (32,4%) респонденттер ол
туралы біршама аз біледі (6 суретті қараңыз).
Осы бастамамен таныс адамдар оны оң бағалайды. Айта кету
керек, бұл жобаның теріс бағасы жоқ, барлық елдер оны негізінен
оң қабылдайды. Түркияда сұралғандардың 6,8%-ы ғана ол туралы
теріс жауап береді (7-суретті қараңыз).

6-сурет. «Жібек жолының экономикалық белдеуі»
бастамасы туралы білесіз бе? (%)

Ел халқын ақпараттандырудағы жіктеуді, бірінші кезекте әрбір елде
жергілікті теледидар арқылы көрсетілетіндігімен түсіндіруге болады.
Респонденттердің айтуынша, ЖЖЭБ туралы ақпараттың негізгі
көзі жергілікті теледидар арналары болып табылады. Осылайша,
Өзбекстанда сауалнамаға қатысқандардың 92%-ы жергілікті
телеарналардан ЖЖЭБ туралы ақпарат алады, Әзірбайжанда
мұндай 85,5%-ы, Қазақстанда 70,3%-ы. Қырғызстан,Түркия және
Түркіменстанда мұндайлар 50%-ға жуық (8-кесте).

&
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7-сурет. Егер сіз «Жібек жолының экономикалық белдеуі» жобасы
туралы білсеңіз, оған жалпы қалай қарайсыз? ( % ) (бұл сұраққа
«Жібек жолының экономикалық белдеуі» бастамасы туралы білетін
респонденттер ғана жауап береді).

Қазақстан

Қырғызстан

Түркіменстан

Түркия

Өзбекстан

Жергілікті теледидар арналары
Жергілікті интернет сайттары
Түркі тілдес елдердің теледидар арналары
Жергілікті радиостанциялар
Басқа шетелдік интернет сайттар
Басқа шетелдік теледидар арналары
Жергілікті газеттер
Туыстары, достары

Әзірбайжан

8-кесте. «Жібек жолының экономикалық белдеуі» туралы
ақпаратты қандай көздерден аласыз? ( % ) (бұл сұраққа «Жібек
жолының экономикалық белдеуі» бастамасы туралы білетін
респонденттер ғана жауап береді).

85,5
45,9
31,4
8,1
14,9
10,5
8,8
9,1

70,3
14,4
10,2
15,3
5,9
5,9
11,9
11,9

52,2
29,2
2,7
1,3
5,3
5,3
5,8
2,7

49,9
46,1
3,8
-

48,8
21,0
9,9
7,4
11,1
9,9
17,3
8,0

91,8
1,0
0,7
1,4
1,0
14,0
3,8
6,1

* Сомасы 100% тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап өтті

Негізгі қорытындылар
2017 жылдың соңында өткізілген «Түркібарометрдің» бірінші
толқынының нәтижелері түркі тілдес елдер – Әзірбайжан,
Қазақстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Түркия және Өзбекстан елдер
арасындағы гуманитарлық және экономикалық ынтымақтастықты
20
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кеңейтуге дайын, түркі тілдес елдер арасындағы өзара іс-қимылдың
әлеуетті дамуы үшін оң пікір білдірді.
Экономикалық ынтымақтастық форматында екі ел – Қазақстан мен
Түркия инвестициялар мен капитал ағыны, бірлескен кәсіпорындар
құру, филиалдар ашу үшін тарту орталықтары ретінде қалыптасты.
Сондай-ақ, ғылыми ынтымақтастық аясында Қазақстан мен
Түркия Түркі тілдес елдер үшін орталық болып табылады. Сондайақ, Әзірбайжан мен Түркия, Әзірбайжан мен Өзбекстан, Қазақстан
мен Өзбекстан, Қазақстан мен Түркіменстан, Қазақстан мен Түркия,
Қырғызстан мен Түркіменстан, Түркия мен Қазақстан арасында
бірлескен жобалар мен зерттеулер жүргізуде екі жақты мүдделілік
білдірілді.
Бірқатар бағыттар (ғылым, білім, мәдениет, әдебиет, өнер, БАҚ,
спорт) бойынша ынтымақтастық нысандарына қатысты мәселелерде
респонденттер қолдау көрсетті. Сондай-ақ, Түркітілдес әлем
елдерінің, соның ішінде туризм, әскери ынтымақтастық, медицина
және т. б. ынтымақтастығын одан әрі дамыту үшін жиырмадан астам
бағыт айқындалды.
Туризм - елдер туралы көбірек білуге мүмкіндік беретін, мәдени
байланыстарды нығайтып, гуманитарлық әлеуетті арттыруда
маңызды бағыттардың бірі. Алты түркі тілдес елдің астаналарының
азаматтарына жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша туризм
халықаралық қатынастарды дамыту үшін басым бағыттардың бірі
болып табылатынын көреміз. Респонденттер елдердің негізгі көрікті
жерлері туралы хабардар, маңызды тарихи орындарға барғылары
келеді. Көп жағдайда Түркия сауалнамаға қатысушылар үшін саяхат
үшін тартымды болып табылады. БҰҰ (UNWTO)1, Дүниежүзілік
туристік ұйымының мәліметтері бойынша, Түркия 2017 жылы
туристердің келуі бойынша әлемде алтыншы орынға ие болды. Елге
39,9 миллион шетелдік туристер келді.
Респонденттер негізгі халықаралық институттардың: Түркі
кеңесі, ТҮРКСОЙ, TURKPA, Халықаралық Түркі академиясы,
МИРАС мәдени мұрасы туралы хабардар екендіктерін білдірді.
Жібек жолының Экономикалық Белдеуі - көпжақты қарымқатынасты қалыптастыру үшін маңызды интеграциялық жоба,
респонденттерге таныс және олар оң бағаланады. Негізінен,
респонденттер жоба туралы ақпаратты дәстүрлі негізгі ақпарат
көздері болып табылатын жергілікті теледидар арналарынан алады.
1
http://www.trt.net.tr/russian/ekonomika/2018/02/23/turtsiia-stala-6-oi-v-mirie-stranoi-po-posieshchaiemostituristami-916885 (24 05 2018 қолжетімділік)
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Дастан Көшербаев
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясы Орталық Азия өңіріндегі этносаралық
және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының
жетекшісінің орынбасары, саяси ғылымдарының кандидаты
ЖОҒАРЫ БІЛІМ ҚЫТАЙдың «ЖҰМСАҚ КҮШІНІҢ»
ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
Аңдатпа. Мақалада автор жоғары білім «жұмсақ күштің»
негізінің құрамдас элементі ретінде қарастырылады. Мемлекеттің
оң имиджін қалыптастыру құралы ретінде ғана емес, сонымен
қатар осы елдің аймақтағы және жалпы әлемдегі экономикалықсаяси рөліне ықпал ететін фактор ретінде қарастырылады. «Жұмсақ
күш» тұжырымдамасы аясында білім беру «өзге» шет елдерге
«өздерінің» мәдени және рухани құндылықтарын насихаттау және
жылжыту бойынша тиімді құралдардың бірі болып табылады деген
ой ұсынылады.
Түйін сөздер: күш, Конфуций институты, сыртқы саясат, білім
миграциясы.
Дастан Кошербаев
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ
СИЛЫ» КИТАЯ
Аннотация. В представленной статье высшее образование
рассматривается автором как составной элемент основы «мягкой
силы», в качестве не только инструмента для формирования
положительного имиджа государства, но и фактора, оказывающего
влияние на экономико-политическую роль данной страны в регионе
и в целом в мире. Предложена мысль о том, что в рамках концепции
«мягкой силы» образование является одним из эффективных
инструментов по пропаганде и продвижению «своих» культурных и
духовных ценностей «иным» зарубежным странам.
22

№3 (63) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

Ключевые слова: мягкая сила, Институт Конфуция, внешняя
политика, образовательная миграция.
Dastan Kosherbayev
HIGHER EDUCATION AS A TOOL OF CHINA’S «SOFT
POWER»
Abstract. In this article, higher education is considered as an integral
part of the basis of soft power, not only as a tool for the formation of a
positive image of the state, but also a factor influencing the economic
and political role of this country in the region and globally. The idea
is suggested that within the framework of the concept of «soft power»
education is one of the effective tools to promote and advance «their»
cultural and spiritual values to «other» foreign countries.
Keywords: soft Power, Confucius Institute, Foreign Policy, Educational
Migration.
Кіріспе
Қазақстан Республикасымен шектескен мемлекеттердің ішінде
Қытай Халық Республикасы экономикалық тұрғыдан әлемді
мойындатқан мемлекет. Ежелден көршілес мемлекетпен ортақ
шекарамыздың ұзындығы 1700 шақырымды құрайды. Тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарынан бастап екі ел арасында саяси, экономикалық,
мәдени-ғылыми байланыстар қарқынды даму үстінде. Мемлекет
басшысы Қ.К. Тоқаев атап өткендей «Тәуелсіздік жылдары Қытай
Қазақстанға 20 миллиард долларға жуық инвестиция салды». Және
«Қытай – Қазақстанның сыртқы сауда және экономика саласындағы
аса ірі серіктестерінің бірі» екендігіне баса назар аударды.
Қытай әлемді бес мың жылдық тарихымен ғана емес, сонымен
қатар, экономикалық және әскери қарқынымен таңқалдыруда.
Әсіресе Дэн Сяопинның «сыртқа есік ашу» реформасынан бастау
алған Қытайдың күшейуі тек іргелес жатқан елдерден бөлек,
мұхиттың арғы бетінде жатқан елдердің үрейін туғызуда. Сонымен
қатар, қаржылық ықпалын тиімді пайдалану арқылы ғана емес,
жоғары білім жүйесін бәсекеге қабілетті және өзгелерге тартымды
ете алуының арқасында халықаралық қатынастарда жетекші
ойыншыға айналып отыр.
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Негізгі бөлім
Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап саяси терминологияға
«жұмсақ күш» ұғымы енді. Гарвард университетінің профессоры
Джозеф Най өзінің 1990 жылы жарық көрген «Bound to Lead:
The Changing Nature of American Power» атты еңбегінде «жұмсақ
күш» терминін алғаш рет айналымға енгізді. Бүгінгі таңда бүкіл
дерлік мемлекеттер өздерінің сыртқы саясатында «жұмсақ күш»
тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып қадамдар жасауда.
Бес мың жылдық тарихы бар Қытай үшін «жұмсақ күш» саясатын
жаңа тың дүние емес. Қытай өзінің даму тарихында «жұмсақ
күш» саясаты шекаралас елдерге қатысты жақсы қолдана білген.
Бүгін де, «Жылы шырай дипломатия», «Жариялық дипломатия»,
«Татукөршілік дипломатия» секілді жаңа саяси бастамалардың
арқасында Қытай әлемдік экономикада үстемдікке ие болып қана
қоймай, аймақтық көшбасшыға айналып отыр.
Бүгінгі экономикалық бақталастық заманында «жұмсақ күш»
саясатының тиімділігін арттыруда білім беру жүйесінің ролі
зор екендігін түсінген Қытай әлемдік білім беру жүйесінде көш
керуен алда келе жатқан елдердің тәжірибиесі саралай отырып,
оқу жүйесінде байыпты өзгерістер жасаған болатын. Байыпты
реформалардың арқасында Қытайдың жоғары оқу орындары
ел экономикасын жаңа деңгейге көтеруге және бүкіл білім беру
жүйесінің жаңаруына ұйытқы болды.
Мәліметтерге сүйенсек 2014 жылы әлемнің 203 мемлекетінен
377 054 шетелдік жастар Қытайда білім алса, 2018 жылдың
басында олардың қатары 196 мемлекеттен келген 492 185 шетелдік
студенттермен толыққан (1-кесте). Аталмыш студенттердің 12,81%
(63 041) Қытай үкіметінің қаржыландырумен білім алуда [1].
1-кесте. Елдер бойынша Қытайда білім алушы шетелдік
студенттердің саны
№

Елдер

Саны

1

Оңтүстік Корея

50600

2

Таиланд

28608

3

Пәкістан

28023

4

Үндістан

23198

5

АҚШ

20996

Әлем жастарын Қытай университеттері жоғары білім сапасы мен
қатар халықаралық рейтингтерге кіруімен қызықтыруда. Мәселен,
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Қытайдың 38 университеті «QS ranking» әлемдік рейтингісінде
жайғасса, 44-і жоғарғы оқу орының топ-500 кіреді [2]. Және де
Қытай үкіметі тарапынан қаржыландыру жақсы жолға қойылған.
Мұның үстіне Қытай ЖОО-да зерттеу жұмыстары жасалады, бұл
болашағы зор студенттер мен аспиранттарды өз экономикасына
жаңа технологиялар мен идеялардың келуіне жол ашады. Мәселен,
2018 жылы шетелдік студенттердің 25 618 докторантураға, 59 444
магистратураға түскен[1].
Қытай өзінің білім жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
арқылы өзге елдермен мәдени алмасу мен өзара ынтымақтастық
қатынастарды қалыптастыруға және оны одан әрі тереңдете түсуде
пайдалануда. Әсіресе көршілес елдермен ынтымақтастық саясатын
дамытуда қолданылуда.
Қазақстандық жастардың да Қытайда білім алуға деген
құштарлығы жыл санап артуда. Әсіресе соңғы он жылда бұл үдеріс
күшейе түсуде. Егер 2010 жылы Қытайда 7 874 қазақстандық
жастар білім алса [3], 2014 жылы 11 764 студентті құрады [4].
Ал 2018 жылдың мамыр айында, ҚР жоғары оқу орындарының
қауымдастығының төрағасы Р.А. Алшановтың мәлімдеуінше, ҚХР
ЖОО-да 17 600 қазақстандық студент білім алуда [5].
Тіптен Орталық Азия елдерінің басым көпшілік жастары
эмиграция елі ретінде Қытайды таңдаған (2-кесте). Қазақстан
жастары үшін негізгі бестікке кіретін елдер: Ресей (54,7%), Еуропа
елдері (12,3%), АҚШ (9,4%) және Канада мен Қытай (3,8%).
2-кесте. Орталық Азия елдері жастарының қайда көшуді
жоспарлайсыз деген сұраққа жауабы [7].
№

Жауап нұсқалары

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ресей
Қытай
АҚШ
Канада
Еуропа елдері
Түркия
Оңтүстік Корея
Австралия
Сингапур
Пәкістан
ТМД елдері
БАӘ
Қазақстан

&

Қазақстан

Қырғызстан

Тажікстан

Өзбекстан

54,7
3,8
9,4
3,8
12,3
2,8
1,9
0,9
0,9
-

41,8
3,5
22,7
1,4
10,6
3,5
2,8
0,7
2,1
3,5
4,3

64,4
6,7
5,6
738
2,2
2,2
1,1
2,2

32,3
1,5
13,8
15,4
3,1
6,2
7,7
18,5
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№

Жауап нұсқалары

14
15
16

Бангладеш
Англия
Иран
Жауап беруге
қиналамын/Жауап жоқ

Қазақстан

Қырғызстан

Тажікстан

Өзбекстан

9,4

3,1

1,1
1,1
5,6

1,5
-

100

100

100

100

Жастардың елден кетулерінің себептерінің негізгілерінің бірі
ретінде білім алуды атаған (3-кесте). Байқайтынымыз, бүгінгі бәсеке
заманында ғылым мен техниканы жетілдірмей қатарға қосылу, шын
мәнінде тәуелсіз ел болу мүмкін емес. Ғылым адамзат өмірінің ең
шешуші факторына айналды. Бүгінгі күні елдің шаруашылығын,
мәдениетін, оның қорғаныс қабілетін жан-жақты дамыған ғылым
ғана қамтамасыз ете алады. Ғылым мен жоғары білім жүйемізді
жетілдірмей адами капиталымызды қалыптастыра алмаймыз.
Есімі әлемге әйгілі испандық философ және мәдениеттанушы
X. Ортега-и-Гассет «Миссия университета» еңбегінде университет
интеллектуалды элитаны тәрбиелеу орталығы дейді. Яғни жоғары
оқу орындар ұлттың интеллектуалды элитасын қалыптастыратын
бірден-бір негізгі көз.
3-кесте. Орталық Азия елдері жастарының елден көшу
себептері [6].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жауап нұсқалары
Материалдық себептері
Қауіпсіздік
Өмір сапасы
Жеке себептері
Білім беру
Мансап
Нашар экология
Межэтникалық
жанжалдар
Туризм, саяхат
Жауап беруге
қиналамын/Жауап жоқ

Қазақстан
10,4
3,8
29,2
32,1
14,2
19,8
0,9
1,9

Қырғызстан
41,1
2,1
44,7
12,8
9,9
5,7
-

Тажікстан
21,1
1,1
28,9
16,7
24,4
7,8
-

Өзбекстан
18,5
7,7
36,9
26,2
26,2
-

2,8

-

2,2
2,2

6,2

100

100

100

100

Қытай аймақтық экономикадағы үстемділігі мен ықпалын
сақтап қалуда және Орталық Азия елдерінде кеңдеп етек алған
«синофобиямен» күресте «жұмсақ күш» құралы ретінде Конфуций
институттарын кеңдеп қолдануда.
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Конфуций институттарының басты мақсаты – Қытайдың мәдениеті
мен құндылықтарын тарат, қытай тілін шетелдерде насихаттау және
әлемде қытайға қатысты жағымды пікірді қалыптастыру.
1987 жылы ҚХР үкіметі қытай тілі мен мәдениетін әлемге
таратумен және
ұйымдастырумен айналысатын «Hanban»
мемлекеттік Кеңсесін құрады. Осы мекеме аясында Конфуций
институты алғаш рет 2004 жылы Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул
қаласында ашылған болатын. Ал 2017 жылдың қыркүйек айында
әлемнің 142 мемлекетінде 516 Конфуций институты мен 1 076
Конфуций сыныптары ашылған. Жалпы тыңдаушыларының саны 7
млн. адамды құраған [7].
Орталық Азия елдерінде оннан астам Конфуций институттары
мен Конфуций сыныптары жұмыс жасайды. Бүгінгі күннің өзінде
Қазақстанда университеттер жанынан ашылған бес Конфуций
институттары жұмыс жасайды. Олар Л.Н. Гумилов атындағы
Евразия ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университеті мен Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университеті, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық
институты, Қарағанды Мемлекеттік техникалық университеті. Бұдан
бөлек жоғары оқу орындарында қытай тілінің мамандары мен шет
тілі ретінде қосымша оқытылуда.
Жыл санап қытай тілін үйренуге деген қажеттілік арта түсері
сөзсіз. Бұған «Белдеу және жол» жобасы да өзіндік ықпалын тигізуде.
«Белдеу және жол» жобасына әлемнің 69 елі қатысатын, яғни әлем
тұрғындарының 70 пайызын қамтыған қаржы көлемі $4 триллион
құрайтын мегажоба. Яғни, Қытай мен Қазақстан арасындағы
сауда-экономикалық қатынастардың одан әрі дами түсетіні анық.
Бұл дегеніміз «Белдеу және жол» бойында өндіріс, сауда, қызмет
көрсету саласы рөлінің арта түсуіне байланысты сапалы мамандарға
деген сұранысты арттыра түседі. Қазақстан мен Қытай арасындағы
экономикалық, саяси және мәдени байланыстар тығыз бола түседі.
Қорытындылар
Аз уақыттың ішінде Қытай ғылым мен білімді импорттаушы
елден жаңашыл ғылыми технологияларды экспорттаушы елге
айналды. Сол себепті де «Қытай қаупі» әлі де көптеген елдерге
маза бермеуде. Бұл бірқатар елдерде Конфуций институттары
мен Конфуций сыныптарының жұмысын «Қытай идеологиясын
итермелегені» үшін деген айыппен шектеуге немесе жабуға дейін
әкелді. Мәселен, АҚШ, Ресей, Швеция және т.б. мемлекеттер ұлттық
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қауіпсіздіктерін қорғау саясаты деген желеумен Қытайдың ғылыми
технологиялық экспансиясына тосқауыл қоймақ. Соған қарамастан
Қытай Халық Республикасы «жұмсақ күш» қолдану стратегиясын
әрі өрбітуде. Экономикалық және саяси тұрғыдан Қытай күшейген
сайын – әлемдік ықпалы арта түсетіні сөзсіз.
Осы тұста жастарымызды, жалпы қоғамды Қытайдың мәдени
ықпалынан қорғаудағы және тең саяси әріптестік құрудағы басты
құрал – адам капиталды дамыту. Адами капиталдың дамуы –
Қазақстан үшін стратегиялық міндетке айналуы керек. Бәсекеге
қабілетті жоғары білім жүйемізді бүгінгі заман талаптарына сай
жасақтасақ, ХХІ ғасырдың сын-қатерлеріне төтеп бере алатын
және елінің мақсат-мүддесін алдыңғы орынға қоятын патриоттарды
тәрбиелей аламыз. Тек, сонда ғана өзінің дербес ұлттық рухы,
мәдениеті, тарихы, санасы дамып жетілген өркениетті ұлт есебінде
жалпы адамзаттың ұлы көшіне ілесіп, басқа мемлекеттермен терезесі
тең мемлекет ретінде иық тірестіре аламыз.
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Жанбол Жылбаев1, Толқын Бәлкен2, Манара Адамова3
Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының
президенті, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор
2
Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы,
үштілді білім беруді дамыту орталығының аға ғылыми
қызметкері, педагогика ғылымдарының магистрі
3
Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы,
орта білім беруді дамыту орталығының директоры, физика
пәнінің жоғары санатты мұғалімі
1

ӘЛЕМДІК ЗАМАНАУИ ҮДЕРІСТЕРДІҢ
ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ
Аңдатпа. Әлемдік деңгейдегі заманауи үдерістердің отандық
білім беру саласына әсері қоғамды алаңдатады. Қоғамның ең
басты байлығы адами капиталды қалыптастырудағы заманауи және
сапалы білім берудің орыны ерекше екені белгілі. Бұл бағытта орта
білім беру жүйесінде жүзеге асырылып жатырған білім мазмұнын
жаңарту, білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалау
тәсілдерін өзгерту, жалпы білім беретін мектептердегі инклюзивті
оқыту және т.б. шаралар қазіргі қоғам үшін маңызды мәселелердің
қатарына кіреді.
Түйін сөздер: Білім беру, орта білім беру жүйесі, білім мазмұнын
жаңарту, білім берудегі қолжетімділік, инклюзивті білім беру
Жанбол Жылбаев, Толқын Бәлкен, Манара Адамова
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Влияние современных мировых тенденций на
отечественную систему образования вызывает озабоченность
общественности. Как известно, современное и качественное
образование играет ведущую роль в процессе формирования
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человеческого капитала, являющегося главным богатством любого
общества. Также для развития современного общества имеет
важное значение реализация таких процессов в системе среднего
образования, как обновление содержания образования, изменение
подходов к контролю и оценке учебных достижений обучающихся,
инклюзивное обучение в общеобразовательных школах и другие.
Ключевые слова: Образование, система среднего образования,
обновление содержания образования, доступность образования,
инклюзивное образование
Zhanbol Zhylbayev, Tolkyn Balken, Manara Adamova
CONTEMPORARY GLOBAL PROCESSES IMPACT ON
SECONDARY EDUCATION
Abstract. The impact of modern world trends on the domestic
education system is of concern to the public. As is known, modern and
high-quality education plays a leading role in the formation of human
capital, which is the main wealth of any society. Also important for the
development of modern society is the implementation of such processes
in the secondary education system as updating the content of education,
changing approaches to monitoring and evaluation of educational
achievements of students, inclusive education in secondary schools and
others.
Key words: Education, secondary education system, updating the
content of education, accessibility of education, inclusive education
Әлем елдерінің көпшілігі ұлттық білім беруді реформалаудың
басым мақсаттарының бірі ретінде жалпы орта білім беруді
жаңғырту қажеттілігін мойындады, өйткені жалпы білім беретін
мектептің тиімділігі кез келген елдің даму дәрежесінің, оның
әлеуметтік-экономикалық әлеуеті мен халықаралық беделінің
маңызды көрсеткіші болып табылады. Заманауи мектеп білімі қазіргі
қоғамның қажеттіліктеріне сай болуы тиіс. Адамдардың, әсіресе
мектеп жасындағы білім алушылардың, шығармашылық әлеуетінің
мүмкіндіктерін ашу арқылы қазіргі қоғамда туындап, саны жағынан
күннен-күнге еселеніп келе жатқан мәселелердің шешімін табу
жолдары қарастырылады.
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Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер өскелең ұрпақты
оқыту мен тәрбиелеудің жаңа параметрлерін белгілеп, білімнің
университеттік білімге дейінгі деңгейіне жаңа талаптар қояды және
оқытудың дәстүрлі әдістерін түбегейлі қайта қарауды талап етеді.
Қазіргі уақытта елімізде экономика мен қоғамдық өмірдің барлық
салаларында орын тапқан түбегейлі өзгерістерге сай білім саласын
жаңғыртуды жүзеге асыруда жалпы орта білім беру жүйесінің орны
ерекше, оны жаңғырту ұлттық білім беруді реформалаудың басым
мақсаттарының бірі болып табылады.
Көптеген отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері
Қазақстанның білім беру жүйесін, оның ішінде орта білімнің
даму тарихын зерттеуге арналған. Атап айтсақ, А.Е. Алекторов,
А.В. Васильев, С.И. Граминицкий, Н.М. Бобровниковтардың
еңбектері кеңес дәуіріне дейінгі кезеңді зерттеуге арналса, К.Б.
Бержанов, Г.К. Задорожный, О.Д. Мукаева, А.С. Сатдыков,
А.И.Сембаев, Р.Б. Сүлейменов, Т.Т. Тәжібаев, Г.М. Храпченков,
В.Г. Храпченковтардың еңбектері Қазақстан білім беру саласының
Кеңес дәуірі кезеңінде дамуын және посткеңестік кезеңді зерттеуге
арналған [1].
Қазақстандағы жалпы орта білімнің дамуын үш кезеңге бөліп
қарастыруға болады: революцияға дейінгі (1786 – 1917 жж.), Кеңес
дәуірі (1917 – 1991 жж.) және посткеңестік (1991 жылдан қазіргі
уақытқа дейін). Кезеңдердің жігін белгілеу критерийі қоғамдық
идеалдың ауысуы болып табылады, оның негізін әлеуметтікэкономикалық, тарихи, саяси және әлеуметтік-мәдени өзгерістер
динамикасының заңдылықтары құрайды [1] .
Тарихи деректер бойынша қазақ даласындағы алғашқы зайырлы
мектептердің пайда болуын орыс патшалығының қоныс аудару
саясатымен, үкіметтік орыс-қазақ мектептерінің ашылуымен
байланыстырады.
Зайырлы қазақ мектебінің тарихында ағартушы ғалым, өз
заманының ұстазы, педагог Ы. Алтынсаринның өзіндік рөлі
болғаны белгілі. Оның еңбектерін зерделеу Ы. Алтынсаринның
техникалық, ауыл шаруашылық және әйелдер мектептерін ашудағы
көтерген мәселелері дала өркениеті үшін маңызды болғанын
көрсетеді. 1888 жылдан бастап Ырғыздағы әйелдер гимназиясына
Ы.Алтынсаринның және жергілікті ұлт өкілдерінің ықпалы
бойынша қазақ қыздарын қабылдап, оқыта бастаған. Ы. Алтынсарин
екі кластық орыс-қазақ училищесі оқу процесінің жоспарын
жасағанда, сол кездегі орталау дәрежедегі орыс мектептерінің оқу
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бағдарламасын басшылыққа алған. Қыздар мектебінің оқу жүйесін
де сол ізбен құрған, яғни мектепте әліппе, география, бөлшекке
дейінгі арифметика, сызу, қысқаша орыс тарихы, жаратылыс
тану сабақтары оқытылған. Мұнда қыздарды машинкамен іс тігу
өнеріне де үйреткен. Қазақ даласындағы алғашқы кітапханалардың
ашылуына да ағартушы ғалым Ы. Алтынсаринның ықпалы болғаны
туралы деректер де кездеседі. 300 кітаптан құралған алғашқы
кітапхана 1883 жылы Ырғыз қаласындағы мектеп жанында ашылып
жұмыс жасай бастаған [2,3].
Революцияға дейінгі Қазақстанда білім беру мекемелерінің негізгі
түрі бастауыш мектеп. Бұл мектептерде оқу мерзімі мен оқыту
мазмұны әртүрлі болған. Ең көп тарағандары бір және екі сыныпты
халық училищелері және қалалық училищелер болды.
Қазан төңкерісінен кейін республикада қысқа мерзімде
сол уақыттың әлемдік стандарттарына сай болған білім беру
инфрақұрылымы қалыптасты. Елімізде жалпы орта білім беру
жүйесінің ары қарай қалыптасуы Кеңес өкіметі жағдайында
жүргізіліп, кеңестік принциптерге сай мемлекеттік және қоғамдық
сипатта болып, қолжетімділік, тегін, жалпыға бірдей, жоспарлылық
принциптеріне негізделді.
Кеңестік білім беру жүйесінің бір бөлігі ретінде Қазақстандағы
жалпы орта білімнің бірқатар кемшіліктері де болған. Атап айтсақ,
ұлттық ерекшеліктің жоғалуы, формализм, оқу-тәрбие процесінің
басымдықпен идеологиялануы. КСРО-ның ыдырауына байланысты
ХХ ғасырдың 90-жылдарында Қазақстанда ұлттық ерекшеліктерді
ескере отырып, мектеп жүйесін қайта құру қажеттілігі туындады.
Кеңестік дәуірден кейінгі кезеңде республиканың жалпы орта білім
беру жүйесінде кең ауқымды реформалау басталды. Оның мақсаты
кеңестік мектептің жетістіктерін сақтай отырып, білім беру жүйесін
ары қарай дамыту үшін жағдай жасау. Қазіргі уақытта жалпы орта
білім беру жүйесі елдегі үздіксіз білім беру жүйесінің негізгі буыны
бола отырып, біртұтас, динамикалық, балаларды тәрбиелеу және
оқытудың ұйымдастырылған жүйесі болып табылады.
Кеңестік дәуірден кейінгі кезең КСРО-ның ыдырауымен
және осыған байланысты бірыңғай білім беру кеңістігінің тарай
бастауымен сипатталады. 1992 жылдан бастап Тәуелсіз мемлекетте
білім беру жүйесін одан әрі дамыту үшін қайта құру қажеттілігі
туындады. Осы кезеңде жалпы орта білім беру жүйесінде
инновациялық мектептердің, жеке мектептердің, гимназиялар
мен лицейлердің дамуына байланысты елеулі өзгерістер болды.
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Мектеп-кешендер, бейіндік мектептер, дарынды балаларға арналған
мектептер, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, сондай-ақ
қазақ-түрік лицейлері (қазір Білім инновация лицейлері), Haileybury,
«Мирас», «Нұр Орда», Қазақстан-Америка мектептері сияқты
мемлекетаралық деңгейде құрылған жаңа типтегі және жаңа үлгідегі
мектептердің ашылуы арқылы орта білім беру мекемелерінің
вариативтілігіне қол жеткізілді.
Орта білім беру жүйесінің қалыптасуына жаңа серпін әкелген
«Назарбаев зияткерлік мектептері» әлемдік үздік тәжірибелерді
орта білім беру саласына, жалпы білім беретін мектептерге енгізуде
жетекші рөл атқарып келеді.
Орта білім беру жүйесін реформалау әлемдік педагогикалық
тәжірибені игерумен қатар әлемдік білім беру кеңістігіне біртіндеп
кіру мақсатын көздейді, оқыту мақсаттарына, мазмұнына,
нысандары мен мерзімдеріне қатысты нақты өзгерістерді болжайды.
Идеологиялық және әлеуметтік бағдарлардың ауысуы білім
берудің жаңа парадигмасын іздестіруге себеп болды. Білім берудің
жаңа парадигмасының негізінде адамның өзін-өзі дамыту, өмір
бойы өзін-өзі жетілдіру және өзбетінше білім алу қабілеттеріне
дағдыландыру сияқты өзін-өзі бағалау принципі жатыр. Соңғы
уақытта қабылданған білім берудің мемлекеттік және өңірлік
бағдарламалары мен тұжырымдамалары білім мазмұны мен
оқытуды ұйымдастыру тәсілдерін өзгертуді талап ететін білім
беру сапасын арттыру проблемасын шешуге, мектеп құрылымын
өзгертуге, критериалды бағалау жүйесін енгізуге, мектеп пен білім
беруді басқару органдарының өзара әрекеттесу жүйесін жетілдіруге
бағытталған.
Білім беру саласындағы жаңа бағыттар мен тұжырымдамалардың
пайда болуы жалпы орта білім беру жүйесінің базистік негіздеріне,
әдіснамасына қатысты кең ауқымды өзгерістердің қажеттілігін
көрсетті. Бұл өзгерістер «гуманистік парадигма» негізінде білім беру
мазмұнының жүйелі өзгеруіне, жаңартудың логикалық-әдіснамалық
негіздерін анықтауға, білім берудің жаңа философиясын әзірлеуге
бағытталған. Қоғамдық сананы жаңғыртумен қатар жүріп жатқан
ауқымды өзгерістер оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға жаңа
талаптар қояды, ондағы негізгі мәселе – жалпы адами, ұлттық
құндылықтар мен көзқарастары қалыптасқан, қоғамның зияткерлік,
шығармашылық күші ретінде тәрбиелеу арқылы, жастардың қазіргі
заманда өз орнын анықтай отырып, келешекке саналы қадам
жасауына ықпал ету.
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Қазіргі заманауи мектептің алдында тұрған міндет – жаңа
заман талаптарына қарай бейімделген, қоғамға деген азаматтық
көзқарасы бар, отаншыл, халықтар арасындағы ынтымақтастық
пен ұлттық құндылықтарды үйлесімді қадірлей алатын, мәдениет
пен табиғаттың қорғаушысы, ашықтық пен демократияны терең
түсінетін, ақпараттық және тілдік құзіреттіліктері жоғары дамыған,
ойы мен білімі үнемі ізденісте болатын адамгершілігі мен тәрбиесі
мол қоғам мүшесін қалыптастыру болып табылады.
Қазіргі уақытта орта білім беру жүйесінде жүзеге асырылып
жатырған басты шаралардың бірі – білім мазмұнын жаңартудың
басты көздеген мақсаты, бұл жас жеткіншектерге он бір жыл бойы
білім мен ғылымның негіздерін үйрететін орта мектептің білім
мазмұнын, оқу-тәрбие жұмысын заман талабына бейімдеу (1- сурет).

