
ЗАМАНАУИ 
АҚШ МӘДЕНИЕТІ

І КУРС ДОКТОРАНТЫ БАСҚЫНБАЕВА Н.



АҚШ үшін ең маңызды тарихи 
оқиғалар

• 1492 жыл: Христофор Колумб бастаған экспедиция

• 1600 жылдан бастап испан, француз, британ, неміс 
колонизаторларының келе бастауы

• 1776 жыл: 4 шілде күні 13 штаттан құралған АҚШ 
өзінің тәуелсіздігін жариялады

• 1788 жыл: АҚШ конституциясы қабылданды

• 1863 жыл: 13-түзетуге сәйкес құлдық жойылды

• 1920 жыл: 19-түзетуге сәйкес әйелдер ер азамат-        
                                                                                      тармен 

тең құқылы деп танылды
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Америка Құрама Штаттары
• 9,5 млн км² аумақты алып жатқан 50 штат, 1 

федералдық округ (Колумбия) және бірнеше арал 
(Пуэрто-Рико, Гуам, Виргин, т.б.)

• 327 млн халқы (жер шарының 4,3%) әлемнің 40% 
байлығын иемденген

• ЖІӨ, әскери шығындар, ғылыми зерттеулер және 
технологиялық инновация бойынша әлемдік 
көшбасшы

• Халықаралық ұйымдар мен келіссөздерде 
басымдыққа ие, вето құқығы бар держава

• Президенті – Дональд Трамп
• Вице-президенті – Майкл Пенс
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АҚШ мәдениеті жайлы 
тұжырымдамалар

«Melting pot» «Salad bowl»

ХХ ғасырда АҚШ мәдениетінде 
кеңінен насихатталған этникалық 
даму моделі. Бұл парадигмаға сәйкес, 
американдық ұлттық бірегейлік 
биологиялық және мәдени араласу, 
қайнап-бітісу негізінде жүзеге асады, 
яғни барлық ұлт пен ұлыс 
ассимиляцияға ұшырап, нәтижесінде 
бір халық түзіледі.

Мәдени плюрализмді жақтаушылар 
адам баласы тұрғылықты жер, дін, тіл, 
т.б. өзгерткенімен, тегі мен ата-
бабасын өзгерте алмайды, сондықтан 
мәдениеттің бір болуы мүмкін емес 
дегенді ұстанады. Оларды құқықтық 
нормалар мен әлеуметтік-
экономикалық қарым-қатынас 
нығайтады.

Терминнің авторы драматург 
И.Зангуилл. Идеяны қолдаушылар: 
Р.Парк, А.Манн, Р.Кеннеди, Дж.Хайем

Идеяны алғаш негіздеген Г.Каллен, 
дамытып, тереңдеткен: К.Деглер, 
Дж.Джексон, Н.Наймарк, Дж.Эллиот
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АҚШ мәдениеті
• Ф.Тромпенаарс пен Ч.Хампден-Тернер: «шабдалы» 

мәдениеті («кокосқа» қарама-қайшы)

• Эдвард Холл бойынша «монохронды мәдениет», яғни 
уақытты қатты бағалайды, кешікпей жүреді

• Р.Гестеланд: «вариативті-экспрессивті мәдениет»

• К.Камерон-Р.Куин типологиясы: нарықтық мәдениет

• Ф. Тромпенаарс: «әмбебап ақиқаттар мәдениеті» – 
заңға бағыну деңгейі өте жоғары

• «Төмен контекстуалды мәдениет» – адам тек өз 
жетістігі мен шыққан биігі арқылы                           

бағаланады
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Тіл мәселесі
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• Федеративті деңгейде мемлекеттік тіл жоқ
• Де-факто: қолданысты американдық ағылшын 

тілі (82% тұрғын үшін ана тілі)

• Де-юре: 31 штатта ресми тіл – ағылшын тілі
• ІІ орында испан тілі (Майами тұрғындарының 

66,7 %, Нью-Мексико штатының 90 % меңгерген)

• ІІІ орында – қытай тілі (АҚШ-тағы қытай 
диаспорасы 5 млн адамды құрайды)

• IV орында француз тілі (Канадамен шекаралас 
штаттарда кең тараған тіл)



Дін мәселесі
• Халықтың 75% христиандар (1/2 

протестанттар, ¼ католиктер, 
қалғандары мормон, иегова 
куәгерлері, т.б.)

• 1,2% иудейлер

• Ислам, буддизм, индуизм, 
синтоизм және даосизм дінінің 
өкілдері де көп

• 20%тұрғын өзін еш діннің өкілі 
ретінде санамайды
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Кинематография 
• 1894 жылы Томас Эдисонның кинетоскопы арқылы 

әлемде тұңғыш рет кино көрсетілді.

