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Кеіеуапсе оГ Іһе гехеагсһ. Тһе ргоЫетз оГ Гогтіп§ ГиШге Іаүууегз' 
ргоГе88Іопа1 тоііуаііоп аге ипёоиһіеёіу геіеуапі:. Тһеге І8 по\ү а 1аг§е Ьоёу оГ 
гезеагсһ оп §исһ сопсеріз аз “ргоГеззіопаІ сотреіепсе”, “роІепІіаГ, “іпіеііесшаі 
роіепііаі”, “зосіаі зІаШз” апсі Іһеіг §і§піГюапсе. Но\үеуег, іі тау  Ье аг§иес! Іһаі 
Іһезе сопсеріз \үеге гагеіу изесі іп гезеагсһ \үһеге Іһе ргоЫет оГ ГиШге іашуегз' 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп \үаз зШёіес! Іһгои§һ іһе сопіепі: оГ еёисаГіоп Ьазесі оп Гоік 
ігаёіііопз. Іп оиг оріпіоп, Іһезе ргоЫетз \үі11 Ье зоіуеё ІГ ГііШге 1а\үуегз изе Іһеіг 
ргоГеззіопаІ зкіііз соггесііу, Іаке іпіо ассоипі; Іһе пеесі Іо ргезег\е Іһеіг паііопаі 
ісіепШу, апсі а1\үауз таке зиге Іһаі ̂ изіісе із зегуесі.

Іп һіз рго§гат-ЬазесІ агіісіе "Соигзе Іошагёз Іһе Шшге: тосіегпігаііоп оГ 
КагакһзіагГз ісІепШу", Мигзиііап ЫагагЬауеу аппоипсесі Іһе зіагі оГ Іһе Іһігё 
тосіетігаііоп оГКагакһзІап.

\Үһу із Іос1ау'з зосіеіу сііГГегепГ Ггот Іһе ш езіет зосіеіу іп Іһе Ішепііеіһ 
сепШгу? Іп оиг оріпіоп, іп Іосіау'3 \ ү о гШ, ипіцие паііопаі ГеаШгез апсі 
ёеуеіортепі тосіеіз аге по 1оп§ег Іакеп іпіо ассоипі: Ьесаизе оГ сопііпиоиз 
§1оЬа1І2аІіоп. Еасһ зосіеіу із сһагасіегігеё Ьу а паііопаі сосіе огі§іпайп§ Ггот ііз 
һізіогу. Тһе т о з і ітрогіапі сопсііііоп Гог Іһе тосіетігаііоп оГ а пеш іуре із іһе 
ргезегуаііоп оГ іһе паііопаі соёе, паііопаі Ігасііііопз апсі сизіотз, 1ап§иа§е апё 
тизіе, ІііегаШге, і.е. Іһе паііопаі зрігіі.

Тһе ітріетепіаііоп оГ іһе аЬоуе-тепііопесі зіаіе рго§гат сгеаіез 
оррогШпіііез Гог іһе Гогтаііоп оГ Гиіиге 1а\¥уегз' ргоГеззіопаІ зкіііз Ьазесі оп Гоік 
ігасііііопз апсі ГеаШгез оГ а Гаіг ігіаі оГ іһе Кагакһ реоріе.

ІГ Гиіиге 1а\үуегз' ргоГеззіопаІ ігаіпіп§ із Ьазесі оп Гоік ігаёіііопз іһаі һаз 
Ііүесі Гог сепШгіез, іһеп іһеіг іпіеІІесШаІ роіепііаі \үі11 зегуе аз а тосіеі оГ 
сопііпиііу Ьеі\уееп §епегаііопз. Тһе Ьа\ү оп Еёисаііоп ріауз а зресіаі гоіе іп 
іпсгеазіп§ іһе ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Гиіиге 1а\¥уегз оп іһе Ьазіз оГ Гоік 
ігасііііопз іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп. Тһе сопіепі оГ есіисаііоп із а тикіГасеіеё 
сопсері. А.О. А зтоіоу поіесі, "Есіисаііоп із а ргосезз оГ зеІГ-ехргеззіоп, зеІГ- 
геаіігаііоп, зеІГ-сіеуеІортепі оГ а регзоп." Тһіз сіейпіііоп т а у  Ье Шгіһег 
еІаЬогаіесі Ьу етрһазІ2Іп§ іһе ітрогіапсе оГ зеІГ-зіітиІаііоп Гог гаізіп§ регоп'з 
іпіеІІесШаІ роіепііаі. Тһе сопіепі оГ есіисаііоп із гейесіесі іп §оуештепі 
сіоеитепіз, зіапёагёз, іехіЬоокз, тапиаіз, еіс. Езресіаііу уаІиаЫе із іһе сопіепі 
оГ есіисаііоп іһаі із аітесІ аі іһе сіеуеіортепі оГ ргоГеззіопаІ сотреіепсе, іп іһіз 
сазе, Шіиге Іашуегз' ргоГеззіопаІ сотреіепсе. Іп іһіз сопіехі, \үогкз оГ іһе 
Го11о\УІп§ гезеагсһегз аге оГ рагіісиіаг іпіегезі: В. М. Віт-Васі, А. V. Реігоузкіу, 
К. Үа. Уагіпа, І.К. Кһаіііоуа, У.А. 81азіепіп, У.Р. Ооіоуапоу, N. Үи. Ғотіпукһ, 
Е. 2һитаіаеуа, К..К. ТоІеиЬекоұа, N. Е. РГеіГег, Е. I. Вигсііпа, N. К. 
ТокзапЬаеуа, О. М. Кегіаеүа, 8. К. Каг§іп, I. К. Кһаіііоү, А. А. Киёузһеүа, 8Һ.



М. Мау§е1ёіеуа, К. 7Һ. АиЬакігоуа, К. 8. Івіпоуа, А. 7Һ. Аріазһоуа, Е. N. 
2һишапки1оуа, А.8. Ма§аиоуа.

Аі; Іһе ргезепі 8Іа§е, іогшаіізі Іһеогіез оҒ Іһе сопіепі оГ еёисаііоп ёеуеіоред 
іп Іһе 19іһ-20іһ сепйігіез (іп Іһе 20іһ сепШгу оГ Іһе 8оуіе1; регіоё), аз \үе11 аз Іһе 
сопсеріз ргорозеё Ъу Э. Бе\үеу, 0 . Кег§һеп8Іеіпег аге геГиІесІ. Аі Іһе 8аше Ііте, 
Іһе Іаск оГ іазкз аітесі аі деуе1оріп§ ргоГезвіопаІ еШсіепсу іп Іһе сопіепі оГ Іһе 
еёисаііоп іп Іһе КериЫіс оГ Кагакһзіап іпсіісаіез а Гаііиге Іо Іаке іпіо ассоипі Іһе 
аЪоуе ідеаз.

РгоЪІетз оГ а §епега1 паіиге \үеге гаізеё іп Іһе \ү г іііп § з оГ  Еазіет 8сһо1агз 
апсі Гатоиз едисаіогз агоипсі Іһе \ү о гШ , е.§., ҮизиГ Ва1аза§ипі, АЪи Казіг аі- 
ҒагаЪі, І.А. Сотепіиз, 1.0. Ре8ІаІ022І, Ғ. А. Біе8І;епүе§, ]. Еоске, Ы.А. 
БоЪгоІуиЪоу, К.Б. Изһішкіу, А. КипапЪаеу, I. Аітаиуіоу, М. Эиіаіоу, М. 
2һитаЪаеу, еіс.

Тһе аЪоуеІізІеё гезеагсһегз Ъеііеуесі Іһаі а регзоп чүііһоиі а сегіаііі Іеуеі оГ 
зсіепІіГіс кпо\ҮІед§е сап поі еп§а§е іп апу ргоГеззіопаІ асііуііу Іһаі тееіз Іһе 
пеедз оГ зосіеіу. Ьоіһаг К1іп§Ъег§ поіесі Іһаі едисаііоп ипсіег§ое8 сеПаіп сһап§е8 
с1игіп§ Іһе регіосі оГ асііұе сіеуеіортепі оГ зсіепсе апё Іесһпо1о§у, зосіеіу аз а 
\үһо1е. Е1аЪогаІіп§ Ь. К1іпЪег§'з ісіеа, іі сап Ъе зіаіеё Іһаі:

- аі ргезепі, іі Ъесотез ітро88ІЪ1е Іо зоіуе Іһе ргоЪІетз оГ Іһе сопіепі оГ 
еёисаііоп опіу Ггот Іһе регзресііуе оГ Іһе сопіепі оГ есһісаііоп іп ііз "риге Гогт";

- іп сотрагізоп \үііҺ Іһе разі, Іһе гап§е оГ агеаз соуегіп§ Іһе сопіепі оГ 
еёисаііоп І8 ехрапёіп§, Іһеге І8 а пеесі іо 8Шсіу Іһе сопіепі оГ еёисаііоп оп іһе 
ЪазІ8 оГ сопііпиііу (8Іа§е II);

- апаіузіз оГ Іһе еёисаііопаі ргосе88 8һо\Ү8 іһаі іп огёег іо тее і пе\ү 
гециігетепіз, ипіуегзіііез аЪапсІоп ігасііііопаі 1еатіп§ апсі іеасһіп§.

Ь. К1іп§Ъег§ етрһазігесі іһаі іһе сопіепі оГ есІисаііоп 8һоиШ Гиііу соуег іһе 
1еатіп§ ргосе88 оГ іһе зіиёепі апд іһІ8 іпіе§гііу із ап ітрогіапі Гасіог іп іһе 
ргосе88 оГ еёисаііоп. Тһе рһііозорһісаі ёісііопагу §іуез іһе Го11о \ү іп §  ёеГіпіІіоп оГ 
іһе сопсері оГ «§епе8І8» (іп Огеек - §епегІ8): іһе етег§епсе, Гогтаііоп. Ғог іһе 
Гіг8І ііте, іһе іегт «§епезІ8» арреагесі іп Огеек туіһо1о§у, іһеп епіегеё іһе 
рһііозорһісаі зсіепсе (Тһаіез, Негасіііиз, Капі, Не§е1, еіс.). 8о, іп §епега1 
рһііозорһу, іһІ8 сопсері һаз іһе Го11о\үіп§ теапіп§: іһе етег§епсе оГ пе\ү 
Гогтаііоп Ъазед оп апсіепі ЪеІіеГз іһаі іп Шт, ітресіеё іһе ёеуеіортепі оГ 
едисаііоп апсі зсіепсе.

Мапу гезеагсһегз зШсІіеё іһе іпіегёізсірііпагу паШге оГ іһе ргосе88 оГ 
асциігіп§ ргоГеззіопаІ кпо\\1её§е.

Тһе ёеуеіортепі оГ соттипісаііуе апсі Гипсііопаі сотреіепсе іп апу агеа оГ 
ргоГеззіопаІ асііүііу \үаз сопзіёегеё а ргіогііу іазк оГ 1іп§иІ8ііс8. Тһе зсіепііГіс 
апсі Гипсііопаі ГоипсІаііопз оГ іһіз іззие \үаз Іаіё Ъу У.Р. Бапііепко.

Регзопаі ргоГеззіопаІ Гогтаііоп оГ Гиіиге зресіаіізіз шаз ёезсгіЪеё Ъу Ь. 8. 
Уу§оізку, 8.Ь. КиЪіпзһіеіп, А.Ы. Ьеопііеу, Іһ. I. Ыата/Ъаеуа, 8. М. Шһакироу, 
А. Ъһ. Аріазһоуа апё оіһег гезеагсһегз.