1-сурет. Білім беру мазмұнын жаңарту парадигмалары
Бұл бағытта Қазақстанның білім беру жүйесін қалыптастыруға
тоқсан жылдан бері қызмет етіп келе жатырған Ы. Алтынсарин
атындағы ұлттық білім академиясының тарапынан бірқатар ісшаралар атқарылғанына тоқталып кетуге болады.
Бүгінгі күні 2016 жылы басталған орта білім мазмұнын
жаңарту процесі аяқталып келеді. Назарбаев зияткерлік мектебінің
тәжірибесін негізге ала отырып жүргізілген білім мазмұнын жаңарту
аясында жалпы білім беретін орта мектептердегі оқу-тәрбие
процесіне бірқатар жаңалықтар енгізілді.
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Біріншіден, оқыту жүйесінде ұзақ жылдар бойы қалыптасып
қалған «мұғалімнен – оқушыға» ұстанымына деген көзқарас
өзгере бастады. Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы
болып келсе, қазір оқушының өздігінен ілім-білім іздейтін жеке
тұлға екендігіне ерекше мән беріле бастады. Қазіргі орта білім
беру жүйесі, мектептегі оқыту процесі мен білім мазмұны білім
алушы - оқушының заман талабына сай сұранысын қамтамасыз
етуге бағыттала бастады. Бұл «оқушыдан – мұғалімге – оқушыға»
ұстанымында білім мазмұнының теориялық негіздерін іс-жүзінде
қолдана білуге ерекше көңіл бөлінеді, оқушы өз алған білімінің
кейін пайдаға асатынына, оны іс-жүзінде қолдана білетініне сенімді
болуы қажет. Әрине, білім мазмұнын жаңартуда ғылым мен білімнің
фундаменталдық негіздері өзгермейтіні белгілі, бірақ, мектеп
курсына арналған пәннің мазмұны өзгереді, мысалы математика
пәні бойынша енгізілетін өзгерістерде оқушының күнделікті
өміріне, өмір сүру ортасына бейімделген қолданбалы бағыттағы
тақырыптар мен есептер басымдыққа ие. Оқушының іс-әрекеттегі
сауаттылығы (функциональная грамотность) басты назарда болады.
Білім алушылардың жаратылыстану-математикалық сауаттылығын,
қаржылық сауаттылығын және алған білімдерін практикада қолдану
қабілетін бағалау үшін өткізілетін PISA және TIMSS халықаралық
зерттеулерінің нәтижелері де есте сақтау мектебінен белсенді
мектепке жылдам көшу қажеттілігін айқын көрсетіп отыр.
Осындай мәселелерге байланысты, білім беру стандарттарын,
пәндер бойынша оқу бағдарламаларын жасауда көптеген жаңа әдістәсілдерді қолдануға тура келді. Оқыту процесін ұйымдастыруда да
жаңа тәсілдер қолданыла бастады. Оқушылардың коммуникациялық
құзіреттіліктерін дамыту, өзара қарым-қатынасы, бір-бірімен
араласа білуі, сыныптың, мектептің, ұжымның көлемінде ғана емес
әртүрлі әлеуметтік топтарда өзін-өзі жоғалтып алмай еркін сезінуін
қалыптастыру мақсатында топтық ұйымдастыру жұмыстары
кеңінен қолданыла бастады. Оқушыларды сыныптағы отыру,
жүріп-тұру тәртібінде де еркіндік пайда болды. Сабақ барысында
мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланысқа, яғни оқушының
сұранысы, қажеттілігі, көңіл-күйі үнемі ескеріліп отыруға барынша
назар аударылатын болды. Кері байланысты қамтамасыз ететін әдістәсілдер мен құралдарды (смайликтер, жестикуляция және т.б.)
кеңінен қолданыла бастады.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалаудағы
өзгерістер де біртіндеп жүзеге асып келе жатыр. Жалпы, отандық
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білім беру жүйесінде ұзақ уақыт бойы қолданылып келген бес
баллдық бағалау жүйесінің әлемдік білім кеңістігіне бейімделуде
қаншалықты қолайлы екендігін бағалау күрделі мәселе. Бірақ, алғаш
рет 2011 жылдан бастап енгізілген кредиттік оқыту жүйесі мен 100
баллдық бағалаудың тиімділігін жоғары оқу орындарында болашақ
мамандарды даярлау процесі дәлелдеп отыр. Қазір бұл жүйе жоғары
оқу орындарында академиялық ұтқырлықты, қосдипломды білім
бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етіп отырғаны белгілі.
Орта білім беру жүйесіне енгізіліп отырған критериалды
бағалаудың да ең басты мақсаты оқушының біліміндегі кемшін
тұстарды дер кезінде анықтап жөндеп отыру және ол мұғалімнің
көрсетуі бойынша емес, оқушының өз тарапынан болатын белсенді
әрекетінің арқасында жүзеге асуы керек екенін тәжірибе көрсетіп
отыр (2- сурет). Бұл бағытта қиындықтар да жоқ емес, қандай да
болмасын қалыптасқан бағалау жүйесін өзгерту қай салада болмасын
оңай шешілетін мәселе емес.

2-сурет. Критериалды бағалау жүйесінің қызметі
Қазіргі
уақыттағы
жағдай,
білім
беру
процесіндегі
қалыптастырушы (формативтік) және жиынтық (суммативтік)
бағалаулардың өз мағынасында және тиімді қолданылуы бұл
жүйені білім алушылар мен ата-аналардың, мұғалімдер мен білім
беру саласындағы қызметкерлердің терең түсініп, жалпы қоғамның
қабылдауына байланысты екендігін және ол үшін біршама уақыттың
қажеттілігін байқатып отыр.
Қазақстанның білім беру жүйесіндегі аса маңызды мәселелердің
бірі – орта білім алуға деген қолжетімділікті қамтамасыз ету.
ХХ ғасырдың 80 жылдарының соңы мүмкіндігі шектеулі
балаларға қатысты көзқарастардың өзгеруіне ықпал ететін бірқатар
халықаралық құжаттардың қабылдануымен сипатталды. 1989 жылы
БҰҰ Бас Ассамблеясы Бала құқықтары туралы конвенцияны 193 ел
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қол қойып бірауыздан қабылдады. Конвенцияның жиырма төртінші
бабына сәйкес білім беру құқығын жүзеге асыру үшін Конвенцияға
қатысушы мемлекеттер барлық деңгейлерде инклюзивтік білім
беруді қамтамасыз етуге міндеттемелер қабылдайды және
азаматтардың қажеттілігіне қарай өмір бойы оқуға немесе үзіліссіз
білім алуға деген ұмтылыстарын қолдайды.
1994 жылы Саламанка қаласында (Испания) ЮНЕСКО
қамқорлығымен арнайы қажеттіліктері бар, мүмкіндігі шектеулі
адамдарға арналған Дүниежүзілік конференция өткізілді, онда
«инклюзия» термині енгізілді және инклюзивті білім беру
принциптері қабылданып жарияланды. Білім берудегі инклюзия
принциптері мүмкіндігі шектеулі балалардың мүддесін ғана емес,
ол барлық балалардың мүддесін тең қорғайды, қажетіне қарай
қолжетімді және сапалы білім алуға мүмкіндігі шектеулі бала да,
Қазақстанда өмір сүретін аз ұлттардың балалары да, дарынды бала
да, өзінің тарихи отанына қайтып оралған төте жазумен жазатын
бала да, бәрі бірдей тең құқылы.
Қазақстан мемлекеті бұл бағытта бірқатар халықаралық және
ұлттық заңнамалық нормаларды қабылдап, барлық балалар үшін
білім алу құқығына кепілдік беріп міндеттемелер қабылдады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына өзгерістер
енгізілді. «Білім туралы» Заңда «ерекше білім беруге қажеттілігі
бар адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты білім алуда
ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы
білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру
бағдарламаларын қажет ететін адамдар» - деп көрсетіліп, инклюзивті
білім берудің – ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке-дара
мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылардың білім
алуына тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс екені
айтылған. Білім беруде инклюзия принциптерін сақтау мектептің,
жалпы білу беру ұйымдарының қызметіне бірқатар өзгерістер
енгізуді талап етеді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2014 жылғы 19 желтоқсандағы №534 бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасында инклюзивтік білім беру жүйесін одан
әрі дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған іс-шаралар кешені»
аясында Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясында
жасақталған инклюзивті білім беруді дамыту орталығы Қазақстан
мектептеріне және басқа да білім беру ұйымдарына инклюзивті
білім беруді енгізуді үйлестіруші қызметін атқарды.

&

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

№3 (63) 2019

37

«Қазақстан Республикасында инклюзивтік білім беру жүйесін
одан әрі дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған іс-шаралар
кешенін» жүзеге асыру аясында салалық министрліктер, жергілікті
мемлекеттік органдар, барлық деңгейдегі білім беру ұйымдары,
Назарбаев университеті Жоғары білім беру мектебі (Nazarbayev
University Graduate School of Education), ғылыми-зерттеу ұйымдары,
үкіметтік емес ұйымдар және шетелдік қоғамдық ұйымдар
бірлесе отырып көптеген жұмыстар атқарылды: нормативтікқұқықтық құжаттар, білім беру ұйымдарында ерекше білім
беруге қажеттіліктері бар оқушылар үшін қолайлы жағдайлар
жасау мәселелерін шешу, оқыту процесін арнайы оқу-әдістемелік
құралдармен жабдықтау, педагог мамандарды психологиялық және
әдістемелік тұрғыдан даярлау, инклюзияға қатысты әрбір мәселенің
шешімін табуға байланысты ғылыми-зерттеулер, мониторингтер
жүргізу, инклюзивтік білім беру ұйымдарына әдістемелік қолдау
көрсететін ресурстық орталықтар ашу, инклюзивтік білім берудегі
тәжірибелерді тарату және т.б.
Жалпы әлемдік тәжірибе инклюзивті білім беру жүйесін
қалыптастырудың ұзақ жүретінін көрсетіп отыр. Бұл жылдары
жинақталған тәжірибе инклюзивті білім берудегі ең басты
мәселе ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды оқытуға
медициналық ұстаным тұрғысынан емес, қоғамдық – әлеуметтік
теңдік тұрғысынан қарау керек екенін көрсетті. Инклюзивті білім
берудің дамуы қоғамның үлкен қолдауын қажет етеді.
Ауыл мектебі мен қала мектебіндегі білім сапасының деңгейлерін
теңестіру де шешілуі қажет маңызды мәселе екенін еліміздің
Президенті Қ. Тоқаев өз жолдауында атап көрсетті [5].
Бұған дейін жүргізілген талдау қазақстандық және шетелдік
шағын комплектілі ауыл мектептерінің проблемаларының
ұқсастығын көрсеткен болатын. Олар: экономикалық және білім
беру тұрғысынан алғанда тиімділігінің төмендігі, оқу процесін
ұйымдастырудың күрделілігі, оқыту әдіснамасының жетіспеушілігі,
адами және білім беру ресурстарының тапшылығы.
Еліміздегі шағын жинақты мектептердің жұмысын оңтайлы
ұйымдастыруда әр өңірдің өзіне тән ерекшелігі бар. Қазіргі
кезде ауылдық шағын мектепті дамыту мәселесі жинақталған
проблемаларды шешудің кешенді тәсілін қажет етеді және ол
өңірлік факторларға тәуелді. Ондағы білім алушылардың саны өте
аз болса да, шағын жинақты мектептерді сақтап қалу, бұл біздің
еліміздің жағдайында шекара аумағындағы ауылдық елді мекендерді
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дамытудың қажеттілігімен байланысты. Демек, жергілікті билік
органдары ауыл мектептерін дамытуға барлық құрылымдарды тарту
шараларын қолға алуы тиіс, олар шағын жинақты ауыл мектептерінің
орналасуының аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып, вариативті
дамыту стратегияларын әзірлеуге қатыса алатын ұйымдар болуы
қажет. Бірлескен жоспар негізінде олар шағын жинақты мектептерді
қолдау бойынша аймақтық кешенді бағдарлама әзірлеуі және оны
аймақтың даму индикаторына қосуы қажет. Себебі, білім беру
жүйесінің құрылымдары білім беру ұйымдарындағы оқыту процесін
жүзеге асыруда оларды тек оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз
етіп отыруға құзырлы. Еліміздің шағын жинақты мектептерінің
жұмыс ерекшеліктерінің бірі, ондағы әртүрлі жастағы оқушылардың
біріктірілген сыныптарға топтастырылып оқытылуы. Бұл ерекшелік
оқу процесін жетілдіру бойынша нақты шараларды қолға алуды
қажет етеді.
Ауыл мектебі, бір жағынан, ауыл өмірінде болып жатқан
өзгерістерді, қиыншылықтарды жылдам сезінеді, екінші жағынан
мектептің өзі ауылдың әлеуметтік мәселелерін шешуде елеулі әсер
етуге, қоғамдық ортада болып жатқан оқиғаларға жылдам жауап
беруге мүмкіндігі бар. Мектептің дамуы оның әлеуметтік қоршаған
ортасына, ауылдық социумның тәрбиелік әлеуетіне байланысты.
Мектеп бұл жағдайда ең жақсы прогрессивтік идеяларды, дәстүрлерді
тасымалдаушы, олардың генераторы және трансформаторы болу
функциясын табысты атқара алады.
Қалалық мектепке қарағанда ауыл мектебінің әлеуметтік ортамен
өзара қарым-қатынас орнатуда мүмкіндігі әлдеқайда мол. Ортаның
талаптарын орындауға бейімделген немесе олармен тең қарымқатынаста болатын қалалық мектептен айырмашылығы ауыл мектебі
жақын орналасқан әлеуметтік ортаны өзіне ыңғайландырады, соның
арқасында ортаның тәрбиелеуші ретінде мүмкіндігін кіріктіре
отырып, оның ұйтқысына айналдырады.
Жаңа уақыт бізге жаңа сын-қатерлер тудырады. Олар
экономиканың шикізаттық моделі артықшылықтарының төмендеуі,
жаһандық экономикадағы протекционизмнің өсуі, цифрлық
қоғамның қарқынды дамуы, технологиялық парадигманың
ауысуы – бұның бәрі Қазақстаннан әлемде болып жатқан түбегейлі
өзгерістерге ден қоюды талап етеді. Бұл туралы Қазақстан
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспарында анық айтылған. Жоспарда Қазақстанның білім беру
жүйесінің алдына әлемдегі үздік білімге қол жеткізу мақсаты
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тұрғанына және осы бастаманың шеңберінде әлемдік үздік
тәжірибенің оң элементтерінің қолданыстағы мәдени-білім беру
модельдерімен және стандарттарымен синтезделуін қамтамасыз
етудің маңызы зор екеніне аса назар аударылған.
Аталған жоспардағы тағы да бір бастама – тілдік жаңғырту. Орта
білім берудің деңгейлерінде қазақ тілін үйретуді жаңаша тәсілдерді
қолдана отырып жоғары деңгейге көтеру маңызды шаралар
қатарына енеді. Жоғары деңгейде дамыған тілдік құзіреттерінің
болуы азаматтардың әлемдік кеңістікте өздерін еркін сезінудегі
және бәсекеге қабілетті болудағы басты шарттардың бірі екені
мәлім. Орта білім беру жүйесінде білім алушылар мен атааналардың қажеттіліктері, білім беру ұйымдарының мүмкіндіктері
мен ерекшеліктері ескеріле отырып шет тілдерін оқып-үйрену де
жан-жақты қарастырылуы қажет.
Сонымен қатар, орта білім беру жүйесін дамытудағы маңызды
мәселелердің қатарына әлемдік стандарттарға сәйкес орта мектептегі
оқу мерзімін ұлғайту, орта немесе жоғары сыныптардан бастап
міндетті бейіндік оқытуды енгізу де жатады.
Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы мектеп білімінің
дамуын әлемдік білім берудегі үдерістер контексінде қарастыру
керек. Бұл үдерістердің негізінде жаңғырту идеясы жатыр, демек
жалпы орта білім берудегі жаңалықтар мен өзгерістердің басты
мақсаты заман мен қоғам талабын қанағаттандыратындай мектептің
моделін қалыптастыру екені анық.
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ЗИЯТКЕРЛІК ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ САЛАСЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МИГРАЦИЯЛЫҚ ТРЕНДТЕР:
ЭКСПЕРТТІК САУАЛНАМАЛАРҒА ТАЛДАУ
Аңдатпа. Мақалада сараптамалық зерттеулер негізінде
Қазақстандағы
көші-қон
үдерістерінің
мәселелері
мен
тенденциялары талқыланып, сыртқы көші-қондың себептері мен
халықтың көші-қон қатынасы, білім беру жүйесінің тиімділігі және
оның көші-қон үдерісіне әсері талданады. Бұдан басқа, елдегі адам
капиталын дамыту шеңберінде зияткерлік көші-қонды қысқарту
жөнінде ұсынымдар берілді.
Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
2018-2020 жылдарға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру
шеңберінде № AR05136246 «Еліміздің интеллектуалдық әлеуетін
дамыту контексіндегі Қазақстан Республикасының көші-қон
саясатын жаңғырту» жобасы аясында дайындалды.
Түйін сөздер: зияткерлік көші-қон, сыртқы көші-қон, білім, кәсіп,
мамандықтар, университеттер.
Бауыржан Бокаев, Алуа Жолдыбалина
МИГРАЦИОННЫЕ
ТРЕНДЫ
В
КАЗАХСТАНЕ
В
КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА: АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ОПРОСОВ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы и тренды
миграционных процессов в Казахстане, на основе экспертных
опросов, также анализируются причины внешней миграции и
миграционные настроения населения, эффективность системы
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образования и ее влияние на миграционные процессы. Кроме того,
даны рекомендации по снижению интеллектуальной миграции в
рамках развития человеческого капитала в стране.
Статья подготовлена в рамках грантового финансирования
научных исследований Министерства образования и науки
Республики Казахстан на 2018–2020 гг. по проекту № АР05136246
«Модернизация миграционной политики Республики Казахстан в
контексте развития интеллектуального потенциала страны».
Ключевые слова: интеллектуальная миграция, внешняя миграция,
образование, профессии, специальности, ВУЗы.
Bauyrzhan Bokayev, Alua Zholdybalina
MIGRATION TRENDS IN KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT
OF INTELLECTUAL POTENTIAL DEVELOPMENT: ANALYSIS
OF EXPERT POLLS
Abstract. The article discusses issues and trends of migration
processes in Kazakhstan, on the basis of expert surveys, also analyzes the
causes of external migration and migration attitudes of the population,
the effectiveness of the education system and its impact on migration
processes. In addition, recommendations were given to reduce intellectual
migration in the framework of human capital development in the country.
The article was prepared within the framework of the grant financing
of scientific research of the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan for 2018–2020. project No. АР05136246
“Modernization of the migration policy of the Republic of Kazakhstan
in the context of the development of the country’s intellectual potential”.
Keywords: intellectual migration, external migration, education,
professions, specialties, universities.
Introduction
Today, migration is a growing concern for both the expert community
and the general population. As it is known, the out migration has certain
negative consequences, which affect the competitiveness, economic and
social stability of the state and, in general, the overall development of the
country. In recent years, Kazakhstan has been characterized by a negative migration balance, which indicates that the number of people leaving
the country outnumbers those entering the country. In this regard, it is
42
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of particular interest to study the causes and factors contributing to the
out migration, as well as the migration sentiments and aspirations of the
population of Kazakhstan, which is of particular importance in the framework of the implementation of policies to regulate migration flows and
development of countermeasures against external migration.
Methodology. Within the framework of the study, an expert interview
was conducted among civil servants, professors of the Academy of Public
Administration under the President of the Republic of Kazakhstan and its
branches, experts in the field of migration and public policy.
The study covered the following regions of Kazakhstan - East Kazakhstan, North Kazakhstan, Mangistau, Karaganda, Nur-Sultan, Almaty
and Shymkent. The expert opinion polls were attended by 147 experts
aged 23 and over.
1. Reasons for external migration and migration sentiment
Today, one of the pressing and heatedly discussed topics in the country
is the issue of external migration and the problem of “brain drain” - the
departure of talent from the country and young people to study at foreign
higher educational institutions. In the course of the survey, respondents
were asked about possible reasons for the departure of citizens abroad.
According to the survey results, the majority of respondents believe that
the reasons for departure are in the socio-economic sphere. In particular,
respondents noted such advantages as higher wages, better social living
conditions and, in general, the quality of life:
“Firstly, the standard of living, working conditions, social security
conditions. Why are they leaving? Because after graduation, simple employment in Europe and America is easier than ours” (man, 30 years old,
civil servant, Nur-Sultan).
At the same time, the respondents of expert opinion polls also highlighted the possibility of self-development, self-realization and search for
a better education as the reasons for external migration and brain drain. In
addition, the principles of freedom of expression are attractive:
“Well, our people leave because here you can’t grow up, you can’t get
a well-paid job” (woman, 38 years old, civil servant, Almaty).
“In America, it’s easier for a specialist to realize himself as a professional. And it is probably easier to realize as a person.” (man, 24 years
old, civil servant, Nur-Sultan).
It is also worth noting the political motives as factors contributing to
the decision to leave the country. They are reflected in the low level of
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public trust in the authorities, intolerance of corruption, as well as in the
low level of patriotic education:
“Here is a high level of corruption, well, we strive, of course, we have
now created the Government for Cititzens, well, it’s just first steps, but
people will leave, it is an objective process. It is called “they vote with
their feet” (man, 47 years old, civil servant, Nur-Sultan).
Of special note are the answers of respondents from North Kazakhstan, who paid considerable attention to educational migration to Russia,
which, in their opinion, is associated with lower tuition fees and the high
prestige of Russian higher educational institutions.
“The image component: their universities are old, they have good
teachers. Plus, even medical education: at the Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov it costs 800,000 tenge. In
Omsk, let us assume that it cost 600,000 tenge - 500,000 tenge.” (man, 40
years old, civil servant, North Kazakhstan region)
Despite the negative trend of out migration among the respondents
were those who expressed a positive mood, noting the temporariness of
this phenomenon, due to the positive changes in the ongoing reforms in
Kazakhstan.
“But I hope that this phenomenon is temporary, if we implement our
programs and strategic plans, we will be a prosperous state, and the
youth will have no reason, desire to leave and work, what is happening
now.” (man, 46 years old, civil servant, Nur-Sultan).
Regarding their intentions to move abroad to work, most respondents
expressed their readiness, but most of them did not consider leaving the
country as an opportunity for permanent residence, noting only the desire
to gain experience and knowledge in another country with further employment in Kazakhstan. Presence of family and relatives in Kazakhstan
was also noted as an additional factor in deciding against moving away
permanently.
“I was invited to work, I wanted to work, not to leave Kazakhstan,
no, definitely not to leave for permanent residence abroad. For general
development. In order to conduct some general research. My children,
my roots are here, I want to die here” (woman, 56 years old, teacher,
Almaty).
Another, less significant part of respondents expressed a readiness to
move on condition that they receive job offers with good working condi44
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tions. At the same time, some respondents expressed their negative attitude to the possibilities of migration, in most cases explaining their answer with patriotic feelings and a desire to benefit the country. It is worth
mentioning separately the older generation, which speaks negatively
about moving abroad, were largely motivated by age and unwillingness
to change their lives.
“No, I’m not going, because I’m completely satisfied with everything
here, and, of course, we have had such an opportunity, we still have it.
Our relatives live abroad. But even among my children this question does
not arise. In other words, we are rooted here, we have everything here”
(woman, 44 years old, civil servant, North-Kazakhstan region).
“No, I’d rather stay in my village and develop it so that it would generate income for the population, I will strive to move forward and become
a leader and patriot of my homeland” (man, 26 years old, civil servant,
East Kazakhstan region).
2. Efficiency of education system: the migration factor
According to statistics, there is a strong out migration of technical,
economic, pedagogical and medical professionals. In this regard, in the
course of expert surveys, respondents were asked about the specialties
necessary for the development of the Kazakh economy. In general, respondents agreed that it is necessary to develop and pay attention to all
specialties, the most important thing is a quality training. Special attention was paid to such specialties as IT, industrial, technical (mechanical
engineering), and agricultural (agronomist, veterinarian) professions.
“These specialties are most in demand in today’s world. These are the
specialties of technical direction, of course, specialties in IT, because this
is what drives modern progress, and modern industry. And, of course, no
society can do without teachers, pedagogical and medical specialties”
(man, 37 years old, teacher, North-Kazakhstan region).
In addition, economic specialties (financiers, economists, marketing
specialists) were highlighted. This, according to respondents, will contribute to the development of business in the country.
Moreover, respondents were asked about the level of training in Kazakhstani universities. Respondents’ opinions on this issue differ. There
are those who believe that the training of personnel in higher educational
institutions is at a sufficient level. First of all, it is associated with the
success of graduates in their professional activities, as well as with the
developed material and technical base of Kazakhstani higher educational
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institutions, on the basis of which all the necessary conditions for obtaining a quality education are created:
“Because now there are a lot of young people graduating. It’s really
pleasant to look at them. They are educated, they are diverse.” (woman,
38 years old, civil servant, North Kazakhstan oblast)
The following higher educational institutions are identified as “strong”
higher educational institutions in the country:
- “We have the flagship - Nazarbayev University, and the Academy of
Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan.
It seems to me that these two higher educational institutions are such”
(man, 48 years old, teacher, Nur-Sultan);
- “I can emphasize one good higher educational institution, Nazarbayev University. In the rest the level of training lags behind the modern standard of living, this is my personal opinion” (man, 30 years old,
civil servant, Nur-Sultan);
- “For example, in technical specialties I always recommend children
to study in Karaganda. Because there’s a base, a teaching and production
facility. If, for example, according to the pedagogical standards, I say
I’m better off studying in Kokshetau, Ualihanov University, and teachers,
too, there’s already such old staff. If in medical specialty, I recommended
to them either Karaganda or Almaty” (man, 53 years old, civil servant,
North Kazakhstan region);
Also a positive trend is the support of the initiative to abolish distance
education, which, according to respondents, serves to reduce the quality
of education.
The low quality of personnel training in higher education institutions
is also affected:
• The low level of professional competence of higher educational institutions teachers, which is associated with the process of reducing the
number of teachers with the “Soviet-style” as a benchmark for the quality
of education. At the same time, the younger generation believes that it is
the teachers with Soviet education who do not keep pace with the times,
which makes education unclaimed.
• Inadequate training of teachers is primarily due to the social and
economic problems of teachers - low salaries and weak social security,
which is why this industry is less attractive for highly qualified specialists: “they need a constant income, respectively, they just spin in this environment, and do not develop themselves” (man, 30 years old, a teacher,
Nur-Sultan).
46
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• High levels of corruption and generally low administrative efficiency are seen as constraints on the effectiveness of the education system.
There are quite categorical opinions that “our education system in Kazakhstan is the most corrupt. Even in comparison with other areas” (man,
40 years old, civil servant, North-Kazakhstan region)
• At the same time, fee-based education, according to some respondents, is one of the key obstacles to improving quality due to the lack of
competitive advantages among students with increased access to higher
education. However, opinions were also expressed about the need to reduce the cost of higher education, which will enable more applicants to
obtain a profession:
In addition, there is often a dependence of the quality of education
on the aspirations and needs of the students themselves, who, according
to some respondents, are uninterested in receiving education, “because
many students in higher educational institutions just went for the sake of
a diploma, not the specific specialty” (man, 47 years old, civil servant of
Nur-Sultan).
In addition, in the course of expert interviews, respondents identified a
number of recommendations, including measures such as
 Strengthening the practical direction of education, introduction
of practical disciplines into educational programs, application of modern
interactive forms of information in the educational process, all of which
will help to encourage students to study and improve practical skills.
 The need to bring educational programs in line with the requirements of the time and modern labor market, “to review the disciplines
and educational programs every 5 years, taking into account the demand,
i.e. not to train economists in the disciplines that we have been preparing
for a long time. Now, if you have to go to the office, you have to go to the
office, for economists, too. I.e. you have to be flexible, look at competitiveness” (man, 24, student, Nur-Sultan).
 Study and adaptation of the foreign experience of personnel training in all specialties, which can be done through the organization of professional development for teachers at foreign universities, institutes and
enterprises, as well as the organization of foreign internships for students
themselves.
 Expansion of academic and managerial freedom of higher education institutions, reduction of the number of higher education institutions
in order to create competitive mechanisms in the educational environment, which will contribute to improving the quality of education:
 The need to improve the social and economic conditions of teach-