• Алғаш дыбыстық фильм АҚШ-та пайда болды

• 1907 жылдан бастап Лос-Анджелесте киноөндірісі 
басталды, 1913 жылы алғашқы вестерн көрсетілді

• 1929 жылдан бастап ең танымал киножүлде «Оскар» 
сыйлығы табысталады

• Кинонарықтың мейджорлары: Paramount pictures, Warner 
Bros., Columbia Pictures, 20 Century Fox, Universal studios, 
Walt Disney company

• Кинонарықтың жылдық айналымы 2 трлн $-дан асады, 
соның 1/3 бөлігі АҚШ-тың еншісінде
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АҚШ мерекелері
• Тәуелсіздік күні (4 шілде)

• Thanksgiving day (қарашаның 4-ші бейсенбісі)

• Groundhog day (день сурка)

• Хэллоуин

• Black Friday мен Cyber monday

• Соченьник және Рождество

• Punkin chunkin

• Super bowl
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АҚШ тағамдары
• Фастфуд тағамдар – гамбургер, чизбургер, хот-дог, 

чипсы, етті нан, фри картопы, тауық қанаттары

• Сусындар – кока-кола, пепси, фанта, спрайт, айсти

• «Текс-мекс» тағамдар стилі – мексикандық және 
техастық ас мәзірлерінің миксы

• Әлемдік тамақтану брендтері: McDonald’s, Subway, 
Burger king, Taco Bell, Chick-fil-A, Wendy’s, KFC

• Тамақ жеуден жарыс: ДЖОУИ ЧЕСТНАТ 8 минутта 
103 гамбургер, 10 минутта 74 хот-дог жеп, Гиннес 
рекордтар кітабына енген

10



АҚШ музыкасы
• Блюз, джаз, рок, рок-н-ролл, хип-хоп, поп-рэп, кантри, рейв 

сынды танымал музыкалық стильдің бәрі осы жақтан шыққан
• ХХ ғасырдың басында Луи Армстронг пен Дюк Эллингтон джаз 

стилінің негізін қалады. «Кантри» 1920 жылдары, ал «ритм-энд-
блюз» 40 жылдары танымал болды.  
• Элвис Пресли мен Чак Берри рок-н-ролл пионерлері саналса, 

1960 жылдары қарапайым жұмысшы Боб Дилан «кантри» 
стилін жаңа биікке көтерді. Джеймс Браун «фанк» бағытының 
ерекшеліктерін егжей-тегжейлі анықтады. 
• Американдық поп-жұлдыздар әлемге танымал болды. Олардың 

ішінде Элвис Пресли, Майкл Джексон, Мадонна, Тина Тернер, 
Шер, Тэйлор Свифт, Бритни Спирс, Кэти Перри, Бейонсе бар.
•                                  Хип-хоп стилінің өкілдері Jay Z, Эминем,              

                                                                                                                           
                     Кенни Вест сынды рэпперлерді  

танымайтын жан кемде-кем. 
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Өнер салалары
• Фотографтар: Ансель Адамс, Доротея Ланж, Синди Шерман
• Суретшілер: Гилберт Стюарт, Джон Джеймс Одюбон, Томас 

Гарт Бентон, Альберт Бирштадт, Мэри Кассат, Фредерик Эдвин 
Чёрч, Томас Коул, Эдвард С. Кертис, Ричард Дибенкорн, Томас 
Икинс, Хелен Франкенталер, Аршил Горки, Марсден Хартли, 
Эл Гиршфельд, Ганс Хофманн, Уинслоу Хомер, Джорджия 
О’Киф, Ли Краснер, Франц Клайн, Виллем де Кунинг, Рой 
Лихтенштейн, Морис Луис, Джон Марин, Агнес Мартин, 
Джексон Поллок, Ман Рэй Роберт Раушенберг, Марк Ротко, 
Альберт Пинкгем Райдер, Энди Уорхол, Жан Мишель Баския

• Мүсіншілер: Александр Колдер, Дэвид Смит, Фрэнк Стелла
• Иллюстраторлар: Фредерик Ремингтон, Норман Роквелл, 

Ньюэлл Конверс Вайет
• Дизайнерлер: Луис Комфорт Тиффани, Фрэнк Ллойд Райт, 

Марк Джейкобс, Оскар де ла Рента, Ральф Лоран, Вера Вонг, 
Донна Каран.

Your Date Here
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Өзекті әлеуметтік проблемалар
• Сыртқы қарыз (20 трлн $-дан аса)

• Банкрот және кедей қалалар мен тұрғындар

• Коррупция мен олигархтар билігі     *Лобби

• Түрмелік империя (5 мыңнан аса түрме)

• Нәсіларалық қақтығыстар            *Семіздік

• Гомосексуализм    *БАҚ-тағы жалған ақпарат

• Радикалды феминизм

• Білім беру деңгейінің төмендігі

• Есірткінің заңдастырылуы

• Неке институтының құлдырауы (тек 23% отбасы құруды, 14% 
балалы болуды армандайды)
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