Іп ресіа§о§ісз, М. N. 8каікіп, Үи. К. ВаЪапзку, V. Р. Везраіко сопсіисіесі а 
сотргеһепзіуе зШёу оГ іһе ргоГеззіопаІ сотреіепсе оГ Гиіиге зресіаіізіз іп һі§һег 
есіисаііоп.



І.У. Апигоуа, Р.К. А Ш Іо у , В.8. Оегзһишкіу, Е.М. КаШзку, 8.А. Кгирпік, 
Р.8. Ьешег, А.М. Иоуікоу, А.8. Тап§уап шогкесі оп Іһе ргоЫетз оГ огаіогу, Йіе 
Іехісаі Ғоипёаііоп гециігесі &г Іһе аһііііу Ю ёга\ү сопсіизіопз апсі таке ёесізіопз, 
йіпсііопаі Іііегасу іп Йіе ргосезз оі" ёеуе1оріп§ Іһе ргоіеззіопаі сотреіепсе о£ 
йііиге 1а\үуегз.

Эезрііе Іһе іисі Іһаі Іһе аГогетепІіопеё гезеагсһег» таёе  а сопзіёегаЫе 
сопІгіЬиііоп Іо іһе зоіиііоп оі' Іһезе ргоЫетз, іһеге із зіііі уегу ІіШе гезеагсһ оп 
іһе ргоЫетз оҒ іогтіп§ рго&ззіопаі тоііуаііоп оГ йііиге 1а\үуегз оп Іһе Ьазіз оҒ 
іЫк Ігаёійопз іп іһе сопіспі оҒ есіисаііоп, ап іпіс§гаІеё арргоасһ Іо іһе зіиду оГ 
1іп§иізііс апсі тепіаі асііуііу, апё епзигіп§ а һоіізііс зузіет оГһі§һег есіисаііоп.

Везісіез, іһе ргоЫет оГ іһе сопіепі оГ есіисаііоп \үаз поі сопзіёегеё іп Іһе 
сопіехі оГ Гоік ігаёіііопз. Тһіз зсіепІіГіс Гасі іпсіісаіез Іһе іпсопзізіепсу оГ Іһе 
с іу іс розіііопз оГ йіШге 1а\үуегз \үііһ іһе іпіегезіз оГ тосіегп зосіеіу. Аз а гезик оГ 
Іһіз, Іһе Го11о\\7іп§ сопігасіісііопз \үеге ісіепІіГіеё Іһгои§һ Іһе апаіузіз оГ зсіепіійс 
Іііегаіиге:

1) іпзиГГісіепі зсіепІіГіс зиЬзіапііаііоп оГ іһе пеесі Гог іһе Гогтаііоп оГ 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ йііиге 1а\үуегз оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігасііііопз іп іһе 
сопіепі оГ едисаііоп іп ассогсіапсе \үііһ іһе пеесіз оГ то сіет  зосіеіу;

2) іһе пеесі іо гаізе іһе Іеуеі оГ йііиге 1а\үуегз’ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп апсі 
іһе Іаск оГ ипіуегзііу рго§гатз іо асісігезз іһіз сһа11еп§е;

3) іһе ргезепсе оГ ёізһагтопу Ьеі\уееп іһе изе оГ оррогіипіііез Гог іһе 
Гогтаііоп оГ 1а\үуегз’ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп іп 
ассогёапсе \уііҺ іһе сиггепі пеесіз апсІ паііопаі үаіиез.

Іп огсіег іо гезоіуе іһе аЬоуе сопігасіісііопз, іһе Го11о\үіп§ іоріс \үаз сһозеп: 
"Ғоік ігасІіііопз іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп аз іһе Ьазіз Гог іһе Гогтаііоп оГ 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ йііиге 1а\үуегз."

Тһе ге^еагсһ оЬ]есіі\е із іһе іһеогеіісаі апсі ргасіісаі зиЬзіапііаііоп оГ іһе 
іззие оГ іһе Гогтаііоп оГ Гиіиге 1а\үуегз’ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оп іһе Ьазіз оГ 
Гоік ігадіііопз іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп, ііз еГГесііуепезз.

8сіепШіс һуро1һе8І8 оГ іһе гезеагсһ: іГ іһе ргоЫет оГ іһе Гогтаііоп оГ 
Гиіиге 1а\үуегз' ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігасііііопз іп іһе сопіепі 
оГ есіисаііоп із зиЬзіапііаіед Ггот а зсіепіійс апсі Іһеогеіісаі регзресііуе, а 
ипіуегзііу-іеуеі рго§гат із (Іеуеіоресі Гог аёсігез8Іп§ іһіз іазк ап(і іі із 
ітріетепіесі іп ассогсіапсе \үііһ іодау'з пеедз апсі паііопаі уаіиез, іһеп іһе Іеұеі 
оГ іһе пеесІ Гог іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ 1а\үуегз \уі11 іпсгеазе; 
іһе едисаііопаі ргосезз \үі11 Ье саггіесі оиі оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігаёіііопз іп 
ассогсіапсе \үііҺ іһе сараЬіІіііез оГ а һі§һег есіисаііопаі іпзіііиііоп.

Тһе гезеагсһ іаг§еі із іһе едисаііопаі ргосезз аі а һі§һег еёисаііоп 
іпзіііиііоп.

Тһе «соре іһе гезеагсһ із іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ йііиге 
1а\\гуегз оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігаёіііопз іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп.

Кечеагсһ іазкз:
1. То сіеіегтіпе іһе іһеогеіісаі апд ргасіісаі Гоипдаііопз оГ Гоік ігадіііопз іп 

іһе сопіепі оГ едисаііоп іп огдег іо Гогт іһе ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Гиіиге 
1а\үуегз.



2. То сіеіегшіпе Іһе пеесі Іо гаізе Іһе Іеуеі оГ Ғиіиге Іалүуегз' ргоҒеззіопаІ 
шоііүаііоп апё сһагасіегіге ііз сопіепі іп огёег Іо іпігоёисе іі іпіо Іһе есіисаііопаі 
ргосезз.

3. То .іизііГу Іһе пеесІ іог Іһе іогтаііоп оі' ргоіеззіопаі тоііұаііоп оҒ йііиге 
Іачүуегз іп Іһе сопіепі оГ еёисаііоп іп ассогёапсе \\ і1һ Іоёау'5 пее<І8 апсі паііопаі 
уаіиез.

4. То Ьиіід а шодеі оГ гаізіп§ іһе Іеуеі оҒ Шіиге Іа^үуегв' ргоҒеззіопаІ 
шоііуаііоп.

5 То апаіузе іһе з1а§ез оГ Іһе іогтаііоп оГ Шіиге Іашуегз' ргоГеззіопаІ 
тоііуаііоп оп Іһе Ьазіз оГ ІЫк Ігадіііопз іп Іһе сопіепі оГ есіисаііоп.

6 То іпігосіисе а соигзе іп Рзусһо1о§іса1 Ғошісіаііопз оГ Ьа\үуегз Ғогтаііоп 
іпіо Іһе едисаііопаі ргосезз.

7 То Іезі Іһе соигзе іп Рзусһо1о§іса1 Ғоипёаііопз оГ Ьашуегз Ғогтаііоп Іо 
сһеск іһе ейесііуепезз оГ іһе тосіеі ргезепіеё іп іһе діззегіаііоп.

Тһе 1еас1іп§ ійеа оГ іһе гезеагсһ із аітед аі іһе теіһодо1о§іса1 
зиЬзіапііаііоп оГ іһе Гогтаііоп оГ Гиіиге 1а\үуегз' ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оп іһе 
Ьазіз оГ Гоік ігасііііопз іп іһе сопіепі оГ есіисаііоп апд сотреііііуе зресіаіізіз іп іһе 
§1оЬа1 еёисаііопаі зрасе.

Тһе (һеогеіісаі ап<1 теіһо(1о1о§іса1 Ьа8І8 оГ іһе гезеагсһ із Гогтесі Ьу іһе 
рһііозорһісаі, рзусһо1о§іса1, зсіепііГіс ап<і теіһосіо1о§іса1 Гоипсіаііопз оГ іһе 
едисаііоп зузіет, іппоуаііуе іесһпо1о§іез апсі ргоЫетз оГ тосІет едисаііоп; 
сіеуеіортепіаі 1еатіп§ іесһпо1о§у сіеуеіоресі Ьу О.В. Еікопіп апсІ У.У. Оаууёоу; 
\үогкз Ьу К.К. Ко§егз, А. Кіп§, В. Зсһпеідег, 0.8. АпсІегзоп сіесіісаіесі іо іһе 
ргоЫетз оГ іітоүаііоп р1аппіп§ апё іппоуаііоп ргосезз тапа§етепі; іһе 
һитапізііс іесһпо1о§у деуеіоресі Ьу іһе Киззіап гезеагсһег 8Һ.А. Атопазһуііі; 
іһе іпіепзіуе 1еатіп§ іесһпо1о§у деуеіоресі Ьу У.Ғ. Зһаіаіоу (ргезепіаііоп оГ 
есіисаііопаі таіегіаі іп іһе Гогт оГ сііа§гатз апсІ зі§пз); іһе іесһпоіо^у оГ 
ргоЫет-тодиІаг 1еатіп§ деуеіореё Ьу М.А. Сһозһапоу; іһе тосіиіаг 1еатіп§ 
іесһпо1о§у ёеуеіореё Ьу Р.І. Тгеіуакоұ, К.Үа. Уагіпа, 1еатіп§ іесһпо1о§іез 
ёеуеіореё Ьу У.М. Мопакһоу, У.Р. Везраіко; іп Кахакһзіап: ІесһБо1о§іез 
сіеуеіоресі Ьу 2Һ.А. Кагаеу, А. 2һипізЬек, 8Һ.Т. ТаиЬаеұа, К.К. КаЬсІукаіугоұа, 
М.М. Хһапреізоуа апсі Е. 2һитаіае\а; ргоЫетз оГ гаізіп§ іһе Іеуеі оГ 
ресІа§о§іса1 апё ргоГеззіопаІ тоііұаііоп (А.Е. АЬіІказутоуа, В. Ваітикһапоу, 
Т.8. ЗаЬугоу, М.2Һ. 2һадгіпа, 8.А. ЛіоШазЬекоуа, А. Ыи§узоуа, Б. КакһутЬек, 
К. Іһ. Кагакиіоу, N.0. Кһтеі, А.А. ВеізепЬаеуа, 8.Т. Каг§іп, Е. 2һитаіаеуа, 
К.8. ІІзрапоу еі аі.); іһе ргоЫет оГ іһе Гогтаііоп оГ іеасһегз' гезеагсһ зкіііз апё 
еіһісз (8Һ. Т. ТаиЬаеұа, В.А. Тиг§упЬаеұа, Е.І. Вигёіпа еі аі.); іп огсіег іо 
Гогтиіаіе теіһосіо1о§іса1 апсі зсіепіійс-ресіа§о§іса1 Гоипсіаііопз, а зузіетаііс 
зіиду оГһі§һег еёисаііоп \¥аз саггіесі оиі.

8оигсе8 оГ гевеагсһ: рһііозорһісаі, рзусһо1о§іса1 апё реда§о§іса1 \Үогкз оп 
іһе зіисііеё іззиез, зіаіе оГҒюіаІ сіоситепіз (іһе Ьа\ү оп Есіисаііоп оГ іһе КериЫіс 
оГ Кагакһзіап, іһе 8іаіе Сопсері Гог іһе Оеуеіортепі оГ Еёисаііоп оГ іһе 
КериЫіс оГ Кагакһзіап), тпоуаііуе іесһпо1о§іез оГ һі§һег едисаііоп іп іһе 
ЯериЫіс оГ Кагакһзіап, сгедіі іесһпо1о§у оГ едисаііоп, іесһпо1о§у оГ іһе 
есһісаііопаі ргосезз.



