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Зерттеу жұмысының өзектілігі: Елімізде мемлекеттіктің қалыптасып, одан әрі қарай дами бастаған қазіргі кезеңінде жаңа 
әлеуметтік-мәдени реалдылық қалыптасып, қоғамдық базис пен қондырма толығымен түбегейлі өзгерістерге ұшырады. 
Еліміздің саяси әлеуеметі мен құқықтық жүйелердегі болған өзгерістер ерекеше рухани сала – дін саласына да, мемлекеттің дін 
бағытындағы саясаты да көптеген өзгерістер әкеліп, мемлекеттік-конфессиялық қатынастарына да тікелей әсерін тигізді. 
Қоғамдық өмірдің барлық салаларында болған демократизациялау процесі, діни саланы да либерализациялауға ықпал етті. 
Қазақстан Республикасындағы осы көрсетілген өзгерістер қоғамдық өмірдің діни спектрінің күрделенуіне алып келді, оның 
әсерінен бұрын болмаған әртүрлі жаңа діни ұйымдар мен бірлестіктердің саны көбейіп, соның ішінде, дәстүрлі және дәстүрлі 
емес діндердің қызметтері күш ала бастады. Осы жағдайларда діни ұйымдардың белсенділігі өсіп, діндердің елдегі қоғамдық 
процестерге ықпалы әлдеқайда әсерлене түсті, мемлекеттің аса қарқынмен дамып жатқан діни саласымен байланысы және 
осы бағыттағы саясаты дінтанулық талдаудың ауадай қажет екендігін көрсетті.

Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік қауымдастықтың бір бөлігі бола отырып, халықаралық ұйымдарға 
қосылып, көптеген құқықтық пактілер мен құжаттарды ратификациялады, бұл өз кезегінде мемлекеттік діни саясатты қазіргі 
таңдағы әлемдегі діни сенім бостандығын қамтамасыз ету саласындағы кеңінен таралған жалпыеуропалық және әлемдік 
стандарттарға сәйкестендірудің қажеттігін айқындады. Сондықтан да, посткеңестік мемлекеттердің көпшілігі өздерінің 
Конституциялары мен дін саласында ұлттық заңнамаларды қабылдауда қалыптасқан батыстық либералды стандарттар мен 
англо-американдық тәжірибені негізге алды. Дегемен, уақыт өте келе аталған мемлекеттердің көп бөлігі діни саясаттағы осы 
стандарттардан бірте-бірте алшақтап, жаңа діни ұйымдардың қызметтерін нақты реттеуге және дәстүрлі діндермен қарым-
қатынас құруда кооперациялық үлгіге көше бастады. Осы ретте, басқа қоғамдық-мәдени үлгілерде қалыптасқан мемлекеттік-
конфессионалдық қатынастар мен тәжірибелерді концептуалды түрде түсіну бүгінгі таңдағы дін саласындағы жалпы процестер 
мен ұлттық және аймақтық ерекшеліктерді айқындауға әсер етті. Сол сияқты, қазақстандық қоғамдық-саяси реалдылыққа сәйкес 
мемлекеттік-конфессиялық қатынастарды реттеудегі алдынғы қатарлы тәжірибелердегі оңтайлы тетіктерді көрсетуге болады.
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Дүниежүзілік процестердің соңғы жарты ғасырлық шеңберінде діннің қоғамдық қатынастар мен әлемдік саясатқа тікелей 
ықпалының күшею процесі орын алуда. Дінге негізделген этно-конфессионалдық қақтығыстар, Латын Америкасындағы 
еркіндік теологиясы қозғалысының бой көтеруі, АҚШ-тағы христиандық құқықтар мәселесінің қайта бас көтеруі, Ислам 
әлеміндегі және өзге мұсылмандар басым елдерде дінге негізделген саяси-идеологиялардың жаңа келбет алып, оның 
әлемдік деңгейдегі шынайы исламға жат құбылыстағы іс-әрекеттерге ұласуы, Кеңес Одағы ыдырағаннан кейінгі бұрынғы 
одақтас мемлекеттердегі діни жағдайдың күрт өзгеруі мен әлемдегі діни нарықтың жетілуі діннің маңызды қоғамдық-саяси 
мәселе екендігін дәлелдеуде. Алайда, соңғы ғасырда көптеген елдерде қоғамдық өмірді басқаруда секулярлық дүниетаным 
діни дүнеитанымды қоғамдық өмірдің маңызды салаларынан ығыстырып, қазір осы бағыт басымдыққа ие болды. 

