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       Қазақстан Республикасы Президенті  Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында еліміздің оқу жүйесінде мынадай 

инновациялық міндетті анықтады: «Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 

білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі 

тілден қазақ тіліне аударып, жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің 

негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз Жаңа мамандар ашықтық, 

прагматизм мен бәсекелестікке қабілет сияқты сананы жаңғыртудың негізгі 

қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша, 

болашақтың негізі білім ордаларының аудиторияларында қаланады».   

Қазақстанда оқытылатын мәдениеттану пәнінің негізгі  міндеттеріне  

тәуелсіз Қазақстанның мәдени дамуының дербестігін қамтамасыз ету, ұлттық 

мәдени дамуының дербестігін қамтамасыз ету, ұлттың мәдени сұраныстары 

мен талаптарын қанағаттандыру саясатын жүргізу жатады. Қазіргі кездегі 

өркениет қоршаған ортаны, әлеуметтік сипаттағы тұрмыстық жағдайды 

қайтарымсыз түрде өзгертуде. Осы тұрғыда мәдениет көбінесе қоғамдық 

жаңару бастауы, шығармашылық өмірді қалыптастыру факторы ретінде көрініс 

табады. Мәдениетті адамның өзін-өзі жүзеге асыру құралы ретінде қарастыру 

арқылы, ондағы тарих пен адамға айтарлықтай әсер ететін импульстарды 

анықтай аламыз. Әлемге жетудің эвристикалық құралы идеология, экономика 

немесе саясат емес, мәдениет болып табылады. Жер жүзінде өзіндік мәдениет 

нұсқасын қалытастырмаған халық жоқ. Өзін-өзі сезіну, өзіндік сананы түсіну 

мәдениетке әу бастан-ақ тән, ол адам болмысының өлшемсіздігі мен тереңдігін 

білдіреді. Ұлттық мәдениеттің қайта өрлеуі екі негізгі талаптарға сәйкес келуі 

тиіс: 

 Ұлттық мәдениет өзіндік даму амалымен өзіндік даму қабілетін анықтауы 

тиіс. 

 Ол қазіргі кезде қоғамда болып жатқан радикалдық және инновациялық 

өзгерістерге кедергі жасалмай, керісінше, оған демеу беріп, бірігіпп, онымен 

іштесіп модернизациялануға ұмтылуы тиіс. 

Өркениеттіліктің басқа қыры – ол алып келетін жағымды құндылықтар. 

Бұлар:  

- қоғамның ашықтығы тіршілік қалыптарының жоғарылуына, 

экологиялық бүлдірулердің баяулауына, жалпы гүлденуге себепші бола алады;  

- ашық нарық жаңа жұмыс орындарын ашады, табысты молайтады, жаңа 

технологияларды таратады;  

- әлемдік экономикамен бірігу  өзімен бірге жаңа технологиялар мен 

идеяларды ала жүреді, халықаралық сауданы дамытады, инфляцияны 

жұмсартады, инновацияларды жеделдетеді; 

- ашықтық адамдық факторға инвестицияларды ұйғарады: білім беруге, 

денсаулықты сақтауға, инфрақұрылымға; 

- өзгерістер билікті саяси және экономикалық реформаларды жүргізуге 

мәжбүрлейді. 



        Мәдениеттану мамандарын дайындауда жетекші рөл атқаратын  

антропология курсы өз ішіне әлеуметтік немесе мәдени антропологияны, 

антропологиялық лингвистиканы, ежелгі археологияны және биологиялық 

немесе физикалық антропологияны қамтитын пән. Антропология пәнінде 

теория зор мәнге ие. Ал теория мен тәжірибе өзара тығыз байланысты. Бұл 

бөлімде біз антропологияға қатысты негізгі мәселелерге шолу жасаймыз. 

Әсіресе түрлі ұлттық дәстүр ықпалымен пәнге берілген анықтамаларға, теория 

мен этнографияның өзара байланысына, синхрондық және диахрондық 

тұрғыдан зерттеудің айырмашылықтарына және пән тарихын тарихшылар мен 

антропологтардың қалай қабылдайтынына мән беріледі. 