Кезеагсһ теіһосһ. А теіһосі Гог деІегтіпіп§ Іһе Іһеогеіісаі Гоипёаііопз о^ 
гезеагсһ \уогк, апаіузіз, зузіетайгаііоп, Іһе ше оҒ зу11о§І8т іп Іһе апаіузіз оҒ 
ёоситепіз, §епега1І2аІіоп, апа1о§іез, һегтепеиііс, ргоЫет-һазед, сгеаііуе Іурез 
оҒ зигуеуіпё, ёіа§позІіс Іезіз (сіеуеіоресі Ьу Ке§шһ, ТигЬоузкіу), Іһе теіһосі оҒ 
таіһетаіісаі ргосе&8Іп§.

Кекеагсһ 8Іа§ез:
Аі іһе Гігзі зІа§е (2016-2017), ап апаіузіз оҒ зсіепііГіс ІііегаШге оп Іһе 

гезеагсһ Іоріс шаз саггіесі оиі. А зсіепііЯс-сопсерШаІ гезеагсһ аррагаіиз \үаз 
сіеүеіореё. Шііһіп Іһе ігатешогк оҒ Іһе ргоЫет ипсіег сопзісіегаііоп, ап апаіузіз 
\үаз тасіе геуеа1іп§ Іһе ргеуіоиз апсі сиггепі зіаіе оҒ іһе зсіепііГіс ГіеШ. Тһе 
зсіепіійс апё реда§о§іса1 іоипсіаііопз оГ іһе сопіепі оГ еёисаііоп оГ Гиіиге 
1а\үуегз, іһе іогтаііоп оГ іһеіг ргоіеззіопаі тоііуаііоп оп іһе Ьазіз оГ іоік 
ігадіііопз іп іһе сопіепі оГ еёисаііоп \уеге ёеуеіоресі. Тһе соигзе \үаз іезіесі ап(і 
ітріетепіеё іп іһе едисаііопаі ргосезз.

Аі іһе зесопсі зіа§е (2017-2018), іһеге лүаз ап апаіузіз оГ гезеагсһ оп іһіз 
іоріс аЬгоасі.

Тһе еГГесіІуепезз оГ іһе гезеагсһ шаз ёеіегтіпеё, іһе соигзе іп Рзусһо1о§іса1 
Ғоигкіаііопз оГ Ьашуегз Ғогтаііоп шаз іезіед.

Аі іһе іһігсі зіа§е (2018-2019), ап ехрегітепі \үаз сопдисіеё іо зиЬзіапііаіе 
іһе еГГесііуепезз оГ іһе тосіеі ргезепіесі іп іһе сііззегіаііоп, гезиііз шеге 
зиттагігесІ, іһе іехі оГ іһе ёіззегіаііоп шаз шгіііеп.

Тһе (һеогеіісаі зщпШсапсе оі* іһе ге«еагсһ сопзізіз іп деуе1оріп§ апсі 
ітр1етепііп§ а рго§гат оГ іһе соигзе аітеё аі іһе Гогтаііоп оГ ШШге 1а\үуегз' 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігаёіііопз іп іһе сопіепі оГ еёисаііоп. 
Сгеаііуе яиезііопз \үеге ёеуеіоресі Гог іһе сііа§позііс іез1іп§.

Тһе ргасіісаі зщпіГісапсе оГ Іһе гевеагсһ із сіеіегтіпед Ьу іһе роззіЬіІііу 
оГ изіп§ іһе оЫаіпед гезиііз Гог гаізіп§ іһе Іеуеі оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ 
ГиШге 1а\үуегз оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігадіііопз іп іһе сопіепі оГ едисаііоп, аз \үе11 аз 
ап іпёісаіог Гог адуапсед ігаіпіп§ оГ зресіаіізіз.

8сіепІіЯс поуеііу оГ Іһе гевеагсһ:
- іһе зсіепііГіс апд іһеогеіісаі Гоипёаііопз оГ Гоік ігадіііопз аз іһе Ьазіз Гог 

іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Гиіиге іашуегз іп іһе сопіепі оГ 
едисаііоп \үеге деуеіоред;

- іһе гоіе оГ Гоік ігадіііопз іп іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ 
ГиШге 1а\үуегз іп іһе сопіепі оГ едисаііоп із деіегтіпед;

- іһе рго§гат оГ іһе соигзе іп Ғипсіатепіаіз оГ Ье§а1 Рзусһо1о§у шаз 
деуеіоред апд іпігодисед Гог іһе Гігзі ііт е  іп огдег іо іпсгеазе іһе ргоГеззіопаІ 
тоііуаііоп оГ Шіиге 1а\үуегз;

- іһе тодеі оГ іпсгеазіп§ іһе ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Шіиге Іашуегз шаз 
деуеіоред;

- теіһодоіо^ісаі Гоипдаііопз Гог іпсгеазт§ іһе ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ 
ШШге 1а\үуегз \үеге деуеіоред;

- іесһпо1о§іез Гог іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ ШШге 1а\үуегз 
іп іһе сопіепі оГ едисаііоп оп іһе Ьазіз оГ Гоік ігадіііопз шеге деүеіоред;



- ап ехрегітепі оп Іһе іогтаііоп оГ Шіиге Іашуегз' ргоіеззіопаі тоііуаііоп 
\үаз сопёиеіесі.

Тһе соп8І(іегаІіоп8 зиЬтШесІ іог іһе йеГепсе:
- Іһе ипёег§1апс1іп§ оГ Гоік Ігаёіііопз аз іһе Ьазіз Гог Іһе Гогтаііоп оГ 

ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Гиіиге 1а\үуегз іп Іһе сопіепі оГ есіисаііоп;
- іі шаз ргоуеп Іһаі Гоік ІгасІіІіопз оГ Іһе Кагакһ реоріе зиррогі Іһе Гогтаііоп 

оГ ГиШге Іашуегз' ргоГеззіопаІ тоііуаііоп іп Іһе сопіепі оГ еёисаііоп.
А іга^есіогу \үаз ЬиіШ Гог Іһе тоуетеп і Ггот ап етрігісаі, а1§огііһтіс, 

зіосһазііс рага<1і§т 1һгои§һ сопзігисііуе-іосаі 1һіпкіп§ —> геазопіп§ —> 
сопзійегаііоп —> аззитрііоп —> сопсіизіоп —> зиттагу —> іпіеііесшаі роіепііаі Іо 
§еотеІгіс рго§геззіоп. Тһе Ьазіс ргіпсіріе Гог сопз1гисІіп§ Іһе Іга]есІогу із Іһе 
ргіпсіріе оГ сопііпиііу, \үһі1е ргезегуіпё Іһе ргіпсіріез оГ һізІогісіГу, сһгопо1о§у, 
сһгопоШре. Тһе соттипісаііұе апсі рзусһо1о§іса1 1а\үз оГ 1ап§иа§е ргойсіепсу 
\үеге ейесііуеіу изесі іо іизііу гезоіуе апу оГГепзез.

Тһе Го11о\¥Іп§ зІгисШгез \үеге изесі іп ёеуе1оріп§ Іһе Іһеогеіісаі Гоипсіаііопз 
ап(1 ргіпсіріез Гог Іһе Гогтаііоп оГ ГііШге 1а\үуегз' ргоГеззіопаІ тоііуагіоп: 
сгеаІіп§ сопёіііопз Гог ГиШге 1а\үуегз Іо §еІ зресіаі еёисаііоп, Іһеіг ргоГеззіопаІ 
тоііуаііоп. Вазед оп гезиһз оГ Іһе ехрегітепі, а соигзе іп Ғипёатепіаіз оГ Ье§а1 
Рзусһо1о§у \үаз деуеіореё апсі а тоёеі оГ гаізіп§ Іһе Іеуеі оГ ГиШге Іашуегз' 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп \уаз Ьиіһ. А Іахопоту \үаз ЬиіИ Гог Іһе зсіепІіГіс сопсеріз 
оп Іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оп Іһе Ьазіз оГ Гоік Ігасііііопз геПесІесі 
іп еагіу шогкз. Тһе сһагасіегігаііоп оГ Іһе роеііс тазіегу оГ Іһе Ьіуз оГ Іһе 
реор1е'з соигі іп іһе ргосезз оГ гезоІУІп§ сгітіпаі сазез ап(і оГГепзез, Іһе 
іпігосіисііоп оГ а ге§и1аІогу Ггатешогк, Іһе деуеіортепі оГ есіисаііопаі сопіепі 
Ьазесі оп Гоік Ігаёіііопз - аіі Іһіз геПесІз а регзопаіііу-огіепіесі (опІо1о§іса1), 
паііопаі сһагасіег.

Меапз оГ сопз1тсІіп§ іһе тосіеі оГ гаізіп§ Іһе Іеуеі оГ ГііШге Іашусгз' 
ргоГеззіопаІ тоііуаііоп: сгеаііп§ ог§апІ2аІіопа1, рзусһо1о§іса1 апсі ресіа§о§іса1 
сопёіііопз, оЬ^есііуе, іазкз, сопіепі, Іурез оГ 1еасһіп§ апсі 1еатіп§, теіһоёз апсі 
іесһпіциез, Шсһпо1о§іез, гезоигсез, Іазкз, сопігоі апсі гезиһз; еГГесііуе изе оГ геіго 
ргіпсіріез іп іһе Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ Гиіиге 1а\үуегз Ьазесі оп 
Гоік ігаёіііопз; апаіузіз оГ іһе сотрііапсе оГ іһе сопіепі оГ еёисаііоп, Гоік 
ігаёіііопз \уііһ 1е§а1 погтз; арріісаііоп оГ іһе ргіпсіріе оГ^изіісе апд һитапііу іп 
5о1уіп § сгітіпаі сазез; деуеіортепі апсі ітріетепіаііоп оГ а соигзе оп іһе 
Гогтаііоп оГ ргоГеззіопаІ тоііуаііоп оГ ГиШге 1а\үуегз Ьазесі оп Гоік ігасііііопз; 
ргезепіаііоп оГ іһе зузіет оГ ргіпсіріез оГ зсіепіійспезз, поуеііу, сопііпиііу, 
іпіе§гііу, зузіетісііу, еіс.

Кезеагсһ Ьазе. 8. Тогаі§һугоу Рауіосіаг 8іаіе Шіуегзііу, Рауіосіаг 8іаіе 
Ресіа§о§іса1 Шіуегзііу, Іппоуаііуе Еигазіап Шіуегзііу, Мо§і1еу 8іаіе Шіуегзііу 
патеё айег Киіезһоу (Веіапіз).

КеііаЬіНіу апсі үаіісіііу оі’ зсіепііііс ге8иіІ8. Тһе оЬіаіпеё гезиііз аге 
зиЬзіапііаіесі Ггот іһе іһеогеіісаі, теіһосІо1о§іса1 апё теіһос1о1о§іса1 
регзресііуез; геІіаЬіІііу апсі уаіісіііу оГ гезеагсһ гезиііз із асһіеуеё іһгои§һ іһе 
соггезропсіепсе оГ іһе гезеагсһ сопіепі іо іһе зсіепіійс-сопсершаі аррагаШз,



еіТесІіуе изе оГ а сошріех оГ шеіһоёз, рһазеё гезеагсһ р1аппіп§, іпігосіисііоп оҒ 
Іһе гезиііз іпіо Іһе еёисаііопаі ргосезз оі'һі§һег еёисаііопаі іпзіііиііопз.

