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АВТОРДАН

Азаматтарды� денсаулы
ын �ор
айтын Денсаулы� са�тау ж�йесіні� 
ж"мысы туралы �азіргі заман
ы к�з�арастар мен пікірлер медицина 
мен фармация салаларыны� ше�берінен шы
ып кетті. Негізінде, адам-
ны� денсаулы
ы �шін экологиялы� т"р
ыдан �ауіпсіз �мір с�ру ортасы, 
е�бек ету жа
дайы, тама�тану сипаты, т"рмыс-тіршілігі, демалыс, �ор-
ша
ан орта, �о
ам ж�не мемлекетпен �леуметтік-психологиялы� ахуал 
ма�ызды. Адамны� денсаулы� жа
дайы т"�ым �уалаушылы��а, жас�а, 
а
заны� бейімделу м�мкіндіктеріне ж�не оны� белсенділігіне, соны-
мен �атар, сырт�ы ортаны� кумулятивті �серіне байланысты.

Денсаулы� са�тау ж�йесіні� тиімді ж�йесін �алыптастыру �шін 
негізгі медициналы�-�леуметтанулы� факторларды ай�ындап алу 
�ажет; негізгі медициналы�-�леуметтанулы� �дерістерді� медици-
налы�-�леуметтанулы� �лгілерін �"рып алу ма�ызды; аны�тал
ан 
факторларды� т"р
ындарды� денсаулы� жа
дайына �р�айсысыны� 
ма�ыздылы
ы мен сипатын аны�тау; сондай-а�, медициналы� меке-
мелерді� ж"мыс істеуін �ада
ала
ан ж�н.

Нары�ты� экономика жа
дайында медициналы�-�леуметтанулы� 
зерттеулерді� �дістемелік �"ралдарын ме�геру медицинаны�, денсау-
лы� са�тау ж�йесіні�, медициналы� 
ылымдар мен білім ж�йелеріні� 
табысты дамуы �шін �ажет. Б"л сараптамалы� м�мкіндіктер бірінші ке-
зекте медицина �леуметтануыны� 
ылыми п�н ретінде ма�ыздылы
ын 
к�рсетеді. Оны� ма�саты — медицина, денсаулы� са�тау ж�йелеріні� 
м�селелерін, оларды� даму м�мкіндіктерін теориялы�-эмпирикалы� 
сипаттау ар�ылы к�рсету ж�не тарихи т�жірибе мен "�сас елдерді� ж�-
йелерімен салыстыра отырып �арастыру.

Ресейлік медицина �леуметтануыны� �азіргі де�гейі — �дістемені 
жетілдіре т�су, �здік шетел мектептері мен а
ымдарыны� 
ылыми 
жа�алы�тары мен н"с�аулы�тарын белсенді зерттеу ж�не бейімделу 
болып табылады. 2000 жылы 
ылыми �ызметкерлерді� маманды�тары 
тізіміне 14.00.52 — «Медицина �леуметтануы» шифры мен атауын 
енгізу ма�ызды болды. К�птеген жо
ары о�у орындарында «Меди-
цина �леуметтануы» маманды
ы гуманитарлы� факультеттерде о�ыту 
ба
дарламасына енгізілді.

Біра� атал
ан 
ылымны� дамуына п�нді жо
ары медициналы� ж�не 
гуманитарлы� о�у орындарында о�ыту
а �ажетті о�у-�дістемелік �"-
ралдарды� жетіспеушілігі кедергі болуда.

Б"л о�улы� «Медицина �леуметтануы» курсы бойынша бірінші ре-
сейлік о�улы� болып табылады. Аталмыш курс бойынша авторлы� 
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о�улы� о�у ба
дарламасына с�йкестендіріліп денсаулы� са�тау саласы-
ны� "йымдастырушылары мен бас�арушыларына арналып жазыл
ан. 
О�улы�ты дайындау барысында авторды� �о
амды� денсаулы� са�тау 
саласында
ы, И. М. Сеченов атында
ы Бiрiншi М�скеу мемлекеттiк ме-
дициналы� университетiнде о�ытушылы� т�жірибесі, сонымен �атар, 
«Медицина �леуметтануы» 
ылыми-т�жірибиелік журналында бас ре-
дактор �ызметтерін ат�аруда
ы іс-т�жірибиесі �олданылды. Материал-
дарды дайындау барысында «Медицина �леуметтануы» (М.: Медицина, 
2002) ж�не «Медициналы�-�леуметтанулы� мониторинг» (М.: Медици-
на, 2003) о�у �"ралдарын шы
ару
а басшылы� жасау ма�ызды р�л ат-
�арды.

О�улы� 4 б�лімнен т"рады. Оларды� �р�айсысы медицина �леу-
меттануыны� жеке ба
ыттарын �амтиды. Бірінші б�лім — негізгі �леу-
меттанулы� "
ымдар, т"жырымдар. �леуметтануды� �о
ам туралы 

ылым ретіндегі �дістемелері мен �дістерін �амтиды. Екінші б�лім — 
теориялы�-�дістемелік, онда медицина �леуметтануыны� п�ні мен 
ма�саттары �арастырылады; медицинаны� м�ні �леуметтік институт 
ретінде ашылады; �леуметтік маркетингті� �дістемесі, медициналы� 
са�тандыру — денсаулы�ты �ор
ау саласында
ы механизм ретінде, ме-
дицина �леуметтануында
ы зерттеулерді� негізгі ба
ыттары �амтыл-

ан. Lшінші б�лім — бас�аруда
ы �арым-�атынастар ж�не денсаулы� 
са�тау мекемелері мен "йымдарында
ы шешім �абылдау �рдістеріні� 
м�селелеріне; медициналы� "йымдарда
ы �ызметкерлермен ж"мыс 
туралы, �сіресе, денсаулы� са�тау ж�йесіні� болаша� менеджерлері 
мен "йымдастырушыларына арнал
ан. Медицина �леуметтануыны� 
�олданбалы б�лігі — �дістеме ж�не зерттеулер �дістері, медициналы�-
�леуметтанулы� зерттеулерді� негізгі кезе�дері ж�не н�тижелеріне са-
раптама жасау о�улы�ты� со�
ы б�лімінде �арастырыл
ан.

Кейбір та�ырыптар медицина �леуметтануыны� 
ылыми п�ні ше�-
берінде �амтылмай �алды. Себебі, аталмыш о�улы� материалдарын 
дайындау барысында баспа бет к�леміне шектеу �ойыл
ан. Медици-
на �леуметтануыны� ресейлік аз
антай т�жірибесін ескере келе, автор 
�ызы
ушылы� танытар о�ырмандарды� �лі де �осымша а�параттар 
ал
ылары келетіндерін жо��а шы
армайды. Сонды�тан �рбір б�лімні� 
со�ында жары��а шы��ан библиографиялы� негізгі ж�не �осымша 

ылыми ма�алаларды� тізімін, ал �ткен материалды бекіту �шін �лгілік 
реферат та�ырыптары, �айталау
а арнал
ан с"ра�тар мен тапсырмалар 
берілген.

Материалды баяндау �дісі мен �"рылымы, тіпті, еш�ашан к�сіби 
медицина �леуметтануымен айналыспа
ан о�ырмандарды� ж�не к�сі-
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би �леуметтанушы бола т"ра, медициналы� ерекшеліктермен кездеспе-
ген о�ырмандарды� да назарын аудару
а ба
ыттал
ан.

Автор п�нні� баяндалуы мен мазм"нына байланысты о�ырмандар-
ды� пікірлері мен "сыныстарын к�теді ж�не келесі о�улы�ты даярлау 
барысында ескереді.

Р�А академигі,
медицина �ылымдарыны� докторы,

�леуметтану �ылымдарыны� докторы,
профессор А. В. Решетников



КІРІСПЕ

Б�кіл д�ние ж�зі бойынша �леуметтанулы� білім ж�йесіні� медици-
налы� �ызметкерлері, денсаулы� са�тау саласын бас�ару, медициналы� 
са�тандыру ж�йесінде, денсаулы� са�тау саласыны� коммерциялы� са-
ласы �ызметкерлері �шін ма�ыздылы
ы мен �ажеттілігі мойындал
ан 
(А�Ш, @лыбритания, Германия ж�не т.б. елдерде б"л �ажеттілік ХХ 
. 
50-ші жылдары �алыптасты). Б"л медициналы� �леуметтану
а деген 
�ызы
ушылы�ты� артуымен т�сіндіріледі. Я
ни, �о
амды� денсаулы� 
са�тау мен медициналы� к�мекті "йымдастыруды� �леуметтік-эконо-
микалы� факторлар
а т�уелділігін зерттейтін 
ылым ретінде, сонымен 
�атар, медицинаны �леуметтік институт т"р
ысынан �рі �леуметтік 
м�селелерді зерттеу мен емдеу барысында бірт"тас �леуметтік ж�йені� 
б�лігі ретінде �арастыр
анда �ажеттілігі арта т�седі.

Медицина �леуметтануын жеке 
ылым ретінде б�ліп �арастыру от-
басы �леуметтануы, �леуметтану 
ылымы, �"�ы� �леуметтануы, білім 
�леуметтануы, дін �леуметтануы, �нер т.б. дербестендірумен �атар 
ж�рді.

�рбір �олданбалы �леуметтанулы� сала м�селелерді мына �лгіде �а-
растырады: �леуметтік институт (
ылым, �нер, медицина, �"�ы�, т.б.); 
к�сіби (за�гер, 
алым, д�рігер, т.б.); «жеткізуші — т"тынушы» (за�гер-
т"тынушы, д�рігер — нау�ас, т.б.); р�лдерді б�лу (сот — сотталушы, 
д�рі гер — нау�ас, т.б.).

Медицина �леуметтануы бірнеше ба
ыттар
а жіктеледі: емдеуші 
маманды�тар �леуметтануы; аурулар ж�не нау�асты� мінез-�"лы-

ы �леуметтануы; медицина институттары ж�не денсаулы� са�тауды 
"йымдастыру; ауру этиологиясыны� �леуметтік факторларын зерттеу; 
туу мен �лім к�рсеткіштеріні� �леуметтік факторларын зерттеу; меди-
циналы� к�мекке з�рулікті тудыратын �леуметтік факторлар
а сарап-
тама; д�рігер мен нау�асты� �зара �арым-�атынасыны� �леуметтануы; 
денсаулы� са�тау ж�йесіні� дамуына �сер ететін �леуметтік салдарды 
зерттеу (жеке, мемлекеттік, отанды�, шетелдік).