&

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

№3 (63) 2019

47

ers by increasing salaries and leveling out corruption risks by increasing
the transparency of educational institutions
 Creating conditions and opportunities to improve the quality of
“rural education”, where there is a shortage of teaching staff and in general the need for additional measures to support rural applicants to enter
higher educational institutions.
 The need for narrow specialization, taking into account regional
demand for specialties, as well as the development of measures to maintain the out migration of specialists:
“Our country is large, we have development by region. Our region
is agro-industrial, so it is necessary to cultivate personnel in the sphere
of agricultural production. Karaganda, western Kazakhstan, where all
natural resources are available, need technical specialties.” (man, 53
years old, civil servant, North-Kazakhstan region).
Conclusions. Based on the research conducted, the following trends in
migration in the Republic of Kazakhstan can be identified in the context
of the development of the country’s intellectual potential:
 Respondents connect their lives and the lives of their children with
Kazakhstan, where the main reasons are patriotic feelings for the homeland, the desire to benefit the development of their own country, as well
as the established culture and lifestyle.
 At the same time, the survey has shown that there is a certain migration potential among experts related to the possibility of employment
abroad. However, these migration aspirations are temporary in nature,
where the desire to work abroad is motivated by the desire for valuable
experience, knowledge, broadening of outlook and self-realization.
 At the same time, we can highlight a positive trend - the desire
of Kazakhstani people to apply the knowledge and skills gained for the
benefit of the development of Kazakhstan.
 Despite the fact that experts note that Kazakhstan has created all
the conditions for the implementation of their plans and desires, as well
as the possibility of employment in the specialty, the main reasons for
the out migration of citizens abroad are more decent wages, social living
conditions, as well as the possibility of self-realization.
 In this regard, we can highlight certain risks associated with the
problems of regional development, among which we can stress: the mismatch between the level of income and the level of the area development,
dissatisfaction with the social sphere, level of security and quality of infrastructure, which may adversely affect the migration sentiments of the
population, because these areas are named as the motives for moving.
48
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 In addition, it is possible to identify young people for whom respondents expressed concerns about employment issues, the quality of
education, which may contribute to the out migration of young people
to other countries. Furthermore, it is worth noting the North-Kazakhstan
region, where this problem was particularly noted. At the same time, the
Russian Federation, as the main country of admission of young people,
has the advantage of lower tuition fees, better living conditions, as well
as the image component - the prestige of Russian higher educational institutions.
 In the answers of respondents regarding the discrepancy of the
quality of education and development of science in the Republic of Kazakhstan to that of modern trends in the labor market where a low level
of readiness among teachers as carriers of knowledge and application
of out-of-date forms of training, insufficient administrative potential of
higher educational institutions, inexperience and unpreparedness of scientific employees to carrying out researches in modern laboratories, etc.
is marked.
Raising wages and establishing social guarantees is now a key motivating factor for highly qualified specialists.
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Слямжар Ахметжаров
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының
Әлеуметтік-саяси зерттеулер бөлімінің аға ғылыми қызметкері
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЛҚАБИЛЕР СОТЫНЫҢ ДАМУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы алқабилер институтының
толыққанды жұмыс істеуіне бөгеу болатын негізгі кедергілер
келтірілген. Алқабилер сотының аралас моделі, алқабилердің
қарауына қолжетімді қылмыстық істердің шектеулі саны, сондай - ақ
алқабилер шығарған ақтау үкімдерінің күшін жою - осы институтқа
Қазақстанда сот төрелігін іске асыру жүйесінде толық құқықты
орын алуға мүмкіндік бермейді. Аталған мәселелерді шешу үшін
автормен бірқатар ұсыныстар беріледі.
Түйін сөздер: алқабилер соты, әділдік, сот төрелігі, айыптаушы
көзқарас, үкімдер, 100 нақты қадам.
Слямжар Ахметжаров
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КАЗАХСТАНЕ
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ПРИСЯЖНЫХ

В

Аннотация. В статье представлены основные барьеры,
препятствующие полноценному функционированию института
присяжных в Казахстане. Смешанная модель суда присяжных,
ограниченное количество уголовных дел доступных для
рассмотрения присяжными, а также отмена оправдательных
приговоров вынесенных присяжными - не позволяют данному
институту занять полноправное место в системе отправления
правосудия в Казахстане. Для решения указанных проблем автором
приводится ряд рекомендаций.
Ключевые слова: суд присяжных, справедливость, правосудие,
обвинительный уклон, приговоры, 100 конкретных шагов.
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Slyamzhar Akhmetzharov
THE ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF JURY TRIALS IN
KAZAKHSTAN
Abstract. The article presents the main barriers for the effective
functioning of the jury trials in Kazakhstan. The mixed model of the jury
trial, the limited number of criminal cases available for jury consideration,
as well as the overturning of jur-made verdicts - do not allow this
institution to establish itself within the system of administration of justice
in Kazakhstan. In order to address these problems, the author provides a
number of recommendations.
Key words: jury trials, fairness, justice, accusation bias, verdicts,
100 concrete steps.
Кіріспе
Түрлі халықаралық рейтингтерге сәйкес Қазақстанда сот
төрелігінің тиімділігінің деңгейімен бірмәнді жағдай байқалады. Бір
жағынан азаматтық сот ісін жүргізуде коммерциялық дауларды шешу
тиімділігі бойынша, Қазақстан әлемде көш бастап тұр. Мәселен,
қандай да бір елде бизнес жүргізудің қолайлылығын бағалауға
бағытталған «Doing Business» Дүниежүзілік Банктің зерттеуінде,
Қазақстан 2019 жылы «келісім-шарттардың орындалуын қамтамасыз
ету» деңгейі бойынша әлемнің алғашқы 5 елінің қатарына кірді (4орын) және осы көрсеткіш бойынша Франция (12-орын), АҚШ (16орын), Германия (26-орын), Жапония (52-орын) сияқты дамыған
мемлекеттерді басып озды [1].
Екінші жағынан, сот төрелігінің тиімділік деңгейін өлшеу
жөніндегі индикаторлардың неғұрлым кең ауқымын қамтитын
өзге де рейтингтерде Қазақстанда жеткілікті төмен позициялар
байқалады. Мәселен, 2019 жылы Заң Үстемдігі индексінде Қазақстан
126 елдің ішінде 65 орынды иеленді [2]. Сол уақытта Freedom
House рейтингіндегі ұқсас кезеңде Қазақстан еркін емес ел ретінде
белгіленген [3].
Атап айтарлығы, Қазақстанның сот жүйесін дамыту бағытындағы
күш-жігері 2007 жылы Республика әлемнің дамыған елдерінің үлгісі
бойынша алқабилер сотын енгізу арқылы сот төрелігін іске асыруға
халықтық қатысуды енгізуге бастамашылық етуге әкелді. Он жылдан
асқан жұмыс істеу тәжірибесіне қарамастан Қазақстанда алқабилер
соты сол беті толық «қуатпен» жұмыс істеп кете алмағандығын
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және сот төрелігі жүйесінде толыққанды орын ала алмағандығын
атап өткен жөн. Мұндай қарама-қайшылықтың себебі неде? Неге
өз тәжірибесі бойынша алқа билер институты сот жүйесінің елеусіз
бұрышында қалып отыр?
Қазақстанда алқа билер институтын дамыту туралы мәселе өте
күрделі болып табылады, өйткені тек құқықтық ғана емес, саяси
сипатқа ие екендігін атап өткен жөн. Алқабилер институтының мәні
қарапайым халықтың өкілдері әділ сот төрелігіне қол жеткізуге
мүмкіндік алады. Басқаша айтқанда, мемлекет билікті халықпен
бөліседі. Осыдан, қылмыстық қуғын-сүргін құқықтарының
лауазымды адамдардан қатардағы азаматтардың қолына өту процесі
тез және оңай болмайтынын түсіну қажет. Сондықтан да, бүгінгі
күні алқабилер соты Қазақстанның сот билігі жүйесінде әлі
де әлсіз рөл атқарады және көбінесе сәндік институт болып
табылады. Осы мәселені тудыратын жағымсыз факторлардың бірі
болып табылатындар:
Біріншіден, Қазақстанда алқабилер сотының аралас моделінің
жұмыс істеуі. 2014 жылғы 4 шілдедегі ҚР ҚПК 655-бабына
сәйкес сот талқылауы аяқталғаннан кейін судья мен алқабилер
кеңесу бөлмесіне шығарылады, онда сотталушының кінәлілігі
туралы бірлесіп шешім қабылдайды және оған жазалау шарасын
айқындайды. Сот төрелігін іске асырудың осы нысаны бастапқыда
алқабилердің пікірін қалыптастыруға судья тарапынан ықпал ету
мүмкіндігіне байланысты тәуекел тудырады.
Екіншіден, Қазақстанда алқабилер сотының өте төмен
қолданылуы тіркелген. Алқабилер сотының таралмауы, ең алдымен,
осы институттың төмен соттылығына байланысты. Негізінен
алқабилердің құзыретіне қылмыстық істерді қарау кіреді, онда
болжамды жазалау шарасы өмір бойы бас бостандығынан айыру
немесе өлім жазасы болып табылады. Сондықтан қылмыстық
істердің өте аз саны алқабилердің қарауы үшін қолжетімді.
Үшіншіден, алқабилер шығарған ақтау үкімдерінің басым
көпшілігі тәжірибеде жоғары тұрған сатыларда күшін жояды.
Осылайша, ҚР Бас прокуратурасының мәліметтеріне сәйкес, 20122015 жылдар кезеңінде алқабилер шығарған ақтау үкімдерінің
жартысы апелляциялық және кассациялық сатыларда сот
алқаларымен жойылды.
Тарихи өткенді шолу: алқабилер институтының жұмыс
істеуіндегі ағымдағы проблемаларды тудыратын факторлар.
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Қазақстанда алқабилер сотын енгізуге қатысты қылмыстық іс
жүргізу кодексіне түзетулер 2001 жылы қабылданды. Осы сәттен
бастап сарапшылар тобында алқабилер сотының форматына
қатысты кең талқылау жүрді, оны екі топқа бөлуге болады. Бір
жағынан адвокаттардың көпшілігі [4], ғалым-құқықтанушылар [5],
халықаралық ҮЕҰ өкілдері [6] және Мәжілістің кейбір депутаттары
[7] үкімді алқалармен шешетін алқабилер сотының классикалық
американдық моделін жақтады, ал сол уақытта тек судья жазалау
шарасын анықтайды. Екінші жағынан судьялардың көпшілігі
[8] және прокурорлар [9] соттың аралас моделін Франция мен
Германияның үлгісі бойынша пайдалануды ұсынды, онда кінәлілік
пен жазалау шарасы туралы шешімдерді алқабилер судьялармен
бірлесіп қабылдайды. Осы модельді Парламент депутаттары 2006
жылы бекітті. 2007 жылдың қаңтарынан бастап алқабилер институты
тәжірибеге енді.
Өз жұмысының бастапқы кезеңінде аралас алқа құрамы 9
алқабилер мен 2 судьядан тұрды [10]. 2010 жылы құрамда өзгерістер
болды, атап айтқанда судьялар саны 1-ге дейін қысқарған, ал
алқабилер саны бір адамға көбейген. Осы уақытқа дейін алқабилер
сотының осы моделі қандай да бір өзгеріссіз жұмыс істеді. Яғни,
әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар мен құқық қорғаушылар тарапынан
алқабилерге судьяның қысым көрсету фактілеріне қатысты
таратылған сынға қарамастан, заңнамалық деңгейде классикалық
моделдің пайдасына алқабилермен сот төрелігін іске асыру
форматын өзгерту бойынша қандай да бір қадамдар жасалған жоқ.
Алқабилер сотының қолданылуының шектеулігіне келетін
болсақ, бұл проблеманы Қазақстанда алқабилер сотының кезеңкезеңімен дамуы контекстінде қарау қажет. Он жылдан астам уақыт
бойы алқабилер институтының соттылығы бірнеше рет өзгеріске
ұшырады.
• 2007-2009 жылдары сот қызметінің бастапқы кезеңінде
алқабилер сотының құзыретіне қылмыстық кодексте өмір бойы бас
бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі жаза көзделген
істер кірді.
• 2010-2013 жж. келесі кезең алқабилер соты үшін қылмыстық
істердің соттылығының айтарлықтай кеңеюімен ерекшеленді.
Осылайша, осы аралықта барлық аса ауыр қылмыстар алқабилердің
қарауы үшін қолжетімді болды.
• 2013 – 2015 жж. алқабилер сотының қылмыстық істерінің
соттылығы бастапқы деңгейге дейін қысқарды (яғни өмір бойы бас
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бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі жауапкершілік
көзделген қылмыстық істерді қарау).
Өз кезегінде, қылмыстық істердің соттылығының төмендігі
алқабилер сотының іс жүзінде аз қолданылуына алып келді.
Шынында да, ҚР БП Құқықтық статистика комитетінің мәліметтеріне
сәйкес (1-кесте) алқабилер соты қараған қылмыстық істердің саны
мен тұтастай алғанда жалғыз судья қараған қылмыстық істердің
арасындағы үлкен айырмашылықты көруге болады. Мәселен,
алқабилердің қатысуымен сот талқылауларының орташа үлесі
қылмыстық істердің жалпы санының 1% - нан кемді құрайды.
1-кесте. 2009-2017 жж. сот төрелігін іске асыру туралы
ҚР Бас прокуратурасының мәліметтері [11].
Жыл

Жария айыптаумен сот істерінің саны

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

33 334
29 094
21 304
17 847
21 379
20 006
26 839
26 469
29 378
27 817

Оның ішінде
алқабилердің
қатысуымен
60
270
339
289
198
65
42
47
72
44

Бұдан әрі, алқабилердің ақтау үкімдерінің күшін жоюдың
негізгі себебі қазақстандық сот практикасында айыптаушы
көзқарастың кең таралуы болып табылады. ҚР Бас
прокуратурасының мәліметтеріне сәйкес, жария айыптаумен (яғни
прокурордың қатысуымен) болатын істерде қылмыстық істердің
99% - дан астамы айыптау үкімімен аяқталады. Басқаша айтқанда,
сотталушылардың қылмыстық істі жеңіп алу мүмкіндігі жоқ.
Алайда, алқабилер кәдімгі соттарда «қабылданғаннан» әлдеқайда
жиі ақтап (2-кесте), осы «дәстүрді» бұзады. Нәтижесінде,
алқабилердің ақтау үкімдері көбінесе апелляциялық және
кассациялық сатыларда жойылады. Өз кезегінде, бұл тренд
сот жүйесінің алқабилер институтының тиімді жұмыс істеуіне
«қарсылығы» туралы белгі береді.
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2-кесте. Кәдімгі соттар мен алқабилер соттарының арасындағы
ақтау үкімдері деңгейіндегі айырмашылықтар [12].
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,6%
Жария
айыптау
істеріндегі
ақталған
азаматтардың
үлесі
Алқабилер 12,9% 11,4% 6,1% 6,3% 9,4% 2,5% 3,3% 11,7% 2,4% 9,7%
соттарында
ақталған
азаматтардың
үлесі

«100 қадам» шеңберінде алқабилер соттарын жаңғырту.
Қазақстандағы алқабилер сотының олардың шектеулігіне
байланысты мәселелері 2015 жылдың мамыр айында ұсынылған
«100 нақты қадам» өршіл ұлттық бағдарламасында көрініс тапты.
Бұл бағдарлама елдің әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30
елдің қатарына кіру мақсатында мемлекеттік саясаттағы жүйелі
проблемаларды жоюға бағытталған. Президенттік бағдарламаның
басым бағыттарының бірі бірқатар сот реформалары арқылы заңның
үстемдігі принципін қамтамасыз ету болып табылады. ҚР Тұңғыш
Президенті Н. Назарбаев 21 қадамда міндет қойды: «Алқабилер
сотының қолданылу аясын кеңейту. Алқабилер сотының қатысуы
міндетті болып табылатын қылмыстық істер санатын заңнамалық
айқындау».
Н. Назарбаев Қазақстандағы алқабилер сотының соттылығын
кеңейтуге шақырғалы төрт жылдан аса уақыт өтті. Осыған
қарамастан бұл институттың соттылығы аз ғана өзгерістерге
ұшырады. Мәселен, 2016 жылы Қылмыстық кодекске енгізілген
өзгерістер тек қана қылмыстық істердің жекелеген эпизодтарын
алқабилер сотын қарау үшін қол жетімді болды [13]: кәмелетке
толмағандарды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту,
адам ұрлау, адам саудасы, кәмелетке толмағандарды саудаға салу.
Бұл қылмыстар ресми статистикаға сәйкес Республикада сирек
жасалады. Мысалы, 2018 жылы жаңа қосымша эпизодтар аясында
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алқабилермен қылмыстық істер қаралған жоқ. Осылайша, алқабилер
сотының соттылығы «жалған» кеңейтілді деп айтуға болады.
Қылмыстық істердің тұтас санатын (ауыр қылмыстар немесе аса
ауыр қылмыстар) енгізудің орнына алқабилер сотының құзыретіне
практикада өте сирек кездесетін бірнеше жекелеген эпизодтар ғана
қосылды.
Қазақстанның
мемлекеттік
саясаты
контекстіндегі
алқабилер институтының рөлі.
Қазақстанның ағымдағы мемлекеттік саясаты азаматтардың әлауқатын жақсартуға, сондай-ақ елдің әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті 30 елдің қатарына енуіне бағытталған. Осы мақсатты жүзеге
асыру үшін «Қазақстан 2050», «100 нақты қадам», «3.0 жаңғырту»
және т.б. сияқты түрлі мемлекеттік бағдарламалар қабылдануда.
Бірақ мұнда Қазақстанның дамыған елдердің қатарына кіруі үшін
бір ғана экономикалық шаралар мен стратегиялар жеткіліксіз екенін
атап өту қажет. Дамыған мемлекеттің негізгі сипаттамаларының бірі
азаматтардың сот төрелігі жүйесіне деген сенімі болып табылады.
ЭЫДҰ-ның жыл сайынғы есептеріне сәйкес, халықтың сот
төрелігі жүйесіне деген сенім деңгейі мен мемлекеттің қоғам
алдындағы есеп берушілік деңгейі арасында тікелей корреляция
бар [14]. Сот жүйесіне жоғары сенім коэффициенті бар елдерде
мемлекеттік институттар аса жауапты және халыққа жақын.
Өз кезегінде, халықтың сот жүйесіне деген сенімінің басты
факторы алаламайтын және әділ сот төрелігін жүзеге асыру болып
табылады. Қазіргі Қазақстан жағдайында алқабилер институты
қоғамның құқықтық жүйеге ғана емес, жалпы мемлекеттік билікке
деген сенімін арттырудың зор әлеуетіне ие. Бұл алқабилер соты
қарапайым азаматтарға - соттауға және өзіне тең адамдармен
сотталған болуға бірегей мүмкіндік беруімен түсіндіріледі.
Азаматтарға шешімдер қабылдау өкілеттігін беру мемлекет
пен қоғам арасындағы өзара байланысты жақсартуға ықпал етеді.
Француздың саяси қайраткері Алексис де Токвиль алқабилер сотын
миниатюралық парламентпен салыстырды және осы институттың
адам санасына оң әсерін атап өтті: «Алқабилер соты әр адамды өз
іс-әрекетіне жауап беруге үйретеді, ал бұл батыл ұстанымсыз
саяси парасаттылықты тәрбиелеу мүмкін емес» [15]
Қазақстанда алқабилер сотын жетілдіру қылмыстық қудалау
жүйесін ағымдағы жаңғырту контексінде ерекше өзекті. ҚР
Президенті Қ. Тоқаев өзінің ұлықтау рәсімінде сот төрелігін
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жетілдіру қажеттігін атап өтті: «Сот – заң үстемдігінің кепілі. Сот
әділдіктің соңғы инстанциясына айналуы керек... » [16].
Жоғарғы Сот Төрағасы Ж. Асанов сот саласында мынадай
проблемалардың бар екендігін ашық мойындайды [17]:
• әділ сот процесінің жоқтығын;
• судьялардың басшылықтан тәуелді жағдайын;
• судьялар қызметін бағалаудың дұрыс емес жүйесін.
Осылайша, Қазақстанның саяси басшылығы сот жүйесіндегі
реформалар аяқталудан әлі алыс екендігін түсінеді. Халықтың сотқа
деген сенімін арттыру үшін кешенді шаралар қажет. Бұл жерде
алқабилер институты сот тәжірибесіндегі айыптау көзқарасын
төмендету және сот процесін ізгілендіру бойынша елеулі әлеуетке ие.
Жалпы алғанда, Қазақстандағы алқабилер институты «тұрып
қалды» және «толық күшпен» жұмыс істемейді деген қорытындыға
келуге болады. Бұл үш негізгі себеппен түсіндіріледі:
• Судья алқабилермен бірлесе отырып сотталушылардың
кінәсін анықтайтын алқабилер сотының аралас моделі іске асыру
барысында «жаңылыс береді». Қазақстандық реалияларда судьялар
алқабилердің шешімдеріне белсенді және енжар әсер етеді.
• Алқабилердің қарауына қолжетімді қылмыстық істер
тізімінің шектеулілігі осы институтты қолдану тәжірибесін кеңейтуге
мүмкіндік бермейді. Нәтижесінде, Қазақстанда қылмыстық істердің
1% - дан кемі ғана алқабилермен қаралады.
• Алқабилер шығарған ақтау үкімдерінің күшін жою осы
институттың қоғам алдындағы абыройына нұқсан келтіреді.
Ұсынымдар:
Қазақстанның сот билігі жүйесіндегі алқабилер институтының
тиімді жұмыс істеуі және рөлін күшейту үшін бірінші кезекте
мынадай шараларды іске асыру қажет:
 Алқабилер сотының аралас моделінен сотталушының кінәсін
алқабилер, ал жазалау шарасын судья айқындайтын классикалық
нұсқаға көшу. Тек үкімді алқабилер өз бетінше шығарған жағдайда
ғана ашықтық пен әділдік қамтамасыз етілетін болады;
 Алқабилер сотының соттылығын барлық аса ауыр қылмыстар
санатына дейін ұлғайту. Бұл шара Қазақстан аумағында алқабилер
институтының қолданылуын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік
береді;
 Алқабилер шығарған ақтау үкімдерінің күшін жою тәртібін
реттейтін заңнамалық нормалар мен актілерді қайта қарау. Бұл шара
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алқабилердің үкімдерінің маңыздылығын күшейтуге мүмкіндік
береді.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДИАСПОРАЛЫҚ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ
Аңдатпа. Аңдатпа. Мақала Қазақстанның диаспоралық саясатын
зерттеуге арналған. Автормен нормативтік-құқықтық актілерді,
мемлекеттік бағдарламалар мен тұжырымдамалар құжаттарын
талдау негізінде Қазақстанның қазақ диаспорасымен, мемлекеттік
диаспоралық саясатты іске асыруға жауапты институттармен
қатынастарын заңнамалық реттеу туралы ақпаратты, сондайақ шетелде тұратын диаспораны мемлекеттік қолдаудың жүзеге
асырылып жатқан шаралары туралы ақпаратты жүйелендіруге
әрекет жасалды. Алынған нәтижелер негізінде мақалаға мемлекеттің
диаспорамен өзара іс-қимыл саласындағы қызметін жандандырудың
оң үрдісінің болуы байқалады, сонымен қатар саясатты тиімді іске
асыруға кедергі келтіретін бірқатар теріс факторлар келтірілген.
Түйін сөздер: диаспора, диаспора саясаты, отандастар,
мемлекеттік бағдарлама, мемлекеттік институттар.
Амина Урпекова
О ДИАСПОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЗАХСТАНА
Аннотация. Статья посвящена изучению диаспоральной
политики Казахстана. Автором предпринята попытка на основе
анализа документов: нормативно-правовых актов, государственных
программ и концепций, систематизировать информацию о
законодательном регулировании отношений Казахстана с
казахской диаспорой, институтах, ответственных за реализацию
государственной диаспоральной политики, а также о реализуемых
мерах государственной поддержки диаспоры, проживающей за
рубежом. На основе полученных результатов в статья отмечается
наличие положительной тенденции активизации деятельности
государства в области взаимодействия с диаспорой, вместе с тем
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приведены ряд негативных факторов, препятствующих эффективной
реализации политики.
Ключевые слова: диаспора, диаспоральная политика,
соотечественники, государственная программа, государственные
институты.
Amina Urpekova
ON DIASPORA POLICY OF KAZAKHSTAN
Abstract. The article is devoted to the study of the diaspora policy
of Kazakhstan. The author attempts to systematize information on the
legislative regulation of relations between Kazakhstan and the kazakh
diaspora, institutions responsible for the implementation of the state
diaspora policy, as well as measures of state support for the diaspora
living abroad on the basis of the analysis of documents: normative legal
acts, state programs and concepts. On the basis of these results, the article
notes the positive trend of revitalizing the state in the field of diaspora
engagement, however, given the number of negative factors impeding the
effective implementation of the policy.
Key words: Diaspora, Diaspora Policy, Compatriots, State Program,
State Institutes.
Кіріспе
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының бағалауы бойынша
Қазақстаннан тыс жерлерде 5 миллионнан астам қазақ тұрады. 20072009 жылдары жүргізілген далалық зерттеу негізінде Қазақстанның
диаспоралық саясаты туралы мақаласында Г. Мендикулова қазақ
диаспорасының санын шамамен 4,3 миллион адам көлемінде
бағалады [1]. Осылайша, Қазақстаннан тыс жерлерде Қазақстанның
дамуы үшін әлеуетке ие қазақ диаспорасының едәуір саны бар екенін
және өмір сүретінін атап өтуге болады. Бұл ретте көшіп кетудің
көшіп келуден асып кету үрдісінің сақталуын ескере отырып, қазақ
диаспорасының саны жыл сайын артуы мүмкін, алайда мұнда да
репатриациялық (отанына қайта оралу) саясаттың іске асырылуын
атап өту қажет.
Диаспора тек экономикалық пайда көзі ғана емес (ақша
аударымдары, инвестициялар, туризм), мысалы, 2005 жылдан 2015
жылға дейінгі кезеңде Дүниежүзілік Банктің деректері бойынша
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Арменияның ЖІӨ-нің орташа 17%-ын түрлі нысандардағы
қаржылық аударымдар құрады: жеке аударымдар, инвестициялар.
Бұл өз кезегінде диаспорамен ынтымақтастықты жолға қою
бағытында мемлекетті жандандырады [2]. Сонымен қатар, олар
байланыс арқылы білім деңгейін көтеру және туыстарын оқыту,
жаңа серпінді идеялар мен жобаларды енгізу, азаматтық қоғамды
дамыту және т. б. арқылы білім беру деңгейін көтеру нысандарын
қабылдайтын әлеуметтік, мәдени және саяси аударымдар.
Осы трендтерге сүйене отырып, бүгінде әлемнің көптеген елдері
диаспоралармен өзара қарым-қатынасты жолға қойып, түрлі білім
беру, мәдени және әлеуметтік жобаларды, диаспорамен қарымқатынастарды реттеу жөніндегі арнайы мемлекеттік институттарды
құрып, қоғамдық ұйымдарды қолдай отырып, жолға қоюға
тырысады. Алан Гамленнің (Alan Gamlen) зерттеуіне сәйкес,
егер 1980 жылы шамамен он екі елдің диаспорамен жұмыс істеу
жөніндегі мамандандырылған мемлекеттік институттар болса, 2013
жылы әлем елдерінің жартысынан астамы осындай институттарды
құрды (шамамен 143) [3].
Сондай-ақ Қазақстан да трендтерге сүйене отырып, тәуелсіздік
жылдарында қазақ диаспорасына және елден тыс жерлерде тұратын
қазақтардың бірлестігі идеясына қызығушылық танытты. 1992
жылы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы құрылды. 20 ғасырдың
90-шы жылдарындағы жетістіктің бірі ретінде этникалық қазақтарды
отанына қайта оралту бағдарламасын құру мен іске асыруды атауға
болады. Мәселен, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің деректеріне сәйкес, 1991 жылдан бастап 2019 жылға
дейінгі кезеңде Қазақстанға 1 024 818 этникалық қазақ қайтып келді,
бұл ел халқының жалпы санының 5,6%-ын құрайды.
Алайда, бағдарламаның көрнекті нәтижелеріне қарамастан, қазақ
диаспорасының саны әлі де Қазақстаннан тыс жерлерде тұрады, бұл
диаспораны өз қызметінің орбитасына тарту мәселелерінде мемлекет
тарапынан көңіл бөлуді талап етеді. Соңғы жылдары Қазақстан 2017
жылы Нұр-Сұлтанда өткен V дүниежүзілік қазақ құрылтайынынан
кейін өзара іс-қимылды жолға қою, қазақ диаспорасымен
ынтымақтастықты ретке келтіру жөніндегі қызметті жандандырды.
Осыған байланысты қазіргі заманғы қазақстандық диаспоралық
саясаттың жағдайы мен даму деңгейі туралы мәселе ашық күйінде
қалып отыр. Ұсынылған мақала осы мәселені зерттеуге бағытталған.
Осылайша, мақала мемлекет пен қазақ диаспорасы арасындағы
қатынастарды реттеу саласындағы заңнамаға, сондай-ақ