ЬІ8і оі' риЫізһесі >¥огк8 оп іһе іоріс о£ іһе іһезіз: Тһе шаіп сопіепі; о^ Іһе 
Іһезіз із гейесіеё іп 9 агіісіез, іпс1и(ііп§ 4 агіісіез іп зсіепіійс іоишаіз 
гесопішепёеё Ьу Іһе Сошшіиее іог Сопігоі іп Есіисаііоп апё 8сіепсе оГ Іһе 
Мілізігу оГ Еёисаііоп ап(і Зсіепсе оҒ Йіе КериЫіс оі" Кахакһзіап, 1 агіісіе іп ап 
іпіешаііопаі ]оиша1 іпсіехесі Ьу Зсориз, 4 агіісіез іп Іпіешаііопаі Сопіегепсе 
Маіегіаіз.

ЗсіепІіГіс агіісіез (іп іһе 1ап§иа§е оГІһе огі§іпа1):
-  Ахмеджанов А.Б. Мукашева К., Маликова Г. Этномәдениеттің білім 

мазмұнына ықпалы жэне оның мотивациялық қуатың ғылыми негізі // 
Маіегіаіз оГ іһе III Іпіешаііопаі 8сіепіі!іс-РгасІіса1 СопГегепсе «Оиаіііу 
шапа§ешепІ: зеагсһ ап(і зоіиііопз» МоуешЬег 27-29, 2017, Киаіа Ьишриг, 
Маіаузіа. 212-216 б.;

-  Ахмеджанов А.Б Халықтық дәстүрлердің адам құқығын қорғауға 
ықпалы. Вестник ПГУ № 4, 2017. - 77-83 б.

-  Ахмеджанов А.Б. Роль народных традиңии как основа формирования 
профессиональной мотиваңии будующих юристов. // Материалы 
международной научно-практической конференңии «IX Торайғыровские 
чтения» 4 том, 298-302 стр., 2017;

-  АІЬіпа 2һепізоупа Апезоуа, Аззасі Візеп§а2Іеуісһ Акһше^апоу, 
Кушзһазһ Кашезһоупа ТоІеиЬекоуа апсі Еп§і1іка Хһшпаіаеуа ТһеогеПсаІ апё 
Меіһосіоіоёісаі Епһапсешепі оГ Мапа§егіа1 Асііүііу іп Іһе Теасһегз’ 
РгоГеззіопаІ Моііуаііоп Ғогшаііоп оГ ҒиШге Зресіаіізіз Іошаі оГ ІШеІІесІиаІ 
БізаЬіІіІу-Віаёпозіз апсі ТгеаІшеШ, 2018, 6, 89-95;

-  Ахмеджанов А.Б Халықгық педагоғика дэстүрі- студенттердің 
болашак кэсіби құзыретін арттыратын амал. // Маіегіаіз оГ іһе III ІШешаІіопаІ 
8сіеШШс-РгасІіса1 СопГегепсе «ІШе§гаІіоп оГ зсіепіійс сошшипііу Іо іһе 
§1оЬа1 сһа11еп§ез оГ оиг ііше» ҒеЬгиагу 26-28, 2018 (Куоіо, Іарап). С. 216-223

-  Ахмеджанов А.Б. Тэуке ханның «Жеті жарғасын» болашақ юристердің 
білім мазмұны арқылы меңгеруінің мэні // Вестник ПГУ имени С. 
Торайгырова. Серия педагогическая. 2019. -  № 2. -  С. 93-103;

-  Ахмеджанов А.Б., Жұматаева Е., Болашақ юристердің құзыретін 
халықтық дэстүр негізі ретінде өркендету // Вестник ПГУ имени С. 
Торайгырова. Серия педагогическая. 2019. - №  1. -С . 36-46;

-  Ахмеджанов А. Б., Жүматаева Е. Болашақ юристердің білім мазмүны 
арқылы халық дэстүріне негіздеу. // Маіегіаіз оГ Іһе IV Іпіегпаііопаі 8сіеШійс- 
Ргасіісаі СопГегепсе «ІШе§гайоп оГ іһе ЗсіеШійс Сошшипііу !о Іһе ОІоЬаІ 
Сһа11еп§ез оГОиг Тіше» ҒеЬгиагу 13-15, 2019 8аррого (Дарап) Уоішпе II. 13.34. 
С.180-186;

-  Ахмеджанов А. Б., Жүматаева Е., Имангаликова И.Б. Тэуке ханның 
«Жеті жарғасын» болашақ юристердің білім мазмүны арқылы меңгеруінің 
мэні // Қазақстанның гылымы мен омірі наука и жизнь Казахстана зсіепсе апсі 
ІіГе оГ Кагакһзіап. Халықаралық ғылыми журнал.Международный научный 
журнал ІШстайопаІ зсіепсе ]оита1 № 6/2 2019, С. 126-131.



Тһе8І8 8ігисіиге апй уоіише: Іһе Іһезіз сопзізіз о^ ап іпігодисйоп, Іһгее 
сһаріегз, сопсіизіоп, а геіегепсе Іізі ап(1 аррепёісез.

Іп Іһе іпІгоЛисІіоп, Іһе зсіепІіГіс аррагайіз оГ Іһе гезеагсһ із ргезепіед, Іһе 
геіеуапсе оҒ іһе Юріс із зиЬзіапііаІесі, ап апаіуіісаі геуіелү оі' Іһе зсіепіійс 
Іііегаіиге оп Іһе гезеагсһ Іоріс із саггіесІ оиі.

Іп Л е ЙГ8І 8есііоп оҒ іһе Іһезіз, «Р8усһо1о§ісаІ апсі Рейа§о§іса1 
Ғоипааііоп8 оГ Ғоік Тгаййіоп8 оҒ Іһе Ғогшаііоп оі' Ғиіиге Ьа^ууегз' 
РгоГе88Іопа1 Моііуаііоп іп іһе Сопіепі оГ Ейисайоп», Іһе рзусһо1о§іса1 ап(і 
ресіа^о^ісаі Гоипсіаііопз оГ Іһе гезеагсһ ргоЫет аге ёеіегтіпеё, Іһеіг теапіп§Ги1 
дезсгірііоп із ргезепіесі. Тһе іззие оГ Іһе Гогтаііоп оҒ ргоіеззіопаі тоііуаііоп оГ 
Гиіиге Іалүуегз іп іһе сопіепі; оГ ейисаііоп із сопзісіегесі оп Іһе Ьазіз оГ Гоік 
ігасііііопз. Тһе теіһоёо1о§іса1 Гоипсіаііопз оГ зсіепіійс гезеагсһ аге сіезсгіЬесІ.

Тһе §есопс1 8есііоп, «Р8усһо1о§іса1 апй Рес1а§о§іса1 8у8іеш Гог 
Соп8ігисііп§ Іһе Сопіепі оГ Ёсіисаііоп Гог Ғиіиге Ьа\ууег8 оп іһе Ва8І8 оГ 
Ғоік Тгасііііопз», сіейпез іһе гоіе оГ іһе Ьіуз реор1е'з соигі іп іһе ргоГеззіопаІ 
асііуіііез оГ іосіау'з Іашуегз.

Тһе іһігй зесііоп, «Тһе Ғогшаііоп оГ РгоГев^іопаІ Моііуаііоп о  ̂Ғиіиге 
Ьа^уегв оп іһе Ва8І8 оГ Ғоік Тга(1іііоп8 іп іһе Сопіепі оГ Ейисаііоп», із 
сіеуоіед іо іһе ргезепіаііоп оГ іһе тоёеі оГ іпсгеазіп§ іһе ргоГеззіопаІ тоііуаііоп 
оГ Гиіиге Іашуегз апсІ іһе ехрегітепі оп іһе іззиез Ьеіп§ зіиёіесі.
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академиялық дәрежесін  алуға ұсынылған «Болашақ заңгерлердің кәсіби 

уәжін қалыптастырудың негізі ретінде білім мазмұнындағы халықтық 

дәстүрлер» диссертациялық жұмысының 
АННОТАЦИЯСЫ 

 

 

Зерттеудің өзектілігі. Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін 

қалыптастырудың мәселелері көкейкесті екендігі сөзсіз. Соңғы 

зерттеушілердің нысанында «кәсіби құзырет», «әлеует», «интеллектуалды 

әлеует», «әлеуметтік хал-ахуал», сияқты ұғымдардың мәнділігі мен оның 

қолданылуындағы маңыздары жайлы бірталай еңбектер жарық көрді. Бірақ 

аталған ұғымдар болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы 

халықтық дәстүр негізінде қарастыру зерттеушілердің өте сирек зерделейтін 

нысаны деуге дәлелдер бар. Болашақ заңгер  өзінің меңгеруіне тиіс 

мамандығына сай ұлттық болмысымызды сақтай отырып, қылмысты істі әділ 

шешуіне ықылас танытып, оған ерекше қажеттілік тұрғыда пайым жасаса, 

аталған көкейкесті мәселелердің шешілуіне мүмкіндік туар еді.  

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жыл басындағы жолдауында 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы арқылы Қазақстанның үшінші 

жаңғыруының басталғандығын айтты.  

20 ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің бүгінгі заманның болмысына 

сай келмеуінің сыры неде? «Меніңше, басты кемшілігі – олардың өздеріне 

ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен өркениеттердің 

ерекшеліктерін ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. Әжептәуір 

жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын 

рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол 

ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа 

айналуы оп-оңай. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 

бойымызда мәңгі қалуға тиіс» – деген білім алуға қатысты. 

Жоғарыдағы жүзеге асырылуы керек мемлекеттік тапсырыс тікелей 

халықтық дәстүрге негізделген қазақтың әділ сотын болашақ заңгерлерге білім 

меңгерту арқылы олардың рухани жаңғыруларына мүмкіндік беріледі.  

Егер болашақ заңгерлерге өздерінің біліктілігін ғасырлар бойы сараланып 

келген халықтық дәстүр негізінде өркендетсе, олардың интеллектуалды 

әлеуетін келесілер де сабақтастырарына мүмкіндік туады. Болашақ 

заңгерлердің уәжін білім мазмұнының халықтық дәстүр негізінде арттырудың 

жүйесін басқару үдерісінде: «Білім туралы Заң». Білім мазмұны көпқырлы 

ұғым А.Г. Асмолов «Білім беру тұлғаның өмір жолында өзін-өзі өркендеуіне, 

мүмкіндігін жете, нұсқалы білуіне бағытталған кең таңдау үдерісі» - деп 

түсіндіреді. Біздер де бұл анықтаманы негізге алып, қосарымыз – 

парадигманың тиімді қолданылуы арқылы болашақ маман өзіне керек IQ 

интеллектуалды әлеуеттің коэффициенттік деңгейінің өсуіне ынталануы. 



Білім мазмұны мемлекеттік құжаттар, стандарттар, оқулықтар, оқу құралдары 

және т.б. Бұл нысандар өз-өзінен болашақ заңгерлердің миына қона 

кетпейтініне талай ғалымдар еңбек сіңірді. Өткенді білмей, болашақты құру 

мүмкін еместігін зерттеушілер өз еңбектерінде айтып өтті. Әсіресе, 

генетикалық бағдарламаға сәйкес болашақ заңгерлердің кәсіби құзыреті 

ілгерілеу үдерісі шексіздікке бағытталуы жайлы бағдарлы тұрғыдағы білім 

мазмұны ең құнды болып есептеледі. Бұл орайда, ғылыми еңбектерімен көзге 

түскен ғалымдар:  Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский, К.Я. Вазина, И. Р. 

Халитова,  В.А. Сластенин, В.П. Голованов, Н.Ю.Фоминых, Е. Жұматаева, 

Р.Қ. Төлеубекова, Н.Э. Пфейфер, Е.И. Бурдина, Н. Қ. Тоқсанбаева, Г.М. 

Кертаева, С.К. Каргин, И. Р. Халитоав, А.А. Кудышева, Ш.М. 