Медицина �леуметтануыны� ма�ызды б�лімдері мен ба
ыттары 
бойынша ж�йеленген білім медициналы�-�леуметтанулы� �а
идалар-
ды�, т"жырымдарды�, �лгілерді�, медициналы�-�леуметтанулы� м�-
селелерді� �алыптасуы ж�не зерттеу, 
ылыми �діс-т�сілдер, медицина 
саласында 
ылыми ж�не т�жірибелік іс-�рекеттер н�тижелерін ба
алау 
ережелері, т.б. �алыптасуыны� саба�тасты
ы туралы пікір �алыптас-
тырады.
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Медицина �леуметтануыны� 
ылыми ма�ыздылы
ынан б�лек, 
�леуметтанулы� к�з�арастарды т�жірибеде �олдану �о
амды� денсау-
лы�, денсаулы� са�тау ж�не оларды зерттеу �дістемесінде м�мкіндік 
береді:

�мір с�ру де�гейіне с�йкес ауруларды� таралу м�мкіндігі бойын- ●
ша �р т�рлі топтарда ауру туралы к�з�арас �алыптастыруда м�де-
ниетті� (д�ст�р) �сері, емдеу �рдісін ж�зеге асыратын д�рігерге, 
емдеуге, институттарды� �рекеттеріне, т.б. деген �арым-�атынас-
тар м�селелері бойынша медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу-
лер ж�ргізу;
т"р
ындарды� медициналы� �ызмет т�рлеріне деген с"ранысына  ●
�сер ететін �леуметтік-экономикалы� факторлар
а сараптама жа-
сау;
денсаулы� са�тау саласын бас�аруда шешімдер �абылдау бары- ●
сында �леуметтанулы� к�з�арастарды ескеру;
денсаулы� са�тау ж�йесіні� �леуметтік-экономикалы� тиімділігін  ●
арттыру ма�сатында �"рылымды� �згерістер ж�ргізген кезде е� 
"тымды н"с�аларды жасау;
денсаулы� са�тау ж�йесіні� к�сіби �арым-�атынастар саласында  ●
�леуметтік м�селерді сараптау ж�не шешу;
денсаулы� са�тауды бас�ару ж�йесін жетілдіруде "тымды техноло- ●
гияларды та�дау;
�азіргі заман
ы жа
дайларда денсаулы� са�тауды� �леуметтік- ●
экономикалы� ма�ыздылы
ын �леуметтік саланы� бір ба
ыты 
ретінде ба
алау;
денсаулы� са�тау ж�йесінде медициналы�-�леуметтанулы� ж�не  ●
маркетингтік зерттеулерді "йымдастыру ж�не ж�ргізу.

Бас�а да �о
амды� ж�не жаратылыстану 
ылымдарымен бірге меди-
цина �леуметтануы да т"р
ындарды� денсаулы
ын жа�сарту
а арнал-

ан �леуметтік-экономикалы� жоспарларды �"ру
а м�мкіндік береді. 
�олжетімділік, дер кезінде �олжетімді медициналы� �ызмет к�рсету 
т"р
ындарды� �мір с�ру де�гейін ай�ындайтын �леуметтік к�рсеткіш 
болып табылады.

Денсаулы� жа
дайы к�бінесе, т"л
аны� м�дени де�гейіне т�уелді, со-
нымен �атар, е�бек ету мен демалу, �деттер мен �уестенуде ережелерді 
д"рыс са�таудан к�рінеді. Зиянды �деттер, д"рыс тама�танбау, дене �оз-

алысыны� т�мендеуі, санитарлы�-гигиеналы� ережелерді са�тамау жас 
кезінен к�рделі созылмалы ауыт�уларды�, ерте �лімге, м�гедектікті� �а-
лыптасуына �келеді. Я
ни, �ауіпті топты �алыптастырады.
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�о
амды� �мірмен елдегi экономикалы� жа
дай адам денсаулы
ы-
на белсенді турде �сер етеді. Rз кезегінде т"р
ындарды� денсаулы
ы 
да �о
амды� �мірге ы�палын тигізеді. Ауру т�рлері е�бекке жарамсыз-
ды��а, �нерк�сіптерде е�бек �німділігіні�, туу к�рсеткішіні� т�мен-
деуіне, жалпы ж�не жас балаларды� �лімі мен м�гедектігіні� артуына, 
сонымен �атар, адамны� �зіні�, отбасыны�, ол ж"мыс ат�аратын 
�нерк�сібіні�, ол азаматы болып табылатын мемлекетті� экономика-
лы� шы
ындарына �келеді.

�азіргі �о
амны� �леуметтік-экономикалы� жа
дайын �арастыр-

анда т"р
андарды� табыс к�леміні�, �нім �ндіру к�леміні�, баспана, 
т.б. т�мендеуіне баса назар аударылады. Біра� б"л м�селелерді шешу 
�аншалы�ты к�рделі бол
анымен, т"р
ындар, е� алдымен�з денсау-
лы�тары �шін ала�даулы.

Т"р
ындарды� денсаулы
ын са�тау м�селелері, адамдарды� меди-
цина �андай болуы тиіс деген к�з�арастары, к�бінесе, �леуметтік зерт-
теулерден к�рініс табады.

Не
"рлым �зекті медициналы�-�леуметтік м�селелерді аны�тау 
ж�не оны �о
амны� м�шелеріне, жеке адамдар
а, денсаулы� са�тау 
ж�йесінде шешім �абылдап, бас�арып отыр
ан лауазым иелеріне уа-
�ытында жеткізу — медициналы� к�мек к�рсету саласын "йымдасты-
руда
ы "за� мерзімді жоспарлау
а ж�не елді� медициналы�-�ндірістік 
кешенін дамыту
а м�мкіндік береді.
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�ЛЕУМЕТТАНУА КІРІСПЕ

Негізгі ��ымдар: адаптация, аномия, билік, �сер, топтар, за�, иерархия, 
индивид, индивидуалдылы#, институционалдану, интеграция, б�секе, коопе-
рация, м�дениет, т$л�а, мотив, #о�ам, #ауымдасты#, д�ст%р, позитивизм, 
т%сінуші �леуметтану, #ажеттілік, р'лдік шиеленіс, �леуметтену, �леу-
меттік топ, �леуметтік т�уелділік, �леуметтік санат, �леуметтік мо-
бильділік, �леуметтік р'л, �леуметтік #$рылым, �леуметтік 'зара �рекет, 
�леуметтік #оз�алыс, �леуметтік те�сіздік, �леуметтік за�дар, �леуметтік 
байланыстар, �леуметтік ережелер, �леуметтік т�жірибелер, �леуметтік 
санкциялар, �леуметтік #$ндылы#тар, �леуметтік агрегат, �леуметтік 
институт, �леуметтік ба#ылау, �леуметтік т�ртіп, �леуметтік %рдіс, 
�леуметтік факт, социум, стратификация, #$рылымды# функционализм, 
субм�дениет, орта де�гей теориялары, ресми �леуметтану, #олданбалы 
�леуметтану, ма#сат#а ба�ытталу, эмпирикалы# �леуметтану.

1.1. �ЛЕУМЕТТАНУДЫ� �АЛЫПТАСУЫ Ж�НЕ 

ДАМУЫ

1.1.1. �леуметтануды' (ылым ретінде *алыптасуы

�леуметтану 
ылым ретінде толы
ымен тек ХІХ 
асырда �алыптас-
ты. Бізді� заманымыз
а дейін жеткен Ежелгі Мысыр, �ос�зен, Шумер, 
Вавилон, т.б. елдерді� �"жаттарыны� �зінділері сол кезді� �зінде-а� 
т"р
ындарды� "дайы сана
ы бол
анын д�лелдейді.

Жалпы �леуметтану бойынша ал
аш�ы шы
арма Платонны� «Мем-
лекеті» (б.э.д. 427–347 жж.) болып саналады. Онда ал
аш рет �лем бо-
йынша стратификация теориялары жасалып, �о
ам 3 тап�а б�лінеді: 
жо
ары (к�семдер, мемлекетті бас�арушылар), орта (жауынгерлер) 
ж�не т�менгі (�ол�нершілер мен шаруалар). Платон е�бек б�лінісін 
б�кіл �о
ам ау�ымында сараптады ж�не «гармониялы� �р т�рлілік» 
за�ын жасады: адамдарды� �ажеттіліктеріні� �р т�рлілігіне е�бек ету 
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м�мкіндіктеріні� �р т�рлілігі ж�не е�бек т�рлеріні� �р т�рлілігі с�й-
кес келетінін к�рсетті. �ажеттіліктерді� �р т�рлілігі Платон бойынша 
�леуметтік �мірді� ке� к�лемді �р т�рлілігін к�рсетеді.

+айта 'рлеу д�уірінде �леуметтік ойлар еуропалы# �алымдар мен ой-
шылдарды� е�бектерінде дамиды. Николо Макиавелли (1469–1527) ж�не 
Томас Гоббс (1588–1679), Томас Мор ж�не Мишель Монтень — б$лар #о-
�ам #$рылымы, жеке адамны� р'лі ж�не �леуметтік 'зара байланыстар 
туралы ой т%зген �алымдарды� толы# тізімі емес. =рине, оларды� к'з#а-
растарына сол кездегі #о�амны� �леуметтік-экономикалы# ж�не м�дени 
дамуы �сер етті. Оларды� к'пшілігі #о�амды мінез-#$лы#, ж%ріс-т$рыс 
ережелері, +$дай ж�не д�ст%рлермен реттеліп отыратын #ауымдасты# 
ретінде #арастырды, ал жеке адамны� р'лі (та�даулыларда #оспа�анда) 
жо�ары болмады.