&

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

№3 (63) 2019

61

диаспоралық саясатты іске асыруға жауапты институттарға және
осы бағыттағы бағдарламалар мен жоспарларға шолу жасауды
білдіреді.
Зерттеу әдістері
Осы мақаланың шеңберінде пайдаланылған зерттеу әдісі
Қазақстан Республикасының заңдары, министрліктердің ережелері,
Қазақстанның диаспоралық саясатын реттейтін тұжырымдамалар
мен Мемлекеттік бағдарламалар болып табылатын құжаттарды
талдау әдісі болып табылады. Құжаттардың мазмұнын талдау үшін
сұхбат техникасы пайдаланылды, ол зерттеушінің зерттеу объектісіне
қатысты сұрақтардың белгілі бір тізімін қалыптастыруынан тұрады,
оларға жауаптар құжаттарды зерттеу барысында қарастырылады [4].
Зерттеу жүргізу барысында мемлекет тарапынан диаспораны қолдау
шаралары мен тетіктеріне, мемлекеттік диаспоралық саясатты іске
асыруға жауапты институттарға және олардың құзыреттеріне және
т.б. қатысты сұрақтар қойылды.
Ақпарат көздері ретінде ресми мемлекеттік құжаттар, сондай-ақ
осы тақырып бойынша бұрын жүргізілген зерттеулер алынды.
Зерттеу нәтижелері
Диаспоралық саясат саласындағы заңнама
Бұдан бұрын айтылғандай, Қазақстан тәуелсіздік тұсында
ұлтшылдық пен өзіндік мемлекет ретіндегі өз ұстанымдарын нығайту
қажеттігін сезіне отырып, қазақ диаспорасына осы мақсаттарға қол
жеткізу құралы ретінде жүгінді. Мәселен, 1993 жылғы Конституцияда
басқа мемлекеттерде тұратын қазақтардың, егер бұл тұратын елінің
заңына қайшы келмесе, Қазақстан азаматтығына ие болу құқығы
мойындалды. Алайда, 1995 жылғы Жаңа Конституцияда бұл
тармақ алынып тасталды. Жалпы, қолданыстағы Конституцияда
диаспораның қандай да бір ескертуі және мемлекеттің онымен
қарым-қатынас құру ниеттері жоқ.
Айта кету керек, екі азаматтық диаспоралармен байланысты
қолдайтын елдердің әлемдік тәжірибеде кең таралған шараларының
бірі болып табылады. Мысалы, Венгрия диаспора өкілдеріне
Венгр азаматтығын алуға мүмкіндік беретін азаматтық туралы
заң қабылдады. Венгрлік ата-тегі мен өз ата-бабаларының тілін
білетіндігін дәлелдей алатындардың барлығы азаматтық алу
туралы өтініш білдіруіне болады. Алайда, диаспора азаматтығын
алу мүмкіндігін мойындау, олар азшылықты білдіретін этникалық
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диаспоралар тұратын елдермен келіспеушілік, шиеленіс және
қақтығыс тудыруы мүмкін және мемлекеттің ішкі істеріне араласу
әрекеті ретінде бағалануы мүмкін екендігін атап өткен жөн. Бұдан
басқа, бұл азаматтық алғаннан кейін саяси, әлеуметтік және
экономикалық құқықтардың ұсынылуымен және осылайша тарихи
отандағы жағдайға ықпал ету мүмкіндігімен байланысты болатын
ел ішінде де наразылық тудыруы мүмкін. Сол Венгрияда азаматтық
туралы заңның қабылдануы маңызды дебаттармен және наразылық
акцияларына кездесті.
Жалпы, Қазақстанның қазіргі уақытта диаспоралық саясатты
реттейтін жеке заңы жоқ. Алайда, тіл, көші-қон, сыртқы саясат
және т.б. мәселелері бойынша түрлі заңнамалық актілерде қазақ
диаспорасын қолдау үшін елдің белгілі бір шаралары, міндеттемелері
айтылады.
Мысалы, тіл туралы заңда «диаспора» ұғымына мынадай
анықтама берілген - оның тарихи шығу тегі елінен тыс тұратын
халықтың бір бөлігі (этникалық қауымдастық)» («Қазақстан
Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңы).
Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың міндеттерінің бірі
қазақ диаспорасына қазақ тілін сақтау мен дамытуға көмек көрсету
болып табылады. Көші-қон туралы заң оралмандар мәртебесін беру
және ұзарту мәселелерін, отанына қайта оралғандар мен олардың
отбасы мүшелерін қолдау, бейімдеу және ықпалдастыру қызметтерін
көрсету жөніндегі шараларды және басқаларды қоса алғанда,
этникалық қазақтарды тарихи отанына қайтару туралы мәселені
реттейді.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда «Қазақ диаспорасын мемлекеттік
қолдау туралы» заң жобасы әзірленді, ол түрлі стейкхолдерлермен
талқылау сатысында.
Әлемдік тәжірибеде сондай-ақ диаспоралармен шығу елінің
өзара қарым-қатынасын реттейтін жеке заңды қабылдау да таралған.
Мысалы, Латвия 2018 жылы, оның мақсаты латвиялық диаспорамен
байланысты нығайту және ынтымақтастық орнату болып табылатын
диаспора туралы заң қабылдады. Заң білім беру, мәдениет, бірегейлік,
экономика саласындағы диаспораны атажұртқа оралтуға, қолдауға
байланысты көптеген мәселелерді реттейді. Тұтастай алғанда,
мұндай заңнамалық актілер бір жағынан, диаспора мәртебесімен,
байланыс орнату және қолдау шараларымен байланысты мәселелерді
бірыңғай құжатқа жүйелендіруге бағытталған. Екінші жағынан,
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тарихи отанымыздың диаспорағы қызығушылығы мен оның
елдің дамуы үшін маңыздылығы туралы символдық рөл атқарады.
Осылайша, шыққан елі шекараны білдіреді және мемлекет, ұлт және
диаспора өкілдерін қамтиды.
Өзара іс-қимыл институттары
Шетелде тұратын қазақ диаспорасымен өзара іс-қимыл жасау
жауапкершілігі бірқатар мемлекеттік ведомстволарға тиесілі. Қазақ
диаспорасымен тікелей байланыс жасауды, жергілікті жерлердегі
ынтымақтастықты үйлестіруді Қазақстанның дипломатиялық
өкілдіктері жүзеге асырады. Мәселен, Қазақстан Республикасының
сыртқы саясатының тұжырымдамасында елдің сыртқы саясатының
бір бағыты ретінде шетелдегі қазақ диаспорасы мен қазақ тілін
қолдау аталған. Әдетте, ынтымақтастық тұратын еліндегі қазақ
диаспорасы бірлестіктерінің өкілдіктерін қызметке тартуды, тілді,
мәдениетті және т. б. сақтау саласында қолдау көрсетуді қамтиды.
Қазақ тілі мен мәдениетін қолдау және дамыту мәселесінде
жетекші рөл Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт
министрлігіне берілді. Атап айтқанда, министрліктің ережесінде
ведомство функцияларының бірі ретінде «халықаралық мәдени
ынтымақтастық саласындағы қызметті жүзеге асыру және үйлестіру,
отандастармен мәдени байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»
көрсетілген. ҚР Білім және ғылым министрлігі сондай-ақ
халықаралық келісімдерге сәйкес шетелдік мектептерде оқитын
отандастарды оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен
қамтамасыз ету бөлігінде білім беру бағыты бойынша қатысады.
Қазақ диаспорасы ортасында қазақ тілі мен мәдениетін дамыту
мен сақтауды қолдау бағытында Қазақстан халқы Ассамблеясы
қосымша қызмет атқарады. Осылайша, Ассамблея қызметінің бір
бағыты «Ана тілін, мәдениеті мен ұлттық дәстүрлерді сақтау және
дамыту, оның тарихи отанымен байланысын нығайту мәселелерінде
шет елдердегі қазақ диаспорасын қолдау» («Қазақстан халқы
Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы
20 қазандағы № 70-IV Заңы) болып табылады.
Мұнда министрліктердің ережелерінде пайдаланылатын ұғымдық
айырмашылықты атап өткен жөн. Мәселен, егер диаспора ұғымы өз
негізінде этникалық қауымдастықты білдірсе, яғни бұл жағдайда
басты рөлді нақты этностық атқарады. Отандастар ұғымы бір аумақта
туған, бірақ қазіргі уақытта басқа елдерде тұратын адамдарды
біріктіреді, яғни бұл жағдайда этностық рөл атқармайды. Алайда,
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осы мақаланың шеңберінде зерттелетін құжаттарда диаспора мен
отандастар ұғымы көбінесе тең дәрежеде және бір-бірінің синонимі
ретінде пайдаланылады.
Кері көші-қон мәселелерімен және осыған байланысты
мемлекеттің этникалық қазақтарды отанына қайта оралту жөніндегі
бағдарламаларға қатысу мүмкіндігі туралы тарту және хабардар
ету жөніндегі қызметімен және отанында оралмандарды одан
әрі қолдаумен Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі, сондай-ақ оның өңірлік өкілдіктері
айналысады. Министрлік әзірлеген 2017-2021 жылдарға арналған
ҚР көші-қон саясатының тұжырымдамасында шетелде тұратын
этникалық қазақтармен мәдени-гуманитарлық байланыстарды
мәдени орталықтарды құру арқылы жандандыру жөніндегі
шаралар көзделеді, оларға, оның ішінде ел туралы ақпараттандыру
функциялары және қайтару жөніндегі мүмкіндіктер салынған.
Сонымен қатар, білім беру гранттарын беру, жұмысқа орналастыру
шаралары да қарастырылған.
Мемлекеттік органдармен бірлесіп, қазақ диаспорасының
ынтымақтастығы мен қолдауын орнату жөніндегі қызметті үйлестіру
және іске асыру үшін елдің Тұңғыш Президентінің бастамасы
бойынша құрылған қоғамдық бірлестіктер жұмыс істейді. Бүгінгі
күні мұндай ұйымдар Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы мен
«Отандастар қоры» қоғамдық қоры болып табылады. Біріншісі 1992
жылы құрылды, ал соңғысы 2017 жылы құрылды, оның құрылуы
мемлекеттің осы бағыттағы қызметінің жандануын білдіреді.
Мемлекеттік ведомстволармен ынтымақтастық, сондай-ақ диаспора
өкілдеріне арналған жобалар мен бағдарламаларды ұйымдастыру
саласындағы соңғысының белсенді қызметін айта кету керек.
Бұл ұйымның қызметінің аз ғана мерзіміне байланысты оның
тиімділігін бағалау мүмкін емес, алайда қорды құрумен мемлекеттің
диаспоралық саясатын іске асыру жөніндегі жұмыс пассивті кезеңнен
белсенді фазаға көшкенін атап өткен жөн. Қоғамдық ұйымдардың
құзыреті саласына шетелдегі қазақ диаспорасы бірлестіктерімен
ынтымақтастық, қазақ мәдениеті мен тілін, диаспора арасындағы
ұқсастықты қолдауға, сақтауға және дамытуға бағытталған
жобаларды іске асыру, Қазақстан және ынтымақтастық мүмкіндіктері
туралы ақпараттандыру, қазақтардың құрылтайларын өткізу және
т.б. кіреді. Көрініп тұрғандай, бірлестіктер қызметінің бағыттары
мемлекеттік органдардың алдында тұрған міндеттермен үндеседі.
Әдетте, соңғылары мемлекеттік тапсырыс пен гранттар арқылы
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қоғамдық ұйымдарға диаспораны қолдау мен ынтымақтастықты
жүзеге асыру бойынша міндеттерді жүктейді.
Осылайша, Қазақстанда диаспоралық саясатты іске асыру
бойынша айтарлықтай ауқымды институционалдық желі
құрылғанын атап өтуге болады. Сонымен қатар, осы бағытта
бірыңғай үйлестіруші органның болмауы іске асырылатын
жобалардың тиімділігіне теріс әсер етуі мүмкін.
Мемлекеттік бағдарламалар
1996 жылы шетелде тұратын отандастарды қолдаудың
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды, бағдарлама 2005 жылы
күшін жойды. Қазақ диаспорасы санының құжатында 4,2 миллион
адамнан тұратын сан аталды. Сонымен қатар, бағдарлама мәтінінде
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін ТМД елдерінде тұратын этникалық
қазақтар қазақ диаспорасы ретінде танылатынын атап өту қажет. Бұл
маңызды, өйткені ирредент ұғымы бар, яғни көршілес мемлекеттердің аумағында тарихи өмір сүретін этностың бөліктері, бұл
ирреденттің диаспора қатарына қосылуына қатысты пікірталастар
туғызады.
Бағдарламаның негізгі мақсаты диаспораға диаспораның
әлеуметтік-экономикалық, мәдени, білім беру сұраныстарын
қанағаттандыру бойынша мемлекеттік қолдау көрсету, тарихи
отанына оралғысы келетіндерге мүмкіндік жасау болып табылады.
Бағдарлама іс-шаралар кешенімен ұсынылған және алты негізгі
бөлімнен тұрады: ғылыми қамтамасыз ету; нормативтік-құқықтық
база; білім беру; мәдениет, туризм және спорт; кітап шығару және
бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері; ұйымдастыру шаралары.
2018 жылы Қазақтардың V Дүниежүзілік құрылтайында берген
Бірінші Президенттің тапсырмаларын іске асыру мақсатында
этникалық қазақтарды шетелде қолдау жөніндегі 2018-2022
жылдарға арналған іс-шаралар жоспары қабылданды. Жоспарды
іске асыруға жауапты орган Мәдениет және спорт министрлігі
болып табылады. Ол сондай-ақ, 1996 жылғы бағдарлама сияқты
білім, мәдениет, туризм, ғылыми қамтамасыз ету саласындағы ісшараларды, ақпараттық қамту және көркем, оқу, оқу-әдістемелік
әдебиетпен қамтамасыз ету мәселелерін қамтиды.
Осылайша, осы бағдарламалық құжаттар мазмұны бойынша
ұқсас және бірқатар бірдей шараларды қамтитындығын атап өтуге
болады. Сонымен қатар, бұл 1996 жылғы бағдарламаны іске асыруға
қатысты мәселелерді тудырады, онда мысалы, 2018 жылғы жоспарда
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қайталанатын мәдени орталықтар құру туралы тармақ болды, бұл
мемлекеттік бағдарламаның толық іске асырылмағанын немесе
оның қолданылуы аяқталғаннан кейін олардың жұмыс істеуін
тоқтатқанын көрсетеді, бұл тұтастай алғанда бағдарлама шеңберінде
құрылған жобалар мен шараларды іске асыру туралы мәселе қояды.
Диаспораның өзара іс – қимылы мен қолдау мәселелерін
қамтитын тағы бір мемлекеттік бағдарлама Қазақстан
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болып табылады.
Бағдарлама диаспора арасында қазақ мәдениеті мен тілін қолдау
бағыты бойынша жолға қойылған және жүйелі жұмыстың болуын
атап өтеді, сондай-ақ «ана тілін үйренуде саяси-дипломатиялық,
әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау көрсетуді көздейді.
Сондай – ақ отандастардың мәселелері бойынша талдау және
зерттеу жұмысының жүйесін ұйымдастыруды көздейді» (Қазақстан
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы). Сонымен қатар, осы
бағдарлама аясында қазақ диаспорасы тек алушы ретінде ғана емес,
сонымен қатар қазақ тілін дәріптеу құралы ретінде де бағаланады.
Атап айтқанда, оны қазақ тілінде сөйлейтін диаспора өкілдерін
арнайы PR-кампанияларға тарту көзделіп отыр.
Елдің диаспоралық саясатын заңнамалық, институционалдық
қамтамасыз
етумен
бірлесіп,
Қазақстанда
Мемлекеттік
бағдарламалар мен іс-шаралар жоспарлары әзірленіп, іске
асырылуда. Алайда, бұл жерде олардың тиімділігінің ашық мәселесі
қалып отыр, себебі ашық ақпараттың болмауына байланысты
аталған шаралардың іске асырылу барысын қадағалау қиын.
Нәтижелерді талқылау
Жалпы, Қазақстанның диаспоралық саясатын кешенді бағалау,
оны іске асырудың тиімділігі мәселелері аз зерттелген. Жүргізілген
зерттеу қорытындысы бойынша Қазақстан жағдайында қолдану
контексінде диаспоралық саясат пен халықаралық тәжірибені
заңнамалық қамтамасыз етуді одан әрі зерделеу; іске асырылатын
саясаттың тиімділігін бағалау шеңберінде институционалдық
ынтымақтастық; қалыптасқан шаралар мен ынтымақтастық
тетіктерінің тиімділігін бағалау қажеттігін атап өтуге болады.
Белгіленген бағыттардағы зерттеулер диаспоралық қатынастар
саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру үшін
белгілі бір ұсынымдарды әзірлеуге мүмкіндік береді.
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Қорытындылар
Зерттеудің
нәтижелерін
негізге
ала
отырып,
ресми
құжаттарда мемлекеттің шетелде тұратын қазақ диаспорасының
ынтымақтастығы мен қолдауына бағытталуы, Қазақстанның
диаспоралық саясатының мақсаттары, міндеттері мен іске
асырылуының бірыңғай пайымдауы байқалмағанына қарамастан,
оны іске асыруға жауапты мемлекеттік институттардың мақсаттары
мен міндеттері, функционалдық міндеттері қол қойылған
диаспоралық саясатты реттейтін заңның болмауы дәлел бола алады.
Сонымен қатар, институционалдық жоспарда мемлекеттік
ведомстволардың көп саны диаспораның өзара іс-қимылы мен
қолдауы жөніндегі шараларды іске асыруға тартылған болса
да, қызметті үйлестірудің бірыңғай орталығының болмауы іске
асырылатын шаралардың тиімділігін төмендетуге алып келуі мүмкін.
«Отан – диаспора» желісі бойынша қарым-қатынасты құру шаралары
мен тетіктері мемлекеттік бағдарламаларда, тұжырымдамаларда
және іс-шаралар жоспарларында жазылғанына қарамастан, бұл
ретте олар салалардың кең ауқымын қамтиды, алайда, диаспоралық
саясаттың мақсаттары мен міндеттерін, Қазақстанның осы шаралар
арқылы алға жылжитын имиджін бірыңғай көзқарасының жоқтығын
ескере отырып, олардың тиімділігі мәселесі ашық күйінде қалып
отыр.
Алайда, қазақ диаспорасымен ынтымақтастық, қарым-қатынас
жасау, құру бағыттары бойынша мемлекеттің белсенді болуының оң
үрдісінің бар екенін атап өткен жөн.
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Александр Ярков
Тюмень мемлекеттік университетінің Экстремизм және
терроризм идеологиясымен күрес жөніндегі сараптамалық
ғылыми орталығының жетекші ғылыми қызметкері

Ресейдің Сібір бөлігіндегі және Солтүстік
Қазақстан аймағындағы экстремизм мәселесі
туралы*
Аңдатпа. Мақала қазіргі таңдағы негізгі «қатерлердің» бірі болып
саналатын діни экстремизм мен оның таралу мәселелеріне арналған.
Автор Ресейдің Сібір бөлігі мен Солтүстік Қазақстан аймағындағы
діни жағдайды саралай келе, радикалды ұстанымдардың күшеюіне
әлеуметтік-экономикалық жағдайдың ықпалымен қатар отбасы және
жалпы қоғамдағы патриоттық тәрбие мен білім берудегі кемшіліктер
де әсер еткендігін қарастырады.
Түйін сөздер: умма, «этникалық мұсылмандар», Ресей-қазақстан
шекаралық аймағы, дінаралық қатынастар, діни білім
Александр Ярков
К вопросу об экстремизме в сибирской части
России и Северном Казахстане
Аннотация. Статья посвящена проблемам религиозного экстремизма
и его распространения, являющейся одной из основных «угроз» на
сегодняшний день. Автор рассматривает религиозную ситуацию на
территории Сибирской части России и Северо-Казахстанской области,
на усиление радикальных позиций наряду с влиянием социальноэкономической ситуации повлияли и недостатки в патриотическом
воспитании и образовании семьи и общества в целом.
Ключевые слова: умма, «этнические мусульмане», РоссийскоКазахстанская пограничная зона, межрелигиозные отношения,
религиозное образование
*
Мақала «Профилактика экстремизма. Успехи и трудности». Материалы международной научно-практической
конференции (г. Нур-Султан, 4 апреля 2019 г.) жинағынан көшіріліп басылған.
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Alexander Yarkov
ON THE PROBLEM OF EXTREMISM IN THE SIBERIAN
PART OF RUSSIA AND IN THE NORTH KAZAKHSTAN REGION
Abstract. The article is devoted to the problems of religious
extremism and its spread, which is one of the main «threats» today. The
author examines the religious situation in the Siberian part of Russia
and the North Kazakhstan region, the strengthening of radical positions
along with the influence of the socio-economic situation was influenced
by shortcomings in Patriotic education and education of the family and
society as a whole.
Key words: Ummah, «Ethnic Muslims», Russian-Kazakhstan Border
Zone, Interreligious Relations, Religious Education
Одним из «вызовов» обществу на рубеже ХХ и ХХI вв. можно
назвать наступление экстремизма и его сторонников (явных или
пока «скрытых»), как считает часть мусульман и светские учёные,
– неправомерно использующих отдельные положения ислама и
проповедующих крайнюю нетерпимость не только к иноверцам,
но и к единоверцам, придерживающимся умеренности, объединяя
их всех в группу кафиров. Среди них оказываются и служители
исламского культа (там оказались: бывшие члены и активисты КПСС
– как владевшие опытом и приемами пропаганды, разуверившиеся в
прежней идеологии; прежние диссиденты; маргиналы, не нашедшие
места в новых социально-экономических условиях), стремясь
по различным причинам и обстоятельствам выйти за границы
приходов. Некоторые откликались на просьбы государственных
структур и общественных организаций, участвуя в Круглых столах,
в научных конференциях, посвященных крупным событиям в
жизни России и Казахстана, в юбилейных мероприятиях, например,
в 1996 г. в празднествах по случаю 600-летия распространения
в приграничных зонах этих стран ислама. Сам по себе светский
формат этих празднований в основном имел позитивный характер.
Но «успокоительные резолюции» не отражали (и не отражают)
опасные тенденции современного положения в умме и умах.
Не так давно начальник Главного управления по противодействию
экстремизму МВД России О. Ильиных заявил, что Исламское
Государство после поражения в Сирии смещает свои интересы в
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страны СНГ. По его словам, террористы нацелились на такие страны
как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения [1].
Если предположить, что вытесненные из Сирии и Ирака около 5
тыс. «добровольцев» из среднеазиатских государств попытаются
вернуться на родину, то рисуемая учёными «Дуга мусульманской
нестабильности» становится реальностью. Она опирается ныне в
Синьцзянь-Уйгурский автономный район КНР, где, кроме того, остра
проблема сепаратизма, затрагивающая этнические организации и
отдельные группы за пределами Китая.
Стоит признать, что в истории мегарегиона ислам в течение
нескольких столетий занимал особое место. Другой вопрос, как
оценивалось обществом его значение в разных периодах.
Ныне же по всему пространству России и Казахстана актуален
вопрос о фактическом разделении на мусульман и «этнических
мусульман» (т. е. воспитанных в ценностях исламской культуры).
И везде актуален вопрос о носителях экстремистской идеологии
[2]. Ещё одно обстоятельство связано с тем, что выросло поколение
муджахедов, родители которых были связаны с радикальной
оппозицией и вынужденно эмигрировали. Эти люди с детства
«заряжены» на борьбу с кафирами. Новые муджахеды готовы войти в
«мягкое подбрюшье России», создав на этой территории Вазаристан
или иной аналог халифата.
В этой связи требует научного анализа развёрнутый во времени
процесс политизации ислама с тем, чтобы определить направление
этого развития, опираясь на знания прошлого. Общество должно
знать, что лежит в основании конфессиональных особенностей, на
что ориентирована та или иная идеология, где искать «противоядие»
опасным тенденциям.
На протяжении человеческой истории межкультурные и
межцивилизационные контакты исключительно важны, но,
несмотря на актуальность, всё ещё ограничен круг исследований,
касавшихся обозначенного названия вопроса в теоретической
плоскости. Это связано с тенденцией, бытовавшей в постсоветской
обществоведческой науке, где доминировала идея об изучении
«всеобщих объективных тенденций развития». Не отрицая
«всеобщности», заметим – локальный опыт противодействия
экстремизму не менее (если не более) важен. Но исследователи
фактически не касались «опасной» темы, поскольку она
имела «исламский» характер. Характерно, что на ситуацию
смотрели с определённых позиций, а специалистов по научному
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(просвещенному) атеизму вообще редко занимала задача понять
специфику регионального религиозного сознания.
Деперсонализированная логика общественного развития
исключала положение о том, что всякая общественная система
имеет субъективную сторону, состоящую не только из отдельных
индивидов, но и социальных групп, живущих в конкретных условиях
сегодняшнего дня и, увы, вчерашнего, но актуализированного бытия.
Если же рассматривались социальные структуры, то часто
доминировало отношение к исламской умме как неспособной
к модернизации системе. Это положение, полагаем, ошибочно.
Что и следует рассмотреть и применительно к Сибири и североказахстанским регионам, как потенциальной зоне обозначенной
выше «дуги мусульманской нестабильности». Так, особенности
«кочевого ислама» до появления мечетей и молитвенных домов в
российском Горном Алтае в 1990-е гг., были полем изучения лишь
этнографов. При этом признаем: постепенно накапливаемый там
опыт совместного проживания, преодолевая административные и
идеологические ограничения, формировал в массовом сознании
терпимое отношение к иноверцам.
Ныне российско-казахстанское пограничье стало зоной
пристального внимания не только учёных, но и правоохранительных
органов – из-за активной деятельности запрещённых организаций
«Таблиги Джамаат», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и других
[3]. Прежние научные схемы и выводы оказались ошибочными.
Некоторые аналитики ищут причины в компенсаторной роли
современного ислама – в связи с тяжёлым социально-психологическим
состоянием общества в экономически депрессивном регионе.
Соответственно, стоит ответить на вопрос и применительно к этой
территории: является ли принадлежность к умме единственным
маркером идентичности местных казахов? Если же подходить к
исламскому социуму в целом как феномену лишь традиционного
общества, не является ли это очередным заблуждением?
Очевидно, что в традиционном обществе принадлежность к
религиозной группе долгое время являлось фактором стабильности,
если исходить из того, что вкладывал в его характеристику В.
Ростоу: «Традиционным мы называем общество, структура которого
определяется его ограниченными производственными функциями»
[4]. Соответственно, традиционному обществу присуща как
ограниченность в вертикальном перемещении индивида, так и в
установлении горизонтальных связей с «другими». Но и ориентация
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на «всеобщее стремление к модернизации» применительно к
консервативной по природе религиозной общности приводит к
стратегическим заблуждениям. И здесь нужно заметить, что ещё в
1980-е гг. подвергся пересмотру тезис о несовместимости традиции
и современности (С. Хантигтон, В. Дэвис, З. Бауман), что и лежит в
плоскости нашего внимания. Более того, ценностный подход выводит
к «антимарксистскому» выводу: в поступках этноса и индивида
немало установок, детерминированных не только природой и
экономическими условиями, но и культурой.
Межконфессиональные проблемы всегда существовали в
исследуемом регионе, исходя из полиэтноконфессиональности
населения, принадлежащего к двум типам хозяйства – кочевничеству
и оседлому земледелию. И здесь важно в историческом прошлом
найти примеры толерантности и уважения к праву человека
исповедовать религию, которая отвечала его представлениям об
истине. Да и правовые нормы носили всё же в этом пространстве
относительный, временный характер, определяя правовое поле
возможного, допустимого, запрещённого.
Разумеется, история ислама в сибирской части России и Северном
Казахстане уходит корнями не только в Средневековье (где ислам
стал «внутренним» фактором развития социума), но и в иное
географическое пространство (местная умма постоянно развивалась
в контактах с буддийским и христианским мирами) и, как всякое
сложное явление, требует всестороннего и глубокого изучения.
Чем ценен прошлый опыт? Тем, что даёт немало позитивных и
негативных примеров выстраивания диалога и полилога2 между
различными стратами общества, их лидерами и властями (ханств,
Российской империи, СССР, независимых государств). Необходимо
отметить: совместная жизнь мусульман, христиан и «язычников» в
одном пространстве, хотя и на определённом расстоянии, допускала
примеры веротерпимости и лояльного отношения к иноверцам.
Особый вопрос – об отношении к салафитам (ас-саляф ассалихуна). Для части мусульман это братья по вере, хотя и заблудшие.
В 2001 г. в «Основных положениях социальной программы
российских мусульман», разработанных Советом муфтиев России,
дано определение салафитов, которые буквально трактуют Коран и
хадисы, почти не пользуются рациональными методами выведения
богословских заключений.
2
Полилог – расширенный коммуникативный образ (подход), где принимается во внимание и позиции той части
социума, что не присутствует (не участвует) в диалоге.
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Салафиты, примечательно, отрицают традиции авлия (для
мусульман Западной Сибири и Северного Казахстана – «святые
люди», когда-то принёсшие ислам из Центральной Азии) и астана
(их «святые могилы»), не признают законов и не хотят защищать
свою родину. Во многом их появление в Северной Азии связано с
тем, что в 1990-е гг. выросло число общин, что катастрофически
не хватало людей, имевших богословскую подготовку, а вышедшие
«из подполья» муллы либо изучали ислам самостоятельно, либо –
в глубоком детстве – из уст стариков или «неофициальных» мулл.
Людей, получивших образование в медресе или мектебе – единицы.
К тому же возник конфликт с теми из молодых имамов, кто благодаря
поддержке иностранных фондов получил образование в странах
Ближнего и Среднего Востока.
Отношение к салафитам в России и Казахстане, стоит отметить,
неоднозначно в среде уммы. Неконтролируемая миграция привела
к появлению в стратегически важных для экономики этих стран
районах приезжих из «горячих точек», охваченных конфликтами и
вооруженными столкновениями на религиозной почве. Появилось,
в результате, значительное число сторонников, в т. ч. среди «русских
мусульман». По другую сторону находятся сельские общины.
Показательно мнение имама из сибирской деревни Новоатъялово
М. Биктимирова: «К нам в деревню приезжали ваххабиты из
Узбекистана в 1993–1998 гг. Один из них, Мирза, был очень
грамотным, знал толкования Корана. А другие мало знали, однудве книги. Они преподавали нам, говорили, что можно молиться
без омовения. Народ истосковался по вере, а они принесли веру,
агитировали, но слишком упрощённо – лишь бы молились, верили
в Бога. Говорили, что нет мазхабов и тариката в исламе, нет святых
(авлийа) ... наши старики не ходили, сами по домам молились и не
поверили этим узбекам» [5].
Иногда в одном населённом пункте (или мечети) возникают
параллельные структуры «традиционалистов» и салафитов, чьи
лидеры стремятся через аффилированные бизнес-структуры и
коррумпированных чиновников изменить расклад сил, расширить
число приверженцев и число неофициальных молельных залов.
Усиление радикальных настроений имеет серьезные причины,
связанные не только с последствиями экономического кризиса,
социальной нестабильностью в России и Казахстане, ростом
мигрантофобских настроений, расслоением общества на богатых,
бедных и маргиналов (при отсутствии стабилизирующего и мощного
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среднего класса), но и с серьезными упущениями в воспитании и
образовании, где мало обращается внимания на исторический опыт,
а он значим и должен быть востребован.
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Анастасия Решетняк
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының
Халықаралық зерттеулер бөлімінің аға ғылыми қызметкері
Экстремизмнің алдын алу:
қазақстандық контекст*

Аңдатпа. Терроризмге және экстремизмге қарсы күрес мемлекеттің
ұлттық қауіпсіздігіне тікелей байланысты. Құқық бұзушыларды
қылмыстық қудалау және заңсыз әрекеттерді болдырмауға байланысты
«қатал» әдістерден басқа, саясатта радикалды идеологияның таралуын
болғызбауды, төзімділік пен экстремистік көріністерге төзбеушілікті
дамытуды қамтамасыз ететін «жұмсақ» тетіктер болуы керек.
Мақалада Қазақстанның экстремизмнің алдын алу және болдырмау
саласындағы қызметінің эволюциясы талданады. Автор осы
бағыттағы саясатты одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар жасаған.
Түйін сөздер: экстремизм, мемлекеттік бағдарламалар,
радикалдану
Анастасия Решетняк
Профилактика экстремизма: казахстанский
контекст
Аннотация. Борьба с терроризмом и экстремизмом
непосредственно относится к вопросам национальной безопасности
государства. Помимо так называемых «жестких» методов, связанных
с уголовным преследованием правонарушителей и пресечением
противоправных действий, политика должна содержать и «мягкие»
механизмы, обеспечивающие профилактику распространения
радикальной идеологии, развитие толерантности и нетерпимости к
экстремистским проявлениям. В статье проведен анализ эволюции
деятельности Казахстана по профилактике и предотвращению
экстремизма. Автор дает рекомендации для дальнейшего развития
политики в данном направлении.
*
Мақала «Профилактика экстремизма. Успехи и трудности». Материалы международной научно-практической
конференции (г. Нур-Султан, 4 апреля 2019 г.) жинағынан көшіріліп басылған.
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Ключевые слова: экстремизм, государственные программы,
радикализация
Anastassiya Reshetnyak
Prevention of extremism: Kazakhstan context
Abstract. The fight against terrorism and extremism is directly related
to the national security of the state. In addition to the so-called «hard»
methods associated with the prosecution of offenders and the suppression
of illegal actions, the policy should contain «soft» mechanisms to
prevent the spread of radical ideology, the development of tolerance and
intolerance to extremist manifestations.
This article analyzes the evolution of Kazakhstan’s activities
for the prevention and prevention of extremism. The author gives
recommendations for further policy development in this direction.
Key words: Extremism, State Programs, Radicalization
Күштік құрылымдардың деректеріне сәйкес Қазақстанда
зорлық-зомбылық экстремизмнің таралу географиясы мынадай:
көбінесе облыс орталықтарынан алыс және өндірістің өзгеруіне
байланысты дамудың күрделі кезеңін бастан өткеретін моноқалалар
(жұмыссыздықтың жоғары деңгейі, жас адамдардың әлеуметтік
лифтілерге қол жетімділігінің шектеулілігі мен келешектерінің
болмауы), сондай-ақ ішкі көшіп-қонушылар саны көп ірі қалалар
(Астана және Алматы). Қазақстандық зерттеушілердің мәліметтеріне
сәйкес, радикализмнің ең көп қаупіне жастар ұшырайды [2].
Сарапшылардың бағалауы бойынша, бірегейлік дағдарысына және
әлеуметтік-экономикалық проблемаларға байланысты осы жастық
топтарына тартушылар тарапынан идеологиялық өңдеуге қарсы
тұру қиын[3].