Майгельдиева[20], Р.Ж. Аубакирова, К.С. Исинова, А.Ж. Аплашова, Е.Н. 

Жуманкулова [24], А. С. Магауова [25].  

Бүгінгі таңда білім мазмұнын болашақ мамандардың прагматикалық 

іскерліктерін өркендетуде 19-20 ғғ. аралығында формалистік теориялар, (20 

ғасырда кеңістік дәуірде) буржуазиялық педагогика санатына жатқан Д. Дьюи, 

Г. Кершенштейнер, тұжырымдары назарға алынуын дұрыс деп есептелмеуі. 

Оның себебі Қазақстан Республикасының білім мазмұны болашақ 

заңгерлердің кәсіби іскерлігіне айналмауы – осы прагматика негізінде  іске 

ауспауы.  

Жалпы бағыттағы мәселелерді шығыс, әлемдік деңгейдегі зерттеушілер 

өз еңбектерінде зерделеген. Мәселен, Жүсіп Баласағұн, Әбу Насыр әл-Фараби, 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцции , Ф.А. Дистерверг, Д.Ж. Локк, Н. А. 

Добролюбов, К.Д. Ушинский , А. Құнанбаев , Ж. Аймауытов , М. Дулатов,  М. 

Жұмабаев  және т.б. 

Аталып өткен ғалым-зерттеушілер өз замандарына сай адамның тұлғалық 

болмысы белгілі бір кәсіппен шұғылдануы үшін білім меңгермей, оның негізі 

ғылым болмай, адамның дұрыс өмір сүруі мүмкін емес деген тұжырымдар 

түйіндеген. Қоғамның, ғылымның және техниканың қарқынды дамуы 

кезеңінде оқу мен оқыту процесі өзгеріске ұшырайды деген Лотар Клинберг. 

Бұдан біздер қоғамға қатысты білім мазмұнын өздігінен танудың қажеттігін 

пайымдағанын аңғарамыз. Л. Клинбергтің ойын әрі қарай дамытсақ, онда 

мынадай тұжырымдар шығады: 

- бүгінгі таңда білім мазмұнының мәселелерін таза білім мазмұны 

тұрғысында шешуге болмайтыны байқалды; 

- қазіргі уақытта білім мазмұнының саласы бұрынғыға қарағанда өрісі 

кеңейіп, мазмұны тереңдегенінің салдарынан ғылымдар арасындағы 

сабақтастығының негізінде қарастыру керектігін түйіндейді (II кезең);  

- оқу процесіне талдау жасаудың барысында, аңғарғанымыз, жаңа 

талаптарды қанағаттандыру үшін жоғары мектепте біржақты, дәстүрлі, 

үйреншікті оқытудан арылудың қажеттігі қарастырылады. 

Л. Клинберг  білім мазмұны адамның оқу процесін тұтас қамтуы керек 

және онтогенез аспектісі ретінде ол барлық білім беру мен оқыту процесінде 

маңызды болып табылады деп бағамдаған. Философиялық сөздікте генезис 

ұғымына мынадай анықтама беріледі: (грекше – genezis) – шығу, пайда болды. 



Бастапқыда «Генезис» термині ежелгі грек мифологиясында, кейіннен 

философияда (Фалес, Гераклит, Кант, Гегель және т.б) қарастырылған. 

Сонымен, жалпы философияда көбінесе ескінің негізінде жаңаның 

алғышарттарының пайда болуы. Осы сапаның соқыр сезімге ұласып, саңылау 

сезімдеріне, білім мен ғылымға үлкен кедергі екеніне ерекше мән береді. 

Әдіснаманың негізі- психология және педагогика ілімінің қажетсіну уәжінің 

талапқа сай құру.  

Кәсіби бағдарға бағытталған білім меңгеруді өркендетудің салалары мен 

салааралық тұрғыда зерттеген ғалымдарды атап өткен орынды.  

Қай сала болмасын оны меңгеруде кез-келген тұлға коммуникативтік 

фунциональды құзыретті меңгеру лингвистикаға тәуелді дегенді басымдықта 

деп есептеген. Бұның ғылыми-функциональдық жүйесін арнайы зерттеген                         

В.П. Даниленко.  

Болашақ мамандардың тұлғалық болмысының кәсіби-мамандық 

меңгеруіне көмек беретін зерттеу еңбектерін жазған психологтар: Л. 

Выготский, С.А. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Ж. И. Намазбаева,                             

С. М. Джақупов , А. Ж. Аплашова т.б. 

Педагогика саласында болашақ мамандардың кәсіби құзыретіне 

байланысты жоғары білім меңгеру модельдерін жүйелеу жөнінде тұғырлы 

зерттеу жүргізген ғалымдар: М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский ,    В.П. Беспалько. 

Болашақ заңгерлердің кәсіби құзыретін арттыру үдерісінде тілге шешен 

болу мәселесі, ойға, пайымға, тұжырым жасап, шешім қабылдауға айрықша 

көмек беретін  лексикалық қор, функциональді сауаттылық деген мәселелерді 

зерттеген ғалымдар И.В. Анурова, П.Р. Атутов, Б.С. Гершунский, Э.М. 

Калицкий, С.А. Крупник, П.С. Лернер, А.М. Новиков , А.С. Тангян .  

Талданып отырған еңбектердің және бұл мәселе төңірегінде зерттеу 

жұмыстарының құндылығы мен пайдасы туралы айта отырып, болашақ 

заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнының халықтық дәстүр негізінде 

құрылуына, олардың ұлттық болмысты сақтай отырып, шешім қабылдау 

үдерістеріне тіл мен ойлау шеберлігін тұтас қарастырып, жоғары оқу 

орнындағы білім алуды толық-тұжырымдық жүйесін қамтамасыз етуіне 

аталған ғылыми-ұстанымдар жеткіліксіз. 

Бұған қосар тағы бір кедергі – зерттеушілердің зерттеу нысанына 

айналмаған білім мазмұнының халықтық дәстүр негізінде 

қарастырылмауының нәтижесінде болашақ заңгерлердің рухани жаңғыруына 

ізгілікті ұстанымдардың нұсқалы үлгілерінің замануи мүддесіне сай 

ұсынылмауы. Нәтижесінде, біздер зерттеушілердің еңбектерін талдау 

барысында төмендегідей қайшылықтарды анықтадық:  

1) қоғам сұранымына сай болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім 

мазмұнының халықтық дәстүр арқылы қалыптастырудың ғылыми түрде 

негізделуінің жеткіліксіздігі; 

2) болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың қажеттілігі мен оны 

жоғары оқу орнында толықтай дерлік жүзеге асыру бағдарламасының 

болмауы;  



3) болашақ заңгерлердің уәжін білім мазмұны арқылы қалыптастыру 

мүмкіндіктерінің қазіргі жағдайы мен ұлттық құндылықтарының үйлесімде 

пайдаланылмауы арасындағы сәйкессіздіктің кездесуі.  

Жоғарыдағы қайшылықтардың шешімін табу мақсатында біздер 

төмендегідей тақырыпты таңдадық: «Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін 

қалыптастырудың  негізі ретінде білім мазмұнындағы  халықтық дәстүрлер».  

Зерттеу мақсаты: болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұны 

арқылы халықтық дәстүр негізі ретінде қалыптастыруды теориялық тұрғыдан 

негіздеп, оның тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу. 

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін 

білім мазмұнының халықтық дәстүр арқылы қалыптастыру мәселесі ғылыми-

теориялық тұрғыдан негізделсе; жоғары оқу орнында жүзеге асырылу 

бағдарламасы жасалса және білім мазмұны халықтық дәстүр негізінде іске 

асырылуы қазіргі жағдай мен ұлттық құндылықтар сәйкестілігінде 

дайындалса, онда болашақ заңгерлердің кәсіби қажетсіну уәжі жоғары 

деңгейге көтеріледі; өйткені білім мазмұны халықтық дәстүр негізінде 

қалыптастырудың мазмұны жоғары оқу орнының мүмкіндіктеріне 

үйлестіріліп құрылады. 

Зерттеудің нысаны: жоғары оқу орнының оқу үдерісі. 

Зерттеудің пәні:болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы  

халықтық дәстүрлер негізінде қалыптастыру.  

Зерттеудің міндеттері:  

1 Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың  негізі ретінде 

білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлер мәселелерін ғылыми-теориялық 

тұрғыда анықтау.  

2 Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың қажеттілігін айқындау 

мен оны іске асырудың мәнін ашу. 

3 Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұны арқылы 

қалыптастырудың жағдайы мен ұлттық рухани құндылықтарының үйлесімде 

құрылуын ашу. 

4 «Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың» моделін жасау. 

5 Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы халықтық 

дәстүрлер ретінде қалыптастырудың амалдарын саралау.  

6 «Заңгерлердің психологиялық негіздері» тақырыбына құрылған пәнді 

оқу үдерісіне енгізу.  

7 «Заңгерлердің психологиялық негіздері» тақырыбына құрылған пәнді, 

және модельдің тиімділігін эксперименттік - тәжірибеден өткізу.  

Зерттеудің жетекші идеясы жоғары оқу орнындарында болашақ 

заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлер  негізі 

ретінде қалыптастырудың әдіснамасын негіздеу және оны әлемдік білім 

кеңістігіне ену жағдайында бәсекеге қабілетті маман мәртебесінде тиімді 

педагогикалық әрекетке бағдарлайды. 

Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздерін білім беру 

жүйесінің философиялық, психологиялық ғылыми-әдістемелік негіздері, 

қазіргі білім берудің инновациялық технологиялары, проблемалары; Д.Б. 



Эльконин, мен В.В. Давыдовтың  дамыта оқыту технологиясы. Инновацияны 

жоспарлау мен инновациялық үдерісті басқару мәселелері – шетелдік 

ғалымдар К.Р. Роджерс , А. Кинг, Б. Шнайдер, Д.С. Андерсон  және т.б. 

ғылыми еңбектер; Ресейлік зерттеушілер Ш.А. Амонашвилидің, ізгілікті – 

тұлғалық технологиясы; В.Ф. Шаталовтың , оқу материалдарының белгі және   

сызба    үлгілері   негізінде   қарқынды     оқыту        технологиясы;     М.А. 

Чошановтың, проблемалық    модельді    оқыту    технологиясы;    П.И. 

Третьяковтың,  К.Я. Вазинаның, модельді   оқыту технологиясы В.М. 

Монаховтың, В.П. Беспальконың, оқыту технологиялары  кеңінен   таралған;  

Қазақстанда Ж.А. Қараевтың, Ә. Жүнісбектің , Ш.Т. Таубаеваның, Қ.Қ. 

Қабдықайыровтың, М.М. Жанпейсованың , және Е. Жұматаеваның , және т.б., 

педагогикалық және кәсіби қажетсіну уәжін арттыру мәселелері А.Е. 

Әбілқасымова, Б. Баймұханов, Т.С. Сабыро,  М.Ж. Жадрина, С.А. 

Жолдасбекова, А. Нұғысова [81], Д. Рахымбек [82], Қ.Ж. Қарақұлов [83], 1 

педагогика, 2 психология,   жеке    тұлғалық (онтология)     (Н.Д. Хмель [84], 

А. А. Бейсенбаева [85], С.Т. Каргин [86], Е. Жұматаева [87], К.С. Успанов [88], 

және т.б.); мұғалімнің зерттеушілік мәдениетін, шығармашылық ізденісін 

қалыптастыру (Ш.Т. Таубаева [89], Б.А. Тұрғынбаева [90], Е.И. Бурдина [91] 

және т.б.); әдіснамалық және ғылыми педагогикалық негіздерін жасауда 

жоғары білім беру үдерісін зерттеудегі жүйелілік, таным теориясының іс-

әрекет тұрғысынан қараудың жалпы ғылыми тұжырымдары мен ұстанымдары 

құрылды.  