 «Антропология»  сөзінің мәні ұзақ жылдар бойы әр елде түрлі мағынада, 

түрлі ұғымда қолданылып келді. «Антропология» сөзі грек тілінен аударғанда, 

антропос – адам, логос – пайым немесе ғылым дегенді білдіреді. Ғылыми пән 

ретіндегі атауы алғаш рет шамамен XVI ғасырдың басында (anthropologium 

деген латын тіліндегі түрінде)  пайдаланылған. Орталық Еуропа ғалымдары бұл 

сөзді анатомия мен физиологияға қатысты термин мағынасында қолдана 

бастады. Кейінгі зерттеулерде «физикалық» немесе «биологиялық 

антропология» деп аталатын болды. XVII және XVIII ғасырларда Еуропа 

теологтары да бұл терминді өз салаларында қолдана бастады. XVIII ғасыр мен 

XIX ғасырдың басында өмір сүрген ғалымдар «мәдени антропология» сөзін 

мәдени айырмашылықтар мен әлемдегі бар адамға тән, жалпы адамзатты 

сипаттайтын қасиеттер жиынтығы мағынасында қолданатын. Дегенмен соңғы 

уақытта «мәдени антропология» термині мен «этнология» терминін синоним 

ретінде жиі қолданатын болды.  

Америка Құрама Штаттарында «этнология» мен «мәдени антропология» 

сөздері бірдей ұғымға ие. Америка Құрама Штаттарында және Канадада 

«антропология» әдетте төрт тармақты қамтиды: 

1) биологиялық антропология; 

2) археология;  

3) антропологиялық лингвистика;  

4) мәдени антропология. 

Мұнда айта кетер жайт, көптеген  антропологтардың ойынша, 

қолданбалы антропология өз алдына бөлек сала болу қажет. Қолданбалы 

антропология дегеніміз – апаттардың салдарын жоюда, медицина саласында, 

қоғамды дамытуда және басқа да мәдениет пен қоғамдық маңызды салаларда 

мәдени антропологиядағы идеяларды қолданысқа енгізу. Кең ауқымда алып 

қарағанда, қолданбалы антропология биологиялық және лингвистикалық 

антропологияны немесе тіпті археология мәселелерін де өз ішіне қамтуы 

мүмкін. Мәселен, биологиялық антропология мәйіттің тірісінде кім болғанын 

анықтауға көмектеседі. Антропологиялық лингвистика мылқау жандарға 

қатысты және сөйлеу терапиясында қолданылуы мүмкін. Ал ежелгі суару 

жүйесіне қатысты табылған археологиялық қазбалар заманауи су құбыры 

құрылысына көмектесуі мүмкін.  

          «Антропология» біраз ортада, бірнеше құрлықта таза «мәдени 

антропология» мәнінде қолданылатын болып қалыптасты. Мүмкін, бұл дұрыс 



та шығар. Биологиялық антропология адам биологиясын зерттейді. Ол көбіне 

«антропологияның» алғашқы кездегі, адамзатты зерттейтін ғылым 

мағынасында пайдаланылады. Кейде бұл өзінің ескі «физикалық антропология» 

терминіне балама ретінде аталады.  

Антропологтар басқа мәдениетті зерттейтіндіктен, мәдениеттану басқа 

адамдардың ойлау мәнерін өзімізше түсіндіруді білдіреді. Теория болса, белгілі 

бір деңгейде біздің өзіміздің антропологиялық мәнерде ойлауымызды түсіну 

болып саналады. Мәдени антропология үшін не нәрсе маңызды және не 

нәрсенің маңызы жоқ екенін анықтап алмайынша, онымен айналысу мүмкін 

емес. Студенттер антропология теориясының не қажеті бар деген сұрақты жиі 

қояды. Дәл сол сияқты олар мәдениеттанудың қажеті қанша деп те сұрауы 

мүмкін. Мәдени антропология мәдениеттің абстрактілі мағынасын тереңірек 

түсінуге және (мәдениеттің ерекшелігіне байланысты қалыптасқан) адамзат 

табиғатының болмысын анықтауға қызмет етеді. Екінші жағынан, теория 

этнографиясыз қандай да бір мәнінен айырылады, өйткені мәдени өзгешелікті 

түсіну – антропологиялық мәселелердің ішіндегі ең маңыздысы.  