Кейіннен а�артушылы# д�уірде Т. Гоббсты� к'з#арастары, #о�ам ту-
ралы Клод Адриан Гельвеций (1715–1771), Жан Жак Руссо (1712–1778), 
Франсуа Мари Аруэ де Вольтер (1694–1778), Дени Дидро (1713–1784), 
Шарль Луи Монтескье (1689–1755) е�бектерінде дами т%сті. Олар #о�ам 
неге бірдей емес, �леуметтік те�сіздікті� #айнар к'зі неде, дінні� �леу-
меттік %рдістердегі р'лі #андай, т.б. м�селелерді ойтал#ы�а сала оты-
рып, азаматты# #о�амны� теориялы# негіздерін жасайды.

«�леуметтану» "
ымын ал
аш рет француз ойшылы Огюст Конт 
(1798–1857) енгізді. ХІХ 
асырда бас�а да ойшылдар секілді Конт �о
ам 
дамуыны� за�дылы�тары физикалы� ж�не биологиялы� за�дармен 
�йлесімді деп топшылады. �о
амны� белгілері: аума
ы, т"р
ындары, 
билік ж�не �кімет болып табылады. Конт 
ылымдар иерархиясын жа-
сады; онда не
"рлым жо
ары саты т�менгі саты
а т�уелді ж�не �рбір 
жа�а кезе� сайын білім к�рделене т�седі. Конт �леуметтануды жалпы 
ж�не барлы
ын �арастыратын 
ылым ретінде иерархияны� е� жо
ары 
сатысына �ойды. Контты� ойынша, �орытындылар зерттеушіні� ба-

ыты мен к�з�арасына т�уелді болмауы тиіс.

О. Конт танымны� 4 �дісін атап к�рсетті: ба�ылау, эксперимент, 
салыстыру, тарихи �діс. Осындай т"р
ыда �арастыруды ол позитивті 
(позитивизм) деп атады. Контты� ойынша позитивизм эмпирикалы� 
жолмен тексере ж�не д�лелдей алатындай, тек �ата� 
ылыми фактілер-
ге негізделген �лемді т�йсіну болып табылады.

+о�ам «$жымды# а�за» болып табылады. Оны� негізінде $жымны� бар-
лы# м%шелеріні� дамуы, консенсус#а ба�ыттал�ан жетістіктері жатыр. 
=леуметтік прогресс к�сіби #ызметтерді� $л�аюы ретінде к'рініс береді. 
Индивидтер �леуметтік а�заларды� ж�не �леуметтік тіндерді� #$рамдас 



16 I Б�лім. �леуметтану�а кіріспе

б'лігі болып табылады. =рі олар 'згермейді, ал #о�ам индивидтер арасын-
да�ы 'зара байланыстарды� жетіле т%суі ар#ылы (гармонияда) дамиды.

О. Конт прогрессті� 3 сатысын б'ліп к'рсетті: теологиялы#, ме-
тафизикалы# ж�не �ылыми. Конт �леуметтануды� негізгі #$ндылы�ы 
ретінде #о�ам�а реформизмні� �ылыми принциптерін #олдануды атады. 
=леуметтік реформаларды� механизмі ретінде Конт 3 к%шті ж�не 3  тап-
ты есептеді: материалды# (іскер адамдар ж�не #о�амны� басшылары), 
интеллектуалды (�алымдар, �леуметтанушылар ж�не дінбасылар) ж�не 
адамгершіліктік (�йелдер).

Контты� �леуметтанулы� д�ст�рін Герберт Спенсер (1820–1903) 
жал
астырды ж�не дамыта т�сті. Ол �леуметтік дарвинизмні� негізін 
�алаушы деп есептеледі. �о
ам — а
задан жо
ары агрегат, эволюция 
за�дарына с�йкес дамиды. Эволюция �о
ам ж�не оны �орша
ан орта-
ны� �мір с�ру �шін к�ресі н�тижесінде іске асады. �леуметтік саясат 
�"былыстарды �леуметтік-м�дени контексте эмпирикалы� зерттеуден 
бастау алады. Оны� м�ні — жеке адамдар мен топтарды босата оты-
рып, эволюция �рдісіне таби
и даму
а ы�пал ету.

1.1.2. Классикалы* 4леуметтанулы* теориялар

Эмиль Дюркгейм (1858–1917) О. Контты� позитивистік �дістемесін 
тере�ірек �арастырды ж�не �айта ба
дарлады. Э. Дюркгейм �леуметтік 
фактілерге баса назар аударуды ж�не оларды статистикалы� жа
ынан 
�арастыруды "сынды. �леуметтік фактілер ретінде ол индивидтерге 
т�уелсіз таби
и факторлар
а "�сас "жымды� �деттерді, д�ст�рлерді, 
салттарды, �зін "стау ережелерін, ырым-жораларды т�сіндірді.

Ке� к'лемді фактологиялы# материалдарды� негізінде ол т%рлі �леу-
меттік топтарда�ы 'з-'зіне #ол ж$мсау саны бірдей емес екенін д�лел-
деді ж�не не�$рлым �леуметтік топта интеграция (біріккен, ниеттес) 
к'рсеткіші жо�ары бол�ан сайын с�йкесінше 'з-'зіне #ол ж$мсау к'р-
сеткіші т'мен, я�ни, бір �леуметтік факт екіншіге �сер етеді. Онда 
психологиялы# ж�не физикалы# т%сініктерге ж%гінуді� #ажеттілігі 
болмайды. Шын м�нінде Э. Дюркгейм #азіргі �леуметтануды� жа�а �діс-
темесін $сынды.

Э. Дюркгеймні� ойынша #о�ам — индивидуалдылы#тан жо�ары болмыс, 
оны� тіршілік етуі ж�не за�дылы#тары жеке индивидтерді� іс-�рекет-
теріне т�уелді емес. =леуметтік дамуды� негізгі 'лшемі — «�леуметтік 
солидарлы#», ал �леуметтік т$тасты#ты #$райтын к%ш-е�бек б'лінісі. 
Солидарлы# $жымды# сана�а $ласады. Я�ни, #о�ам м%шелері б'лісетін 
д�ст%рлер мен сенімдерге $штасады. Lжымды# сана халы#ты� сипатын 
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к'рсетеді, біра# о�ан т�уелсіз. Адамдар топтар�а біріге отырып, бірден 
$жымды# сананы� ережелері мен #алыптарына ба�ына бастайды.

=рбір �леуметтік бірлік бірт$тас #о�амны� 'мір с%руіне м%мкіндік 
жасауы тиіс. Біра# �леуметтік бірт$тасты#ты� жеке б'лшектеріні� 
#ызмет ат#аруы б$зылуы м%мкін. Ондай жа�дайда б$л б'лшектерді� к'р-
сеткіштері б$рмаланады. Я�ни, �леуметтік $йымны� 'з #ызметін нашар 
ат#аратын т%ріне айналады. �ылыми айналым�а Э. Дюркгейм енгізген 
«аномия» $�ымы т$л�аны� ауыт#ушылы# мінез-#$лы�ын, �леуметтік нор-
маларды� дефектісін т%сіндіреді. Осылар�а $#сас мінез-#$лы#, іс-�рекет 
т%рлерін жіктеуге м%мкіндік береді.

Эмиль Дюркгеймні� #о�ам туралы ілімі #азіргі к'птеген негізгі �леу-
меттанулы# теориялар�а негіз болады ж�не е� алдымен #$рылымды#-
#ызметтік сараптама жасау�а м%мкіндік береді. К'птеген оны� ізін 
жал�астырушылар дюркгеймдік �леуметтанулы# мектепті� негізін #а-
лады. Ал #азіргі �леуметтанушылар Дюркгеймді �леуметтану саласыны� 
классигі ретінде мойындайды.

К. Марксті� (1818–1883) сі�ірген е�бектеріні� бірі — капиталистік 
�о
ам
а 
ылыми сараптама жасауы болып табылады. Б"ндай сарапта-
ма жасау барысында Маркс �о
амны� б"�аралы� �"рылымын негізгі 
�"рал ретінде �олданды: барлы� индивидтер белгілі бір �леуметтік 
тап�а жатады. Оларды� б�лінісі �ндіріс �"рал-жабды�тарына ж�не 
осы иеліктен табатын пайда к�леміне иелік ету белгілеріне байланыс-
ты жіктеледі.

К. Маркс #о�ам #$рылымын динамикалы# жа�дайда #арастырды. Я�ни, 
тап — �леуметтік #$рылымны� тарихи #алыптас#ан 'згермелі компо-
ненті. +о�амда болатын барлы# 'згерістер, таптар�а б'ліну диалектика 
за�дарына с�йкес ж%зеге асады, %немі #анаушылар мен #аналушылар, кедей 
таптар арасында к%рес ж%реді. Маркс �леуметтік шиеленіс т$жырымда-
масыны� негізін #алаушы болып табылады. Ол шиеленісті� #алыптасуы 
мен дамуыны� механизмін жасады. Ол �леуметтік те�сіздікті� #алыпта-
суын негіздеді ж�не �леуметтік #$былыстарды #о�амды# даму прогресске 
#ажетті #$былыс ретінде #арастырды.

Б"л �леуметтанулы� т"жырымдамалар �о
ам мен оны� �"рылы-
мыны� адамнан жо
ары т"ратынды
ын ма�"лдайды. Адам �мбебап 
тіршілік иесі ретінде �арастырылады. Ал оны� таби
и м�мкіндіктері 
мен м�дделері �леуметтанушыны� назарынан тыс �алады.

�леуметтануда
ы адамдарды� таби
и ерекшеліктері мен мотивтері-
нен бастау алатын �арама-�арсы ба
ыт «т�сінуші �леуметтану» деп 
аталады. Б"л ба
ытты� негізін �алаушы ретінде Фердинанд Теннисті 
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(1855–1936) санау
а болады. Ол �леуметтануды адам туралы, оны� 
физикалы�, психикалы� ж�не �леуметтік-таби
и болмысы ретінде �а-
растырады. Адамны� �леуметтік м�ні Ф. Теннис бойынша оны� �мір 
с�руін аны�тайтын ойлау м�мкіндіктеріне байланысты. Адамны� ой-
лары адамды� болмысты� т�рлі формаларында к�рініс береді: �о
ам, 
дін, мемлекет. �о
ам адамдарды� байланыстарыны� к�рінісі болып 
табылады, олар
а "нату-"натпау, сену-сенбеу, бостанды�-міндеттер 
жатады1.