Қазақстандық және жалпы постсоциалистік ғылыми және қоғамдық орталарда зайырлылық қағидаттары көп жағдайда әлі 
де діннің қоғамдық өмірдегі орнын анықтайтын маркстік әдіснама тұрғысынан үстіртін қарастырылып келе жатқандығы 
ақиқат. Отандық ғылыми зерттеу жұмыстарында зайырлылық ұғымы мен оның алуан түрлі үлгілерінің қалыптасуы жөнінде 
бір-де бір терең дінтанулық зерттеу жұмыстары жоқтығы аян. Сондықтан да, зайырлы мемлекеттің қандай болуы жөнінде 
талқылаулар біржақты және үстіртін жүргізілуде. Жоғарыда аталған мәселелер, мемлекеттік-конфессиялық қатынастарды 
реттеудің теориялық және тәжірибелік маңыздылығын дінтанулық тұрғыдан қарастырып, терең философиялық астарларын 
айқара ашып, олардың жеткілікті деңгейде зерттелмеуі диссертанттың қызығушылығын туындатты. Осыған байланысты, 
Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы дін саласындағы әлемдік процестер аясында мемлекеттік-конфессиялық 
қатынастарына дінтанулық талдаудың тиімді үлгісін қалыптастырып, жалпы әлемдік елдердегі мемлекеттік-конфессиялық 
қатынастарының әлеуметтік-мәдени қырларын, зайырлы мемлекеттердің үлгілері мен осы форматтағы мемлекет пен діни 
ұйымдардың мүмкін болатын байланыс формаларын зерттеу өзекті мәселе деп есептейміз.
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Жұмыстың ғылыми әзірлік деңгейі: Ғылыми жетекшімен келісілген жұмыстың жалпы жоспары жасалды, 
зерттеу тақырыбына байланысты басылымға екі мақала өткізілді. 

Зерттеудің нысаны: Мемлекеттік-конфессиялық қатынастарды дінтанулық талдау.

Зерттеудің пәні: Еліміздегі егемендікке қол жеткізгелі жүргізілген діни сенім бостандығы саласындағы 
мемлекеттік саясаттың дінтанулық астарларын айқара ашу.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты ретінде: Әлемдік рухани процестегі жаһандану процестерінің 
әсерінен Қазақстан Республикасының діни ахуалы мен дін саласындағы саясатына ықпал ететін рухани 
факторлар мен әлеуметтік-мәдени процестерді зерттеп, мемлекет және конфессиялар арасындағы 
қатынастарға дінтанулық талдау жасау.

Жұмыстың ғылыми-теориялық және тәжірибелік маңыздылығы: Диссертациялық жұмыстың қол 
жеткізген тұжырымдамалары қазіргі мемлекеттік-конфессионалдық қатынастарды дінтану ғылымы 
тұрғысынан зерттеудегі кемшіліктерді толықтырады, сонымен бірге, соңғы философиялық зерттеулердің 
аталмыш мәселелерді тереңірек қарастыруы үшін, Қазақстан Республикасындағы зайырлылық 
концепциясы мен үлгісін анықтауға, мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың қазақстандық үлгісін одан 
әрі жетілдіруге септігін тигізе алады.



Ғылыми еңбектерінің тізімі

№ Жұмыстың аталуы Жұмыс түрі Шығарылым туралы 
мәліметтер

Жұмыс көлемі 
б.т., бет саны.

Авторластар 

1 2 3 4 5 6
1 About the Kazakhastans model of the relatons 

of the state and religious associations
мақала News of National 

Academy of sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan, series of 
social and human 
sciences, Volume 1, 
Number 317 (2018). 101-
105

0,4

2 Зайырлы мемлекеттік саясаттың дінтанулық 
негіздері

мақала Адам Әлемі, Серия 
философия, №1 (75) 
/2018 ж. 127-135 бб.

0,5

3 Кеңес дәуіріндегі дін мен мемлекет 
арасындағы қарым-қатынастың кейбір 
ерекшеліктері

мақала V халықаралық Фараби 
форумы. Студенттер 
мен жас ғалымдардың 
«Фараби әлемі» атты 
халықаралық ғылыми 
конференцияның 
материалдары 3-13 
сәуір, 2018 жыл, 2 – 
том.

0,25
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4
 

 

«About the Maintenance of the Kazakhstan 
Policy of Spirituality and Tolerance»

мақала Bulletin of National 
Academy of sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan, series of 
social and human 
sciences, Volume 3, 
Number 373 (2018), 203-
207

0,4 А.Ташкын

5 Қазақстандағы конфессияаралық 
қатынастардың қағидаттары

мақала Адам Әлемі, Серия 
философия, №1 /2019 ж. 
(басылымда).

0,4

6 Еліміздегі конфессияаралық келісімді 
жүзеге асырудағы мемлекеттік биліктің 
қызметі

мақала «Қоғамдық сананы 
жаңғырту аясындағы 
қазіргі заманғы 
гуманитарлық білім мен 
ғылымның жаңа 
көкжиектері» атты 
Халықаралық ғылыми-
практикалық 
конференция. Қазақстан 
Республикасы БҒМ ҒК 
Философия, саясаттану 
және дінтану 
институтының 60 
жылдығына арналған. 5 
желтоқсан 2018 жыл, 
Алматы қаласы 
(басылымда).