Батыстан тыс елдерде "мәдени антропология" терминін қолдануда  

төмендегідей позициялар бар: 

1) Осы бағыттың  жақтаушылары үш сипатта мәдениеттану пәндерінің 

бар екендігін мойындайды: мәдени антропология, мәдени философия және 

әлеуметтік мәдениеттану. Осындай жағдайда осы пәндердің өзара байланысы 

анық емес. Зерттеушілер мәдени антропологияны этнологиямен теңдестіреді. 

Мәдени философия, әсіресе, Германия мен Ресейде дамыған.   Қазақстандағы 

мәдениеттану пәні Ресейдің ықпалымен мәдениет философиясының 

методологиялық рөлін мойындауға сүйенеді.  

2) Осындай түсіністе мәдениеттану мәдениет және өркениет туралы 

барлық пәндерінің теориялық синтезі болып табылады, ол Гегельдің мәдениет 

философиясын ұғымымен бірегейлендіріледі, мәдениет туралы жүйелі білім 

мақсаты болып табылады.  

3) Ғылым объектісін, пәнін және субъектісін бөлмей мәдениеттану 

пәнін баяндау. Алдыңғы қатарға мәдени субъектісінің мәдениет 

шығармашылық әрекеті, мәдениет мәтінінің феноменологиялық және 

герменевтикалық талданылуы, мәдениеттен мағына іздеу шығады. 

Мәдениеттану әлеуметтік-мәдени шындықтан босатыла отыра, филологиялық-

гуманитарлық пәндерге жақындайды. Мәдениеттану пәнінің осындай түсінігі 

Қазақстанда да кеңінен таралған. 

4) Мәдениеттану пәні мәдени философиясы пәнінен шығарылады. 

Басқа жағдайда, мәдениеттану өркениеттік ықпал негізінде пайда болатын, 

теория ретінде қаралады және оның пәні цивилиографияға (өркениет 

философиясы) жақын тұжырымдалады, әдістемелік құралы ретінде мәдениет 

пен өркениет дамуының пайда болуы мен заңдылықтарын зерттейді. Оның өзі 

кешенді ғылыми пән болып әрекет етеді және әлемдік, отандық мәдениеттің 

теориясы мен тарихын, әлеуметтік мәдениеттануды, көркемдік және өнегелі 

мәдениеттің теориясын қамтиды. 



Қазіргі заманда мәдени антропология  мәселелерінің өзектілігі мен 

ауқымдылығын арттыратын бірнеше мәдени-әлеуметтік факторларды атап 

өтейік. Алдымен осы факторлардың арасында ғаламдану үдерісінің рөлі ерекше 

екендігіне назар аударған жөн.  Әлемдік қауымдастықты құрап отырған ұлттық 

мемлекеттер мен аймақтардың бір-біріне өзара тәуелділігінің артуы, олардың 

жалпыға ортақ экономикалық, саяси және мәдени ережелері бар бір жүйеге 

бірте-бірте тартылуы, интеграциялануы дендеп бара жатқан ғаламданудан 

(глобализация) тыс қала алмайтынымыз белгілейді. Жаһандану жөніндегі түрлі 

көзқарастар болса да, күшті ел әлсіз елге басымдық көрсете алмайтын, барша 

адамзат жатырқамайтын мәдени ғаламдастыру негізінде жергілікті ұлттық 

дәстүрлер мен ерекшеліктерді сақтай отырып, өзге өркениеттен, өзге 

мәдениеттен талғап-таңдап, іріктеп, әлемдік мәдениетте лайықты орны бар, 

біртұтас ұлттық мәдени кеңістік қалыптастырған ләзім. Осыған сәйкес, 

Қазақстанда мәдени-саяси даму моделіне бағытталған жалпы мемлекеттік 

саясаттың құралына енетіндер: 

 қоғамның жан-жақты дамуының алғы шарты болып табылатын 

мәдениет тәуелсіздігін сақтау; 

 қоғамның негізгі субъектісі мен объектісі ретіндегі адамның жеке 

тұлғалық құндылықтары мен шығармашылық дамуын бағалау; 