Георг Зиммель (1858–1918) ресми �леуметтануды� негізін салу-
шы ж�не «�мір философиясыны�» �кілі, на�ты болмысты� �лемінде 
идеалды� �"ндылы�ты� �лемі жо
арылай т�седі — берік, �леуметтік 
�"былыстарды� �мбебап белгілері бар таза форма. Таза форма — инди-
видтерді� �арым-�атынастары, олар на�ты м�дделер мен бас�а да пси-
хологиялы� жа
дайлардан о�шаулан
ан.

Г. Зиммельді� �леуметтанулы� �а
идасыны� негізгі назары — 
«адамды� �зара �рекеттестік», м�дени формалармен ай�ындал
ан. 
Адамды� �зара �рекеттестіктерді� к�рінісі ретінде ол �рекет жасау 
�рдісіндегі ба
ыну мен ба
ындыруды, мамандану мен дифференциа-
цияны, шиеленіс пен б�секені, партияларды� �"рылуын атады. Rзара 
�рекеттестіктерді� формалары ассоциациялар мен диссоциациялар 
болып табылады2.

1 Б"л атал
ан �леуметтік байланыстарды Тённис �о
амды� т�ртіпті ж�не индивидтерді� 
болмысын аны�тайтын, �о
амды� болмыстар ретінде сипаттайды. Т�сінікті� н�тижесі 
болып �о
амны� ж�не к�пшілікті� негізін �"райтын �о
амды� еркіндікті� пайда болуын 
айтады. Еркіндік екі т�рлі формада к�рінеді — �арапайым (болмысты� немесе эмоцио-
налды�) ж�не рационалды — саналы. Эмоционалды еркіндікті� жо
ар
ы к�рінісі шы
ар-
машылы� болып табылады, я
ни рационолды — �нідіріс. Тённис рационалды еркіндік 
билейтін �о
ам т�сінігін ж�не шынайы эмоционалды еркіндік билейтін к�пшілікті ажы-
ратады. Ол �о
ам ж�не к�пшілік аралас�ан ассоциацияларды �о
амды� ж�йе деп атайды. 
Оны� �леуметтік байланыстарын ажыратады — к�пшілік (рухани бір), "жым (руханиятты� 
ж�не пайданы� симбиозы) ж�не "йымдар (пайда негізіндегі орта�ты�). Тарих барысында 
к�пшіліктік �леуметтену бар
ан сайын �о
амды� �леуметтенумен бірігіп барады. Осыдан 
келе �"�ы�тар, отбасы, шаруашылы�ты�, ауылды� ж�не �алалы� �мір, дін, мемлекет, сая-
сат ж�не т.б. �шін талдау
а жол ашылады. 
2 Индивидтерді� ассоциацисы оларды� �"�ы�тарын ж�не міндеттерін болжамдайды. 
Сонды�тан Г. Зиммель �о
амды индивидтерді� міндеттерін бекітуге �абілетті �арым-�а-
тынастар ж�йесі ретінде �арастырды. Ассоциация �рдістеріне шиеленіске "ласатын диссо-
циация �рдістері �арсы т"рады. Шиеленісті� е� жо
ар
ы формасы шы
армашылы� ж�не 
м�дениет арасында
ы шиеленіс болып табылады. Rмірді� �зі реттелмеген бастама ретінде 
м�дениетке �арсы т"рады. «Формальды �леуметтану» т�сінігі осыдан бастама алады, оны� 
негізгі т�сінігі ретінде «мазм"н» (тарихи бекітілген ма�саттар, ниеттер, адамдарды� �зара 
�рекетін ояту) ж�не «форма» (тарихи �згергіш �"рамды ж�зеге асыратын �мбебап �діс) �а-
растырылады. 
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Неміс �леуметтанулы� мектебіні� к�рнекті �кілдеріні� бірі — Макс 
Вебер (1864–1920) болып табылады. Ол зерттеу объектісі тек �ана ин-
дивид бола алады, себебі, тек ол 
ана мотивация
а, сана
а ж�не ра-
ционалды іс-�рекетке ие деп есептеді. М. Веберді� теориясы бойынша 
басты назарда �о
амда индивидті� мінез-�"лы�, іс-�рекетіні� белгілі 
бір б�лігін �леуметтік �рекетті ай�ын к�рсету болды. Я
ни, �леуметтік 
�рекет адамдар арасында
ы �зара к�рделі �арым-�атынастар ж�йесіні� 
себебі ж�не салдары болып табылады.

Индивидуалды# ма#сат#а жеткізетін саналы �рекет — адамны� �леу-
меттік тіршілік иесі ретінде �рекет етеді. Осылайша #орша�ан ортамен 
'зара #арым-#атынас барысында айтарлы#тай прогресске #ол жеткі-
зеді.

М. Веберді� шы�армашылы�ында�ы ма�ызды аспект ретінде оны� 
�леуметтік ассоциацияларда�ы #$рылымды# #атынастарды #арасты-
руын айту�а болады. М. Вебер билік #атынастарын, �сіресе, жар#ын 
к'рініс беретін $йымдарды� таби�аты мен #$рылымын егжей-тегжейлі 
сараптады. Lйымдастыру барысында билік #атынастарын іске асыру мен 
$йымдастыру механизмі ретінде ол бюрократияны, я�ни, $йымда барлы# 
ж$мысшыларды� іс-�рекеттерін бас#аратын рационалды ба#ылаушы 
ж�не $йымдастырушы жасанды бас#ару аппаратын $сынды.

М. Веберді� �леуметтануы ХХ 
асырда
ы батыс �леуметтануына 
т�бірлі �згеріс жасады. М. Веберді� арты�шылы
ы — ол экономикалы� 
о�и
аларды, �сіресе, кейбір адамдарды� �мір с�ру жа
дайында
ы ж�не 
ойлау т�рінде к�зге к�рінбейтін ж�не а�ша баламасында саналмайтын 
�оз
аушы к�штерді не
"рлым тере�ірек к�ре алу
а �йретті.

1.1.3. Ресейде 4леуметтануды' *алыптасуы

1920–30 жж. басында ке�ес 
алымдары е�бек ж�не т"рмыс жа
дайын-
да
ы революцияны� �серінен �згерген �о
амды� �мірді� т�рлі салаларын 
ке� к�лемде зерттеді (А. И. Тодорский, Е. О. Кабо, В. Зайцев т.б.); е�-
бекшілерді� бос уа�ытыны� бюджеті ж�не �"рылымы (С. Г. Струмилин, 
Л. Е. Минц, В. Михеев, Я. В. Видревич т. б.); неке ж�не отбасы (С. Я. Вольф-
сон); �леуметтік психология м�селелері (В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский); 
�леуметтік медицина (Н. А. Семашко, Б. Я. Смулевич) ж�не т.б.

Rткен 
асырды� 30-жылдары �алыптас�ан �міршіл-бюрократиялы� 
ж�йе жа
дайында �леуметтану шын м�нінде жойылу
а жа�ындады. 
�леуметтік статистикалы� м�ліметтер баспас�з беттерінде жариялан-
бады, сауалнама ж�ргізу то�татылды, ал �ызметін тарихи материализм 
ат�аратынды�тан теориялы� �леуметтану �ажетсіз деп жарияланды.
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ХХ 
асырды� 50-ші жылдарыны� со�ында �леуметтану бірте-бір-
те �айта �рлей бастады1. Сол кездегі экономикалы� ж�не �леуметтік 
реформаларды� жоспарларымен ты
ыз байланысты �леуметтанулы� 
зерттеулер е�бек мотивациясы, жастарды� к�сіби бейімделуі, ауыл 
т"р
ындарыны� миграциясы, этно�леуметтік �рдістер, урбанизация 
�айшылы�тары, адамды� факторларды� р�лі, т"л
аны� �леуметтік да-
муы, т.б. та�ырыптар
а арналды. Біра� �леуметтік статистиканы� жо�-
ты
ы немесе жетіспеушілігі ж�не �ткір м�селелерді тал�ылау
а тиым 
салу саясаты 1970 ж. ортасы мен — 1880 ж. басында техникалы� ж�не 
к�сіби �дістемелік �рлеуге �арамастан �леуметтанулы� ойларды� то-
�ырауына, эмпирикалы� зерттеулер мен �леуметтанулы� теориялар-
ды� арасында
ы байланысты� �зілуіне �келді.

1.1.4. ХХ (асырда(ы теориялы* 4леуметтану

�леуметтануды� �азіргі заман
ы �здік теориялы� т"жырымдары-
ны� бірі — �"рылымды� �ызметтік т"жырымдама болып саналады. 
Оны� негізін �алаушы Т. Парсонс, Р. Мертон, У. Мур, Дж. Хоуманс, 
Н. Смелзер болып саналады.

Толкотт Парсонсты� негізгі �а
идасыны� м�ні (1902–1979) — �о
ам 
белсенді �рекет ететін, �"ндылы�тар ж�йесіне ба
ыттал
ан �леуметтік 
элементтерді� к�рделі ж�йесін ай�ындайды. Парсонсты� ойынша, 
�леуметтік �здігінен �рекет етуді� �айнар к�зін адамгершілікті басшы-
лы��а алатын экономикалы� емес факторлардан іздеу �ажет. Д�л осы 
адамдар �зара б�лісетін адамгершілік �"ндылы�тар ж�йесі оларды� 
�о
ам
а бірігуіне ы�пал етеді, ол келесі кезе�де �леуметтік институт-
тарды� �зара �рекетінде к�рінеді. Осылайша �ндірістік �рекет тек б"л 
�зара �рекеттестікті� жеке аспектісі ретінде к�рінеді, ал �о
амны� ж�-
йесін �"раушы элемент б"л жерде м�дениет болып табылады.