1-Диаграмма. Лаңкестік индексі, Қазақстан [4]
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Лаңкестіктің жаһандық индексіне сәйкес Қазақстанда зорлықзомбылық актілерінің қаупі жоғары емес (ел қауіптілік деңгейі
бойынша 130-дан 75 орынды алады) және 10-нан 2,23 тармақты
құрайды, елде экстремизммен байланысты баптар бойынша
сотталғандардың саны өсуде. Зерттеушілер мұны заңға қайшы
контентті анықтау үшін интернет мониторингі мәселесіне байыпты
келген Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің (бұрын – Ақпарат
және коммуникациялар министрлігі) жұмысының жандануымен
байланыстырады [5].

2-Диаграмма. Лаңкестікк және экстремизмге байланысты
қылмыстар үшін сотталғандардың саны
Қазақстандағы негізгі проблема діни радикалмен байланысты
деп саналады, онда негізгі қатысушылар «дәстүрлі емес (немесе
деструктивтік) діни ағымдарды» жақтаушылар болып табылады.
Зорлық-зомбылық экстремизмі мен лаңкестік актілеріне «діни» реңк
беру тек Қазақстанда ғана емес, жаһандық деңгейде де үлкен мәселе
болып отыр. Алабам университетінде жүргізілген зерттеулерге
сәйкес, мұсылмандардың жасаған лаңкестік шабуылдарына
мұсылман еместердің жасағандарына қарағанда 357% көп көңіл
бөлінеді [6].
Орталық Азия бойынша белгілі маман Ноа Такер былай дейді:
«... іни наным төңірегінде өз өмірі мен мінез-құлқын салушылардың
бәрі басқа қағидаттар бойынша өз болмысын ұйымдастырушылар
үшін белгілі бір дәрежеде радикалды болып көрінеді. Бұл
мәселе Орталық Азияда (көптеген басқа аймақтарда) қалай
бағытталатынына байланысты, әдетте, онда экономикалық
проблемалар немесе шетелдік ықпал ету адамдарды «тым діни»
етеді және «тым діни» бола отырып, бұл адамдар «радикалданады»
және өз үкіметін құлатуға ұмтылады деп санайды» [7]
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2014 жылы ҚР Бас прокуратурасы тиісті баптар бойынша
сотталған ел азаматтары туралы деректер негізінде жасалған
Қазақстандағы «лаңкестің портретін» таратады: орта білімі бар
жұмыссыз жас адам. Арнайы діни білімі жоқ. Үйленген, бірнеше
баласы бар» [8].
Сонымен қатар, С.Бейсембаевтың 2013 жылы қамаудағылар
арасында жүргізген зерттеуі көрсеткендей: Қазақстанда экстремизм
мен лаңкестікке (зорлық-зомбылықты) алып келетін радикалдаудың
бірыңғай үлгісі жоқ. Тиісті баптар бойынша сотталғандар әр түрлі
жағдайларда өсті, отбасында өзара әртүрлі қарым-қатынас құрды
және діни догмаларды қабылдады; олардың арасында әр түрлі
ауқаттылық деңгейіндегі және әлеуметтік мәртебесі бар адамдар
бар. Автор бұл ретте, бұл топты негізгі үш фактор біріктіретінін атап
өтті: дүбәралану (әлеуметтік немесе діни), криминалдық қосалқы
мәдениетке («көшедегі» ортаның әсері, девиантты мінез-құлық,
заңсыз экономикалық белсенділік) деген ұнатушылық (немесе
радикалдануға дейінгі қатыстылығы) және салафи-жиҺадтық
аясындағы «апокалипсис идеологиясының» әсері [9].
Экстремизмнің алдын алу бойынша мемлекеттік саясаттың
анықтамасы мен дамуы.
Қазақстанда лаңкестікке және діни экстремизмге қарсы іс –
қимылдың терең құқықтық негіздері бар: 1998 жылы «Ұлттық
қауіпсіздік туралы» ҚР Заңын және 1999 жылы «Лаңкестікке қарсы
күрес туралы» ҚР Заңын қабылдағаннан кейін осы саладағы зорлықзомбылық іс-әрекеттердің алдын алу мынадай түрде жалғасын тапты:
(2005) «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңы, (2009)
«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» ҚР
Заңы, (2011) «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» ҚР Заңы.
Қазақстандағы экстремизмнің анықтамасы «Экстремизмге
қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңында берілген, онда бұл құбылыс
«белгіленген тәртіппен экстремистік деп танылған ұйымдардың
атынан» немесе «экстремистік мақсаттарды көздейтін» ісәрекеттерді ұйымдастыру және (немесе) жасау ретінде анықталады,
олар 3 түрге бөлінеді: саяси, ұлттық және діни экстремизм [10].
Сонымен қатар, Заңда экстремизмнің «қарсы әрекет» және
«алдын алу» ұғымдарын түсіндіру берілген: біріншісі мемлекеттік
органдардың экстремизмнің алдын алу, анықтау, жолын кесу және
оның салдарын жою, сондай-ақ экстремизмді жүзеге асыруға ықпал
ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі
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қызметіне негізделеді. Екіншісі, «экстремизмнің алдын алуға
бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, тәрбиелік, насихаттық
және өзге де шаралар жүйесі» ретінде кеңінен анықталады [сол
жерде].
Осы бағытта құрылымдалған саясатты жүргізу қажеттілігіне
байланысты теориялық-әдіснамалық әзірлемелер 2011-2012 жж.
лаңкестік актілеріне реакция ретінде пайда болды. Бұл қылмыстар,
шешім қабылдайтын адамдармен, экстремизмнің діни сипатымен
байланысты болғандықтан, заңнамадағы өзгерістер мемлекет пен
діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынасын реттеуге де қатысты
болды: «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы»
1992 жылғы 15 қаңтардағы Заң діни бірлестіктердің қызметін,
сондай-ақ миссионерлік қызметті тіркеу бөлігінде неғұрлым қатаң
шектерді белгілейтін «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы»
Заңға ауыстырылды [11]
Осы кезеңде (2013-2014 жж.) Заңның жаңа редакциясын іске
асыру бойынша белсенді науқан басталады – Қазақстан
Республикасында діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы іс – қимыл
жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада
негіз қалаушы құжатта көрініс тапқан осы бағыттағы бақылау
шараларының мемлекеттік саясаты қалыптасады. Осы жерде
жарияланған басты мақсат – бұл «батыл идеологияға төзімділік
пен иммунитетті дамыту», ол үшін үш негізгі міндетті шешу қажет
болды:
•
қоғамда толерантты діни сананы және батыл идеологияға
иммунитетті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен
лаңкестіктің алдын алу шараларын жетілдіру;
•
діни экстремизм мен лаңкестік көріністерін, оның ішінде
арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметін
қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жолымен анықтау және жолын
кесудің тиімділігін арттыру;
•
экстремистік және лаңкестік іс-әрекеттің салдарын азайту
және жою шараларының жүйесін жетілдіру.
Соңғы 2 міндет басым түрде қауіпсіздік үшін жауап беретін
күш құрылымдары мен басқа да ведомстволармен шешілген кезде,
бірінші тапсырманы орындау үшін Бағдарламаға сәйкес мемлекеттік
органдардың көп саны да, азаматтық қоғам институттары
да, халықтың кең топтары да тартылуы тиіс. ҚР Қауіпсіздік
Кеңесінің Президенттің бағдарламаны бекіту туралы Жарлығына
түсініктемесінде былай делінген: «Бағдарламада көзделген алдын80
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алатын іс-шаралардың көпшілігі алғаш рет іске асырылады және ел
тұрғындарының белсенді азаматтық ұстанымына есептелген, бұл
жиынтығында қоғамда толерантты діни сана мен батыл идеологияға
қарсы иммунитетті нығайтуға мүмкіндік береді» [12].
Бізді қызықтыратын міндет 47 пункттен тұрады, оның 17
құпияландырылған, ал 20 қаражат салуды талап етеді. Бағдарламаның
жалпы бюджеті 103,176 миллиард теңгені құрайды[13]. Алайда,
жақын арада қарастыруда осы бағдарлама бойынша Іс-шаралар
жоспарын іске асыруға бөлінетін қаражаттың негізгі бөлігін, ең
алдымен жастардың бос уақыты мен спортты ұйымдастыруды
қамтиды екен - осы мақсаттарға бағдарламаны орындаудың бес
жылдық мерзімі ішінде жалпы алғанда 32 миллиард теңге жұмсау
жоспарлануда – бұл бөлінген қаражаттың үштен бір бөлігі.
Сонымен қатар, 2013 жылы «Лаңкестікке қарсы іс-қимыл туралы»
ҚР Заңы «Лаңкестікке қарсы ақпараттық-насихаттық іс-қимыл»
10-1-бабымен толықтырылды, оған сәйкес, құзырлы органдар
осындай қызметті келесі мақсаттарда ұйымдастыруға міндеттенеді:
• «лаңкестіктің қауіптілігін түсіндіру»;
• лаңкестер өз көзқарастары мен идеяларын насихаттайтын
нысандарды, әдістер мен тәсілдерді әшкерелеу;
• қоғамда лаңкестікке қарсы сана қалыптастыру;
• лаңкестіктің алдын алуда лаңкестікке қарсы іс-қимылды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың және азаматтық қоғам
институттарының күш-жігерін біріктіру;
• лаңкестікті қолдаудың әлеуметтік базасын қысқарту» [14].
ҚР-да мемлекеттік органдар жүргізген ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарының негізінде радикалды қарсы нарративтерді
қалыптастыруға арналған «идеологиялық белгілер» деп аталатындар
жатыр:
• Зайырлы қоғам және жоғары руханият – біздің басты
құндылықтарымыз. Рухани және діни құндылықтар елдің
өркендеуіне, барлық салалардың дамуы үшін қолайлы жағдайлар
жасауға ықпал етуі тиіс.
• Бірлік пен келісім - Қазақстанның дамуының негізі.
• Отансүйгіштік, ұлттық дәстүрлер мен мәдениет – ұлттың
рухани іргетасы.
• Радикализммен және экстремизммен күрес - бүкіл қоғамның
міндеті [15].
Жүргізіліп жатқан жұмыстың мақсатты аудиториясы: жастар,
діншілдер, мемлекеттік қызметкерлер және «елдің қалың
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топтары, оның ішінде жұмысшы және ауыл халқы» - яғни,
Қазақстанның барлық халқы. Науқанның түпкі мақсаты құқықтық
мәдениетті арттыру, толеранттылық пен қоғамдық бірлікті тарату,
конфессияаралық және этносаралық қақтығыстардың, жалған
діни ағымдардың таралуы, экстремистік идеологияның алдын алу,
сондай-ақ деструктивті ағымдардан зардап шеккендерді оңалту және
радикалды діни идеологияларды ұстанушылармен жұмыс жүргізу
болып табылады.
2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске
асыру қорытындылары бойынша бірінші міндет бойынша барлық
мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізілді: ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарымен кең аудиторияны қамту, атаулы жұмыстар мен алдын
алу шараларын өткізу [16].
Егер алғашқы бес жыл ішінде лаңкестік пен экстремизмнің алдын
алу жетістігінің индикаторы ретінде алдын алу іс-шаралармен
қамтылған халықтың пайызы қаралса, онда қолданыстағы
бағдарламада (оны әзірлеу үшін халықаралық кеңесшілер
тартылған) бұл «діни араздықты немесе алауыздықты қоздыруға
бағытталған экстремистік идеяларды бөлісетін тұлғалардың санын
азайту» [17]. Бірінші бағдарламалық құжаттың орнына келген
діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы іс-қимыл жөніндегі 20182022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның авторлары
төрт міндеттің бірі арналған алдын алу проблемасына неғұрлым
егжей-тегжейлі қарайды: «Қоғамда радикалдық идеологияға
және радикалдық көріністерге нөлдік төзімділікке иммунитетті
қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің
алдын алу шараларын жетілдіру» [18], ал оның нәтижелілігі келесі
көрсеткіштермен сипатталады:
 радикалды
идеологияға иммунитетті қалыптастыруға
бағытталған діни топтар мен қауымдарды ақпараттық-түсіндіру
және қарсы насихат жұмыстарымен қамту;
 қылмыстық-атқару
жүйесі мекемелерінде ұсталатын
сотталған адамдарды радикалдық идеологияға иммунитетті
қалыптастыруға және дерадикализацияға бағытталған ақпараттықтүсіндіру және қарсы насихаттау жұмысымен қамту;
 ақпараттық-түсіндіру топтарының теолог мамандармен
толықтырылу дәрежесі [19].
Оларға қол жеткізу үшін іс-шаралардың 26 түрін өткізу
көзделген, олардың 7-і құпия болып табылады, ал қалғандары діни
сауаттылықты арттыруға және азаматтардың «лаңкестікке қарсы
82
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сана мен радикалды идеологияға иммунитетін» қалыптастыруға,
сондай-ақ осы қызметпен айналысатын мамандардың кәсібилігін
арттыруға байланысты. Бұл мақсатқа 5 жыл ішінде 1,5 млрд.
теңгеден сәл артық қаражат бөлу жоспарланып отыр, бұл барлық
көзделген қаражаттың 1% - ын құрайды. Қаржының басым бөлігі
лаңкестікке қарсы инфрақұрылымды құруға, тиісті қызметтердің
қызметкерлерін оқытуға жұмсалады.

3-Диаграмма. 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламаны іске асыру үшін бюджет қаражатын бөлу
(міндеттер бойынша), млрд. теңге [сол жерде]
Қазіргі мемлекеттік бағдарламаның сөзсіз артықшылығы - тәуекел
топтарын бөліп, олармен әдістемелік өзара іс-қимылды жолға қою
арқылы ЗҚІҚ-дың ерекше құралдарына тікелей назар аудару болып
табылады. 5 жылға есептелген Бағдарлама мақсатты топтармен
жұмыс істеу үшін, сондай-ақ елдің азаматтарына лаңкестік пен
экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік саясатты
түсіндіре алатын мамандарды оқыту үшін жеткілікті құзыретті
мамандар пулын қалыптастыруды өзінің негізгі мақсаттарының
біріне қояды.
Өткен мемлекеттік бағдарламаға қарағанда, алдын алу
шығындары төрт есе азайды. Егер 2013-2017 жж. алдын алуға
бөлінген қаражаттың 95%-ы халықтың (негізінен жастардың) бос
уақытын және жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге жұмсалса,
онда қазіргі Бағдарлама, оның мақсатты көрсеткіштеріне сәйкес,
діни проблематиканың айналасында тұтастай құрылған және алдын
алу бөлігінде діни экстремизммен идеологиялық күреске назар
аудара отырып, радикализацияның pull-факторларын қозғамайды.
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Сонымен қатар, мемлекет экстремизмнің алдын алу бойынша
«қатарлас» жобаларға бастама жасайды. Олардың бірі «Қазақстанның
үшінші жаңғыруы» басымдықтарының бірінің шеңберінде құрылған
Q-one «экстремизмге қарсы жастар қозғалысы» - радикалды
ағымдармен және экстремизммен күресте үкіметтік емес сектордың
насихаттауының алдын алу және қызметін ұйымдастыру.
Жобаның
операторы
тренингтер
мен
семинарларды
ұйымдастыратын, сондай-ақ одан әрі ақпараттық-алдын алу
жұмыстары үшін «өңірлерде жас мамандардың пулдары түрінде
волонтерлік желі» құрумен айналысатын «Ризалық» қоғамдық қоры
болып табылады [21].
Екі дәйекті іске асырылатын мемлекеттік бағдарлама мысалында
Қазақстандағы экстремизмнің алдын алу және қарсы тұру жөніндегі
саясаттың эволюциясы көрінеді. Сонымен қатар, ағымдағы саясатты
икемді қайта құруға мүмкіндік бермейтін бірқатар заңнамалық,
рәсімдік және кадрлық шектеулер бар.
Бүгінгі таңда (маңызды теориялық-әдіснамалық, іс жүзінде
верификацияланған зерттеулер негізінде) радикалдау мәселелерімен
айналысатын жетекші институттар беретін ұсынымдардың бірі:
«басқыншылықтар сенімге емес, мінез - құлыққа негізделуі
тиіс» - қоғамдағы экстремизм деңгейін төмендетуге бағытталған
практикалық шаралар, адамдардың ой-өрісін түбегейлі өзгертуге
емес, заңмен белгіленген нақты, зорлық-зомбылық іс-қимылдарын
болдырмауға және алдын алуға басым бағытталуы тиіс.
Осылайша, осы мәселенаманың теориялық пысықталуының сыни
маңызды міндеті: Қазақстандағы радикалдану табиғатын, қоғамдық
қатынастарды зерттеу және қазіргі саясат статус-кво-ға қалай әсер
ететінін зерттеу болып табылады.
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РЕЦЕНЗИЯ
Орталық Азия бойынша 2018-2019 жылғы
Батыс әдебиетіне шолу
Мурат Лаумулин
ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ бас ғылыми қызметкері,
саясат ғылымдарының докторы, профессор
2018 жылғы басылымдардан
басқа, осы шолу ОА аймағы бойынша
біздің алдыңғы шолуларымызға
белгілі бір себептермен енбей
қалған 2017 жылғы жұмыстарды
қ а м т и д ы . Б ұ л Ау ғ а н с т а н н ы ң
аймақпен көршілестігіне және
Қырғызстандағы (сонымен қатар
Тәжікстандағы) идеологиялық
процестерге арналған зерттеулер.
Бұдан басқа, шолуда аймақтың

ішкі дамуы; Еуроодақ пен АҚШтың ОА-ға ықпалы тұрғысынан
геосаяси процестер, сондай-ақ
жалпы аймақтағы посткеңестік
ре спублика лардың жарты ғасырдан астам тәуелсіз дамуының
қорытындысы бойынша жұмыстар
қарастырылады. Бұдан бөлек,
тарихи-мәдени сипаттағы жұмыстар
да назардан тыс қалған жоқ.

Levy-Sanchez S. The Afghan-Central Asian Borderland: the State
and Local Leaders. – London: Routledge, 2017. – 182 p.
«Сьюзен Леви-Санчестің «Ауғанстан-Орталық Азия шекарасы:
мемлекет және жергілікті көшбасшылар» атты зерттеуі этнографиялық сипатқа ие және автор
шекараның екі жағынан да дала
жағдайларында зерттеген Памир
тәжіктерінің халықтарына арналған.
Ол бір халықтың екі бөлігінің
арасында өзара байланыс орнатуды
мақсат етіп қойды. Оның пікірінше,
бұл процесті жергілікті көшбасшылар
жүзеге асырып, бақылайды. Бұл
идеяны зерттеуші өз жұмысының
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негізіне тұжырымдамалық негіз
ретінде алады. Автор аталған
құбылыстың көп ғасырлық тарихы
бар деп санайды. Кітаптың екінші
тарауы тұжырымдамалық сипатқа
ие; үшінші тарау Бадахшан өңірінің
тарихи эволюциясын зерттейді;
төртінші тарауда тарихи мифтер мен
олардың негізінде туындаған тарихи
хикаялар арасындағы байланыс
анықталады. Өкінішке орай, автор
жаппай зорлық-зомбылық арқылы
аймақ тұрғындарына елеулі әсер
еткен азаматтық соғыстың қайғылы
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оқиғасына небәрі он бет бөледі.
Зерттеудің бесінші тарауы аймақтың
әлеуметтік құрылымын сипаттайды;
алтыншы тарау шетелдік бағдарламалардың көмегімен
шекаралық инфрақұрылымның
құрылысына арналған. Ақырында,

соңғы жетінші тарау есірткі саудасы мен транзиттің әлеуметтік
процестерге ықпалын зерттейді.
Бұл зерттеу жаңашыл сипатқа ие,
өйткені осыған ұқсас сипаттағы
жұмыстардың көбісі, әдетте, Ферған
алқабының тәжік халқына арналған.

Pelkmans M. Fragile Conviction: changing ideological landscapes
in urban Kyrgyzstan. – Ithaca: Cornell University Press, 2017. –
XVI+213 pp.
М. Пелкманстың «Икемді сенім:
қырғыздың қалалық ортасындағы
идеологиялық ландшафттың
згеруі» атты кітабы, көптеген
сыншылардың пікірінше, өршіл
сипатқа ие. Автор тарихи процесті
тұжырымдамалық деңгейде
көрсету мақсатын қойды, оның
барысында «ұжымдық идеялар
к ү ш ж и н ап , ке й і н н е н к ү ш і н
жояды». Зерттеуші объект ретінде
по сткеңе стік Қырғызияны
т аңдады. Өз жобасы аясында
Пелкманс ислам мәселелеріне
және жалпы діни мәселелерге көп
көңіл бөледі. Автордың осындай
контекстті қабылдауына өзінің
т ә ж і р и бе с і ы қ п а л е т т і : 2 0 0 0
жылдың бірінші жартысында ол
М. Планк Институтының құрамында
әлеуметтік антропологияны зерттеу
жөніндегі ЮНДП тапсырмасы
бойынша жұмыс істеді. Зерттеуші
ұжымдық идеологияның пайда

болуын 1990-шы жылдардағы
күйреу кезімен байланыстырады,
ол 2005 және 2010 жылдардағы
«төңкерістерде» күшейе түсті, ал
құлдырауды 2010-шы жылдардағы
нәтижелердің сәтсіздікке ұшыр ау ы м е н б а й л а н ы с т ы р а д ы .
Әлеуметтік жайсыздық пен саяси
енжарлықтың көрнекті мысалы
ретінде социолог бұрынғы
дамыған көмір өндіруші орталық
әрі социалистік жаңғыртудың
типтік үлгісі болып танылатын
Кокджангакты таңдады. Бұл мысалды
автор бүкіл республикаға таратады,
бірақ бұл әдіс академиялық ортада
біраз наразылық тудыруы мүмкін,
өйткені Қырғызстандағы саяси және
әлеуметтік процестер посткеңестік
дәуірде аймақтық-географиялық,
демографиялық, этникалық және
э ко н ом и ка л ы қ ф а кто рл а рд ы ң
үйлесімінен туындайтын күрделі
және кешенді сипатқа ие болды.

Burghart D.L., Sabonis-Helf T. (eds.) Central Asia in the Era of
Sovereignty. The Return of Tamerlane? – New York: Lexington
Books, 2018. – XXI+515 pp.
Тәжірибелі сарапшылар Д. Бургхарт пен Т. Сабонис-Хелфтің
86
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монографиясы аймақтың кеңес
дәуірінен кейінгі тарихының 25
жылдық кезеңін қамтиды және
аталған зерттеушілердің «Темірлан
жүрген жолдар» атты бірінші
томының жалғасы болып табылады
(2004). Сондықтан, олар екінші
томға «Темірланның оралуы» деген
тақырыпты кездейсоқ берген жоқ.
Редакторлар он бес жыл өткеннен
кейін алғашқы тәжірибе академиялық
т ұ р ғ ы д а н а й т а рл ы қ т а й с ә т т і
болмағанын мойындауға мәжбүр
(біздің рецензиямызды қараңыз:
Қазақстан-Спектр. № 2. 2005. 104109-б.). Авторлар осы кезеңде
аймақтың республикалары егемен
және тәуелсіз мемлекет ретінде
қалыптасқанын негізге алады. Бірақ
олар жаһандық саясатта әрқайсысы
жеке жолды жүріп өтіп, бір-бірінен
айтарлықтай ерекшеленеді. Олар
енді Ресейге ғана тәуелді емес,
сондай-ақ Ауғанстанда, Оңтүстік
Азияда, Қытаймен, Иранмен және
басқа да державалармен қарымқатынаста өз мүдделері бар.
Кітаптың бірінші бөлігі АИТВ
және ЖИТС инфекцияларының
таралуы және оларды бұқаралық
ақпарат көздерінде жариялау,
исламды жаңғырту, құқықтық
реформалар, сыртқы (еңбек) көшіқон, шекаралық мәселелер сияқты
және т. б. мәселелерді қамтитын
әлеуметтік процестерге арналған.
Бірақ екі мәселеге: аймақ ішіндегі
саяси дамуға және трансшекаралық
мәселелерге айқын артықшылық
беріледі.
Монографияның екінші бөлім і э ко н ом и ка л ы қ д а м у ж ә н е
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онымен байланысты қауіпсіздік
аспектілері (базар саудасы және бейресми, криминалдық экономика), энергетикалық даму,
Ферған аңғарындағы анклавтардың
рөлі және мемлекеттік әскери
құрылымдардың дамуы мәселелеріне
арналған. Екінші бөлімнің мақсаты
экономикалық даму мен қауіпсіздік
арасында өзара байланыс орнату,
сондай-ақ олардың екеуіне зиян
келтіретін факторларды зерттеу
болып табылады. Зерттеудің үшінші
бөлімі негізгі ерекшеліктерге назар
аудара отырып, аймақтың әрбір
мемлекетінің даму ерекшелігін
қарастырады. Қазақстан үшін бұл
Еуразия мен Орталық Азияның
бірін таңдау; Қырғызстан үшін
демократияны енгізумен байланысты эксперименттер; Тәжікстан
үшін – Рогун ГЭС және жалпы
гидроэнергетиканы дамыту проблемасы; Түркіменстан үшін –
мұнай-газ өнеркәсібіне сыртқы
инвесторларды іздестіру; және
соңында, Өзбекстан үшін - сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күре стің
күрделі торабы және ел мен қоғамды
ішкі басқару мәселелерінің барлық
кешені.
Авторлар зерттеудің қорытындысында кітап кең бейінді
еме с, тар бейінді мамандарға
арналғанын жасырмайды. Сондайақ, бұл жұмыс АҚШ басшылығына
аймаққа қатысты тиімді саясатты
қалыптастыруға көмектеседі. Олардың ойынша, кітап ағымдағы сәттің
лездік көрінісі іспеттес. Авторлар
екі басылымның атауында аймақты
жаһандық саясаттың бір бөлігіне
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айналдырған әлемдік ауқымдағы
көпшілік мойындаған тұлға болып
табылатын Темірлан есімі неге
көрініс табатынын да түсіндіреді.

Баспагерлер екінші бөлімге бірінші
томның күйін кештірмейді деп
сенеміз.

Spaiser O.L. The European Union’s Influence in Central
Asia. Geopolitical Challenges and Responses. – New York:
Lexington Books, 2018. – XXI+245 pp.
Ольга Спейсердің «Орталық
Азиядағы Еуропалық Одақтың
ықпалы: геосаяси сын-қатерлер мен
жауаптар» атты кітабы еуропалық
геосаясаттың жаһандық әсеріне
арналған. Автор Орталық Азия өзінің
бай энергетикалық ресурстарымен
және маңызды географиялық
жағдайымен бұрынғысынша
әлемдік державалардың назарын
ауд а р ат ы н ы н н а з а р ғ а а л а д ы .
Зерттеушілердің пікірінше, Ресей,
Қытай және Еуроодақ бұл аймақты
Еуразияға өз ықпалын сақтаудың
таптырмас құралы ретінде
қарастырады. Қатаң бәсекелестік
және аймақты игеруге арналған
қарапайым бюджет жағдайында ЕО
ықпалды ойыншы рөлін атқаруға
талпыныс қалдырмайды, бірақ оның
көшбасшылығы көп мәселелерді
қалдырады. Бұрынғы соцлагерьдің
басқа елдерінен айырмашылығы
(«посткоммунистік аймақтар» батыс жаргонда), ЕО өзінің саяси
моделінің тартымдылығын бере
алмайды және басқа жаһандық
держава лардың шетіне қарай
ығысуға тәуекел етеді. Сондықтан
автор м ы над ай сұра қ қояд ы:
Еуроодақ дұшпандық геосаяси
ортаға ықпалын қалай кеңейте
алады, ЕО санасатын актор болу
88

үшін қандай стратегияны таңдауға
тиіс?
Композициялық тұрғыда монография үш бөлімнен тұрады, оның
біріншісі жаһандық актор ретінде
Еуропалық Одаққа арналған. Автор
ЕО-ның жаһандық ықпалының үш
деңгейін (экономикалық, саяси және
институционалдық) бөледі. «ОАдағы ЕО» екінші бөлімі Еуроодақтың
аймақтағы пайда болу және ену
себептері мен барысын қарастырады.
Бұл жерде Еуропаның қауіпсіздік
проблемаларына алаңдаушылық
мәселелері бар, өйткені аймақ,
Брюссельдің пікірінше, Еуропаға
«кіретін есік» болып табылады және
мемлекеттерге (Пәкістан, Ауғанстан,
Иран) жақын орналасқан. Келесі
бөлім аймақтың «алыс көрші»
(ТМД және Кавказ еуропалық
бөлігінің ре спублика ларынан
айырмашылығы) болып табылатынын назарға ала отырып, ОАға қатысты еуропалық стратегияны
қалыптастыруға арналған. Автор
үшінші бөлімде ЕО стратегиясының
құрамдас бөліктері – оның дискурсы,
құралдары мен рецептілерін егжейтегжейлі қарастырады. Екінші
бөлімнің соңғы тарауы бізді ОАдағы ЕО саясатының кең геосаяси
контекстіне қайтарады, оған сәйкес,
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Еуроодақ жүйелі екі рөлді атқарады:
ықпал үшін және «қатар ықпал
етуді» жүзеге асыру үшін жарысқа
қатысушы (автор Еуроодақтың
АҚШ, НАТО және басқа да ұжымдық
Батыс институттарының саясатын
қолдайтынын меңзеген сияқты)
рөлін атқарады.
Кітаптың үшінші бөлімі Орталық
А з и я қ ау і п с і зд і г і м ә с е л е л е р і
б о й ы н ш а « ке ң е с ш і » р е т і н д е
Еуроодақтың амплуасы туралы
баяндайды. Мұнда үш бағыт көзге
түседі: шекаралық мәселелер,
басқару жүйе сінің дағдарысы
және су қақтығыстары. Автор
Орталық Азияның үлгісі қандай
да бір геосаяси амбициясыз аймақ
елдерінің бейтарап серіктесі ретінде
ЕО имиджін көрсетуі тиіс еді деп
санайды. Осылайша, О. Спейсер
іс жүзінде ЕО «кеңесші» ретінде
қызмет ететін және «адал брокер»
тиісті имиджін қолдайтын екінші
шептегі ойыншыға айналғанын

мойындауға мәжбүр болды (яғни
геосаяси наразылықсыз). Еуроодақ
а й ма қ т а ұ л ы д е р ж а ва л а рд ы ң
қатарына жатпайды және ұлы
держава болғысы да келмейді.
Алайда, ЕО басқа державаларды
елемейтін және шекаралар,
басқару және су қауіпсіздігі сияқты
салаларды қамтитын салаларда
әрекет етеді. Осылайша, КСРОн ы ң ы д ы р ау ы н а н э й ф о р и я
тудырған 1990-жылдардың үлкен
мәлімдемелері мен наразылықтарына
қарамаст ан, Еуроодақ еріксіз
екінші шептегі геосаяси ойыншыға
айналды. Алайда, Брюссельдің
ізгі ерік-жігеріне қарамастан,
еуропалық амбициялар сәтсіздікке
ұшырады. Бұл жағдай ЕО-ның
имманенттік саяси әлсіздігімен және
геосаяси қауқарсыздығымен, өз
институттарының тұрақсыздығымен
және сыртқы саяси стратегияның
жоқтығымен байланысты болды.