Зерттеудің көздері: Зерттеу мәселесі бойынша философиялық, 

психологиялық және педагогикалық еңбектер, мемлекеттік ресми құжаттар: 

Қазақстан Республикасының «Білім туңралы Заңы», Қазақстан 

Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік тұжырымдамасы, 

Қазақстан Республикасының жоғары білім берудің инновациялық 

технологиялары, кредиттік технологиямен оқу, тәрбиенің біртұтас үдерісін 

іске асыру.  

Зерттеудің әдістері зерттеу жұмысының теориялық негізін анықтау, 

талдау, жинақтау, құжаттарды зерттеуде силлогизммен ой қорыту, жалқылау, 

жалпылау, аналогын табу, герменевтикалық, пролемалы-зерттеушілік, 

креативтік сауалнамалар, диагностикалау (Регуш, Турбовской), тесті, 

түзілімге салу, математикалық өңдеу әдістері қолданылды. 

Зерттеудің кезеңдері:  

I Бірінші кезеңде (2016-2017) зерттеу жұмысы бойынша әдебиеттерге 

талдау жасалды. Зерттеудің ғылыми аппараты құрылды. Зерттеудің бұрынғы 

және қазіргі жағдайы қарастырылып зерделенді. Болашақ заңгерлердің білім 

мазмұны, болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнын халықтық 

дәстүр тұрғысында құрылуының ғылыми-педагогикалық негізі жасалды. 

Аталған мәселені шешудің амалдары, моделі, оқу пәні тәжірибеге енгізілді.  

II Екінші кезеңде (2017-2018) осы мәселенің шетелде іске асырылуы 

зерделенді. 

Зерттеудің тиімдігі тексерілді, пәннің тиімділігі тәжіриебеден өтті,; 

оның таратылуы қарастырылды. 



III Үшінші кезеңде (2018-2019) модельдің, пәннің тиімділігі 

эксперименттен өткізіліп, алынған нәтижелер қорытылып, диссертацияны 

жабдықтау аяқталды. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәні: жоғары оқу 

орнында болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнының халықтық 

дәстүр негізі ретінде қалыптастыру пәні арқылы іске асыруылуының 

бағдарламасы құрылып, практикаға енгізілді. Сыннан, тәжірибеден өткізудің 

креативтік сұрақтары, тестілер, диагностакалау жұмыстары өткізіліп, тиімді 

тұстары тұжырымдалды.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: нәтижелерін болашақ 

заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы  халықтық дәстүрлер   негізі 

ретінде қалыптастыру мақсатында жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие 

үдерісінде, сондай-ақ, мамандардың біліктілігін арттыру индикаторында 

қолдануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын жаңалықтар: 

- болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың негізі ретінде 

білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлердің  ғылыми-теориялық негіздері; 

- болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың негізі ретінде 

білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлердің  тигізер рөлі; 

- болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың қажеттілігі мен оны 

жоғары оқу орнында жүзеге асыру мақсатында тұңғыш рет пәннің «Заң 

психологиясының негіздері» тақырыбында мәтіні мен бағдарламасы;  

- болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың»  моделі; 

- болашақ заңгерлердің кәсіби  уәжін арттырудың әдіснамалық негізі; 

- болашақ заңгерлердің кәсіби  уәжін білім мазмұны арқылы халықтық 

дәстүрлер  негізі ретінде қалыптастырудың технологиялары; 

- болашақ заңгерлердің кәсіби  уәжін қалыптастыруды эксперименттік 

тәжірибеден өткізу.  

Қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

- болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың негізі ретінде 

білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлер ғылыми-педагогикалық тұрғысында 

зерделенді; 

- болашақ заңгерлердің – бүгінгі заман мүддесін іске асыру үдерісінде 

қазақ халқының ежелгі сараланған халықтық дәстүрін білім мазмұны арқылы  

олардың уәжін қалыптастыруына тірек көзі екендігі нұсқалы тұрғыда 

меңгерілді. 

Қағиданың доминаты – әрбір өтілетін білім мазмұнына парадигмамен 

қарау арқылы ғылымилығы анықталды. Халықтық дәстүрді саралау үдерісінде 

эмпирикалық, алгоритмдік, стохастикалық парадигмамен конструктивті – 

локальді тұрғыда ойлау – парасаттау – пайымдау – бағамдау – тұжырымдау – 

түйіндеу секілді интеллектуалды әлеуетті ұдайы геометриялық прогрессияға 

сәйкес ілгерілету траекториясы құрылды. Бұлардың бастапқы қағидасы – 

тарихилық, хронологиялық, хронотоптық рет-тәртіптерді сақтай отырып, 

сабақтастық қағиданы ұстану. Халықтық дәстүрлер  білім мазмұнының 

нысанына айналғанда, болашақ заңгерлер құқық бұзушының ұлттық кодын, 



оның өздеріне тән дәстүрлерін әділет жолымен ескеруді ой және сөз 

шеберлігімен жеткізудегі коммуникативті-психологиялық заңдылықтарды 

тиімді қолданды.  

Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжінің қажеттілігі мен оны іске асыруда 

жоғарыдағы құрылған теориялық негіздер мен қағидалардан басқа мынандай 

құрылымдық құрамдар алынды: болашақ заңгерлердің білім мен ғылым 

меңгерудегі кәсіби қажеттілігін, мотивациясын педагогикалық тұрғыда 

қолайлы жағдай туғызып ұйымдастырулуы. Тәжірибелі – эксперимент 

жұмысының қорытындысы, оған дәйектеме жасайтын модель мен «Заң 

психологиясының негіздері» тақырыбында пән құрылды. Кәсіби уәжді 

халықтық дәстүрлер негізінде қалыптастырудың амалдарын саралауға 

бұрынғы жалпы зерттеген еңбектердегі тұжырымдар түзілді. «Түзілім», 

«таксономия» ұғымын білдіреді. Халықтық сотты жүргізуші билердің істі 

болған қылмыскерлердің мәселелерін шешу үдерісінде тіл өнерін поэтикалық 

шеберлікпен, түзілім ретінде құрғанына болашақ заңгерлер  мән беруі, оған 

дұрыс сараптама жасауды меңгеруі, нормативті-құқықтық базаны іске 

асыруы, білім мазмұнын халықтық дәстүр негізінде құруы, тұлғалы – 

бағдарлық онтологиялық, ұлттық сипат, кодқа сәйкестендірілді.  

«Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін арттырудың» моделі білім мазмұнын 

халықтық дәстүр негізінде құруды іске асыруда модульдеуі. Модельді 

құрудың құрылымдық-құралы: ұйымдастырушылық, психологиялық, 

педагогикалық жағдай тұғызылуы, оқыту мақсаты, міндеттері, мазмұны, 

түрлері, әдіс-тәсілдері, технологиялары, оқыту құралдары, тапсырмалар, 

бақылау нәтижелері.  

Болашақ заңгерлердің кәсіби қажетсіну уәжін білім мазмұнын 

қалыптастыруда халықтық салт-дәстүрде ретроқағиданың тиімді қолдануы. 

Білім мазмұнын салт-дәстүрдің құқыққа қатыстысын саралау, сараптау 

қағидалармен қарастыру. Бүгінгі құқыққа салт-дәстүрді негізге алу іскерлігін 

ұштауы. Қылмысты іске дұрыс құрудағы ақиқатты ізгілікті және әділетті болу 

қағидасын ұстануы. Бірінші рет болашақ заңгерлердің кәсіби қажетсіну уәжін 

білім мазмұнын халықтық дәстүр негізінде қалыптастырудың оқу пәні жүйесі 

ғылымилық, жаңашылдық, сабақтастық, тұтастық, жүйелік және т.б қағидалар 

жиыны ұсынылды. 

Зерттеу базасы. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті, 

Инновациялық Еуразия университеті, Беларусия елінің Кулешов атындағы 

«Могилевтік мемлекеттік университеті». 

Зерттеу нәтижелерінің дәлелдігі мен негізділігі. Теориялық, 

әдіснамалық және әдістемелік тұрғыда дәлелденуімен, зерттеу мәні 

мазмұнының ғылыми аппаратқа сәйкестілігімен; әдістер кешенін тиімді 

пайдаланумен, зерттеу жұмысының жоспарлы кезеңділігімен, бастапқы және 

соңғы көрсеткіштер нәтижелерінің қорытындылануымен, олардың жоғары 

оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісіне ендірілуімен дәленденді.  

Жарық көрген ғылыми еңбектер: Зерттеу жұмысының негізгі мазмұны 

9 мақалада, оның ішінде, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 



министрігінің білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған 4 ғылыми 

басылымы, 1 Scopus компаниясының деректер базасына кіретін халықаралық 

ғылыми журналында,  халықаралық конференция мен тезистерінде, оның 

ішінде, 4 шетелдік конференция материалдары мен тезистерінде жарияланды. 

Ғылыми мақалалар: 

– Ахмеджанов А.Б. Мукашева К., Маликова Г. Этномәдениеттің білім 

мазмұнына ықпалы және оның мотивациялық қуатың ғылыми негізі //  

Materials of the III International Scientific-Practical Conference «Quality 

management: search and solutions» November 27-29, 2017, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 212-216 б.;  

– Ахмеджанов А.Б Халықтық дәстүрлердің адам құқығын қорғауға 

ықпалы. Вестник ПГУ № 4, 2017. - 77-83 б.  

– Ахмеджанов А.Б. Роль народных традиции как основа формирования 

профессиональной мотивации будущих юристов. // Материалы 

международной научно-практической конференции «ІХ Торайгыровские 

чтения» 4 том, 298-302 стр., 2017; 

– Albina Zhenisovna Anesova, Assad Bisengazievich Akhmejanov, Rymshash 

Kameshovna Toleubekova and Engilika Zhumataeva Theoretical and 

Methodological Enhancement of  Managerial Activity in the Teachers’ Professional 

Motivation Formation of  Future Specialists Jornal of Intellectual Disability-

Diagnosis and Treatment, 2018, 6, 89-95; 

– Ахмеджанов А.Б Халықтық  педагогика дәстүрі- студенттердің  болашақ  

кәсіби құзыретін арттыратын амал. // Materials of the III International Scientific-

Practical Conference «Integration  of  scientific  community to the global challenges 

of our time» February 26-28, 2018 (Kyoto, Japan). С. 216-223 

– Ахмеджанов А.Б. Тәуке ханның «Жеті жарғасын» болашақ юристердің 

білім мазмұны арқылы меңгеруінің мәні // Вестник ПГУ имени С. 

Торайгырова. Серия педагогическая.  2019. – № 2. – С. 93-103;  

– Ахмеджанов А.Б., Жұматаева Е., Болашақ юристердің құзыретін 

халықтық дәстүр негізі ретінде өркендету // Вестник ПГУ имени С. 

Торайгырова. Серия педагогическая.  2019. – № 1. – С. 36-46;  
–Ахмеджанов А. Б.,  Жұматаева Е.  Болашақ юристердің білім мазмұны 

арқылы халық дәстүріне негіздеу. // Materials of the IV International Scientific-

Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global 

Challenges of Our Time» February 13-15, 2019  Sapporo (Japan) Volume II.13.34. 

С.180-186; 

– Ахмеджанов А. Б.,  Жұматаева Е., Имангаликова И.Б. Тәуке ханның 

«Жеті жарғасын» болашақ юристердің білім мазмұны арқылы меңгеруінің 

мәні // Қазақстанның ғылымы мен өмірі наука и жизнь Казахстана science and 

life of Kazakhstan. Халықаралық ғылыми  журнал.Международный научный 

журнал International science journal № 6/2 2019, С. 126 -131. 