�"рылымды� бірліктерді� �атынасы �о
амны� бірт"тас ж�йе ретінде 
�мір с�руін �амтамасыз етеді. Т. Парсонс б"ндай �ызметтерді� 4 т�рін 
атап к�рсетті: адаптация (рационалды "йымдастыруды� м�селелері 
ж�не ресурстарды б�лу), ма#сат#а ба�ытталу (ма�саттарды аны�тау 

1 Ке�естік �леуметтанулы� ассоциация �"рылады (1958), КСРО ?А философия институ-
тында (1960) елдегі е� бірінші �леуметтік б�лім — е�бек ж�не т"рмысты� жа�а формала-
рын зерттеу секторлары �"рылды, кейіннен на�ты �леуметтік зерттеу б�лімі болып �айта 
�"рылды. Содан со� Ленинград университетінде �леуметтік зерттеу зертханалары, Но-
восибирскіде, Свердловскіде, Тарту ж�не т.б. зерттеу орталы�тары �"рылды. 1966 жылы 
КСРО ?А Президиумінде на�ты �леуметтік зерттеулер м�селесі бойынша 
ылыми ке�ес, 
ал 1968 жылы на�ты �леуметтік зерттеулер институты "йымдастырылды (1974 жылдан бас-
тап КСРО ?А �леуметтік зерттеу институты болып аталды).
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м�селесі), интеграция (ж�йені� ішкі т"тасты
ын са�тау м�селелері мін-
детті нормалар, ережелер ж�не т.б.), %лгіні са#тау (адамдарды� жеке 
ма�саттары мен у�ждері м�селелеріні� �о
амны� �"ндылы�тары ж�не 
ма�саттарымен �йлесуі). �рбір �ызметті� �з �осал�ы ж�йесі бар (эко-
номика, саясат, �леуметтік ба�ылау институттары, �леуметтену) ж�не 
�леуметтік институттар (�ндіріс, мемлекет, отбасы, білім, дін).

Шиеленістік теорияны� дамуыны� бас�а да ма�ызды ба
ытында 
шиеленіс �леуметтік прогресс пен реттеуді� �мбебап механизмі ретін-
де �арастырылды. Б"л ба
ытты� �кілдері: Р. Дарендорф, Л. Козер, 
К. Болдинг.

Льюис Козер (1913–2003) шиеленіс — билік, табыстарды б�лу ж�не 
�"ндылы�тарды �айта ба
алау �шін к�рес деп �арастырды. Ашы� �о
ам 
�зін �леуметтік �зара �рекеттерді� ережелерін жасаушы шиеленістерді� 
балансы негізінде �амтамасыз етеді. Шиеленіс �немі жойылып кетпейді, 
к�бінесе, �зіні� формасы мен �рекет ету ау�ымын �згертеді. Шиеленіс 
�леуметтік интеграция
а ж�не топты� сана
а м�мкіндік жасай отырып, 
�леуметтік топтарды біріктіреді. Шиеленістерді шешуді� негізгі жолдары 
институттар мен топтарды� ж�не �о
амды� �"ндылы�тарды� консенсу-
сы ж�не конвергенциясы болып табылады.

�азіргі кездегі �леуметтік �а
идаларды� дамуыны� �шінші ба
ы-
ты — солшыл радикалды� �леуметтану болып есептеледі. Б"л ба
ытты� 
негізі — радикалды �згерістерді� �ажеттілігі ж�не индустриалды �о
ам 
дамуына ы�пал ететін (факторларды) к�штерді жою идеясы болып та-
былады. Солшыл радикалды� �леуметтану Франкфурт мектебімен та-
ныл
ан, оны� к�шбасшыларыны� бірі — Г. Маркузе.

Герберт Маркузе (1898–1979) б"�аралы� а�парат �"ралдары ар�ылы 
мемлекет ж�не одан кейін т"р
ан билік ету таптарыны� �рекет ету н�ти-
жесінде �лемді бір �лшемді к�руі �алыптасады деп есептеді: �ндірісті� 
абсолютті тиімділігіне ба
ыт "стан
ан, адамдарды аз
ындататын жа-
санды �ажеттіліктерді пайда болдыру
а ба
ыт "стану, �о
амны� техно-
логиялы� ж�не рухани тепе-те�дігі жайлы елестету болып табылады. 
Н�тижесінде �йреншікті �"ндылы�тар ж�йесіне біріккен пролетариат 
революциялы� тап болудан �алды, ал �о
ам даму м�мкіндіктерінен 
айырылды. Индустриалды� �о
амды тоталды жо��а шы
ару «санада-

ы революция» жолы ар�ылы ж�зеге асырылуы м�мкін, оны� �"рамдас 
б�лігі сексуалды революция болып табылады.
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1.2. �ЛЕУМЕТТАНУ — 
О�АМ ТУРАЛЫ �ЫЛЫМ 

РЕТІНДЕ

1.2.1. �леуметтану п�ні ж�не обьектісі. �леуметтануды$ 

негізгі категориялары

�ылымны� негізгі обьектісі немесе на�ты зерттеу ретінде бізді �орша-
�ан �лемні� объективті тіршілік ететін б�лімі болып табылады. Обьект 
зерттеушіден, сипаты мен біліміні� к�лемінен т�уелсіз болуы керек. 
Объект ретінде мысалы, материалды� денелер, тірі а�залар, адам ж�не 
т.б. жа�ынан болуы м�мкін.

�ылымны� п�ні, керісінше, тек �ана зерттеушіні� басында �мір с�-
реді ж�не оны� біліміні� б�лігі болып табылады. Бейнелеп айт�анда, 
�ылыми зерттеу т$р�ысынан п�н атал�ан объектіні� �лгісі немесе оны� 
б�лігі болып табылады.

Жалпы ал�анда �леуметтану — �о�ам туралы �ылым. Б$л жа�дайда 
�леуметтану бейнебір �о�амны� �лгісі секілді.

&о�амды бас�а �леуметтік �$рылымдардан бірт$тас �леуметтік �$-
рылым ретінде ажырату �шін (�ауымдасты�, топ, санат, институттар) 
�леуметтанушылар �о�амны� белгілі бір ай�ындал�ан белгілерін неме-
се жа�дайларыны� жиынты�ын �алыптастырады, б$л жа�дайда �ауым-
дасты� �о�ам ретінде �арастырылады1.

&о�ам �дет-�$рып, д�ст�р, за�дар ж�не т.б. негізінде �$рылады. 
Олар тіл мен м�дениет, т$ра�тылы� де�гейімен ж�не �леуметтік 
интеграция д�режесі, саяси �$рылыс, �л-ау�ат де�гейі ж�не бас�а 
да к�птеген сипаттамалармен ажыратылады. &о�ам жай ж�не к�рделі, 
ашы� ж�не жабы�, т$ра�ты ж�не т$ра�сыз болуы м�мкін. +леуметта-

1 Осындай белгілерді жо��а шы�аратын бірден-бір жиынты�ты американда� �леуметтану-
шы Э. Шилз �$растырды (1968). Шилз бойынша �леуметтік бірігулер мына жа�дайларда 
�о�ам болып табылады:
— ол �андай да бір ірі ж�йені� б�лшегі болып табылмайды;
— онда атал�ан бірлестіктер �кілдеріні� арасында неке жасалады;
—  ол мойындал�ан �кілдер болып табылатын адамдарды� балаларымен толы�тырылып 

отырылады;
— ол �зі жекеменшік деп санайтын аума��а ие болып табылады;
— оны� жеке атауы ж�не �зіндік тарихы бар;
— ол �зіндік бас�ару ж�йесіне ие;
— ол жеке индивидті� орташа �мір с�ру уа�ытынан $за� �мір с�реді;
—  оны м�дениет (салт, д�ст�р, ереже, за�, т�ртіп) деп аталатын орта� �$ндылы�тар ж�йесі 

біріктіреді. 
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нуда �о
амды д�ст�рлі (аграрлы� басымды�) ж�не индустриалды деп 
жіктеледі1.

�о
амды �"райтын �рбір индивид онда ма�ызды орын
а, ба
ыт�а 
ие, я
ни, белгілі бір м�ртебеге ие. М�ртебе — кез келген ж�йе, 
�"рылым, сатыда индивид ие болатын орын, позиция, д�реже. Белгілі 
бір топта к�шбасшы болу (мысалы, достар арасында) бейресми неме-
се жеке м�ртебені к�рсетеді. Инженер, ота
асы, орыс, православиелік, 
республикалы�, к�сіпкер болу — барлы
ы ресми немесе �леуметтік 
м�ртебе болып табылады. М�ртебелік сипаттама �о
амны� санды� 
�"рылымымен аны�талады.

�рбір адамны� бірнеше м�ртебесі болуы м�мкін ж�не оларды� 
�р�айсысы индивидке белгілі бір �леуметтік р�лді та�ады. =леуметтік 
р'л — �леуметтік ж�йеде индивидті� �з м�ртебесі мен позициясына 
т�уелді жасайтын іс-�рекетін ай�ындайтын �леуметтік нормаларды� 
жиынты
ы болып табылады, ал �рекетті� �зі осы нормаларды ж�зеге 
асырады. Мысалы, м"
алім о�ушы
а білім беруге, жетістігін ба
алау
а, 
т�ртіпті �ада
алау
а ж�не т.б. �р т�рлі р�лдерді орындау
а міндетті. Егер 
м�ртебе �"рылымды� сипаттама болса, онда р�лі �з таби
аты бойынша 
ж�не индивидтерді� �зара іс-�рекеті мен ж�ріс т"рысын аны�тайды.

�рбір адам р�лдерді орындай отырып, �з м�ртебесіне с�йкес бас�а 
адамдармен ж�не топ м�шелерімен �зара �рекетке т�седі. �леуметтану 
�шін адамдарды� жеке �арым-�атынастары емес, одан к�рделірек — 
�леуметтік �атынастар ма�ызды, я
ни, топтар арасында
ы адамдар мен 
индивидтерді� �здеріні� �о
амда ие болып отыр
ан белгілі бір орны, 
м�ртебесі ж�не р�ліне с�йкес �атынастары. Ерекше атап �ту �ажет, б"л 
�леуметтік #атынастар т"ра�ты, �айталанбалы болып табылады.