 қоғамның адамгершілік (діни, моральдық) және интеллектуальдық 

ресурстарын дамыту мен қайта қалпына келтіру жөніндегі қамқорлығын жүзеге 

асыру. Бұл бақылау орнату үшін мемлекетке адекватты механизмдерді жасауға 

мүмкіндік береді; 

 құқықты базаларда, қоғамның жоғары дәстүрлі-моральдық құндылықтар 

мен этникалық нормаларға жетуі; 

 негізгі ұлт қазақ халқының мәдени құндылықтарын басшылыққа алу 

және оны басқа ұлт өкілдерінің қабылдап, бейімделуін реттеу арқылы ұлттық 

модельді қалыптастыру және т.б.. 

XX ғасыр мәдениеттануында пайда болған мәдениеттің жаңа парадигмасы 

туралы тұрақты сезімді айқындайтын көптеген себептер бар. Ең негізгісі жаңа 

қалыптасқан шындықты мойындау: тіршіліктегі маңызды процесстердің 

әмбебаптылығының сипаты, мәдени аймақтардың өзара әрекеттестігі және 

өзара тәуелділігі, қазіргі замандағы адамзат баласының тағдырының бірлігі, 

былайша айтқанда, өркениеттң бастауы және сонымен қатар оның салдары 

болған шынайылықтар. Кейбір халықтарды ғана емес, барлық Еуропалық 

қауымдастықты қамтыған тағдыры біртұтас әртүрлі аймақтар "апаттарымен" 

айқындалады: дүниежүзілік соғыстар, тоталитарлық режимдер, фашистік 

экспанциялар, халықаралық терроризм, экономикалық тоқыраулар, 

экологиялық күйзелістер және т.б. Бұл процестердің бәрі жәй ғана шектелген 

күйде, басқа халықтардың мәдени дамуының қалпын бұзбай, жанап өтуі мүмкін 

емес еді. 

Мәдени антропологиялық зерттеулер ұлттық мәдениетті жасаушылардың 

ментальдық ерекшеліктерін есепке ала отырып, кез келген ұлт мәдениетінің 

өзіне ғана тән сипатын ашып көрсетуде қомақты табыстарға жетіп отыр. 



Мысалы, орыс биінің, аргентин тангосының, негр музыкасының терең ұлттық 

мәнін осы тамаша рухани дүниелерді өмірге келтірген халықтың ұлттық мінезін 

ескергенде ғана толық түсінуге мүмкіндік алған болар едік. 

Мәдениеттанушылардың бұл орайдағы басты мақсаты – дүниежүзілік және 

ұлттық деңгейдегі тарихи-мәдени процестерді тарихи шындық тұрғысынан 

түсіндіріп қана қоймай, оларды болжай, әрі басқара білу. Ең бастысы – 

мәдениеттану ғылымы мәдениеттің қайнар бұлағынан сусындай білуі қажет. 

Адамзат баласы өз шешімін таппаған көптеген мәселелерге белшесінен батуы 

қазіргі заманға мәдениеттің көп жағдайларда өз бастауын ұмыта бастағынынан 

да болуы керек. Ендеше, адамзаттың мәдени жаңғыруына мәдениеттану пәнінің 

қосар үлесі де қомақты екенін де ескерсек, әлі де болса буыны бекімеген жас 

ғылым саласының болашағы зор болатындығына күмән келтіруге болмас. 

Қазақстан бүгінгі ғаламдану дәуіріне аяқ басар тұста жаһандану желеуімен 

кіріп жатқан діндік, ділдік азғындауға ұшырататын көптеген мәдени 

өркениеттер шырмауында қалып отыр. Әлеуметтік құрылымдағы, 

дүниетанымдағы, демек, мәдениеттегі берекесіздік – жас мемлекеттің жаңа 

іргетасы қаланып жатқан кезге тән құбылыс. Бүгінгі таңда басқа да 

мемлекеттер сияқты мәдени өркениеттің аясындағы ұлт дәстүріне негізделген 

жолмен немесе бұқаралық мәдениеттер үрдісімен жүру сондай-ақ, өзге 

мәдениеттерге ұқсамайтын ұлттық төл мәдениеттің өзегінен бүгінгі өмір 

ағымына сай мәдениет үлгісін қалыптастыру жолын таңдау да жан-жағына 

қарай бастаған тәуелсіз елдің бірден-бір стратегиялық құралы болады.  