Paramonov V., Strokov A., Alschen S., Abduganieva Z. European
Union Impact on Central Asia: Political, Economic, Security and
Social Spheres (European Political, Economic, and Security Issues).
- New York: Nova Science Publishers, 2018. – 131 p.
Соңғы жылдары ЕО-ның
аймақтағы қатысу мәселелеріне
арналған кешенді зерттеулердің
арасында Владимир Парамонов,
Алексей Строковпен және Зебинисо
Абдуганиевамен бірлесіп жазған
«Еуропалық Одақтың Орталық
Азияға ықпалы: шолу, талдау және
болжам» жұмысы назар аударуға
тұрарлық. Кіт ап авторлары Өзбекстанның танымал мамандары,
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О рт а л ы қ А з и я ке ң і с т і г і н д е г і
халықаралық қатынастарды дамыту,
аймақтық қауіпсіздік және ОАдағы интеграциялық процестер
мәселелері жөніндегі сарапшылар,
көптеген тақырыптық іс-шараларға
қатысушылар. Шығармашылық
ұжымның жетекшісі В. Парамонов
- «Орталық Еуразия» аналитикалық
тобының негізін қалаушы.
К і т ап 2 0 1 7 ж ы л ы А л м ат ы
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қа ласындағы Фридрих Эберт
атындағы қордың қолдауымен
жарыққа шықты (Парамонов В.В.,
Строков А.В., Абдуганива З.А.
Еуропалық Одақтың Орталық
Азияға ықпалы: шолу, талдау және
болжам. В.В. Парамоновтың жалпы
редакциясымен басшылығымен Алматы: Фридрих Эберт атындағы
қор, 2017 жыл. - 117 б.), ал 2018
жылы қаңтар айында Nova Science
Publishers америкалық баспасы
осы зерттеудің ағылшын тіліндегі
нұсқасын шығарды. Жұмыс 1990шы жылдардың бірінші жартысынан
бастап қазіргі уақытқа дейін төрт
негізгі сала: саясат, экономика,
қауіпсіздік және әлеуметтік сала
бөлінісінде Еуропалық-Орталық
Азия ынтымақтастығының
қорытындысын талдау тұрғысынан
пайымдау талпынысын білдіреді.
Зерттеу шеңберінде авторлар ОАның бе с ре спубликасының
әрқайсысында және тұт аст ай
аймақтағы Еуропалық Одақтың
рөлін нығайтуға немесе әлсіретуге
ықпал ететін аса маңызды
факторларды анықтау міндетін
алға қояды. Еуропалық саясаттың
сипатын дәйекті түрде аша отырып,
сарапш ылар ЕО-ның Орталық
Азиядағы ұстанымдары елеусіз
әрі тұрақсыз, сонымен қат ар
айтарлықтай төмендеп барады деген
қорытындыға келеді.
А вт о р л ы қ ұ ж ы м О р т а л ы қ
Азиядағы еуропалық саясаттың
нақты хронологиялық кезеңдерін
бөлме с е де, жа лпы төмендеу
серпінінде Брюссельдің аймақтағы
белсенділігінің екі кезеңі анық
90

байқалады. Олардың біріншісі 1990шы жылдардың ортасына тұспа-тұс
келді, КСРО ыдырағаннан кейін
ОА республикалары Е уропаны
«мінсіз серіктес» ретінде қабылдап,
Батыспен саяси және экономикалық
қатынастарды дамытуға табанды
түрде ұмтылды. Сол ке зде
екіжақты нормативтік-құқықтық
базаның негізі қаланған болатын.
Орталық Азиядағы еуропалық
ықпалдың екінші кезеңі 2000-шы
жылдардың бірінші жартысында
белгіленіп, Ауғанстандағы әскери
іс-қимылдардың басталуының
және өңірішілік процестерде АҚШ
рөлінің күшеюінің заңды салдары
болды. Аймақтағы Америка үлесінің
аясында ЕО саяси және білім беру
бағдарламаларының кең спектрін
( Е И Д П Ч , И С Р, И С , БО М К А ,
TEMPUS, Erasmus Mundus және
т.б.) құрып, ілгерілетуге, қауіпсіздік
саласында диалог орнатуға, сондайақ Орталық Азияның көмірсутек
импорты есебінен сыртқы сауда
а й н а л ы м ы н ұ л ғ а й т а от ы р ы п ,
Қазақстан мен Түркменияның
мұнай-газ секторында орнығуға
мүмкіндік алды. Сонымен қатар, қол
жеткізілген нәтижелермен, әсіресе
қауіпсіздік саласында Брюссель,
ең алдымен, Вашингтонмен тығыз
кооперацияға міндетті екені анық.
Осылайша, Қазақстан туралы
айтатын болсақ, авторлар «ЕО-ның
өте шектеулі әскери мүмкіндіктері
Еуроодақта Қазақстанда қандай да бір
тұрақты позициялардың теориялық
тұрғыда пайда болу ықтималдығын
жоққа шығармайтынын (мысалы,
НАТО шеңберінен тыс және/немесе
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аймақтағы АҚШ стратегиясынан
тыс)» көрсетеді. Осыған байланысты
Д. Трамп билікке келгеннен кейін
АҚШ-тың Орталық Азияға деген
қызығушылығының бәсеңдеуі және Вашингтонның сыртқы саяси
векторының ығысуы ЕО рөлінің өсу
әлеуетін шектейді. Кітапта екі жақты
ынтымақтастыққа ықпалы бір мәнді
болмаса да, авторлардың пікірінше,
бұл тұрғыда аймақ мемлекеттерінің
көп векторлы саясаты ОА-дағы
Брюссельдің қатысуын сақтауға
ықпал ететін маңызды фактор
болып қала береді. Бір жағынан,
сарапшылар республикалардың
Ре с ейдің аймақт ағ ы ықпалын
теңдестіруге және Мәскеуге байланысқан экономикалық және саяси
байланыстардың шеңберінен шығуға
жасаған талпыныстары еуропалықорталық азиялық өзара іс-қимылға
елеулі серпін бергенін атап өтеді.
С о н ы м е н қ ат а р , а вт о р л а р
к ө п ж а ғ д а й д а О рт а л ы қ А з и я
ре спубликаларының Батыспен
жақындасуға жасаған жекелеген
қадамдары нышанды сипатқа
ие екенін және еуропалық
инвестициялар мен материалдық
к ө м е к а л уд а т а з а қ а р ж ы л ы қ
м ү д д е л е р д і ж а с ы р а т ы н ы н
мойындайды. Осылайша, жұмыс
Еуропалық Одақтың Орталық
А з и я д а ғ ы р ө л і н б а ғ а л ауд ы ң
сыни тәсілімен ерекшеленеді.
Авторлар Брюссельдің аймақтағы
жағдайыныңәлсіздігін мойындайды
және бұл сыртқы факторлардың
әсерімен, сондай-ақ еуропалық
б и л і кт і ң ө з ке м ш і л і кт е р і м е н
байланысты екенін атап көрсетеді.
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Материалда еуропалық саясаттың
осы бағыттағы күшті және әлсіз
жақтары айқын көрсетілген және
оның даму үрдістеріне кешенді шолу
ұсынылған. Дегенмен, кітап бірнеше
пікірталас тудыратын тұстарды
қамтиды. Атап айтқанда, біздің
ойымызша, аймақта Қытай факторы
айтарлықтай толық ұсынылмаған
және онда Пекиннің қатысу үлесінің
арту тұрғысында ЕО-ның Орталық
Азиямен өзара іс-қимылының нақты
перспективаларының бағасы жоқ.
Еуропалық Одақтың жекелеген
жетістіктері туралы авторлық
ұжымның тезистері де біраз дау
тудырады. Бұдан басқа, Орталық
Азиядағы ЕО жетістіктерінің
қатарына а вторлар «іс жүзінде
тоталитарлық режимнен (Президент
С. Ниязов кезіндегі) демократиялық
мемлекеттің формальды
элементтері бар неғұрлым жұмс а қ а вто р и т а р и зм ге » к ө ш уд і
атап өтіп, Түркменияның саяси
жүйесіндегі өзгерістерді жатқызады.
Еуропалық Одақтың Орталық
Азияға экономикалық қатысуын
бағалау біраз күмән тудырады. Бұдан
басқа, жұмыста Кеден одағы мен
Еуразиялық экономикалық одақтың
құрылуын қоса алғанда,еуразиялық
интеграцияны ілгерілетуге ЕОн ы ң ж ау а п р е а к ц и я с ы ж е т е
көрсетілмеген. Сонымен қатар,
кітап оқығаннан кейін бірқатар
шешімін таппаған сұрақтар қалады.
Мәселен, авторлардың 2007 және
2014 жылдары Орталық Азиядағы
ЕО стратегияларының мақсаттары
мен нәтижелері туралы пікірін
біліп, 2019 жылы әзірленіп жатқан
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стратегия шеңберінде аймақтағы
Брюссель саясатының ықтимал
бағыттарының бағасын алу қызықты
болар еді.
Жалпы алғанда, белгіленген
кемшіліктерге қарамастан, кітап
Орталық Азияға қатысты еуропалық
саясаттың сипаты мен таяудағы
д аму перспективалары туралы
жалпы түсінік қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Осылайша,

жұмыспен танысқаннан кейін
барлық уағдаластықтар мен
бағдарламалық және стратегиялық
құжаттарға қарамастан, Еуропалық
Одақта Орталық Азия аймағындағы
еуропалық мемлекеттердің барлығы
немесе ең болмағанда көпшілігі
үшін нақты, тұтас және бірыңғай
стратегиялары жоқ деген орнықты
әсер қалады.

Starr S. Frederick, Cornell Svante E. (eds.) The Long Game on the
Silk Road: US and EU Strategy for Central Asia and the Caucasus. –
Lanham (MD), Boulder (CO): Rowman & Littlefield, 2018. – 160 p.
Профе ссор Ф. Старр мен
оның швед әріптесі С. Корнелла
р ед а к ц и я с ы м е н д а й ы н д а л ғ а н
тағы бір басылым - «Жібек
жолындағы ұзақ ойын: Орталық
Азия мен Кавказдағы АҚШ пен ЕО
стратегиясы» - аймақтағы Батыс
саясаты контексіндегі Орталық
Азиядағы Еуроодақ стратегиясына
қатысты. Авторлар Құрама
Штаттармен және Еуроодақпен
сипатталатын Батыс саясаты екі
аймақт а да тұжырымдамалық
және құрылымдық кедергілерге
итермелегенін негізге алады. Бұл
1975 жылғы Хельсинки актісін
қабылдағаннан бастап КСРО-ның
ұлттық республикаларына қатысты
Батыс жүргізген сызықтың салдары
болды. Бірнеше бағытта – саяси,
экономикалық және демократиялық
бағытта әрекет ететін бұл саясат
үйлестірілмеген сипатқа ие екені
сөзсіз. Батыс стратегиясында өзінің
прагматикалық және гео саяси
мүдделерімен демократия және адам
92

құқықтары санаттарының үстемдігі
антагонистік және қарсы өнімдік
сипатқа ие деп тұжырымдайды
зерттеушілер.
Яғни, авторлар жаңа тәуелсіз
мемлекеттерге заң үстемдігіне
және демократияны ұзақ мерзімді
перспективаға ілгерілетуге
бағытталған институттарды
басқару мен құрылыс сапасын
арттыру саласында көмек көрсетуге
назар аударудың орнына, Батыс
ойыншылары жергілікті режимдерді
сынауға және оларды өзгертуге
ынтық екенін атап өтеді. Олар
сондай-ақ о сы аймақтардың
маңызын асыра отырып, өздерін бұл
аймақтардың айналасында геосаяси
күреске тартуға мүмкіндік берді
(немесе өздері соған итермеледі
м е д е ге н с ұ р а қ ту ы н д а й д ы ) .
Қорытындылай келе, редакторлар
Батыс пен Орталық Азия және
Кавказ өңірлері мемлекеттерінің
мақсаты егеменді, экономикалық
тұрғыда дамыған және тиімді
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басқарылатын модельдерді құру
болып табылатынын атап өтеді. Ең
бастысы, авторлардың пікірінше, бұл
елдер бүкіл мұсылман әлемі үшін үлгі
бола алатын мемлекеттің зайырлы
моделін дамытып, сақтап қалуға
қабілетті. Осылайша, басылымның
академиялық сипатына байланысты
Еуразияда «геосаяси плюрализмді»
(З. Бжезинскийдің айтқаны) сақтап
қалуды мақсат ететін «Үлкен
ойын» стиліндегі геосаясаттың
бұрынғы бейнелері көрінеді. Мұның

түсіндірмесі Батыстың ішкі Еуразия
елдерінің саяси, ал қазіргі кезеңде
экономикалық бірігуіне және
олардың ресейлік (ЕАЭО), қытайлық
(Бір белдеу, бір жол) жобалардың
қамқорлығымен ықпалдасуына
жол бермеуін білдіреді. Соңғы
жағдайда, Батыс бұрынғы және бір
кездері дамыған Кеңес Одағының
социалистік республикаларын артта
қалған мұсылман әлемінің ықпалына
итермелеуге дайын.

Starr S.F., Cornell S. Modernization and Regional Cooperation in
Central Asia: A New Spring? – Central Asia-Caucasus Institute &
Silk Road Studies Program. – Washington, D.C.: Johns Hopkins
University, 2018. – 66 p.
Өзбекстан жөніндегі жұмыстан
басқа Ф. Старр мен С. Корнелл 2018
жылы тағы бір зерттеуді дайындады
– «Орталық Азиядағы жаңғырту
және аймақтық кооперация: жаңа
көктемнің белгісі ме?». Авторлары
соңғы екі жылда «аймақ үстінен
а й м а қ ш ы л д ы қ т ы ң ж а ң а же л і
е сіп» өткенін н е г ізге а ла д ы.
Орта Азияның көшбасшылары
аймақтық интеграция саласындағы
іс-қимылдарын барынша ынталы
және еркін үйлестіре бастады.
Авторлар 2018 жылдың наурыз
айында Астанадағы ҚР мен ӨР
көшбасшыларының ке зде суін
маңызды оқиға ретінде қарастырады.
Олар аймақтық кооперацияның
түп-тамырын Брежнев дәуірінен
кейінгі кезеңнен іздеу керек деген
батыл болжам жасайды, себебі
Орта Азия республикаларының
көшбасшылары Мәскеу тарапынан
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үдеп келе жатқан қысымға жауап
ретінде іс-қимылдарын үйлестіруге
мәжбүр болды.
Зерттеушілер 2001-2005
жылдары еуразиялық интеграция
жо б а с ы н д а м ы т қ а н Ре с е й д і ң
аймақтық интеграция әрекеттерін
бұзу фактісіне назар аударады.
Алайда он жылдан кейін жағдай
өзгерді. Аймақтық интеграцияның
жеделдеуіне ықпал еткен қолайлы
факторлар ретінде авторлар 2015
жылы Қазақст анда баст а лған
маңызды саяси және экономикалық
реформалар, 2016 жылы Өзбекстанда
жаңа көшбасшы Ш. Мирзиеевтің
келуі, сондай-ақ 1990 жылдары
алаңдаушылық тудырған, ал бүгін
аймақ елдерінің Оңтүстік Азиямен
ынтымақтастығы үшін әлеуетті
көпір болып табылатын аймақтағы
Ауғанстанның өзгерген рөлі сияқты
факторларды көрсетеді.
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Аймақтың жалпы тағдырының
терең тарихи тамырын баса көрсету
үшін авторлар материалды баяндау
б а р ы с ы н д а « О рт а л ы қ А з и я » ,
«Орта Азия», «Тұран/Түркістан»
және т. б. терминдердің шығу
тегі мен мәніне шолу жасайды.
Жалпы алғанда, зерттеушілер
аймақтық интеграцияның тамырын
көшпелі және отырықшы әлемнің
қарама-қайшылығы мен өзара
байланыстарынан бастап, ежелгі
дәуірден іздейді. Бірақ Орт а
Азиядағы интеграцияның нақты
басталған уақыты кеңес дәуіріндегі
Л. Брежнев, Ю. Андропов және
К. Черненко басқарған кез деп
санайды. Аймақтық интеграцияның
дамуына қандай да бір дәрежеде
ықпал еткен оқиғаларға ғалымдар
1990-шы жылдардың соңында –
2000-шы жылдардың басында (ЦАС,
ОЦАК, Центразбат, ЗСЯО) бірігудің
қандай да бір нысандарын құруға
жасалған алғашқы талпыныстарды
жатқызады. Осы қатарға 2005

жылы ОА+Жапония ұйымына ұқсас
ұйымды құру талпынысы, сондайақ сол жылы Ф. Стар ұсынған
«Кеңейтілген Орталық Азия» идеясы
жатады.
Бұл басылымның маңызды
ерекшелігі салыстырмалы
талдау және ОА аймағы үшін
интеграцияның оңтайлы
нысанын іздеу болып табылады.
Авто рл ар АС Е АН, С ол тү сті к
экономикалық кеңес, Вышеград
тобы және МЕРКОСУР сияқты
интеграциялық нысандарды жүйелі
түрде қарастырады. Зерттеушілер
АСЕАН-ды Орталық Азия үшін
ең қолайлы нысан деп санайды,
алайда олардың пікірінше, аймақ
елдері үшін басқа ұйымдардың,
бірінші кезекте Солтүстік Кеңестің
тәжірибесі пайдалы болар еді. Бірақ
сарапшылар Орталық Азиядағы
табысты аймақтық интеграция үшін
қажетті институциялық база құруды
негізгі және бірінші кезектегі міндет
ретінде көреді.

Laruelle M. (ed.) Tajikistan on the Move. State Building and
Societal Transformations. – New York, London: Lexington Books,
2018. – 336 p.
М. Ларюэль өз редакциясымен
жазылған «Қозғалыстағы Тәжікстан:
мемлекеттік құрылыс және
әлеуметтік трансформация» атты
жаңа ұжымдық монографиясында
тәжік проблематикасына қайта
о р а л д ы . Ат а л м ы ш ж ұ м ы с т а
республиканың жаңа тарихына
қысқаша шолу беріледі, бұл ретте
азаматтық соғыстағы шығындар
50 мың адамға бағаланады.
94

Тәжікст анның гео с аяси және
халықаралық жағдайын қарастыра
отырып, зерттеуші тілдік және
тарихи тұрғыда өзінің Иранға
жақындығына қарамаст ан, ел
аймақтың барлық мемлекеттерінің
тағдырын ортақтасқанын негізге
алады. Яғни, Ресей қауіпсіздік
саласындағы негізгі жетекші, ал
Қытай басты инвестор болып қала
береді.
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Тәжікстанның тағы бір ерекшелігі
Ресейге жаппай еңбек көші-қоны
болып табылады. Оның деңгейі
(8 млн. халықтың 1 млн. адамы)
әлемдегі ең жоғары көрсеткіш
болып отыр. Бұл құбылыс елдің
экономикалық құрылымына (көшіқон ЖІӨ-нің жартысын қамтамасыз
етеді) және әлеуметтік процестерге
тікелей әсер етеді. Тағы бір маңызды
ерекшелігі - халықтың өміріндегі
ислам дінінің рөлі.
Монографияның бірінші
бөлімі тәжік саяси режимінің
табиғатына, оның тұрақтылығына,
билікті заңдастыру тетігіне және
оны орталықтандыруға арналған
жағдайларға қатысты аса маңызды
мәселелерді қарастырады.
Жұмыстың екінші бөлімінде
авторлар «әлеуметтік фабрика» деп

аталатын құбылысты зерттейді,
бұл термин жергілікті ауылдық
ерекшелікті, халықтың әлеуметтік
қорғалмауын, денсаулық сақтаудағы
ауыр жағдайды және гендерлік
қатынастарды білдіреді. Кітаптың
үшінші бөлімі бірегейлік және
оның эволюциясы мәселелеріне
арналған. Азаматтық соғыстың
себептері мен барысына қатысты
өз түсіндірмесін қоса алғанда,
тәжік режимі ұлттық нарративтерді
бақылай бастағанға дейін, оның
с а л ы с т ы рм а л ы т ұ р а қ т ы л ы ғ ы
қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда
авторлар, көші-қон саласы және
оның өкілдері әлеуметтік құрылым
мен мәдени құндылықтардың өзгеру
үрдісінің бастамашылары болып
қала береді деген тұжырымға келеді.

Quenzer K, Syed M, Yarbakhsh E. Emerging Scholarship on the
Middle East and Central Asia. Moving from the Periphery. – New
York, London: Lexington Books, 2018. – 224 p.
«Орта Шығыс пен Орталық
Азия бойынша пайда болатын
мектеп: перифериядан қозғалыс»
атты Лексингтон сериясы аясында
бірқат ар авторлардың жазған
жұмысы ерекше сипатқа ие. Ол
Парсы шығанағы, Сауд Арабиясы,
Иран, Түркия, Ауғанстан (ИРИ-ға
ауғандық қоныс аударушылар),

Сирия, Орталық Азия және Қытай
мемлекеттеріндегі түрлі ғылыми
(немесе діни) мектептердің осы
ауқымды аймақта тарихи және қазіргі
оқиғаларды қалай түсіндіретінін
көрс етеді. Жалпы алғанда,
бұл ұжымдық еңбек нақышты,
тұжырымдамасыз сипатқа ие.

Ardi Kia. Central Asian Cultures, Arts, and Architecture. Inner
Eurasia from Prehistory to the Medieval Golden Ages. - New York,
London: Lexington Books, 2018. – 150 p.
Дәстүр бойынша біз аймақ
тарихы жөніндегі әдебиеттермен
шолуды аяқтаймыз. Бұл жағдайда
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Арди Кианың (Монтана
университетінің Орталық және
Оңтүстік-Шығыс Азия бойынша
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зерттеулер бағдарламасының қосалқы директоры) «Орталық Азия
мәдениеті, өнері және сәулеті. Ежелгі
тарихтан Ортағасырдың алтын
ғасырына дейінгі ішкі Еуразия»
атты кітабы туралы сөз болып отыр.
Бұл зерттеу осы автордың атауы
ұқсас «Орталық Азия мәдениеті,
өнері және сәулеті» атты бұрынғы
зерттеуінің жалғасы (кеңейтіліп
қайта басылған нұсқасы) болып
табылады (Ardi Kia. Central Asian
Cultures, Arts, and Architecture. Жаңа York, London: Lexington Books,
2016. – 128 p.).
10 тараудан тұратын зерттеу
уақыт бойынша өзіндік саяхатты
қамтиды. Ғалымның басты мақсаты
- аймақты ң б арлық ма ң ызд ы
мәдениеттерінің, өнер түрлерінің,
археологиялық және сәулет ескерткіштерінің тарихын талдау. Бұл
ретте зерттеуші орыс, қытай және
басқа тілдердегі әдебиеттердегі
деректерді қоса отырып, жазбаша
дереккөздерді тарихқа дейінгі,
ежелгі және орта ғасырлық
қалашықтардағы археологиялық
қазба жұмыстарының материалдық
нәтижелерімен байланыстырады.
Автор қандай дәуір туралы сөз
болмасын, өшпес туынды жасап,
адамзатқа қалдыра білген жергілікті
жасампаздардың креативтілігін
айрықша атап өтеді.
Құрылымдық жоспарда ғалым
мынадай кезеңдерді қарастырады:
қазба жұмыстары мен тиісті
зерттеулерге тарихи шолу (1-тарау);
палеотикалық дәуірдің ескерткіштері
(2-тарау); б.з. д. 3500-1700 жж.
энеолиттік кезең және мыс ғасыры
96

және оның құрамдас бөліктері –
қыш өнері мен металлургияның
артефактары (3-тарау); Солтүстік
мәдениеттің дала қоласы (4-тарау);
темір ғасыры және алғашқы империялардың құрылуы (5-тарау);
Бактрия мен Кушан империясының
шығыс сатрапия өнері (6-тарау);
қола дәуіріндегі Орталық Азияның
оңтүстік бөлігіндегі өркениеттік
жарылыс (7-тарау); Парфия өнері
(8-тарау); Сасанидтер империясында
мемлекеттік діннің пайда болуы
және оның ресми және діни өнерге
ықпалы (9-тарау); Согдиана өнері
(10-тарау).
Осылайша, А. Киа кітабының
пайда болуы Батыс жұртшылығы
үшін өте пайдалы және танымдық
сипатқа ие, кең жұртшылыққа
аймақтың ұлы тарихи-мәдени
өткенін көрс етеді. Алайда,
ғылыми тұрғыдан бұл басылым
біздің аймақтың мәдениеттану
саласындағы мамандарға ешқандай
жаңалық айтпайды.
* * *
2018 жылы Дүниежүзілік банк
пен ХВҚ сияқты халықаралық қаржы
институттары Орталық Азия, Кавказ
және Шығыс Еуропа елдеріндегі
әлеуметтік-экономикалық процестерге, қаржы-банк саласының
жай-күйі мен дамуына, тұтыну
нарықтарына, сауда-экономикалық
қатынастарға және инвестициялық
саясатқа арналған өзінің талдамалық
және статистикалық шолуларын
ұдайы жариялап отырғанын тап
өткен жөн. Ғылыми және саяси
тұрғыдан бұл басылымдарға
қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ а з , б і р а қ ОА
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мемлекеттерінің экономикалық
дамуының тиісті салаларын зерттейтін зерттеушілер үшін пайдалы
дереккөз әрі статистикалық демеу
болып табылады. 1
Осылайша, 2018 жылы да біздің
аймаққа шетелдің, ең алдымен

Батыстың саясаттануында қызығушылық төмендемейді. Шетелдік байқаушылар болып жатқан
саяси процестердің мәнін жария
етуге және ашуға өз үлестерін
қосуда.

Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия:
Глобальные тренды в региональном исполнении. – М.: АспектПресс, 2019. - 224 с.
И.Д. Звягельская (РҒА ӘЭХҚИ)
ММХҚИ зерттеу бағдарламалары
шеңберінде жаңа жұмысты
жариялады, онда жаһандық деңгейде
мемлекеттік құрылыс тәжірибесін
және бір-бірінен айтарлықтай
ерекшеленетін екі аймақта – Таяу
Ш ы ғы с пен Орт а лық Ази яд а
елдердің халықаралық аренадан өз
орнын іздеуін талдауға тырысты.
Міндет күрделі, бірақ оны шешуге
автордың екі аймақпен жақсы
таныс шығыстанушы ретіндегі зор
тәжірибесі көмектеседі (бұрын
автор көп жылдар бойы РҒА ШИ-да
жұмыс істеді). Монографияда ұлттық
мемлекеттердің мәселелері мен
этноконфессиялық ұқсастықтардың
рөлі, десекуляризацияның жалпы процестері талданады
деевропеизация мен демодернизацияны, ал Центральной Азии –

десоветизацияны оқыңыз).
Автордың пікірінше, екі аймақта
да діни фактор мен конфессияаралық
бәс екеле стік күшейіп келеді.
Сондай-ақ, егемендік ұғымының
өзгеруі, жаңа қақтығыстардың пайда
болуы, халықаралық терроризм
ықпалының күшеюі орын алуда.
Геосаяси тұрғыдан жаңа аймақтық
державалардың қалыптасу және
жаңа альянстарды қалыптастыру
процесі жүріп жатыр. Зерттеуші жаңа
әлеуметтік-саяси сын-қатерлердің
алдында жергілікті қоғамдардың
архаизациялану мәселесін және
дәстүр мен модерн арақатынасын
н а з а р д а н т ы с қ а л д ы рм а й д ы .
Негізгі геосаяси пайым ретінде
И. Звягельская Қытай мен
Үндістанның биіктігін, әлемдік
аренадағы Ресейдің «белсенді»
рөлін, әлемдік істерге нақты тартылу

1
Toward a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia. The World Bank. –
Washington: Bernan Distribution, 2018. - 246 p.
Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and Central Asia. The World Bank. – Washington: Bernan
Distribution, 2018. - 220 p.
Martin Mercedes Vera; Jardak Tarak; Tchaidze Robert; Trevino Juan P., Wagner Helen W. Building Resilient Banking
Sectors in the Caucasus and Central Asia. International Monetary Fund. – Washington: Bernan Distribution, 2018. - 49 p.
Kunzel Peter J.; Imus Phil De; Gemayel Edward R.; Herrala Risto; Kireyev Alexei P., Talishli Farid. Opening Up in the
Caucasus and Central Asia. International Monetary Fund. – Wshington: Bernan Distribution, 2018. - 59 p.
Gemayel Edward R.; Ocampos Lorraine; Ghilardi Matteo, Aylward James. A Growth-Friendly Path for Building Fiscal
Buffers in the Caucuses and Central Asia. International Monetary Fund. – Washington: Bernan Distribution, 2018. - 55 p.
Tamirisa Natalia T. and Duenwald Christoph. Public Wage Bills in the Middle East and Central Asia. International
Monetary Fund. – Washington: Bernan Distribution, 2018. - 90 p.
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артқан кезде үлкен оқшаулануға
АҚШ-тың ресми түрде оралуын,
Еуроодақтағы ішкі проблемалардың
шиеленісуін, Батыстағы элитаның
жаппай дағдарысын, этно-ұлтшылдықтың жаппай белең алуын айтады.
О с ы л а й ш а , а вт о р ә л е м д і к
аренадағы күштер арақатынасының
өзгеруімен қоса жүретін әлемнің
және әлеуметтің әдеттегі саяси
көрінісіндегі терең және әлі де
т а н ы л м а ғ а н қ о з ғ а л ы с т а рд ы ң
куәгері бола аламыз деп есептейді.
Кітап осы аймақтардың сыртқы
саяси және ішкі дамуының
барлық жақтарын қамтитын жеті
тараудан тұрады. Бірінші тарауда
мемлекеттік құрылыс проблемасын
салыстыра отырып, зерттеуші осы
құрылыстың модельдері тұрақтылық
дәрежесі бойынша ерекшеленеді
деген қорытындыға келеді. Таяу
Шығыста бірнеше онжылдықта араб
ұлтшылдығы үстем болды; Орталық
Азияда егемендіктің жекешеленуі
орын алды. Мұндай талдау екі
процестің шамамен 50 жылдық
тарихи қашықтығына байланысты
қиындайды (тіпті дұрыс емес болса
да). Бұл процестер әртүрлі тарихи
жағдайларда орын алды.
И. Звягельская Орталық Азиядағы
мемлекеттіліктің қалыптасуы кезінде
сыртқы күштер шешуші рөл атқарды
деп мәлімдейді. Бүгінде егемендік
мәселелері Таяу Шығыс пен Орталық
Азияда әрқалай көрініс табады.
Араб әлемінде мемлекеттіліктің
әлсіреуіне объективті және ұзақ
мерзімді факторлар ықпал етті.
Біздің аймақта кері егемендену қаупі
бар, бірақ күштердің халықаралық
98

таралу ерекшелігі ОА-ның жас
мемлекеттерінің аман қалуына
ықпал етеді. Автордың пікірінше,
аймақ мемлекеттері Таяу Шығыста
және Ауғанстанда әрекет ететін
экстремистік топтардың жоғары
қысымына тап болып отыр. Бұл
аймақ олардың алдында тәуелсіздік
а лғ ан н ан кей ін бірден кү р е с
басталған бағалы ресурс болып
табылады. ҚР-да оңтүстік және
Батыс Қазақстан ислам күштерінің
назар аударарлық нысандары болып
табылады. Жалпы алғанда, зерттеуші
халықаралық терроризмнің пайда
болуы мен күшеюінің негізгі себебін
жаһандану процесінен көреді.
Бұл тұрғыда кіт апт а с аяси
құрылым тұрғысынан гибридизация
(әскери мағынада) және гибридтік
режимдер мәселесі қарастырылады.
Автордың пікірінше, Орталық Азия
мемлекеттері гибридті режимдердің
типтік үлгісі болып табылады –
авторитаризм мен демократиялық
институттар қасбетінің үйлесімі.
Бірақ автор болашақта бұл үйлесім
жаңғыру мен экономикалық өсуге
ұмтылу нәтижесінде мүлде күтпеген
нәтижелер бере алатынын жоққа
шығармайды.
А р ха и з а ц и я ф е н ом е н і м е н
дәстүршілдіктің пайда болуына
қатысты Звягельская кеңес модернизациясы жергілікті қоғамдар
үшін мағынасыз бір ғана нысан
емес екенін толық дәлелдейді. Олар
білімді мамандардың кең ауқымын,
жеке басқарушы кадрларын және
ХХ ғасырға арналған заманауи
институттарды алды. Бұл кеңестік
Орта Азияны өткенді аңсайтын
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және оны дәріптеу отарлық дәуірден
бері кеңінен таралған шығыс
көршілерінен және араб әлемінен
ерекшелейді. Ғалым жасайтын
негізгі тұжырым - бұрынғы (зайырлы,
проевропалық, социалистік және
т.б.) институтт ардың қирауы
дәстүршілдікті қалпына келтіру
барысында архаизацияға (яғни
әлеуметтік құлдырауға) және
қоғамның фрагменттелуіне алып
келеді.
Сондай-ақ, автор дәстүрлі қоғам
жағдайында билік пен меншік
үшін күрес азаматтық соғысқа
( 1 9 9 0 - ж ы л д а р ы Т ә ж і кс т а н д а ,
сондай-ақ 2005 және 2010 жылдары
Қ ы р ғ ы з с т а н д а ғ ы т ө ң ке р і с т е р
барысында байқалған) ұласуы
мүмкін деп есептейді. Жұмыста
дәстүрлі және архаикалық
институттардың күшеюінен бастау
а латын қақтығыст арда ре сми
құрылымдардың, ең алдымен,
күштік құрылымдардың ыдырау
проблемасы қозғалады. Әсіресе,
бұл Таяу Шығыс мемлекеттеріне
қатысты (көрнекі мысалы – Сирия).
Кітаптағы негізгі тұжырымға
сәйке с Таяу Шығыстан айырмашылығы, Орталық Азия
аймақтағы тұрақтылықтың сақ-

талуын және күштердің тепетеңдігін қамтамасыз ететін, көптеген
сыртқы күштерге тірек артатын,
экономикалық, саяси және әскери
құралдардың кең және ұтымды
жиынтығына ие. Осылайша, біздің
назарымызға аймақтық мәселелерді
зерттеу ғана емес, сонымен қатар
оларды жалпы әлемдік контекстпен
байланыстыратын кітап ұсынылады.
Өкінішке орай, жұмыста бір дәлсіздік
бар: ресми түрде болсын, бірақ
Түркіменстан барлық посткеңестік
мемлекеттер сияқты ЕҚЫҰ-ның
мүшесі болып табылады.
Ке зекті рет өзінің жарқын
шығыстанушы ретіндегі, Орталық
Азияның барлық по сткеңестік
республикаларына «Араб көктемі»
нәтижесінде бірнеше ондаған және
тіпті жүздеген жылдар бұрын өз
дамуында тура жолдан тайған
Таяу Шығыс елдерінің тағдырын
қайталамауы үшін, сондай-ақ біздің
мемлекеттеріміз әлеуметтік және
технологиялық салалардағы кеңестік
дәуірдің барлық үздік жетістіктерін
сақтап қалуы үшін өзіндік бір
ескерту ретіндегі жоғары және
лайықты беделін дәлелдей білген
И. Звягельскаяның осы жұмысын
қарауға ынталымыз.