Адамдар арасында
ы �леуметтік �атынастар бір-бірімен жиі немесе 
сирек байланысты — олар адамдарды байланыстырады. Б"ндай байла-
ныстар к�п�ырлы, ал о
ан �атысатын адамдар �андай да бір тура немесе 
жанама �леуметтік �атынасы бар индивитер жиынты
ын — �леуметтік 
1 1970 жылдары америкалы� (Д. Белл) ж�не батыс еуропалы� (А. Турен) �леуметтануы ар-
�ылы белсенді постиндустриалды �о
ам �шін концепциялар пайда болады. Б"л концеп-
цияларды� пайда болу себебі — к�птеген дамы
ан елдерді� экономикалы� ж�не м�дени 
тенденциялары: 
—  адамны� т"рмысты� ж�не е�бектік �рекетін ай�ындайтын білім мен а�паратты� р�ліні� 

ш"
ыл �суі, «интеллектуалды технологияларды�» пайда болуы ж�не дамуы;
—  �ндіріспен тікелей байланысы жо� (сауда, �аржы, медицина, транспорт, 
ылым, білім, 

демалыс, т.б.) экономикалы� секторларды� индустриалды секторлардан басым т�суі;
—  зияткерлік е�бекпен айналысатын топтар мен б�ліктерді� �о
амны� �леуметтік �"ры-

лымыны� �згерісіне �сер етуі;
—  т"р
ындарды� �леуметтік-м�дени �ажеттіліктеріні� ж�не �"ндылы�тары ба
ытыны� 

�згеруі. 
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топтарды т�зеді. Достар, отбасы, жеке мекемелер — �леуметтік 
топтарды� мысалы.

�рбір адамда �ажеттілік болады: физиологиялы�, �леуметтік, ру-
хани. Басты немесе негізгі �ажеттілік барлы� адамдарда "�сас, ал 
екіншілік �ажеттіліктер �р т�рлі болып келеді. Негізгі �ажеттіліктер 
барлы� халы��а т�н. Олар �о
амды бірт"тас сипаттайды, ал оларды� 
�ажеттіліктеріні� �ана
аттандырылуы �о
ам �ажеттілігі болып табы-
лады. �о
амда адамдарды� ма�ызды �ажеттіліктерін �ана
аттандыру 
�шін �леуметтік мекемелер �"рыл
ан, олар �леуметтік институттар 
деп аталады. Мемлекет — �мбебап �леуметтік институт, ол белгілі бір 
аума�та саяси т�ртіпті ж�не �о
амды� �рдістерді м�жб�рлеуді� за�ды 
т�рлерін �олдану негізінде ж�зеге асырады.

�леуметтік м�ртебе, �атынас, топ, институттар белгілі бір 
�леуметтік #$рылымды �"райды. Олар �зара байланысты ж�не �зара 
�рекет етуші �леуметтік топтарды�, �леуметтік институттарды� ж�не 
�атынастарды� жиынты
ы болып табылады1.

�леуметтік ж�йеге �атысушыларды� �рбір р�лі ж�йені� толы��анды 
�ызмет ат�аруы �шін белгілі бір �ызметті ж�зеге асырады. �леуметтік 
ж�йе, �леуметтік �"рылым, та
ы да бас�а к�рделі �леуметтік объектілер 
�немі �оз
алыста болады, �немі �згереді ж�не дамиды, я
ни, �леуметтік 
объектілерді� �згеріс �рдісі ж�зеге асады. =леуметтік %деріс — 
�леуметтік ж�йедегі ж�не оны� �осал�ы ж�йесіндегі кез-келген 
�леуметтік объектіні� бір жа
дайдан екінші жа
дай
а ауысуы, бірізді 
�згеруі болып табылады.

=леуметтік %дерістер, жеке т$л�аны� дамуымен сипатталады 
(�рекетті� #$нды ба�ыты, ма#сат ж�не мотивациясыны� #алыптасуы); 
бірнеше индивидтерді� 'зара �рекеті (мысалы, #арым-#атынас); ішкі ж�не 
топаралы# 'зара �рекеттесу (бейімделу, е�бектегі б�секе, шиеленіс).

Осылайша, біз �леуметтанулы� т�сініктер негізінде сипаттал
ан 
�о
амны� т"тас бейнесін жасады�, я
ни, �леуметтану п�нін оны� 
негізін �"раушы т�сініктер ар�ылы сипаттады�. Енді �леуметтану
а 
аны�тама беру �алды.

=леуметтану — #о�амны� #алыптасуы, #ызмет етуі ж�не дамуыны� 
за�дылы#тары туралы �ылым. =леуметтану �леуметтік фактілерді, 
%рдістерді, #атынастарды, индивидтерді� �рекеті, �леуметтік топ-

1 �леуметтік �"рылымдарды �"райтын �леуметтік феномендер к�пжа�ты болып келеді, 
сонды�тан, Lenski G., Lenski J. бойынша к�птеген �леуметтік �"рылымдар туралы айт�ан 
ж�н, олар �леуметтік ж�йені астарлайды, я
ни, к�рделі �"рылымдарды бірт"тас реттейді, 
жеке индивидтерді, �о
амды� жалпылы�тарды, �р т�рлі байланыспен жина�тал
ан топтар-
ды бірт"тас ж�йеге біріктіреді. 
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тар, оларды� р'лін, м�ртебесін ж�не �леуметтік �рекетті, оларды� 
институционалды# т%рлерін зерттейді.

1.2.2. �леуметтануды' *Dрылымы ж4не *ызметі

�леуметтану �зіне �о
ам туралы бірт"тас абстракциялы� ж�не эм-
пирикалы� білімді біріктіреді. Біра� �о
ам тек �леуметтануды� 
ана 
объектісі емес, сонымен �атар, бас�а да �леуметтік 
ылымдарды� объ-
ектісі болып табылады: психология, тарих, экономика, м�дениеттану, 
саясаттану ж�не т.б.

Осылайша, �леуметтану мен тарихты #о�амды# 'мірді� фактілерін 
тірек ету біріктіреді. Б$л �ылымдар бір-бірін толы#тыра отырып, бірге 
�леуметтік шынды#ты� бейнесін толы#, тере� ж�не жан-жа#ты #арас-
тырады.

Сонымен #атар, ма�ызды айырмашы#тары да бар. =леуметтану — 
б$л за�дылы#тар туралы, ал тарих — о#и�алар туралы �ылым. Егер 
�леуметтануды� �дісі негізгі, ма�ызды тенденцияларды ай#ындайтын 
жалпылаушы �діс болса, ал тарихты� �дісі — б$л �леуметтік #$былысты 
ерекше, #айталанбас сипаттамалар негізінде жеке т$л�аландыру�а 
басымды# беретін �діс1.

=леуметтануды� психологиядан айырмашылы�ы — адамны� жеке ин-
дивидуалды#-психологиялы# ерекшеліктерін емес, адамны� �рекеттеріні� 
�леуметтік-м�дени себептерін ж�не салдарын зерттейді. Бір с'збен айт-
#анда, �леуметтану #$былыстарды на#ты адамны� психикалы# ерек-
шеліктері ар#ылы т%сіндірмейді, белгілі бір ортада, #о�амда #алыптас#ан 
оны� �леуметтік 'зара #атынастарда�ы м�ртебесі, орны, нормалар ар-
#ылы т%сіндіреді. =леуметтанушы %шін адам бірінші кезекте оны� $тым-
ды #$рамдас б'лігімен #ызы#ты, я�ни, �леуметтану бейсанасызды#ты, 
$тымсызды#ты #арастырмайды.

Бас�а да к�птеген 
ылымдар секілді �леуметтану негізгі екі ба
ыт 
бойынша дамыды: іргелі ж�не �олданбалы. Іргелі �леуметтану �р т�рлі 
ба
ыттарды біріктіреді, �леуметтік танымны� іргелі м�селерін �арас-
тыра отырып, т"л
алар мен �леуметтік "йымдарды� �рекеттеріні� �м-
бебап за�дылы�тарын �алыптастырады. �леуметтану саяси ж�не та
ы 
бас�а ба
алау т�рлеріне т�уелсіз. Іргелі де�гейде �леуметтану бас�а 

1 ?ылым тарихында �леуметтану мен психологияны "штастыру �рекеттері бай�алады. Я
ни, 
�леуметтік �"былыстарды адам психикасыны� ерекшеліктерімен т�сіндіру (бихевиоризм, 
этно�дістеме ж�не т.б.). Алайда, Э. Дюркгейм бойынша «�леуметтік �мірді т�сіндіруді ин-
дивид таби
атынан емес, �о
амны� таби
атынан іздеу керек» �о
амды� е�бек б�лінісі ту-
ралы. �леуметтану �дістері. 1991. 492-бет).
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ылымдармен ж�не 
ылыми білімдерді� т�рлі салаларында �зара бай-
ланысады: философия, тарих, м�дениет, саясаттану, антропология, 
психология, экономика ж�не т.б.

�леуметтану 
ылым ретінде �о
амны� �"рылымын ж�не �згеріс-
терін �"райтын тура, на�ты, жекелеген �леуметтік фактілерге негізде-
луі тиіс. Б"л м�ліметтерді зерттеушілер эмпирикалы# �леуметтануды� 
негізінде жинайды — �леуметтік зерттеулерді� кешенін жина�тай-
ды, я
ни, �леуметтанулы� зерттеулерді� �дісі, �дістемесі, техникасын 
�олдану негізінде �леуметтік м�ліметтер жина�талады ж�не олар
а 
сараптама жасалады (с"рау, ба�ылау, �"жаттарды, эксперименттерді 
зерделеу). Эмпирикалы� зерттеулер барысында тек �ана а�параттар 
жина�талмайды, сонымен �атар, ал
аш�ы �орытынды жасау, индук-
ция �дісін �олдану ар�ылы т"жырымдама жасау ж�зеге асады.