Қоғамның моральдық стандарттарын жетілдіру, мәдени-ақпараттық 

кеңістікте туындайтын мәдениетке қарсы (немесе жалған мәдени) 

құбылыстарды ығыстыру үшін мәдениеттің шектегіш-реттеуіш тетіктерін 

жандандыру ләзім. Қазіргі ғылым бойынша мәдениет ең алдымен бүкіл 

қоғамдық организмнің рухани ұйымдастырушысы ретінде, оң идеялар мен 

құндылықтарды көркем шығармашылық арқылы тұлғалаушы және таратушы 

ретінде нақ сол мәдениет бүгінгі уақытта адамның өмірдегі өз орнын еркін 

таңдауы мен орнығуы үшін жағдайлар жасау жолымен, тарихи маңызды 

міндеттерді шешу үшін халықты психологиялық жұмылдыруға көмектесуі тиіс. 

Осы тұрғыдан қарағанда мәдениет адамдардың әлеуметтік масылдық 

таптаурындарын, моральдық енжарлығын, пессимизм және ұлттық нигилизм, 

шығармашылық селқостығын жою үшін берік әлеуметтік базаға (негізге) 

айналуы тиіс. 

Жоғарыдағы мәдени бағдарламаны сараптағанда мынадай бір ой 

туындайды. XXІ ғасыр табалдырығында болашағынан үміт күттіретін мәдениет 

пен оның теориясы партикулярлық ұстанымдарға сүйенбеуі қажет. Тек ашық, 

сұхбатқа икемді, басқалармен үйлесімді этномәдениет қана заман талаптарына 

сай бола алады. Болашақ мәдениеттанулық зерттеулер мен жобалар қазақ 

мәдениетінің бірегейлігімен қоса, оның диалогтық аймағын да зерделеуі қажет. 

Ал осыған дейінгі мәдени ықпалдарды сылып тастап, "тап-таза қазақшылықты" 

уағыздау "тәлібшілдіктің" бір көрінісі болар.  "Таза беттен бастап, батыстық 

үлгімен жүре берейік"  деу де қазақ мәдениетінің жасампаздық потенциясы 

күмән келтіру. XІX ғасырда Батыс үстемдік етсе, XX ғасыр капитализм мен 



социализмнің текетіресі түрінде болды, ал XXІ ғасырда ахуал өзгерейін деп 

тұр. Әлем сахнасына С.Хантингтон жіктеген басқа да суперөркениеттер 

шығайын деп тұр. Бұл да мәдениеттанулық талдауды қажет ететін мәселеге 

жатады. 

Саяси мәдениеттануда мәдени саясаттың төрт моделі туралы айтылады. 

Американдық модельде мемлекет мәдени саясатпен тікелей айналыспайды. 

Мәдениетті ынталандыру және қаржыландыру ісімен негізінен жеке 

спонсорлар, қорлар мен муниципалитет айналысады. 

Екінші – орталықсыздандырылған үлгіде "Мәдениет министрлігі" деген 

жоқ және мәдени басқару үдерісі жергілікті ұжымдарға бекітілген (мысалы 

Еуропада). 

Солтүстік еуропалық модельде мемлекет өз ықпалын мәдени 

қайраткерлердің қоғамдық ұжымдары арқылы жүзеге асырады. Мемлекеттік 

қаржыны еркін шығармашылық бірлестіктері өздері бөліп алады. Бұл жүйеде 

мәдени сарапшылардың рөлі жоғары болады. Төртінші модель мықты 

әкімшілік жүйесіне сүйенеді және орталық шешуші рөл атқарады. Әрине, әр 

елдің саяси-мәдени жағдайы әр түрлі және оны мәдени саясат жүргізгенде 

ескеру қажет. Бірақ, әлемдік өркениеттің жаңа талаптарынан да тыс қалған 

дұрыс емес. 