Fazendeiro B.T. Uzbekistan’s Foreign Policy: the struggle for
Recognition and Self-Reliance under Karimov. – London, New
York: Routledge, 2018. – 178 p.
Өкінішке орай, өткен жылы
біз «өзбек сериясы» деп аталатын
- өзіндік бір эйфория толқынына
шығып, ӨР-ның жаңа көшбасшысы
Ш. Мирзиеев жүргізген ішкі және
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сыртқы саясаттағы реформалар
мен өзгерістерден туындаған,
Каримовтан кейінгі Өзбекстанға
арналған батыс жұмыстарының
циклін дайындаған кезде, аталған
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басылым бізді елеусіз қалдырды.
Қазір бұл бос орынды толтыру
мүмкіндігі туды.
Бернардо Т. Фазендейроның
(Ун-т Коимбры, ун-т Св.Эндрю
– Ұлыбритания) «Өзбекстанның
сыртқы с аяс аты: И. Каримов
кезіндегі мойындау және дербестік
үшін күрес» атты зерттеуі 1991 2016 жылдар аралығындағы тәуелсіз
Өзбекстанның бірінші көшбасшысы
жүргізген с аяс атты зерттеуге
арналған. Автор Ташкенттің сыртқы
с аяси бағыты ре спубликаның
нақты тәуелсіздігін сақтауға және
нығайтуға бағытталған посткеңестік
дәуірдегі бірегей тәжірибе
екенін айтады. Оның пікірінше,
И. Каримов пен оның ортасы әу
бастан халықаралық саясаттың
нормалары мен қағидаларына оларды
орындау міндеттілігі тұрғысынан
күмәнмен қараған. Халықаралық
аренадағы дербестікке қол жеткізуде
Ташкенттің бірізділігін дәлелдей
отырып, зерттеуші Өзбекстанның
төрт державамен – Ре сеймен,
Құрама Штаттармен, ГФР-мен және

Түркиямен қарым-қатынасын мысал
ретінде алады.
Кітаптың түпкі ойы - ірі
ойыншылар арасындағы қайшылықтарды шешу кезінде үнемі
Ташкенттің рөлін нығайтуға көңіл
бөлген ӨР басшылығы сияқты
әлемдік істердегі ойын ережелерін
түсіну. И. Каримов өзіне қандай да
бір державаның ықпалының «шектен
тыс» күшейгенін байқағаннан
кейін сыртқы саяси бағыт қарамақарсы бағытқа өзгерді. Бұл бағыт
Өзбекстанның Ресей мен АҚШ,
НАТО және ҰҚШҰ, ГУӨӘМ және
ЕурАзЭҚ және т.б. арасындағы
тұрақты беталыстарынан айқын
байқалады. Өз уақытында біз бұл
беталысты «маятник саясаты»
д е п ат а д ы қ . Жа л п ы а л ғ а н д а ,
Б.Фазендейроның жұмысы Орталық
Азия саясатының білгірлері үшін
ешқандай жаңалық ашпайды және
автор дәріс оқитын және аймақтың
саяси өмірінің болмысы нашар
көрсетілетін провинциялық жоғары
оқу орындарының аудиториясына
ғана қызығушылық танытады.

Isaacs R., Frigerio A. (eds.). Theorizing Central Asia: The State,
Ideology and Power. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018. –
XIX+319 pp.
Р. Исаакса мен А. Фригейроның
«Орталық Азияны теоретизациялау»
атты бірлескен жұмысы теориялық
сипатқа ие және по сткеңе стік
кезеңдегі мемлекет, идеология
ж ә н е б и л і к с и я қ т ы ма ң ы зд ы
институттардың аймақтағы
қалыптасуы мен өзара іс-қимылына
қатысты түрлі тұжырымдамаларды
100

түсіндіруге арналған. Авторлар
аймақ мемлекеттерінің тәжірибесін
зерттеу саяси теорияның дамуына
өз үлесін қоса алатынына сенімді.
Бұл еңбектің авторлары негізгі
тақырыптар ретінде мемлекеттік
басқару модельдерін зерттеу,
идеологиялық құқықтық негіздемені
іздеу, мемлекет пен құқықтық
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институттарды жаңарту сияқты
тақырыптарды алды.
Авторлар билікті заңдастыру
процесі тұрғысынан аймақтың
екі мемлекетін – Қазақстан мен
Түркіменстанды бөлік көрсетеді.
Бұл ретте, олар Қазақстан мемлекеті
аралық кезеңде – мемлекеттік
ж ә н е н е о п ат р и м о н и а л д ы ка питализм арасында тұр деп
санайды. Авторлардың ойынша,
Қырғызстан «менеджериализм»
мен неолиберализмнан тұратын
к ү р д е л і ко н с т р у к ц и я б о л ы п
табылады. Кітапта аймақ
мемлекеттерінің ұлттық идеяны
іздеуге және осы процесті теория
мен практикада көрсетуге жеке
тарау арналған. Қазақстанда жеке
билік режимінің айқын бөлінісі
және оның легитимизациясы мен
сакрализациясы орын алды, бұл
оны монархиялық тұжырымдамаға
жақындатты. Зерттеушілердің
пікірінше, аталған феномен мифтер
мен фантазиялардан құралған,
олардың ең бастысы жаңа астананың
- Астананың құрылуы (қазір –
Нұр-сұлтан, бұл авторлардың
болжамдарын тағы да растайды)
болып табылады.

Мемлекеттік бірегейлікті
іздеудің бұл процесі ішкі саяси
сипатқа ие, сонымен қатар аймақ
елдерінің халықаралық жағдайына,
олардың ТМД шеңберіндегі
әлемдік иерархиядағы және
стратификациядағы жағдайына
тікелей ықпа л етеді. Кіт апт а
жергілікті режимдер қару ретінде
халықаралық қатынастардың кез
келген маңызды теорияларын, атап
айтқанда Хартленд Х. Макиндердің
белгілі геосаяси тұжырымдамасын
алады деп дәл айтылған. Жұмыста
аймақ реализм мен либерализмнің
ха л ы қ а р а л ы қ т е о р и я л а р ы м е н
эксперимент жасауға арналған
өзіндік бі полигон болды деген ой
айтылды. Жалпы алғанда, авторлар
Орталық Азия елдерін мемлекеттік
модельдер мен өз қоғамдарының
терең мүдделерінің арасында
ымыраға жету үшін жеткілікті
идеологиялық негіздеме т аба
алатын «толық жасақталмаған»
мемлекеттердің қатарына толық
негізбен жатқызуға болады деп
қорытындылайды. Бұл фактор
болашақта өзінің теріс рөл атқарады
деп болжауға болады.

Новейшая история Центральной Азии: Проблемы теории
и методологии. Сб. статей Вступ. ст., подгот., отв. ред.-сост.
А.К. Аликберов, М.А. Рахимов. Российская акад. наук. Ин-т
востоковедения. Ин-т истории АН РУз. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2018. – 304 с.
Бұл монография Еуропа
мен Азияның түрлі елдерінің
зерттеушілерінің қатысуымен
ғ ы л ы м и ко н ф е р е н ц и я л а р ,
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ха л ы қ ар а л ы қ ж ән е ай мақ ты қ
«дөңгелек үстелдер» және
сараптамалық кездесулер өткізу
бойынша Өзбекстан Республикасы
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Ғылым Академиясының Тарих
институтының, «Қазіргі заман
тарихы орталығының» ғылыми
бағдарламасы аясында орындалған,
Орталық Азияның қазіргі заман
тарихының материалдары негізінде
тарих ғылымының теориясы мен
әдіснамасы жөніндегі зерттеулерді
қамтитын мақалалар жинағы болып
табылады. Кітап басылымының
жобасы Конрад Аденауэр атындағы
Қордың (ГФР) қаржылық
қолдауымен РҒА Шығыст ану
институтының (Мәскеу) қатысуымен
жүзеге асырылды.
Бұл кітапта материалдар үш
бөлім шеңберінде біріктірілген.
Бірінші бөлім жалпы теориялық
зерттеулерді қамтиды. Екінші бөлім
Орталық Азия елдерінің мысалында
теориялық және эмпирикалық
материалдардың үйле сімін
көрсетеді. Қазіргі заман тарихының
пәнаралық алаңы, дәлірек айтқанда,
тарихи білім туралы қорытынды
бөлімде мұрағатшылық, этнология,
дипломатия, халықаралық
қатынастар, өнер тарихы бойынша
материалдар ұсынылған.
Әлбетте, бізді бірінші кезекте
Қазақстанға арналған материал
қызықтырады. Бұл Қырғызстан мен
Қазақстанның саяси жүйелерінің
қ а л ы п т а су ы қ а р а с т ы р ы л ат ы н
қос бөлім. Автор (И. Фукалов,
Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз
ұлттық университеті, Бішкек)
дамудың ұзақ тарихи кезеңінде
қырғыз және қазақ халықтарының
тіршілік әрекеті көшпелі өркениет
жағдайында дамығанын жазады.
Патриархалдық психология үстемдік
102

құрған заманда Даладағы қоғамдық
пікір өткеннің құндылығына, «атабабалары өсиет етіп қалдырған»
тәртіпке бағытталған. Әлеуметтік
интеграция және билік үстемдігі
процестері көшпелі қоғамда күрделі
көп деңгейлі сипатта болды. Қазіргі
д ү н и е т а н ы м д ы қ и м п е р ат и в ке
үйлесімді әсер еткен мемлекеттік
идеология қалыптасты. Билік
институтының одан әрі генезисі,
оның мемлекеттік нысанының пайда
болуы идеологиялық рәсімдеуді
талап етті. Ата-бабалардың дінін
мемлекеттік дін ретінде түсіндірудің
аса қажеттілігі пайда болды.
Автордың пікірінше, тәуелсіз
Қазақстанның жаңа саяси
элитасының негізгі жүйе құраушы
өзегін ауылдық маргиналдардан
тартылған және осы әлеуметтікмәдени түрге тән дүниетанымдық
көзқарастарды, құндылық
бағдарларды, саяси нанымдар мен
идеалдарды, кеңестік саяси мәдениет
пен саяси мінез-құлықтың ерекше
белгілерін қамтитын көптеген
табиғи көзқарастардың тасушысы
болып табылатын ескі партиялықмемлекеттік номенклатура өкілдері
құрайды. Сондықтан Қазақстанның
саяси мәдениеті дәстүрлі қоғамға
тән кері бағытта дамыды.
Зерттеуші атап өткендей, 1990
жылдардың басында қазақ күресін
күшейту үшін қолайлы жағдай
жасаған қазақ трайбализмін мәдени
оңалту және заңдастыру орын
алған. Қазіргі саяси институттар
ұжымшылдық, индивид мүддесінің
қауым мүддесіне бағыну қағидаты
тән дәстүрлі қоғамның жандану
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құралына айналды. Осыдан
қ о ғ а м н ы ң п а рт и я л ы қ бе л г і с і
бойынша бөлінісін қабылдамау,
үлкендерді құрметтеу қағидатына
негізделген билікті құрметтеу
сияқты құбылыстар туындайды.
Қазақстан мен Қырғызстанның
дәстүрлі қоғамға қайта оралуының
негізгі себебі тарихи жағдайларға
байланысты табиғи эволюциялық
жолмен емес, бір жақты тәртіппен
мемлекет реттейтін мәдени ұдайы
өндіріс процесінің циклдігі болып
табылады.
Қазіргі уақытта Қырғызстан
мен Қазақстанда по сткеңе стік
адамның жаппай санасында саяси
мәдениет жүйесінің екі түріне:
бодандық мәдениеті мен азаматтық
мәдениетіне, тоталитарлықа вт о р и т а р л ы қ м ә д е н и е т п е н
либера лдық-демократиялық
мәдениетке қарсы тұру өріс алуда.
Сондықтан мұнда нарықтық
экономика мен саяси демократияның
жаңа тарихи жағдайларында

құбылмалы өмірдің жаңа мазмұны
шетке ығыстырылып, оның көрінетін
қыры ғана қабылданады. Басқаша
айтқанда, ескі дәстүрлі мазмұн
жаңа демократиялық нысанға
кіріктіріледі.
Бұл бөлімнің екі кемшілігі бар:
Біріншіден, автор (1990-2000 жж.
басындағы оппозициялық
басылымдарға сілтеме жас ай
отырып) әлдеқашан ескіріп кеткен
айқын идеологиялық бағыттағы
бағаға сүйенеді. Екіншіден,
И.Фукалов жақын таныс қырғыз
с а я с ат ы н ы ң а қ и қ ат ы н а вт о р
қазақстандық шындыққа таратады.
Жалпы алғанда, басылым Өзбекстан
мен оның қоғамдық және саяси
өміріне қатысты мадақ сөздерге толы.
Зерттеудің шығу тегін ескеретін
болсақ, бұл өте түсінікті жайт. Бірақ
теориялық ізденістерді ұнататындар
үшін ол Орталық Азияға қатысты
аз болса да қызығушылық танытуы
әбден мүмкін.

Clement V. Learning to become Turkmen”: Literacy, Language and
Power, 1914-2014. – Pittsburgh PA): Pittsburgh University Press,
2018. – XII+254 pp.
Виктория Клементтің «Түркімен
болуға үйрену: 1914-2014 жылдар
аралығындағы әдебиет, тіл және
билік» атты зерттеуі тарихи әрі
саяси сипатқа ие. Монография
хронологиялық қағидат бойынша
құрастырылған және жеті тараудан
тұрады. Автор тарихи контекстте
саясатты мәдени және әлеуметтік
салалардағы трансформациялық
процестермен байланыстыруға
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әрекет жасайды. В. Клементтің
пікірінше, тіл және білім беру
саласындағы түркімендік тәжірибе
(сауаттылықтың таралуы және
алфавиттің ауысуы) күнделікті
өмірді баяу, бірақ дұрыс бағытта
өзгертті және сайып келгенде
әлеуметтік процестерге түбегейлі
әсер етті. Автор саяси пайымдар
мен зияткерлік күрес түркімендік
бірегейліктің тұжырымдалуына,
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оның жаңғыруына көп жағдайда
с ауаттылықты т арату арқылы
ықпал еткенін көрсетеді. Бұл
трансформацияның қайнар көздері
идеялар синтезі болып табылады
олардың мәнін Клемент былай
тұжырымдайды: мұсылман болып
қалу және сол арқылы «әлем
азаматтарына» айналу. Автор бұл
процесс тұтас ғасырды алды деп
санайды. Автор кеңестік мәдени
революция кезеңіне – 1920-30
жылдарға, яғни сауатсыздықты

жо ю ж ә н е ха л ы қ т ы ң ж ап п а й
сауаттылығын енгізу дәуіріне
ерекше назар аударады, бұл қазіргі
түркімен ұлтының нығаю процесінің
қайнар көзіне айналды. Оған тіпті
ұлттық зиялылар қуғын-сүргінінің
қорқынышты кезеңі де ықпал ете
алмады. Негізінде, қандай да бір
нысанда және басқа да өзгерістері
бар ұқсас процестер Орта Азияның
басқа да республикаларында және
КСРО-ның басқа да «ұлттық»
аймақтарында өтті.

Регионализация в Центральной Азии. Стратегия Казахстана.
– Алматы: ФФЭ, 2019. – 91 с.
Б ұ л з е р т т е уд і ш е т е л д і к
зерттеулердің қатарына жатқызу
қиын, өйткені бұл жобаны жүзеге
асыруға Ф. Эберт атындағы қор
Орталық Азия сарапшыларын,
н е г і з і н е н ғ а л ы м д а рд ы ң ж а ң а
буы ны ны ң өкілд е рін т арт т ы.
Зерттеу Орталық Азия аймағындағы
аймақтандыру тұрғысынан Қазақстан
үшін қолайлы тәсілдерді анықтауды
к ө зд е й д і . Та л д ау қ ұ ж ат ы н ы ң
а вто рл а р ы а й ма қ т а н д ы руд ы ң
қандай да бір стратегияларының
теорияда қаншалықты тиімді екені
және оларды іске асыру кезінде
қандай тәуекелдер болуы мүмкін
екендігі туралы пайымнан тұрады.
Аймақт андыру проце стерінің
ст ратегиясын айқындайтын
салаларға экономика, қауіпсіздік,
энергетика, су ре сурстарымен
қамтамасыз ету мәселелері сияқты
аспектілер жатады. Сондай-ақ,
аймақтық құрылыс этносаралық
қатынастар тұрғысынан
104

және жаһандану тұрғысынан
қарастырылады. Жұмыстың
жаңалығы геосаяси жағдайдан басқа,
проблемаларды түрлі парадигмалар
мен ғылыми-талдау тәсілдерінің
көмегімен қарастырудан тұрады.
А в т о р л а р о л а р ғ а ж ау а п
таппайынша аймақты талдау қиынға
түсетін, өзара байланысатын екі
сұрақ қояды. Бірінші сұрақ: Орталық
Азияның шекаралары қайда жатыр?
Орталық Азия аймағына қандай
мемлекеттер кіретінін неме се
кірмейтінін қалай анықтауға болады?
Әдетте, шекаралар жүргізген кезде
Орталық Азияға бес посткеңестік ел
(Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан,
Түрікменстан және Өзбекстан)
қосылады. Бірақ кейбір сарапшылар
м е н ғ а л ы м д а р Ау ғ а н с т а н д ы ,
Қытайдың батыс бөлігін және
түркі халықтары тұратын Ресей
аумағын қосуы мүмкін. Екінші
сұрақ: Орталық Азияда болып
жатқан процестерді қалай атауға
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болады? Егер интеграция туралы
айт атын болс ақ, аймақтық
ұйымдар түріндегі өзара қарымқатынастардың институционалдық
нысандарының құрылуы сөз етіледі.
Егер ынтымақтастық туралы айтатын
болсақ, онда бұл өте тығыз тарихи,
мәдени, экономикалық және басқа да
байланыстар бар аймақ елдері үшін
жеткіліксіз. Авторлар «ортаазиялық
аймақтандыру» терминін қолдануды
ұсынады.
Жұмыстың атауына қазақстандық
с т р ат е г и я е н г і з і л с е д е , б ұ л
зерттеудің ерекшелігі Орталық Азия
зерттеушілерінің (қазақстандық
емес) не ҚР ұстанымын елемеуі,
не Астана саясатына (қазіргі НұрСұлтан) сын көзбен қарауы болып
табылады. Бұл аспект бірінші кезекте
қауіпсіздік мәселелеріне қатысты.
Авторлар қазақстандық қауіпсіздік
дискурсында елдің «Орталық Азия»
тұжырымдамасымен берілген
форматтағы аймақтандырудан
«Қазақстанның геосаяси ортасы»
ж ә н е « ш е к т е с м е м л е ке т т е р »
сияқты аморфты және серпінді
тұжырымдамаларға көшу үрдісі
б а й қ а л а д ы д е ге н қ о р ы т ы н д ы
жасайды. Қазақстан қауіпсіздік
дискурсы шеңберінде Орталық Азия
елдерін әлеуетті қарсыластар ретінде
де, өзінің ұлттық қауіпсіздігіне
т ө н е т і н қ ау і п - қ ат е рл е р ге
қатысты одақтастар ретінде де
қарастырмайды.
Сауда және интеграция саласында
авторлар мыналарды ұсынады.
Қазақстан мен аймақ республикалары
үшін бірінші кезектегі міндеттердің
арасында тарифтік емес кедергілер
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проблемасы ерекше назар аударуды
талап етеді. Авторлар Қазақстан
көлік-логистика лық с екторда
транзиттік мемлекет мәртебесімен
шектелмеуі тиіс екендігін негізге
алады. Қазақстан стратегиясы
қазіргі және жобаланып жатқан
инфрақұрылымды пайдалана
отырып, Орталық Азияның
сауда серпінін ұлғайтуды көліклогистикалық саясаттың басымдығы
ретінде бөле алады.
Біраз уақыттан бері қазақстандық
билік Ұлы Жібек жолы бойындағы
с ауда қатынаст арын қа лпына
келтіруге бағытталған «Бір белдеу,
бір жол» атты Қытай бастамасының
а я с ы н д а к ө л і к - л о г и с т и ка л ы қ
желілерді дамытуға көп көңіл
бөлуде. Шығыс пен Батысты
байланыстыратын Қазақстанның
стратегиялық орналасқан жері елдің
көлік саясатында маңызды рөл
атқарады. Алайда, осы тарауда
т а л д ау Қ а з а қ с т а н « Ш ы ғ ы с Батыс» бағытына шамадан тыс
сүйенбеуі тиіс екенін көрсетеді. Ел
транзиттік мемлекеттің маңызды
рөлін атқаратын көлік бағыттарын
әртараптандыруды қарастыру керек.
Жо ғ а р ы д а ат а л ғ а н б а рл ы қ
дәліздерде Қазақстан транзиттік
м е м л е ке т т і ң м а ң ы з д ы р ө л і н
атқарады. Бірақ т ранзиттік
мемлекет ретіндегі стратегиялық
м а ң ы зд ы л ы ғ ы н а қ а р а м а с т а н ,
оның өз мүдделерін ілгерілетуге
жеткілікті мүмкіндіктері жоқ. Тек
Оңтүстік - Солтүстік бағытындағы
тауарлар ағыны ғана бұл қатарға
жатпайды, онда қазақстандық билік
Орталық Азия тауарларын солтүстік
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бағыттарда жеткізу бойынша сауда
серпініне ықпал етеді.
Авторлардың пікірінше,
Қазақстанның көлік-логистикалық
қ а р ы м - қ ат ы н а с т а р ы н д а м ы ту
стратегиясының басымдықтары
мынадай: Қазақст ан Орт алық
Азияның сауда серпінін арттырудан
пайда көруі мүмкін; ол Өзбекстанмен
ынтымақтастықты нығайту арқылы
сауда серпінін жақсартуы қажет;
«Солтүстік - Оңтүстік» дәлізін
реверсивті режимде пайдалану
талап етіледі. Қазақстанға көлік
дәліздерін Беларусь және Украина
арқылы Балтық жағалауына белсенді
жылжыту, Түркіменстан, Қазақстан
және Әзірбайжан арқылы Қара
теңізге транзитті дамыту ұсынылады.
Қазақстандық билік орындары
Өзбекст анның мұнай өңдеу
зауыттарын пайдалана отырып,
өзінің шикі мұнайын өңдеу үшін
пайдаланып, ішкі және Орталық
Азия нарықтарына одан әрі жеткізуге
шоғырлануы тиіс. Зерттеудің
экологиялық бөлімі Қазақстанға
қатысты апокалипсиялық
болжамдарға толы. ХХІ ғасырдағы
к л и м ат т ы ң ө з ге ру і б о й ы н ш а
қаралатын барлық сценарийлерде
Қазақст ан температураның
жоғарылауына осал болып отыр.
Біздің ойымызша, ұлттық және
аймақтық құрылысқа арналған бөлім
едәуір қызығушылық тудырады.
Айрықша ұлттық бірегейлікті
қалыптастыру және өшпенділік тілін
пайдалану ОА-дағы мемлекеттердің
тұрақтылығына қауіп төндіреді.
Айрықша аймақтық бірегейлікті
қалыптастыруда мемлекеттік емес
106

акторлар басты рөл атқарады.
Авторлардың мына бір ойына дау
келтіре алмаймыз: жеке тұлғалардың
қауіпсіздігіне және мемлекеттердің
қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін,
баяу әрекет ететін миналардың бірі
- бұл айрықша ұлттық бірегейлікті
қалыптастыру. Ұлттық бірегейліктің
мұндай түрінде «ерекше» этнос
неме се жоғары моральды
құндылықтары мен ұлы тарихы бар
ұлт туралы аңыз қалыптасады.
Авторлардың пікірінше,
нәтижесінде, Орталық Азиядағы
ынтымақтастыққа жәрдемдесу үшін
аймақшылдықты пайдалана алатын
Қазақстанға бүкіл үміт артылады.
Ж ұ м ы с т а О рт а л ы қ А з и я д а ғ ы
аймақтанудың пайдасына үш негізгі
аргумент келтірілген. Олар тарихи,
өтпелі және геосаяси аргументтер
болып табылады. Бұл үш аргумент
Орталық Азияның аймақтық және
жергілікті болмысын көрсетеді.
Алайда, авторлар ұсынатын
ұсыныстар мен қорытындылар
әдеттегідей қарабайыр. Мәселен,
зерттеу барысында аймақтық
тәсіл Орт алық Азия елдеріне
аймақтық саясатта бірнеше ірі
державаның қатысу жағдайында
аймақтық дербе стікті және
аймақтық тұрақтылықты арттыруға
көмектеседі.
Осылайша, зерттеуде батыс
және посткеңестік сарапшылар
жарты ғасыр бұрын қойған сұрақтар
тағы да көтеріледі. ОА елдерінде
көшбасшылар ауысты, кеңес заманы
ежелгі аңыз болып көрінетін жаңа
ұрпақ өсті; аймақпен көршілес
Қытай сияқты әлемдік ауқымдағы
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суперэкономика өсіп-өркендеді,
еуразиялық интеграция тетігі
іске қосылды, бұл Орталық Азия
интеграциясы туралы мәселені
толықтырмайды, керісінше күн
тәртібінен автоматты түрде алып

тастайды (2005 жылы ОАЭҚ-пен
болған сияқты). Бірақ бұл ескі
сұрақтарға әлі де жауап жоқ. Бұл
зерттеу тек техникалық әдістердің
жиынтығын ұсынады.