Эмпирикалы� зерттеулер теориялы� зерттеулермен ты
ыз бай-
ланыста болуы тиіс, себебі, теорияландырыл
ан, на�ты �леуметтік 
фактілермен бекітілмеген зерттеулер мазм"нсыз, ма�ызсыз болады. 
Сонымен �атар, жалпы теориялы� зерттеулермен байланысы жо� эм-
пирикалы� зерттеулер к�птеген �леуметтік �"былыстарды� м�нін аша 
алмайды. Теориялы� білім алу ма�сатында �о
амды объективті 
ылы-
ми зерттеу теориялы� �леуметтануды� міндеті болып табылады.

�леуметтанулы� а�параттар
а іргелі теория мен эмпирикалы� �оры-
тынды жасауды� аралы� жа
дайында орта де�гей теориясы ма�ызды.

Б"ндай теориялар жекелеген �леуметтанулы� білім салаларын-
да отбасы, девиантты �рекет, шиеленіс, т.б. секілді эмпирикалы� 
м�ліметтерді �орытындылау мен �"рылымдау
а негізделген1.

Орта де�гейлі теорияны ай#ындау бірнеше #олайлылы#ты ж�не ба-
сымды#ты тудырады, оларды� ішінде негізгілері:

адам �рекетіні� ж�не жеке #$рамдас �леуметтік #$рылымдарды�  ●
�рекеттеріні� жекелеген салаларын зерттеу %шін берік ж�не #олайлы 
теориялы# негіздер жасау�а м%мкіндік пайда болады, іргелі теория-
лы# абстрактілі т%сініктер жиынты#тарын #олдану #ажеттілігі 
туындамайды;
на#ты 'мірмен ты�ыз байланыс #алыптасады, ол %немі #о�ам 'міріні�  ●
т�жірибелік м�селелерін аны#тайтын орта де�гей теориясыны� на-
зарында болады;

1 Б"л 
ылыми термин е� бірінші американды� �леуметтанушы Р. Мертонмен енгізілген 
(1968). Мертон бойынша орта де�гей теориясы дегеніміз — �леуметтік �рекеттерді, �леу-
меттік "йымдарды ж�не �леуметтік �згерістерді, �леуметтік т�ртіпті т�сіндіретін, оларды 
біріктіріп, бірт"тас теория жасау
а "мтылу, ж"мысшы гипотезаларды� к�мегімен жеке 
ж�не аралы� ке�істікте орналасатын теориялар. 
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менеджерлер, �алымдар ж�не �леуметтанулы# емес �ылым са- ●
лаларында�ы мамандар %шін �леуметтік зерттеулерді� #олайлы 
м%мкіндіктері мен нанымдылы# м%мкіндіктерін паш ету.

Барлы� орта де�гейлі теорияларды шартты т�рде ажырату
а болады: 
�леуметтік институттар (к�рделі �леуметтік т�уелділіктер мен �атынас-
тар), �леуметтік �ауымдасты�тар теориялары (ша
ын топтан �леуметтік 
тап�а дейінгі аралы�та
ы �"рылымды� бірліктерді �арастырады) ж�не 
�леуметтік �рдістер туралы к�сіби теориялар (�леуметтік �згерістер мен 
�рдістерді �арастырады). �рбір ажыратыл
ан топ �"рылымында к�пте-
ген орта де�гейлі теориялар бар, олар �о
амды зерттеуде, �леуметтану-
ды� 
ылым ретінде дамуыны� тере�дігі мен дамуына байланысты.

�о
амды� �"былыстарды зерттеу барысында �леуметтік �рдістерді 
бас�аруда �леуметтік за�дар ма�ызды. Б"л за�дар �леуметтік ж�йе-
лерді� пайда болуы, �ызмет етуі ж�не дамуын аны�тайды, я
ни, �леу-
меттік субъектілерді�, �"былыстар мен �рдістерді� ма�ызды болмысты� 
ж�не �айталанбалы �атынастар мен байланыстарын ай�ындайды.

�леуметтік за�дар адамзат �рекетіні� барлы� салаларында �ызмет 
етеді ж�не �зіні� таралу аума
ына байланысты ажыратылады. Барлы� 

ылыми за�дар секілді �леуметтік за�дар мына белгілерге ие: за� на�ты 
ай�ындал
ан, �ата� белгіленген жа
дайларда, оларды са�та
ан жа
дай-
да ол барлы� жерде �рекет етеді, б"л талаптар орындалма
ан жа
дайда 
за� толы
ымен ж�зеге аспайды, тек белгілі бір б�лігі немесе жуы� ша-
мамен ж�зеге асады.

=леуметтік за��а мысал болып табылады: «егер бір мекемеде бас#а ме-
кемелерге #ара�анда адам�а істеген ж$мысына к'п жала#ы т'ленсе, онда 
адам міндетті т%рде біріншісіне б$л мекемелерде ж$мыс істеуде жала#ыдан 
бас#а айырмашылы# болмайтын жа�дайда ж$мыс#а орналасады». М%мкін 
ж$мысшы мекеме жала#ыны аз т'легенімен, біра# %йіне жа#ын орналас-
#ан немесе жо�ары е�бек жа�дайларына ие болса, осы мекемені та�дауы 
м%мкін. Б$л алдында�ы #абылдан�ан жа�дайды жо##а шы�армайды, себебі, 
б$л жа�дайда за�ны� �рекет ету шарттары орындалмайды. Жала#ыдан 
б'лек, е�бек жа�дайлары абсолютті т%рде бірдей мекемелер болуы м%мкін 
емес, біра# б$�ан $#сауы �бден м%мкін.

�леуметтік за�дарды� негізі — жеке адамны�, топты� немесе инс-
титутты� �ажеттілігі болып табылады. �леуметтік за�дарды зерттей 
келе, алдымен �леуметтік топтарды, жіктерді, таптарды �"райтын жеке 
адамдарды� �ажеттіліктерін, оларды� �рекеттеріндегі "�састы�тарды, 
жа
дайларды аны�тау �ажет ж�не �о
амда болып жататын �леуметтік 
�рдістерді бас�ару �шін �леуметтік за�дарды жасау �ажет.
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1.3. �ОАМ — �ЛЕУМЕТТІК-М�ДЕНИ ЖGЙЕ 

РЕТІНДЕ

1.3.1. �леуметтік жJйе ж4не м4дениет жJйесі. М4дениет 

мазмDны

М�дениет — ед�уір к�рделі �леуметтік білім1. Т"тас т�рде м�де-
ниетті� 2 негізгі �ызметтерін к�рсетуге болады.

Біріктіру #ызметі. Біры�
ай мінез-�"лы� �лгілері, ережелер, �"н-
дылы�тар, д�ст�рлер орасан зор аума�та адамдарды� "йымдасып �мір 
с�руіне м�мкіндік жасайды, бас�а ж�йелік ереже, �"ндылы�тар
а бас-
шылы� ететін адамдарды тобынан ажыратып, адамдарды бірт"тас 
�о
ам
а біріктіреді. С�йкесінше, м�дениет бір �о
амды екіншісінен ай-
ры�шалайды.

Реттеушілік #ызметі. Ереже, �"ндылы�тар, м�дениет �дет-
"рыптары 
адам іс-�рекеттерін ретке келтіреді, ба
ыттайды, ж�н сілтейді. М�дениетті� 
ар�асында адамдар пайда немесе зиян, жа�сылы� немесе жаманды� ж�не 
т.б. ба
алайды. Реттеуші ж�йе ретінде м�дениет �рбір индивидке мынадай 
м�лімет береді: индивидке �ойылатын �о
амда �андай �рекет д"рыс, �ан-
дай �рекет б"рыс; сондай-а�, талап ж�не к�ту ж�йелері туралы; адамды 
�о
амда д"рыс болып саналатын �рекеттер жасау
а ша�ырады; адамдар-
ды� мінез-�"л�ын ба�ылайды ж�не шектеу салады.

Барлы� �леуметтік м"раны материалды� ж�не материалды� емес 
м�дениеттерді� синтезі ретінде �арастыру
а болады.

Материалды� емес м�дениет �"рылымына адамдар пайдаланатын 
с�здер, идеялар, �деттер, 
"рыптар мен сенімдерді �зіне �осады да, б"-
ларды адамдар �здері шы
арады, сонан со� �олдайды.

Материалды� м�дениет адам жаса
ан заттардан т"рады: �"рал-жаб-
ды�тар, жи_аздар, авток�ліктер, 
имараттар, фермалар ж�не �р�ашан 
адамдар �олданып, �згертетін физикалы� мазм"н болып табылады.

�рбір �о
ам т�рлі м�дени �лгілерді� белгілі бір жиынты
ына ие, 
олар барлы� �о
ам м�шелерімен �абылдан
ан ж�не б�лінеді. �о
амды� 
е�бек б�лінісі н�тижесінде �алыптас�ан �р т�рлі экономикалы� де�-
гейлерде т"ратын �рбір топтарды� м�шелері оларды �о
амны� бас�а 

1 Б�гінгі к�нге дейін берілген аны�тамаларды� ішінде е� с�ттісін а
ылшын этнографы 
Э. Тайлор 1871 жылы берді: «М�дениет… б"л �о
ам м�шесі ретіндегі адам ар�ылы жеті-
летін �зіне білім, сенім, �нер, рухани �"ндылы�, за�дар, д�ст�рлер ж�не бас�а да �деттер 
мен �абілеттерді �осатын к�рделі бірлік». М"ны материалды� біліммен, біліктілікпен, �нер 
туындыларымен, кітаптармен, м�дениет �"ралдарымен толы�тыр
ан кезде м�дениетті� 
�о
ам м�шелеріні� арасында б�лініп, игерілетіндігін к�реміз. 
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топтарынан айры�шалайтын мінез-�"лы� амалдарын дамытады, соны-
мен �атар, �з субм�дениетін жасайды.

Мысалы, жастарды� 'зіндік арнайы мінез-#$лы# %лгісі болады, к'р-
некті киінеді ж�не %лкендер %немі т%сіне бермейтін тілде с'йлеседі — 
осылайша жастарды� субм�дениеті #алыптасады.

�рбір �леуметтік институт бас�а институттарды� "�сас �лгілерінен 
ерекше ж�ріс-т"рыс �лгілерін жасап ж�не енгізуге, я
ни, �з субм�де-
ниет элементтерін �алыптастыру
а "мтылады.