 Диссертация құрылымы: зерттеу жұмысы кіріспедеп, үш бөлімнен, 

қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады.  

Кіріспе бөлімінде зерттеудің ғылыми аппараты, тақырыбының 

көкейкестігі, зерттелімнің деңгейі, бірқатар ғалым-зерттеушілердің еңбектерін 



талдау-жинақтау, феноменін айқындау барысында қайшылықтардың құрылуы 

баяндалған. 

«Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың білім 

мазмұнындағы халықтық дәстүрлердің психологиялық-педагогикалық 

негізі» атты бірінші бөлімде зерттеу проблемасының психологиялық-

педагогикалық негіздері айқындалады, оларға мазмұндық сараптама беріледі. 

Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін білім мазмұнындағы халықтық дәстүр 

ретінде қалыптасуы қарастырылады. Зерттеу проблемасының әдіснамалық 

тұғырлары айқындалып, баяндалады.  

«Білім мазмұнын болашақ заңгерлердің халықтық дәстүрлер 

негізінде құруының психологиялық-педагогикалық жүйесі» халықтық 

дәстүрге негізделген қазақтың байырғы билер сотының бүгінгі күнге қажетті 

тұжырымдары негізге алынып, оның болашаққа тигізер пайдасы сараланды.  

«Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың негізі ретінде 

білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлер» негізге алынған теориялық 

тұжырымдары амалдары, моделі, өткізуге тиісті білім мазмұны және тағы 

басқалар эксперименттік тәжірибеден өткізілді.   
 



АННОТАЦИЯ
диссертационной работы Ахмеджанова Асада Бисенгазыевича 

«Народные традиции в содержании образования как основа 
формирования профессиональной мотивации будущих юристов» 
на соискание академической степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D010300 -  «Педагогика и психология»

Актуальность исследования. Проблемы формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов, бесспорно, актуальны. В 
последнее время появилось значительное количество исследований, 
объектами которых выступают содержание таких понятий, как 
«профессиональная компетентность», «потенциал», «интеллектуальный 
потенциал», «социальное положение» и значимость их применения. Однако, 
с полным утверждением можно сказать, что перечисленные понятия редко 
выступали объектами тех исследований, в которых рассматривался вопрос о 
формировании профессиональной мотивации будущих юристов в 
содержании образования на основе народных традиций. Указанные 
проблемы, на наш взгляд, найдут свое решение при грамотном 
использовании будущим юристом своих профессиональных навыков, с 
учетом сохранения национальной самобытности, справедливом решении 
уголовного дела.

Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей Программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» объявил о начале третьей 
модернизации Казахстана.

В чем состоит причина несоответствия образца западной цивилизации 
20-го века облику сегодняшнего общества? По нашему мнению, основная 
причина заключается в том, что не учитываются свойственные только им 
модели развития и опыта национальные особенности других народов и 
цивилизаций, одним словом, идет сплошная глобализация. Развивающемуся 
обществу свойственен национальный код, берущий свое начало с истории. 
Самое главное условие модернизации новой формы -  это сохранение 
национального кода, национальных традиций и обычаев, языка и музыки, 
литературы, словом, национального духа.

Реализация вышназванной государственной Программы создает 
возможности для формирования у будущих юристов профессиональных 
навыков и умений, основанных на народных традициях и особенностях 
справедливого суда казахского народа.

Если юристы будут повышать свою квалификацию, основываясь на 
идущие веками народные традиции, то их интеллектуальный потенциал 
послужит образцом преемственности будущего поколения. В повышении 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций в содержании образования особая роль принадлежит «Закону об 
образовании». Содержание образования -  многогранное понятие. Как 
отмечает А.Г. Асмолов, «Образование -  это процесс самовыражения, 
самореализации, саморазвития личности». Опираясь на данную дефиницию,



хотим добавить, что в образовании важна самостимуляция для повышения 
коэффициентного показателя IQ интеллектуального потенциала. Содержание 
образования находит отражение в государственных документах, стандартах, 
учебниках, учебных посбоиях и т.д. Особенно, согласно генетической 
программе ценным считается то содержание образования, которое 
направлено на процесс развития профессиональной компетентности, в 
данном случае -  будущих юристов. В этом контексте можно перечислить 
следующих ученых: Б.М. Бим-Бада, А.В. Петровского, К.Я. Вазину, И. Р. 
Халитову, В.А. Сластенина, В.П. Голованова, Н.Ю. Фоминых, Е. Жуматаеву, 
Р.К. Толеубекову, Н.Э. Пфейфер, Е.И. Бурдину, Н.К.Токсанбаеву, Г.М. 
Кертаеву, С.К. Каргина, И. Р. Халитова, А.А. Кудышеву, Ш.М. Майгельдиеву 
[20], Р.Ж. Аубакирову, К.С. Исинову, А.Ж. Аплашову, Е.Н. Жуманкулову 
[24], А. С. Магауову [25].

В настоящее время в содержании образования находят опровержение 
формалистские теории, развившиеся в 19-20 веках (в 20-ом веке советского 
периода), концепции представителей буржуазной педагогики Д. Дьюи, Г. 
Кершенштейнера. Вместе с тем, отсутствие задач, направленных на развитие 
профессиональной деловитости в содержании образования Республики 
Казахстан, свидетельствует о непринятии во внимание вышеотмеченных 
идей.

Проблемы общего характера затрагивались в трудах восточных ученых 
и исследователей мирового уровня. К примеру, можно назвать: Жусипа 
Баласагуни, Абу Насыра аль-Фараби, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 
Ф.А. Дистерверга, Д.Ж. Локка, Н. А. Добролюбова, К.Д. Ушинского, А. 
Кунанбаева, Ж. Аймауытова, М. Дулатова, М. Жумабаева и др.

Вышеперечисленные ученые-исследователи придерживаются той точки 
зрения, что личность, не имея научных основ, определенного уровня знаний, 
не может заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, 
соответствующей запросам общества. Лотар Клинберг отмечает, что в 
период активного развития науки и техники, общества в целом процесс 
обучения и образования подвергается определенным изменениям. Развивая 
идею Л. Клинберга, выносим следующие позиции:

- в настоящее время становится невозможным решение проблем 
содержания образования с позиций содержания образования в «чистом 
виде»;

- в настоящее время, по сравнению с прошлым, расширяется спектр 
сфер, охватывающих содержание образования, возникает необходимость 
изучения содержания образования на основе преемственности ученых (II 
этап);

- в ходе анализа образовательного процесса выявляется, что в вузах в 
целях соответствия новым требованиям рассматривается вопрос об отказе от 
традиционного, однообразного обучения.

Л. Клинберг акцентирует внимание на то, что содержание образования 
должно полностью охватить учебный процесс обучающегося и эта 
целостность выступает важным фактором в процессе образования и



обучения. В философском словаре дается следующее определение понятия 
«генезис»: (на греческом языке -  genezis) -  возникновение, формирование. 
Впервые термин «генезис» появился в греческой мифологии, затем вошел в 
научный обиход философской науки (Фалес, Гераклит, Кант, Гегель и др.). 
Итак, в общей философии данное понятие имеет следующее значение: 
возникновение новообразований на основе древних верований, которые, в 
свою очередь, воспрепятствовали развитию образования и науки.

Считаем уместным назвать ученых, исследующих межпредметный 
характер процесса приобретения профессионально-ориентированных знаний.

Овладение личностью коммуникативно-функциональной
компетентностью в любой сфере профессиональной деятельности считалось 
приоритетной задачей лингвистики. Изложение научно-функциональной 
основы данного вопроса принадлежит ученому В.П. Даниленко.

Личностному профессионально-ориентированному формированию 
будщих специалистов посвящаются труды таких ученых-психологов, как JI. 
Выготского, С.А. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Ж.И. Намазбаевой, 
С. М. Джакупова, А. Ж. Аплашовой и других исследователей.

В педагогической науке ученые М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, В.П. 
Беспалько проводили комплексное исследование вопроса о 
профессиональной компетентности будущих специалистов в получении 
высшего образования.

В трудах ученых И.В. Ануровой, П.Р. Атутова, Б.С. Гершунского, Э.М. 
Калицкого, С.А. Крупника, П.С. Лернера, А.М. Новикова, А.С. Тангян 
поднимались вопросы об ораторском искусстве, лексическом фонде, 
оказывающем помощь в умении делать выводы, принимать решения, о 
функциональной грамотности в процессе повышения профессиональной 
компетентности будущих юристов.

Отмечая высокий научный вклад вышеназванных ученых в решение 
указанных проблем, следует сказать, что проблемы формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций в содержании образования, комплексного подхода к изучению 
языковой и мыслительной деятельности, обеспечения целостной системы 
получения высшего образования недостаточно изучены.

Наряду с этим, вопрос о содержании образования не рассматривался в 
контексте народных традиций. Этот научный факт свидетельствует о 
несоответствии гражданских позиций будущих юристов интересам 
современного общества. В результате этого, в ходе анализа научной 
литературы, нами выявлены следующие противоречия:

1) недостаточное научное обоснование необходимости формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций в содержании образования в соответствиии с запросами 
современного общества;

2) возникновение необходимости повышения профессиональной 
мотивации будущих юристов и отсутствие в вузе программы по реализации 
данной задачи;



3) наличие дисгармонии в использовании возможностей формирования 
профессиональной мотивации юристов в содержании образования в 
соответствии с запросами сегодняшнего времени и национальными 
ценностями.

В целях разрешения вышеуказанных противоречий мы выбрали тему 
«Народные традиции в содержании образования как основа формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов».

Цель исследования: теоретическое и практическое обоснование 
вопроса о формировании профессиональной мотивации будущих юристов на 
основе народных традиций в содержании образования, его эффективности.

Научная гипотеза исследования: если проблема формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций в содержании образования будет обоснована с научно- 
теоретической точки зрения, в вузе будет разработана программа по 
реализации данной задачи и если она будет внедрена в соответствии с 
запросами сегодняшнего времени и национальными ценностями, то 
возрастет уровень необходимости формирования профессиональной 
мотивации юристов; процесс образования будет осуществляться на основе 
народных традиций в соответствии с возможностями высшего учебного 
заведения.

Объект исследования: образовательный процесс высшего учебного 
заведения.

Предмет исследования, формирование профессиональной мотивации 
будущих юристов на основе народных традиций в содержании образования.

Задачи исследования:
1 Определение научно-теоретических основ народных традиций в 

содержании образования в целях формирования профессиональной 
мотивации будущих юристов.

2 Определение необходимости повышения профессиональной 
мотивации будущих юристов и характеристика его содержания в целях 
внедрения в образовательный процесс.

3 Обоснование необходимости формирования профессиональной 
мотивации будущих юристов в содержании образования в соответствии с 
потребностями сегодняшнего времени и национальными ценностями.

4 Построение модели «повышения профессиональной мотивации 
будущих юристов».

5 Анализ этапов формирования профессиональной мотивации будущих 
юристов на основе народных традиций в содержании образования.

6 Внедрение в образовательный процесс учебной дисциплины 
«Психологические основы формирования юристов».

7 Апробация дисциплины «Психологические основы формирования 
юристов», проведение экспериментально-практической работы в целях 
обоснования эффективности представленной в диссертации модели.

Ведущая идея исследования направлена на методологическое 
обоснование формирования профессиональной мотивации будущих юристов



на основе народных традиций в содержании образования и 
конкурентоспособных специалистов на мировом образовательном 
пространстве.