Laruelle M. (ed.) The Nazarbayev Generation. Youth in Kazakhstan.
– London, New York: Lexington Books, 2019. – 354 p.
Адам Смит әлемдік экономика
және, тиісінше, тарихи даму нарықты
басқарады деп санады, ал Карл
Маркс капитал және суперпайдаға
ұ м т ы л у д а м у м ото р ы б ол ы п
табылады деген қорытындыға келді
(әлеуметтік-саяси төңкерістерден
басқа – «тарихтың алғышарттары»).
Х е л ф о рд М а к и н д е р ге о с а я с и
императивтерге баса назар аударды.
Геосаясатты зерттеген көрнекті
заманауи зерттеушілері болып
саналатын Самюэль Хантингтон
мен Эмманюэль Тодд осы салаға
социологиядан келді. Осылайша,
әлемді география мен демография
басқарады деуге тура келеді. Жалпы
шеңберді көрсететін бірінші фактор
базалық және салыстырмалы түрде
өзгеріссіз болып табылады, ал
екінші фактор баяу және жасырын
әрекет етеді, бірақ оның нәтижелері
байқалса, жаңа әлеуметтік, саяси,
экономикалық және мәдени (кейде
– тіпті өркениеттік) ақиқат пайда
болады.
Бұл тақырыпты қажымас Марлен
Л а р ю э е л ь д і ң р ед а к ц и я с ы м е н
жазылған «Назарбаев ұрпағы:
қазіргі Қазақстандағы жастар»
атты жаңа ұжымдық басылым
қозғайды. Монографияның негізіне
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түпкі ой ретінде ре спублика
халқының жартысы Н.Назарбаев
билікте болған отыз жылда дүниеге
келген деген ой алынған. Шамамен
2000-шы жылдардың басынан
бері бұл ұрпақ саяси тұрақтылық
пен салыстырмалы материалдық
молшылық жағдайында өмір сүреді
және тұтынушылық мәдениеттің
дамуына өз үлесін қосады. БАҚ-қа,
дінге және ашық жария қызметке
қатысты режим т арапынан
қатаң шектеулерге қарамастан,
бұл ұрпақ салыстырмалы түрде
еркін жағдайда өсті. Осыған орай,
М.Ларюэль ұрпақтар арасындағы
айырмашылықты көрсетіп, өткен
отыз жылдағы әлеуметтік және
мәдени нормалардың өзгеруін жария
ету мақсатын алға қойды.
Кітап осындай өзгерістің қырсырын көрсетуге әрекет жасалатын
төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім
қазақстандық жастардың ұлттық
бірегейлікпен өзара байланысы
тақырыбына арналған. Мұнда
мынадай мәселелер қозғалады:
жастар біртұтас болып табыла ма
немесе әртүрлі топтардан тұра
ма; жастарға азаматтық ұлттық
бірегейліктің ықпалы; және ең өзекті
мәселе - қазіргі жастардың арасында
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«мәңгүрттерге», қазақтанып кеткен
орыстарға және орыс тілділерге,
сондай-ақ «ша ла қазақт арға»
топтастырып бөлу сақталған ба
деген сұрақтар көтеріледі. Бөлімнің
авторы (Т. Құдайбергенова) қазақ
тілінің жағдайында (оның күшеюі
жағына қарай), ұлттық бірегейлік
пен этникалықтың өсуі белең алуда
деген қорытындыға келеді.
Екінші бөлім жастардың
моральдық құндылықтар туралы
пікірін бағалауға негізделген. Бұл
бөлімде гендерлік, ұлтшылдық,
консервативті және либералды
құндылықтардың арақатынасы
мен ықпалы сияқты мәселелер
қозғалады; сондай-ақ жастардың
( ау ы л ж а с т а р ы н ы ң ) қ а л а л ы қ
ортаға этникалық және әлеуметтік
ықпалдасуының болашағы
тұрғысынан елдің үш ірі қаласында
этно-ұлтшыл ландшафттың
ә л еу м е т т і к - м ә д е н и ке с і н д і с і
жасалады. Үшінші бөлімде жастар
ортасында мәдени араласу процесіне
жаһанданудың тигізетін ықпалы
қарастырылды. Авторлар жастар
арасында қалалар мен ауылдарда,
сондай-ақ шет елдерде де ұлттық
(қазақ) бірегейліктің артып келе
жатқанын атап өтеді. Бұл процесс
негізінен музыкалық эстрадалық
мәдениеттен көрінеді. Ақырында,
соңғы тарау осы феноменді зерттеуді
жастар белсенділігінің артуы және
оның БАҚ-қа, саяси ортаға, артқоғамдастыққа және жыныстық
проблематикаға қосқан үлесі арқылы
тәмамдайды.
С о н ы м е н , з е р т т еу қ а з і р г і
Қазақстанның жаңа ұрпағының
108

дүниеге келуін, қалыпт асуын
және алғысахнаға шығуын айқын
көрсетеді, оны авторлар ҚР Тұңғыш
Президенті Н. Назарбаевтың мақсатты
с аяс атымен байланыстырады.
Бұл ұрпақ қадір-қасиеттер мен
қарама-қайшылықтардың өзара
байланысына ие: консьюмеризм
және ұлтшылдық, іргелі ғылыми
білімі болмаған кезде технологиялық
ілгерілеушілік, әлемге және жаңа
идеяларға ашықтық; саяси логика
болмаған кезде ұлттық дәстүрлерге
адалдық және бостандық, отбасылық
құндылықтарға адалдық және
патриотизм. Бұл тізімді, әрине,
жалғастыра беруге болады, бірақ
тарихшылар осындай процестерді
көптеген қоғамдарда көненің көзі
қирап, жаңашылдық еніп жатқан
тарихи дамудың әртүрлі кезеңдерінен
байқайды. Мұның нәтижесі әрқашан
оң бола бермейді.
Осы зерттеу еліміздің саяси
дамуының күрделі кезеңінде, яғни
Н. Назарбаевтың орнына оның саяси
мұрагері әрі рухани мирасқоры
ретінде Қ. Тоқаев келген кезде
жарыққа шығып отыр. Егер авторлар
«Назарбаев ұрпағы» деп атайтын
жас ұрпақ өзінің бірегейлігін оның
атымен байланыстырс а, онда
тәуелсіз Қазақстанның екінші
президентінің тұлғасы аға және
орта ұрпақтың көптеген өкілдерін –
«Қонаев ұрпағын» еріксіз тартады.
Сонда біз «әкелер мен балалар»
мәселесіне, дәлірек айтқанда, оның
классикалық нұсқасында ұрпақтар
қайшылығына тап боламыз. Бұл
тұрғыда осы кітап жаңа мағынаға
ие болады.
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ЕКІНШІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ
САРАПШЫЛАРЫНЫҢ ФОРУМЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

2019 жылдың 5-6 қыркүйек күндері Нұр-Сұлтан және Бурабай
қалаларында «Орталық Азиядағы су мәселелері бойынша сұхбат:
ұлттық деңгей арқылы жалпы аймақтыққа» тақырыбында
Орталық Азия сарапшыларының екінші форумы өтті. Форумды
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ), БҰҰ-ның Орталық
Азия үшін превентивті дипломатия жөніндегі аймақтық орталығы
(ОАПДАО) және Орталық Азиядағы Фридрих Эберт атындағы
Қоры бірлесіп ұйымдастырды.
Нұр-Сұлтандағы форум Орталық Азия сарапшылары
форумының бірінші отырысының логикалық жалғасы болды.
(ОАСФ) – ол аймақ елдерінің жетекші талдамалық құрылымдарының
ынтымақтастығы жүзеге асырылатын алаң. ОАСФ бірінші отырысы
2018 жылдың 29-30 қазанында Өзбекстанда өтіп, Орталық Азиядағы
аймақтық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері мен оның даму
перспективаларына арналған.
Орталық Азия сарапшылары форумының екінші отырысының
мақсаты: Орталық Азия елдерінің жетекші сарапшыларымен суэкологиялық және су-энергетикалық мәселелерді шешуде аймақтық
ынтымақтастықты қамтамасыз етудің, экожүйе ретінде туризм
саласын дамытудың өзекті мәселелерін талқылау, сондай-ақ аталған
бағыттар бойынша өңір мемлекеттерінің үкіметтері үшін жалпы
стратегиялық тәсілдерді, практикалық ұсыныстарды әзірлеу.
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Форум жұмысына Президент Әкімшілігінің өкілдері, Қазақстан
Республикасы Парламентінің депутаттары, орталық мемлекеттік
органдардың, ҚР Сыртқы істер министрлігінің, Экология,
геология және табиғи ресурстар министрлігінің және Энергетика
министрлігінің басшылары, Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің
талдау орталықтарының директорлары мен жетекші сарапшылары,
Қазақстан
Республикасында
тіркелген
дипломатиялық
миссиялардың басшылары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері
қатысты.
Форумды
аша
отырып,
Қа зақстан
Респ у бл и ка сы
Президенті жанындағы Қазақстан
с т рат ег и я л ы қ
зе р т т еуле р
институтының директоры Зарема
Шәукенова оған арна лған
мәселелердің маңыздылығына
тоқталды: «2018 жылдың 12
тамызында Ақтау қаласында Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі
туралы конвенцияны қабылдау және Халықаралық Аралды құтқару
қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммитінде
сұхбатты қалпына келтіру сияқты шабыттандыратын бағыттар
Екінші Орталық Азия сарапшыларының форумының тақырыбы
ретінде Орталық Азиядағы су мәселелері бойынша сұхбатты
таңдауға түрткі болды. Бір маңызды сәтке баса назар аудару керек:
аймақтағы ұлттық қауіпсіздік, ұлттық мүдде мәселелері тығыз
байланысты, бірақ тұрақты жүйені құру үшін барлық тараптардың
бірлескен күш-жігері талап етіледі», - деді. Сонымен қатар, ШЫҰ
Бас хатшысы Владимир Норовтың құттықтау сөзін оқылды.
БҰҰ-ның Орталық Азия үшін
превентивті дипломатия жөніндегі
аймақтық орталығының басшысы
және арнайы өкілі Наталья
Герман құттықтау сөзінде Бірінші
ОАСФ қорытындысы бойынша
«пікірталастар
осы
жылдың
ақпан айында Ташкентте өткен
Бүкіл әлем сарапшыларының қатысуымен өткен Халықаралық
конференцияның ұсынымдарымен бірге бірқатар ұсыныстарға
алып келді» деген фактіге ерекше назар аударды. Фридрих Эберт
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атындағы қордың Қазақстандағы
және Өзбекстандағы өңірлік
директоры Кристоф Мор форумға
қатысушыларды құттықтап, оған
табысты жұмыс тіледі.
Шақырылған қонақтар мен
Форум спикерлері арасында
х а л ы қ ара л ы қ
ұ й ы м дард ы ң
өкілдері - Норимаса Шимомура, Қазақстандағы БҰҰ жүйесінің
Резидент-үйлестірушісі, Йоханнес Стенбаек Мэдсон, Еуропалық
одақтың Қазақстандағы өкілдігі, Ынтымақтастық жөніндегі басшы,
Гий Бонвэн, Швейцария даму және ынтымақтастық агенттігінің
Орталық Азиядағы су ресурстары жөніндегі арнайы өкілі, Бурунчук
Лилия, Дүниежүзілік банктің Орталық Азия бойынша аймақтық
директоры су-экологиялық және су-энергетикалық проблема
қазіргі геосаясатта ең өзекті мәселелердің бірі болып табылатынын
және оны шешуге ірі халықаралық ұйымдар тарапынан үлкен
көңіл бөлінетінін атап өтті. Сонымен қатар Форум ашылуында
Куванычбек Шадыбеков, Қырғыз Республикасы Ұлттық
стратегиялық зерттеулер институтының директоры және Диловар
Кодирзода, Тәжікстан Республикасы Президенті жанындағы
Стратегиялық зерттеулер орталығының директоры сөз сөйледі.
Сонымен қатар Өзбекстан Республикасы Президенті жанындағы
Стратегиялық және өңіраралық зерттеулер институтының
директоры Элдор Ариповтың алғы сөзі оқылды.

Форумның бірінші күн тәртібі су-экологиялық және суэнергетикалық мәселелерді шешу бойынша Орталық Азия
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елдерінің ұстанымдары мен тәсілдерін жан-жақты талдауға
бағытталған. Пленарлық отырыстар Қырғыз Республикасы,
Тәжікстан және Өзбекстан стратегиялық зерттеулер институттары
директорларының модераторлығымен өтті.
«Орталық Азия елдерінің су-энергетикалық мәселелері
және шешу тәсілдері» І сессиясының шеңберінде Қазақстан
Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің
Трансшекаралық
өзендер
департаменті
директорының
орынбасары
Мұхтар
Жакенов,
Қырғыз
Республикасы ҰҒА Су мәселелері және гидроэнергетика
институтының директоры Догдурбек Чонтоев, Өзбекстан
Республикасы Су шаруашылығы министрлігі Суды пайдалану
және суды үнемдеу технологияларын енгізу басқармасының
бастығы Шарифджан Кучкаров, Тәжікстан Республикасы
Президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығы
аппаратының басшысы Нахтулло Назаров, Түркіменстан Су
шаруашылығы мемлекеттік комитетінің суды пайдалану бөлімінің
бас маманы Довран Чарыев, ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Қоры
жанындағы Әлемдік экономика және саясат институтының жетекші
сарапшысы Лидия Пархомчик сөз сөйледі.

«Орталық Азияның су-экологиялық мәселелері және
оларды шешу жолдары» ІІ сессиясында Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрлігінің Ерекше тапсырмалар жөніндегі
елшісі Айымдос Бозжігітов, Өзбекстан Республикасы Президенті
жанындағы СӨЗИ орталығының басшысы Бахтиёр Мустафаев,
Тәжікстан Республикасы Су ресурстары және энергетика
министрлігі Су ресурстары басқармасының бас маманы
Муслихиддин Холиков, Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі Ғылым комитеті География Институтының
директоры Медеу Ахметқал, Қырғыз Республикасының ҰСЗИ
ғылыми қызметкері Амантур Сапарбаев, ҚР Президенті
жанындағы ҚСЗИ директорының орынбасары Санат Көшкімбаев
сөз сөйледі.
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«Туризм және су экожүйе ретінде - Орталық Азия
ынтымақтастығын нығайтудың маңызды факторы» арнайы
пленарлық сессиясы Ақмола облысы әкімдігінің қолдауымен
ұйымдастырылды және аймақ елдерінің экотуризм саласын дамыту
бойынша өзекті мәселелерді талқылауға арналған.
Сессия отырысы 6 қыркүйекте Қазақстанның ең көркем және
туристік бағдарлы бұрыштарының бірі – Бурабай шатқалында өтті.
Ақмола облысы әкімі Ермек Маржықпаевтың құттықтау сөзін
әкімнің орынбасары Марат Игалиев оқыды. Қырғыз Республикасы
ҰСЗИ директорының орынбасары Айдай Темикеева, Тәжікстан
Республикасы Президенті жанындағы СЗО салалық зерттеулер
басқармасы басшысының орынбасары Умед Давлатов, Өзбекстан
Республикасы Президенті жанындағы СӨЗИ орталығының
басшысы Бахтиёр Мустафаев, Қазақ Географиялық қоғамының
мүшесі, қазақстандық трэвел-блогер Нұржан Алғашов және ҚР
Президенті жанындағы ҚСЗИ Халықаралық зерттеулер бөлімінің
басшысы Әсел Назарбетова баяндама жасады.

Сессияға қатысушылар экологиялық, инвестициялық және
ақпараттық трендтер мен туризмді дамыту үрдістерін талқылады.
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Талқылау барысында Орталық Азияға шетелдік туристер
мен инвесторларды тарту, өңір елдерінің туристік саласы мен
инфрақұрылымын сапалы жақсарту бойынша ұсыныстар әзірленді.

Форум жұмысының қорытындысы бойынша Орталық Азия
елдерінің талдау орталықтарының басшылары мен БҰҰ Бас
хатшысының Арнайы өкілі – Орталық Азия үшін превентивті
дипломатия жөніндегі БҰҰ өңірлік орталығының басшысы
Орталық Азия сараптамалық форумының Екінші отырысының
Хаттамасына қол қойды.
Форумға қатысушылар Орталық Азия елдерінің су-экологиялық
және су-энергетикалық бағыттардағы, сондай-ақ экотуризм
саласындағы ынтымақтастығын одан әрі нығайту және арттыру
қажеттігін атап өтті.
Үшінші Орталық Азия сарапшыларының форумын өткізу
Қырғызстанда 2020 жылға жоспарланған. ҰйымдастырушыОрталық Азия үшін превентивті дипломатия бойынша БҰҰ
Аймақтық орталығының қолдауымен Қырғыз Республикасының
Ұлттық стратегиялық зерттеулер институты.
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Авторларға арналған нұсқаулық
1. Жалпы ережелер
1.1. ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ-де шығатын «Қоғам және Дәуір» ғылымисараптамалық журналында қазақ тіліндегі ғылыми мақалалар жарияланады.
1.2. Журналдың Интернет-сайттағы мекенжайы – www. kaziss.kz, kisi.kz.
2. Қолжазбаны беру тәртібі
2.1. Редакциялық алқа мақаланы журналға жариялауға шешім шығаруы үшін,
авторлар редакцияға:
- мақаланың қолжазбасын;
- сырттан 1 пікір ұсынуы керек.
2.2. Редакция электронды пошта арқылы editor@kisi.kz. мекенжайына жіберілген
мақаланың қолжазбасын қабылдап, қарастырады.
Мақала мәтіннен, қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотациялардан,
суреттер, кестелер, әдебиеттер тізімінен тұрады және олар бір файлда рәсімделеді.
Жеке бетте авторлар, сондай-ақ редакциямен хат алмасуға жауапты автор жөнінде
мәліметтер (аты-жөні, тегі, байланыс телефоны, электронды поштасы) көрсетіледі.
3. Қолжазбаны рәсімдеуге қойылатын талаптар
3.1. Мақалалардың көлемі:
- эксперименттік мақала 8 беттен 20 бетке дейін, 4-6 суреттен (кестеден) тұруы;
- аннотациялар, кестелер, суреттер мен әдебиеттер тізімін қоса алғандағы шолу
сипаттындағы мақаланың көлемі 15-35 беттен, суреттер немесе кестелердің саны
тоғыздан аспауы (3 сурет 1 бет болып есептеледі);
- теориялық мақала 10 беттен 20 бетке дейін, 4-6 суреттен (кестеден) тұруы
керек.
3.2. Мәтіндік файлдар Word форматында (6.0 және ең соңғы нұсқалары), Times
New Roman қарпімен, 14 pt көлемінде, 1.0 жол аралығында басылуы қажет.
3.3. Ғылыми мақалалар төмендегідей бөлімдерді қамтуы тиіс:
Кіріспе – соңғы он жылда жүргізілген зерттеу тақырыбына ұқсас немесе
жақын отандық және шетелдік еңбектер қарастырылып, қойылған мәселе қысқаша
баяндалады, зерттеудің мақсаты тұжырымдалады.
Зерттеудің әдістері – жаңа әдістер кеңінен сипатталады; бұрын жарияланған
және белгілі әдістерді авторы мен/немесе әдістің атын көрсетіп, әдебиеттер тізімінде
беру жеткілікті.
Зерттеудің нәтижелері – негізгі теориялық және эксперименттік нәтижелер,
нақты мәліметтер, табылған өзара байланыстар мен заңдылықтар беріледі. Бұл ретте
қолданыстағы теорияларды, сондай-ақ практикалық мәні бар мәліметтерді теріске
шығаратын жаңа нәтижелер мен жаңалықтарға басымдық беріледі.
Нәтижелерді талқылау – отандық және шетелдік үздік баламаларымен
салыстыру жүргізіледі. Зерттеудің пікірталас тудыратын тұстары мен автордың
оларды шешу көзқарасы суреттеледі.
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Қорытынды – жұмыстың нәтижелерін шығару, жаңашылдығы мен өзектілігін
негіздеу, алынған нәтижелерді қолдануға қатысты ұсыныстар.
Зерттеудің қаржыландыру көздері – ведомство, қорлар мен жекелеген адамдар
және тағы басқалары әдебиеттер тізімінің алдында беріледі. Қаржыландыратын
ұйымдардың атаулары толық жазылады.
Әдебиеттер тізімі мәтінде көрсетілген сілтемеге сәйкес нөмірленеді.
Библиографиялық мәліметтер 7.1-2003 мемлекеттік стандартына сәйкес рәсімделеді.
Ескерту. Әдебиеттер тізіміне нормативтік құжаттар, статистикалық
жинақтар мен газет мақалалары кірмейді. Олар мәтінде көрсетілген жерде
дөңгелек жақшаға алынып жазылады. Электрондық журналдардан басқа
интернет-сайттарға сілтеме жасауға болмайды. Өзіне сілтеме жасау жалпы
тізімнің 20-30 пайызынан аспауы керек. 10-15 жылдан бұрынғы әдебиет
көздері тізімнің ауқымды бөлігін құрауы тиіс, әсіресе қолданбалы сипаттағы
мақалалар үшін.
3.4. Кестелер араб сандарымен нөмірленіп, тақырыбы көрсетіледі. Баған
тақырыбында сандық өлшемдері (бірліктер) қойылуы керек.
3.5. Суреттер (кестелер, сызбалар және т.б.) қара бояумен орындалуы керек.
Түрлі түсті иллюстрациялар материалдың түсінікті болуы үшін ғана алынады.
Суреттерге қысқаша тақырыптық түсіндірме беріледі. Суреттердің тақырыптары
иллюстрациялар ішінде орналастырылмайды. Графика типтеріне қарамастан, дюймі
600-ден төмен емес, рұқсаты бар суреттер алынады. Суреттердің ең үлкен көлемі
– 120 × 210 мм. Сканерден өткізілген немесе Интернеттен алынған графикалық
материалдар басуға жіберілмейді.
1. Қолжазбаның құрылымы
Қолжазба төмендегідей тәртіпте беріледі:
1) ғылыми-техникалық ақпарат мемлекетаралық рубрикаторы коды
(МҒТАР) бірінші беттің сол жақ жоғарғы бұрышына қойылады;
2) авторлардың аты-жөні, тегі;
3) жұмыс орнының – мекеме, қала, елдің атаулары;
Ескерту: мақалада бірнеше автор болса, келесі тәртіппен рәсімделеді:
Д.К. Тоқтаров1, Е.М. Жұмағұлов1, Д.Б. Айдарбекова2, С.Н. Дәрібеков3
1
Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
(Қарағанды қ., Қазақстан)
2
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ., Қазақстан)
3
Nazarbayev University (Астана қ., Қазақстан)
4) Мақаланың тақырыбы мейлінше қысқа, ақпараттық сипатта және
қысқартусыз болғаны дұрыс;
5) Мақаланың аннотациясы мақала жазылған тілде беріледі.
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ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫҢ АННОТАЦИЯЛАРЫ
Негізгі талаптар
Авторлық түйіндеменің негізгі мақсаты мен міндеттері
Авторлық түйіндеме ғылыми сипатқа ие үлкен жұмыс көлемінің қысқаша
түйіндемесі болып табылады. Оқырман мақаланың аннотациясынан зерттеудің
мәнін түсінуі керек.
Авторлық түйіндеменің құрылымы, мазмұны мен көлемі
Авторлық түйіндемеде жұмыстың мәнді фактілері баяндалады. Мақаланың
құрылымын қайталайтын (кіріспе, жұмыстың мақсаты мен міндеттері, әдістері,
нәтижелері мен қорытындыдан тұратын) аннотацияның құрылымына рұқсат
етіледі.
Жұмыстың нәтижелері мүмкіндігінше дәл және ақпараттық тұрғыда
сипатталуы керек. Негізгі теориялық және эксперименттік нәтижелер, нақты
мәліметтер, табылған өзара байланыстар мен заңдылықтар келтіріледі. Бұл ретте
қолданыстағы теорияларды, сондай-ақ практикалық маңызы бар мәліметтерді
теріске шығаратын жаңа нәтижелер мен жаңалықтарға басымдық беріледі.
Қорытындыда мақалада сипатталған ұсыныстар, пікірлер мен болжамдарды
келтіруге болады. Авторлық түйіндемеде мақаланың тақырыбындағы
мәліметтер қайталанбауы керек және жалпылама сөздерді қолданбаған дұрыс
(мысалы, мақала авторы ... қарастырады). Сондай-ақ онда құжаттың негізгі
мазмұнын құрмайтын тарихи анықтамалар, бұрын жарияланған және белгілі
ережелер берілмейді.
Авторлық түйіндеменің мәтіні қысқа әрі дәл және екінші реттік ақпараттан,
жалпылама сөздерден, мәні жоқ тұжырымдардан ада болуы керек.
Авторлық түйіндемеде басылым нөміріне (мақаладағы әдебиеттер тізіміне)
сілтеме жасалынбайды. Авторлық түйіндеме мәтінінің көлемі басылым
мазмұнына сәйкес анықталады (мәліметтер көлемі, олардың ғылыми құндылығы
мен/немесе практикалық маңызы), бірақ 120-150 сөзден кем болмауы тиіс.
6) кестелер, суреттер, әдебиеттер тізімінен тұратын мақала мәтіні.
7) мақала туралы өзге екі тілдегі мәліметтер (авторлардың аты-жөні, тегі,
тақырыбы, түйіндеме, кілт сөздер).

&

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

№3 (63) 2019

117

Қазақстан Республикасының
Президенті жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық
зерттеулер институты (ҚСЗИ) Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы
16 маусымдағы Жарлығымен құрылған. 2014 жылдың сәуір айында Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлығымен Институт Астана қаласына көшірілді. 2018
жылы Институт өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтті.
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық
зерттеулер институтының құрылған күнінен бастап оның негізгі мақсаты – Қазақстан
Республикасының ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін
аналитикалық қамтамасыз ету.
ҚСЗИ кəсіби ғылыми-талдау орталығы болып табылады. 2018 жылдың
қорытындысына сәйкес Пенсильвания университетінің «Global Go To Think Tank Index
Report» дүниежүзілік зерттеу және талдау орталықтарының негізгі рейтингі бойынша
ҚСЗИ әлемнің 8162 «ақыл орталықтары» арасынан 142 орынды иемденіп, рейтингке
кірген жалғыз қазақстандық «ақыл орталығы» болды (https://repository.upenn.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks).
Қазіргі таңда институтта саясаттану, әлеуметтану, мемлекеттік басқару, тарих
және экономика секілді салалардың танымал мамандары – ҚР ҰҒА бір корреспондентмүшесі, тоғыз ғылым докторы, бес ғылым кандидаты, үш Ph.D. және он екі ғылым
магистрлері қызмет атқарады. ҚСЗИ-дың Алматы қаласында Өкілдігі бар және
аймақтарда жаңадан өкілдіктер ашты.
ҚСЗИ өзінің 25 жылдық қызметі барысында институт халықаралық қатынастар,
жаһандық жəне аймақтық қауіпсіздік мəселелері бойынша 300-ден астам кітап басып
шығарды. Институтта үш журнал басылып шығарылады: «Қоғам жəне Дəуір» тоқсандық
ғылыми-сараптамалық журналы (қазақ тілінде), «Казахстан-Спектр» тоқсандық
ғылыми журналы (орыс тілінде) жəне «Central Asia’s Affairs» тоқсандық сараптамалық
журналы (ағылшын тілінде). Үш тілде жүргізіліп отыратын сайты, Facebook және Twitter
әлеуметтік желілерінде өз парақшасы бар.
ҚСЗИ жыл сайын халықаралық ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер,
семинарлар, сарапшылар кездесулерін өткізіп тұрады. 2003 жылдан бері Институт
Орталық Азия аймағының қауіпсіздігі мен тұрақтылығы мәселелеріне арналған
15 конференция өткізді. 2018 жыл- дың 15 маусымында Қазақстан Республикасы
Президенті жанындағы ҚСЗИ-нің 25 жылдығына арналған «Жаңғыртудың ұлттық
стратегиялары: жетістіктері мен келешегі» атты мерейтойлық конференция өтті.
ҚСЗИ-дың ғылыми басқосуларына Қазақстан өңірлерінің және Орталық Азия
елдерінің сарапшылары, сонымен қатар, АҚШ, Ауғанстан, Әзербайжан, Германия,
Грузия, Жапония, Иран, Корея, Қытай, Моңғолия, Пәкістан, Ресей, Түркия, Үндістан,
Ұлыбритания, Франция, Швеция жəне басқа да мемлекеттердің ғалымдары белсене
қатысады.
ҚСЗИ көп жылдардан бері Қазақстанның жетекші жоғарғы оқу орындарының
студенттері, магистранттары мен докторанттары ғылыми- зерттеу, кәсіби және
дипломалды тәжірибелер мен тағылымдамалардан өтетін алаң болып келеді.
Институтта қызметкерлердің кəсіби жəне ғылыми өсулері үшін барлық қажетті
жағдайлар жасалған. 2017-2018 жылдары Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрілігі ҚСЗИ үшін докторантура мен магистратураға мақсаттық гранттар
бөлді. Қазіргі таңда ҚСЗИ Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлтық университеті мен мен
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті базаныда 6 магистрант және 10 Ph.D.
докторант дайындап жатыр.
ҚСЗИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан, Бейбітшілік көшесі, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz, www.kaziss.kz
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Казахстанский институт
стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан
Казахстанский институт стратегических исследований (KAZISS) при Президенте
Республики Казахстан создан Указом Президента Республики Казахстан 16 июня
1993 года. В апреле 2014 года Указом Президента Республики Казахстан КИСИ был
передислоцирован в город Астану. В 2018 году Институт отметил свой 25 летний юбилей.
С момента своего возникновения основной задачей Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан является
прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и
внешней политики Республики Казахстан.
КИСИ является профессиональным научно-аналитическим центром. По итогам
2018 года КИСИ стал единственным казахстанским «мозговым центром», вошедшим в
основной рейтинг «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета,
заняв 142 место среди 8162 мозговых центров мира (https://repository.upenn.edu/cgi/
viewcontent. cgi?article=1017&context=think_tanks).
В настоящее время в институте работают один член-корреспондент НАН РК,
девять докторов и пять кандидатов наук, три доктора Ph.D, двенадцать магистров
– специалисты в области политологии, социологии, государственного управления,
истории и экономики. КИСИ имеет Представительство в г. Алматы, а также открывает
свои представительства в регионах.
За 25 лет деятельности институтом было издано более 300 книг по международным
отношениям, проблемам глобальной и региональной безопасности. В КИСИ издаются
три журнала: «Қоғам және Дәуір» (на казахском языке), «Казахстан-Спектр» (на
русском языке), «Central Asia’s Affairs» (на английском языке). Институт располагает
собственным сайтом на трех языках: казахском, русском и английском, а также ведет
аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter.
КИСИ ежегодно проводит международные научные конференции, семинары,
круглые столы, экспертные встречи. С 2003 года проведено 15 Ежегодных конференций
КИСИ по вопросам безопасности и стабильности в Центральной Азии. 15 июня 2018
года состоялась юбилейная конференция «Национальные стратегиии модернизации:
достижения и перспективы» посвященная 25-летию КИСИ при Президенте РК.
В научных форумах КИСИ принимают участие эксперты из Казахстана и стран
Центральной Азии, а также ученые из Азербайджана
Афганистана, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Китая,
Республики Корея, Монголии, Пакистана, России, США, Турции, Франции, Швеции,
Японии и др.
КИСИ является многолетней базой для прохождения научно-исследовательских,
профессиональных, преддипломных практик и стажировок для студентов,
магистрантов и докторантов высших учебных заведений страны.
В настоящее время в институте созданы необходимые условия для
профессионального и научного роста сотрудников. В 2017 и 2018 годах Министерство
образования и науки Республики Казахстан выделило для КИСИ целевые гранты
в Ph.D докторантуру и магистратуру. На сегодняшний день КИСИ готовит на
базе Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва и Казахского
национального университета им. аль-Фараби – 6 магистрантов и 10 докторантов Ph.D.
Более подробную информацию о КИСИ можно получить по адресу:
Республика Казахстан, 010000
Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.
www.kisi.kz, www.kaziss.kz
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The Kazakhstan Institute
for Strategic Studies Under the President
оf the Republic of Kazakhstan
The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan
(KAZISS) was established on June 16, 1993, by the Decree of the President of Kazakhstan.
In April 2014, the President of Kazakhstan issued the Executive Order to relocate the
KazISS to Astana. In 2018, the Institute celebrated its 25th anniversary.
Since its foundation, the mission of the KazISS has been the provision of forecast
and analytical support of strategic perspectives of the domestic and foreign policies of
Kazakhstan.
The KazISS is a professional think tank. At the end of 2018, KazISS became the
only Kazakhstan’s “think tank”, which was included to the main rating of the “Global Go
To Think Tank Index Report” of the University of Pennsylvania, occupying 142nd place
among 8162 think tanks of the world (https://repository. upenn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1017&context=think_tanks).
The KazISS employs a highly professional pool of experts; at present it includes
two Corresponding Members of the National Academy of Science, one Corresponding
Member of the Military Academy of Kazakhstan, nine Doctors of Science, five Candidates of
Science, three PhDs and twelve Masters specializing in political science, sociology, public
administration, history, and economics. The Institute has a representative office in Almaty
and it is currently launching a number of branches in other regions of Kazakhstan During
the twenty-five years experience, the KazISS have published more than 300 books on
international relations, global and regional security. The Institute issues three journals: the
Kogam zhane Dayir (in Kazakh), the Kazakhstan-Spectrum (in Russian) and the Central
Asia’s Affairs in English. The KazISS has a trilingual website (in Kazakh, Russian, and
English) and manages the corporate accounts on Facebook and Twitter.
The KazISS holds a great number of international conferences, seminars and roundtable discussions on the annual basis. Since 2003, the KazISS has held fifteen Annual
Conferences on Security and Stability in Central Asia. On June 15, 2018 passed International
Conference «National modernization strategies: Achievements and Prospects», dedicated
to the 25th anniversary of the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President
of the Republic of Kazakhstan.
The KazISS forums are attended by reputable experts from Kazakhstan and Central
Asia as well as from Azerbaijan, Afghanistan, China, France, Georgia, Germany, India, Iran,
Japan, Korea, Mongolia, Pakistan, Russia, Sweden, Turkey, the UK, the USA and others.
For the long period the KazISS has been considered as the distinguished place for
the research, professional and thesis internships of bachelor, master and Phd students from
various universities.
Currently the Institute has created the necessary conditions for professional and scientific
growth of employees. In 2017 and 2018 the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan allocated targeted grants to KazISS for master’s and PhD
programmes. Today KazISS provides for the teaching of 6 master`s and 10 Ph.D. students
at the L.N.Gumilyov Eurasian National University and Al-Farabi Kazakh National University.
For any further information, contact us:
4, Beybitshilik St.
Nur-Sultan, 010000
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (717) 75-20-20
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz, www.kaziss.kz
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