0,25

7 Зайырлылық категориясының саяси 
әлеуметтік-қырлары

мақала Вестник КазНПУ 
им.Абая. Серия 
политология и 
социология. - № 

4.- 2018.- С.71-77.  

0,4
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8 ЗАЙЫРЛЫ  МЕМЛЕКЕТТЕГІ  ДІНИ 
САНАНЫҢ   ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 
АРНАЛАРЫ 

мақала ФИЛОСОФИЯ 
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 
ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
ГҮЛЖИҺАН 
ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ 
НҰРЫШЕВАНЫҢ 60 
ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН  «ҰЛЫ 
ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 
ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» 
халықаралық  ғылыми-
практикалық конференция 
МАТЕРИАЛДАРЫ, 
19.01.2019 ж., 459-463 
беттері.

0,25

9 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

мақала ӘУБӘКІРОВОҚУЛАРЫ 
Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конферен. 
материалдары, 19 ақпан 
2019 ж., 223-225 
беттері.

0,25

1. Жалпы саны – 9;
2. ККСОН журналдары – 2 Адам Әлемі №1 (2018); №1 (2019);
3. Халықаралық конференциялар – 4 (1 басылымда);
4. Вестник НАН РК – 1; 
5. Вестник НАН РК – 1; 
6. Вестник КазНПУ им.Абая – 1.



     : Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттері

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратындығы 
көрсетілген. Нақты осы негізде бүгінгі таңда мемлекет дін аясындағы өз саясатын жүзеге 
асыруда. 

1. Азаматтардың діни сенім бостандығына құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз 
ету және діни бірлестіктермен өзара әрекеттестік орнату.  

2. Қазақстандық қоғамда конфессияаралық келісім мен тұрақтылықты 
қамтамасыз ету, конфессияаралық диалогты ұйымдастыру және қолдау. 

3. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл, дін саласындағы ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Көрсетілген міндеттер орталық мемлекеттік органдармен қатар жергілікті 
атқарушы органдар саясаты ретінде жүзеге асырылады. 
 



       Қазақстандағы конфессионалдық саясаттың құрылуына негіз болатын басты
:  ұстанымдар

1.Елдің Конституциясы мен заңдары азаматтардың ар-ождан және діни 
сенім бостандығына кепілдік береді. Конституция конфессионалдық, 
этникалық және өзге де белгілердегі кемсітушіліктің кез келген 
формасына тыйым салады. ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» Заңы діни бірлестіктердің еркін қызмет етуі үшін құқықтық 
негізді нығайтты. Қазақстан адам құқығы аясындағы маңызды 
халықаралық келісімдер мен шарттарға, оның ішінде осы саладағы БҰҰ-
ның іргелі пактілеріне қосылды.  

2.Қазақстан зайырлы және құқықтық мемлекет саналатындықтан, 
мемлекет конфессиялардың өз қызметтері мен құқықтарын жүзеге 
асыруға тең және қолайлы жағдай жасайды. 



Қазіргі таңдағы дін саласындағы мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелері:

Мемлекеттің діни ұйымдар мен бірлестіктер 
арасындағы қарым-қатынастар мен өзара кері 
байланыс тетіктерінің жаңа үлгілерін ұсына отырып, 
оның келешектегі беретін оң нәтижелерін болжау.

Ақпараттық кеңістіктегі мемлекеттің ұлттық 
қауіпсіздігіне әсер ететін, халықтың бірегейлік 
принциптеріне нұқсан келтіретін қауіп-қатерлерді 
болдырмаудық алдын-алу шараларын жүзеге асыру.

Білім беру саласындағы діни білім беру мәселелерін 
жан-жақты қарастыру, оның зайырлылық принциптерін 
бұзбайтын білім беру әдістемелерін жетілдіру.



 Жеке ұсыныстар

      –    Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың жүзеге асуы тікелей азаматтардың құқықтық
    . санасымен және құқықтық мәдениеттілігімен байлансыты

2) Дінтану /исламтану/ мамандығына талапкерлер арасында сұраныс көбейту үшін заң факультенінің 
кафедраларымен бірлескен оқу бағдарламаларын жасау (қазақстандық құқық, исламдық құқық, исламдық банк 
құқығы, құқық қорғау қызметі, дін аясында жасалатын қылмыстарды саралау, діни бірлестіктердің құқықтық 
жағдайы және т.б.);

1)            ( , , Дін саласындағы заңнаманы жұйелеу яғни заңдық күші заңнамаларды салалар бойынша жіктеу білім медицина
, -  ,   . .)  ;банк неке қарым қатынас әскери және т б электрондық жинақ



Назарларыңызға рақмет!
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