Қазақстанда мәдениеттану мамандығының және оның жетекші пәні мәдени 

антропологияның өзектілігі әлемде жүріп жатқан озық үрдістермен тікелей 

байланысты. Болон Декларациясына сай, адамның сапалық параметрлерін 

қалыптастырушы және жетілдіруші рухани өндірістің маңызды салаларының 

бірі  - білім беру саласы. Білім беру бір жағынан, тұтас ұлттың интеллектуалды 

потенциалының дамуы және тереңдеуінің факторы болса, екінші жағынан - 

адам мүмкіндіктерінің барынша жүзеге асуының іргелі алғышарты. Білім беру 

экономикалық өсудің маңызды факторы, адами капиталдың ең маңызды 

өлшемі. Қазақстан халықтың «тапқырлық» деңгейі (яғни, антропологиялық 

идеялардың дамуы), ғылыми-зерттеу базасының, адам туралы ғылымдағы 

білімнің сапасы бойынша, сондай-ақ базалық инфрақұрылымның жаман емес 

жағдайына қатысты айтарлықтай жоғары бағаланады. Адам капиталы 

тұрғысынан ғылымға, білімге, бір адамға жұмсалатын қаржыны есептегенде 

біз, әрине, әлі де болса жоғары деңгейге көтеріле алмай отырмыз. Бүгінгі таңда 

тек білім-ғылым, жаңа технология салаларына бөлінетін қаржы Американың 

ішкі жалпы өнімінің 26 пайызын құрайды екен. Ресейде бұл көрсеткіш – 8 

пайыз болса, Қазақстанда – 6,5 пайыз. Қазақстанда индустриялық-

инновациялық бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр.  Міне, сондықтан адам 

капиталының әлеуетін көтеретін кез келді. Осы мақсатта еліміздің 

экономикасын дамытуға мүмкіндік беретін адам капиталын дамыту жолында 

интеллектуалдық элита қалыптастыру үшін мәдени антропология бойынша 

Алан Бэрнардтың «Антропологияның теориясы мен тарихы» оқулығы өте 

маңызды құрал болып табылады. 

         Елді жаңғырту стратегиясын іске асырудың табыстылығы, ең алдымен, 

қазақстандықтардың біліміне байланысты.  Білім беру саласында «Назарбаев 

университеті», «Интелектуалдық мектептер» секілді жобалар ерекше 



басымдыққа ие болмақ. Ендігі жерде экономикамызды жеделдете 

модернизациялап, инновациялық-индустриялдық экономикаға көтеру үшін 

Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятуға және жүзеге асыруға жағдай 

жасайтын Алан Бэрнардтың «Антропологияның теориясы мен тарихы» 

оқулығы сияқты білім көздері арқылы  интелектуалды төңкеріс қажет.           

Кез келген пәнді жете түсіну үшін оның тарихын білудің маңызы зор.  

        Алан Бэрнард  антропология пәнінің қалыптасуындағы көзқарастардың 

даму тарихын зерттеп, теориялар мен мектептердің шығу тегін талдап, түрлі 

идеялар төңірегіндегі пікірталасты сараптап, жүйелеген. Бұл оқулық – сол 

жұмыстың нәтижесі. Кітап мазмұны антропология ғылымының қалыптасу 

тарихын, ондағы эволюция теориясы туралы тұжырымдарды, диффузионистік 

және тарихи-мәдени аймақтар теорияларын, функционализм және құрылымды-

функционализм, әрекетке негізделген теорияларды, процессуалдық және 

маркстік көзқарастағы зерттеулерді, релятивизм, структурализм мен 

постструктурализмнің түрлі салаларын және енді ғана қалыптасып жатқан 

интерпретациялық және постмодернистік көзқарастарға қатысты тақырыптарды 

кеңінен қамтыған. Бұл оқулық антропология тарихы мен теориясын меңгеруге 

ден қойған студенттер мен жас мамандарға арналған және елімізде 

мәдениеттану пәнін жетілдіру үшін ауадай қажетті (1.Алан Бэрнард. 

Антропологияның теориясы мен тарихы. Видеокурс. 25 дәріс. Дайындаған  
Габитов Т.Х.  https://openu.kz/kz/courses/antropologiya-tarihy-men-teoriyasy;  

 2. Лотман Ю.  Семиосфера.  Видеокурс. 25 дәріс. Дайындаған  Жолдубаева А.Қ. 

https://openu.kz/ru/courses/semiosfera).  
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