Теоретическую и методологическую основы исследования
составляют философские, психологические, научно-методические основы 
системы образования, инновационные технологии и проблемы современного 
образования; технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. 
Давыдова; научные труды зарубежных ученых К.Р. Роджерса, А. Кинга, Б. 
Шнайдера, Д.С. Андерсона, посвященные проблемам планирования 
инновации и управления инновационным процессом; гуманно-личностная 
технология российского исследователя Ш.А. Амонашвили; технология 
интенсивного обучения В.Ф. Шаталова (представление учебного материала в 
виде схем и знаков); технология проблемно-модульного обучения М.А. 
Чошанова; технология модульного обучения П.И.Третьякова, К.Я, Вазиной, 
технологии обучения В.М. Монахова, В.П. Беспалько; в Казахстане: 
технологии Ж.А. Караева, А. Жунисбека, Ш.Т. Таубаевой, К.К. 
Кабдыкайырова, М.М. Жанпейсовой и Е. Жуматаевой; проблемы повышения 
педагогической и профессиональной мотивации (А.Е. Абилкасымова, Б. 
Баймуханов, Т.С. Сабыров, М.Ж. Жадрина, С.А. Жолдасбекова, А. Нугысова 
[81], Д. Рахымбек [82], К.Ж. Каракулов [83], (Н.Д. Хмель [84], А. А. 
Бейсенбаева [85], С.Т. Каргин [86], Е. Жуматаева [87], К.С. Успанов [88] и 
др.); вопрос о формировании у педагога исследовательского поиска и 
научной этики (Ш.Т. Таубаева [89], Б.А. Тургынбасва [90], Е.И. Бурдина [91] 
и др.); в целях формирования методологических и научно-педагогических 
основ разработана системность исследования процесса получения высшего 
образования.

Источники исследования: философские, психологические и 
педагогические труды по исследуемой проблематике, государственные 
официальные документы: «Закон об образовании» Республики Казахстан, 
государственная Концепция развития образования Республики Казахстан, 
инновационные технологии высшего образования Республики Казахстан, 
кредитная технология обучения, технология воспитательного процесса.

Методы исследования. Метод определения теоретических основ 
исследовательской работы, анализ, систематизация, применение силлогизма 
при анализе документов, обобщение, аналогии, герменевтический, 
проблемно-исследовательский, креативный виды анкетирования, тесты 
диагностирования (по Регушу, Турбовскому), метод математической 
обработки.

Этапы исследования:
На первом этапе (2016-2017) был произведен анализ научной 

литературы по теме исследования. Разработан научно-понятийный аппарат 
исследования. В рамках рассматриваемой проблемы осуществлялся анализ 
прежнего и современного состояния научного направления. Разработаны 
научно-педагогические основы содержания образования будущих юристов, 
формирования их профессиональной мотивации на основе народных



традиций в содержании образования. Учебная дисциплина апробирована и 
внедрена в образовательный процесс.

На втором этапе (2017-2018) производился анализ данной проблематики 
в зарубежной практике.

Определялась эффективность исследования, осуществлялась апробация 
учебной дисциплины «Психологические основы формирования юристов».

III этап (2018-2019) посвящался проведению экспериментально
практической работы в целях обоснования эффективности представленной в 
диссертации модели, подытоживанию полученных результатов, оформлению 
диссертации.

Теоретическая значимость исследования: разработана и внедрена в 
практику программа дисциплины по формированию профессиональной 
мотивации будущих юристов на основе народных традиций в содержании 
образования. Были проведены работы по диагностированию, тестированию, в 
целях оценки и апробации в вузе разработаны креативные вопросы по 
исследуемой проблематике.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования результатов исследования в целях формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций в содержании образования, а также в качестве индикатора при 
повышении квалификации специалистов.

Научная новизна исследования:
- разработаны научно-теоретические основы народных традиций как 

основы формирования профессиональной мотивации будущих юристов в 
содержании образования;

определена роль народных традиций в формировании 
профессиональной мотивации будущих юристов в содержании образования;

- разработана и внедрена впервые учебная программа дисциплины 
«Основы юридической психологии» в целях повышения профессиональной 
мотивации будущих юристов;

- построена модель «повышения профессиональной мотивации будущих 
юристов»;

- разработаны методологические основы повышения профессиональной 
мотивации будущих юристов;

- разработаны технологии формирования профессиональной мотивации 
будущих юристов в содержании образования на основе народных традиций;

- проведена экспериментально-практическая работа по формированию 
профессиональной мотивации будущих юристов.

Положения, выносимые на защиту:
- с научно-педагогической позиции произведено осмысление народных 

традиций как основ формирования профессиональной мотивации будущих 
юристов в содержании образования;

- обоснована правомерность научной точки зрения о том, что в процессе 
претворения в жизнь интересов сегодняшнего времени народные традиции



казахского народа служат опорой формирования профессиональной 
мотивации будущих юристов в содержании образования.

В процессе осмысления народных традиций построена траектория 
движения от эмпирической, алгоритмической, стохастической парадигм 
через конструктивно-локальное мышление —► рассуждение —> соображение 
—► предположение — *  заключение —> подытоживание —» интеллектуальный 
потенциал к геометрической прогрессии. Основной принцип построения 
траектории -  принцип преемственности, сохраняя при этом принципы 
историчности, хронологии, хронотопа. В исследовательской работе 
эффективно использовались коммуникативно-психологические
закономерности языкового мастерства для справедливого разрешения каких- 
либо правонарушений.

При разработке теоретических основ и принципов формирования 
профессиональной мотивации будущих юристов были использованы 
следующие структурные конструкции: создание условий для получения 
будущих юристов специального образования, их профессиональной 
мотивации. По результатам экспериментально-практической работы 
разработана дисциплина «Основы юридической психологии» и построена 
модель «повышения профессиональной мотивации будущих юристов». 
Построена таксономия научных концепций по вопросам формирования 
профессиональной мотивации на основе народных традиций, находящих 
отражение в ранних трудах. Понятие «строение, структура, состав», 
выражает значение термина «таксономия». Характеристика поэтического 
мастерства биев народного суда в процессе разрешения уголовных дел и 
правонарушений, внедрение нормативно-правовой базы, разработка 
содержания образования на основе народных традиций -  всему этому 
придавался личностно-ориентированный (онтологический), национальный 
характер.

Средства построения модели «повышения профессиональной мотивации 
будущих юристов»: создание организационных, психологических и 
педагогических условий, цель, задачи, содержание, виды обучения, методы и 
приемы, технологии, средства обучения, задания, результаты контроля; 
эффективное использование ретропринципов в формировании 
профессиональной мотивации будущих юристов на основе народных 
традиций; анализ соответствия содержания образования, народных традиций 
правовым нормам; применение принципа справедливости и гуманности в 
решении уголовных дел; разработка и внедрение в образовательный процесс 
учебной дисциплины по формированию профессиональной мотивации 
будущих юристов на основе народных традиций; представление системы 
принципов научности, новизны, преемственности, целостности, системности 
и т.п.

База исследования. Павлодарский государственный университет имени 
С. Торайгырова, Павлодарский государственный педагогический 
университет, Инновационный Евразийский университет, Могилевский 
государственный университет имени Кулешова (Беларусь).



Достоверность и обоснованность научных результатов. Полученные 
результаты обоснованы с теоретической, методологической и методической 
точек зрения; соответствием содержания исследования научно-понятийному 
аппарату; эффективным использованием комплекса методов; поэтапным 
планированием исследовательской работы; внедрением их в 
образовательный процесс высших учебных заведений.

Список опубликованных работ по теме диссертации: Основное 
содержание исследования отражено в 9 статьях, среди них: 4 статьи -  в 
научных изданиях, рекомендованных Комитетом контроля в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, 1 статья -  в международных научных журналах, входящих в базу 
компании Scopus, 4 статьи -  в Материалах международных конференций.

Научные статьи:
-  Ахмеджанов А.Б. Мукашева К., Маликова Г. Этномэдениеттщ бшм 

мазмунына ыкпалы жэне оныц мотивациялык куатыц гылыми Heri3i // 
Materials of the III International Scientific-Practical Conference «Quality 
management: search and solutions» November 27-29, 2017, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 212-216 6.;

-  Ахмеджанов А.Б Хальщтьщ дэстурлердщ адам кукыгын коргауга 
ыкпалы. Вестник ПТУ № 4, 2017. - 77-83 б.

-  Ахмеджанов А.Б. Роль народных традиции как основа формирования 
профессиональной мотивации будующих юристов. // Материалы 
международной научно-практической конференции «IX Торайгыровские 
чтения» 4 том, 298-302 стр., 2017;

-  Albina Zhenisovna Anesova, Assad Bisengazievich Akhmejanov, 
Rymshash Kameshovna Toleubekova and Engilika Zhumataeva Theoretical and 
Methodological Enhancement of Managerial Activity in the Teachers’ 
Professional Motivation Formation of Future Specialists Jomal of Intellectual 
Disability-Diagnosis and Treatment, 2018, 6, 89-95;

-  Ахмеджанов А.Б Хальщтьщ педагогика дэстурь студенттердщ 
болашак кэЫби кузыретш арттыратын амал. // Materials of the III International 
Scientific-Practical Conference «Integration of scientific community to the 
global challenges of our time» February 26-28, 2018 (Kyoto, Japan). C. 216-223

-Ахмеджанов А.Б. Тэуке ханныц «Жет1 жаргасын» болашак юристердщ 
бшм мазмуны аркылы мецгерушщ мэш // Вестник ПТУ имени С. 
Торайгырова. Серия педагогическая. 2019. -  № 2. -  С. 93-103;

-  Ахмеджанов А.Б., Жуматаева Е., Болашак юристердщ кузыретш 
хальщтьщ дэстур Heri3i рет1нде еркендету // Вестник ПТУ имени С. 
Торайгырова. Серия педагогическая. 2019. -  № 1. -  С. 36-46;

-  Ахмеджанов А. Б., Жуматаева Е. Болашак юристердщ бшм мазмуны 
аркылы халык дэстурше непздеу. // Materials of the IV International Scientific- 
Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global 
Challenges of Our Time» February 13-15, 2019 Sapporo (Japan) Volume 11.13.34. 
C.180-186;



-  Ахмеджанов А. Б., Жуматаева Е., Имангаликова И.Б. Тэуке ханныц 
«Жет1 жаргасын» болашак юристердщ бшм мазмуны ар1дылы мецгерушщ 
мэш // Казакстанньщ гылымы мен eMipi наука и жизнь Казахстана science and 
life of Kazakhstan. Хальщаралык гылыми журнал.Международный научный 
журнал International science journal № 6/2 2019, С. 126-131.

Структура диссертации: Исследовательская работа состоит из 
Введения, 3 разделов, Заключения, списка использованной литературы и 
Приложения.

Во Введении представляется научный аппарат исследования, 
обосновывается актуальность темы, производится аналитический обзор 
научной литературы по теме исследования.

В первом разделе диссертации «Психолого-педагогические основы 
народных традиций формирования профессиональной мотивации 
будущих юристов в содержании образования» определяются психолого
педагогические основы исследовательской проблемы, представляется их 
содержательная характеристика. Вопрос о формировании профессиональной 
мотивации будущих юристов в содержании образования рассматривается на 
основе народных традиций. Излагаются методологические основы научного 
исследования.

Во втором разделе «Психолого-педагогическая система построения 
содержания образования будущих юристов на основе народных 
традиций» определяется роль народного суда биев в профессиональной 
деятельности сегодняшних юристов.

Третий раздел «Формирование профессиональной мотивации 
будущих юристов на основе народных традиций в содержании 
образования» посвящается представлению модели «повышения 
профессиональной мотивации будущих юристов», проведению 
экспериментально-практической работы по исследуемой проблематике.