�рекет ету стандарттары, �лгілері, мінез-�"лы� ережелері (белгілі 
бір �о
амны� немесе топты� м�шесінен орындалуын талап ету ж�не 
санкция ар�ылы �амтамасыз ету) �леуметтік нормалар жасайды, олар 
�з кезегінде �леуметтік �зара �рекеттестікті� т�ртіптілігін, ж�йелілігін 
�амтамасыз ететін �леуметтік ережелер �"райды.

Кейбір ережелер �о
ам м�шелеріні� �ажеттіліктеріне сай болуы 
то�тайды да, пайдасыз немесе ы�
айсыз болып �алады. Бір ережелерді 
�айтадан жасау же�іл болады (�деп ережелері), бас�алары �лде�айда 
�иыныра� (за�дар). Ережелер ретсіз �згермейді. Ба
дарлау ж�не ба
алау 
�лшемдері �леуметтік #$ндылы#тар болып табылады, я
ни, адам 
м�дениеті ар�ылы �ндірілген ж�не �о
амды� сананы� �німі болып табы-
латын адамгершілік ж�не эстетикалы� талаптар. Осылайша, м�дениетті 
�"ндылы�тар жиынты
ы ж�не олар
а лайы�ты нормалар ретінде 
�арастыру
а болады, я
ни, �"ндылы� — нормативті білім ретінде1.

�леуметтік нормаларды� �лгілерін оларды� �о
амды� ма�ыздылы-

ы негізінде толы
ыра� �арастырамыз.

=дет-�$рып — ол белгілі бір �о
ам немесе �леуметтік топта "дайы 
�ндірілетін, м�шелеріні� т"рмысына, санасына, �детіне тере�дей ен-
ген "рпа�тан "рпа��а берілетін �леуметтік мінез-�"лы� ережесі. =дет-
�$рып жекелеген адамдарды �леуметтік ж�не м�дени т�жірибеге тарту 
�"ралы ретінде �ызмет етеді, мінез-�"лы�тарын реттейді, топ ішілік 
бірлікті �амтамасыз етеді.

С�лемдескенде о� #олмен #ол алысу, шаныш#ымен тама# жеу, к'шені� 
о� жа�ымен ж%ру, та�ерте�гі ас#а кофе немесе шай ішу — осыны� б�рі 
�деттер.

1 М�дениет �"рылымын зерттеу 1949 жылдан басталды, б"л кезде америкалы� зерттеуші 
Э. Хобелъ м�дениет элементі атауын ал
ан м�дениетті� е� кіші бірлігін б�ліп алуды "сын-
ды. Хобелъді� аны�тауы бойынша м�дениет элементі деп материалды� немесе �рекеттік 
бейнені� б�лінбейтін бірлігін атайды. Материалды м�дениетті� элементі болып, мысалы, 
шеге, �арындаш, �ашау немесе �ол орамал саналады. Материалды� емес м�дениетті� эле-
менттері болып кездескенде �ол алысу немесе бас киімді к�теру, жолды� о� жа
ымен ж�ру, 
амандасуды сипаттайтын с�йісу ж�не т.б. 
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Адамгершілік ережелер. Топты� немесе �о
амны� �алыпты �мір 
с�руі �шін �ажетті мінез-�"лы� �лгілері (жеке адамдарды� �мір с�руі 
�шін ай�ындал
ан �о
амды� амалдар), ал оларды б"зу �те орынсыз бо-
лып табылады ж�не оларды адамгершілік ережелері немесе салттар деп 
атайды.

Осылайша, адамгершілік �леуметтік ережелер — б"л �о
амда �абыл-
дан
ан, белгілі бір мінез-�"лы� талаптары, олар жа�сылы� пен жаман-
ды� туралы, р"�сат етілген ж�не р"�сат етілмеген �рекеттер туралы 
адамгершілік талаптар.

Мысалы, каннибализм, я�ни, адамны� етін жеу бізге бірден жа�ымсыз 
психологиялы# т$р�ыда �сер етеді. Адамгершілік #а�идалар каннибализмді 
эмоциялы# жа�ынан м%мкiн емес етеді.

Институционалды# ережелер. Белгілі бір �зара байланыс�ан д�ст�р-
лер мен адамгершілік ережелер ж�йелері не
"рлым ма�ызды �ажеттілік 
бол
анды�тан �ажеттіліктерді �амтамасыз ету �рдісінде реттеу �ызметін 
ат�арады. �о
амны� �ызмет етуіні� ма�ызды кезіндегі �дет-
"рыптар 
мен ережелерді� жиынты
ы оны� �леуметтік институттарында ж�зеге 
асады, ал б"ндай ережелер институционалды��а айналады.

Мысалы, #о�амда жан$яны� #алыптасуы ж�не #ызмет ат#аруы, мем-
лекетті бас#ару, мектеп о#ушылары мен студенттердi о#ыту ж�не т.б.

Институционалды# ережелер адамгершілік ережелер мен �дет-
"-
рыптар
а �ара
анда не
"рлым саналы т�рде �алыптасады ж�не олар
а 
ба
ына отырып ресми ж�не бейресми кодекстер жасалады. 

За� — б"л міндетті т�рде орындау �шiн та
айындал
ан, к�шейтілген 
ж�не ресмилендірілген адамгершілік ережелер. За�дарды� �"рамына 
енетін нормаларды� орындалуы осы ма�сат �шiн арнайы �"рыл
ан 
институттармен �амтамасыз етіледі (мысалы, полициямен немесе сот-
пен).

Егер адамдар �о
амында �арым-�атынасты� дамы
ан �"ралдары 
болмаса, м�дени �лгiлердi� берiлуi �иындар еді. М"ндай негiзгi �"рал-
дарды� бірі — тiл болып табылады, ол адамдарды� �арым-�атынасы-
ны�, ойлау �ызметіні� �"ралы, т"л
аны� сана-сезімін аны�тау �дісі, 
а�параттарды "рпа�тан-"рпа��а жеткізу ж�не са�тау �"ралы ретінде 
�ызмет ететін белгілерді� ж�йесі.

Тiл м�дениет негіздерімен ж�не адамды� �арым-�атынастарды� 
барлы� т�рлерімен байланысты, оны� к�мегімен т"л
аны� �леуметте-
нуі ж�не �орша
ан орта
а бейімделу �рдісі ж�зеге асады.
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1.3.2. М4дениетті' дамуы мен таралуы теориялары

М�дениетті� эволюциялы# дамуыны� теориясы. М�дени �лгілерді� 
�згеруі �арапайымнан к�рделіге, біртектіден біртекті емеске ауысу ар-
�ылы ж�зеге асады. �леуметтік институттарда м�дени кешендерді� 
�айта �"рылуы уа�ыт �те келе оларды� м�дени мазм"ны, белгілері мен 
�ызметтері �згеруіне �келеді, ал б"л �о
амны� �леуметтік �"рылымы-
ны� �згеруіне �келеді.

Диалектикалы# �діс ж�не шиеленіс теориясы. Диалектикалы� 
теорияны� негізгі мазм"ны1: барлы� адамдар жаса
ан м�дени �лгілер, 
шешуші �"былыс болып табылады. �рбір м�дени нормалар мен 
�"ндылы�тар �зіні� пайда �рдісінде �зіні� жойылу т"�ымын �алдырады. 
Біра� м�дени нормалар немесе �"ндылы�тар жойылмас �шін дамуында 
бірнеше кезе�дерден �туі тиіс.

Бірінші кезе� — �су кезе�і, белгілі бір м�дени �лгіні� �згеруіні� ма-
�ыздылы
ымен ж�не белгілі бір топ немесе �о
амда таралуымен сипат-
талады.

Екінші кезе� — м�дени �лгіні� белгілі бір шекке жетумен сипатта-
лады, б"дан кейін ол сырт�ы ортамен ж�не �зіні� ішкі мазм"нымен 
шиеленіске т�седі.

Rшінші кезе� — м�дени �алыптар мен �"ндылы�тарды� �мір с�руін 
то�татуы болып табылады. Б"л жойылу емес, �айта пайда болу.

Шиеленіс барысында м�дени %лгі #айшылы#тар �серінен жа�а сапалы# 
'згеріске 'теді. Осылайша, ескі мазм$н толы�ымен жойылмайды, 'з #а-
рама-#айшылы�ыны� жа�а м�дени %лгіні� негізіне айналады. Жа�а %лгіні� 
мазм$ны алды��ы %лгіні� мазм$нынан ау#ымды айырмашылы�ына #ара-
мастан, жа�а %лгі #о�ам 'мірінде ма�ызды р'л ат#арады, 'зіне жойыл�ан 
%лгіні� ескі элементтерін #осады.

1.4. Т�ЛА Ж�НЕ �ОАМ

1.4.1. Адам, жеке адам, даралы*, тDл(а

На�ты �мірде �арым-�атынастар мен саналы �рекеттерді� субъ-
ектісі ретінде �леуметтік шынды�ты ойлап шы
аратын, �ндіретін ж�не 
�згертетін т$л�аны� �алыптасуы �рдісіне биологиялы� факторлармен 
�атар, �леуметтік факторлар �сер етеді.
1 Диалектикалы� �дісті� философиялы� іргетасын �алаушылар философтар И. Кант пен 
Г. Гегель ж�не оларды� к�птеген ізбасарлары болып табылады. М�дениет �леуметтануы 
т��ірегінде б"л �дістемелерді� ата�ты авторлары ретінде К. Маркс, Г. Маркузе ж�не 
Франкфурт �леуметтану мектебіні� �кілдері болып саналады. 
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«Т"л
а» т�сінігімен �атар, «адам», «жеке адам», «даралы#» термин-
дері �зара ты
ыз байланысты. Осыларды� ішінде е� жалпы, к�п �а-
сиеттерді� бірігуін �амтитын "
ым — «адам», ол Жердегі тірі а�заларды� 
ішіндегі дамуы е� жо�ары сатыда, #о�амды# тарихи �рекеттер мен м�-
дениетті� субъектісі. Адам таби
и ж�не �о
амды� тіршілік иесі болып 
табылады. �леуметтану «т"л
а» "
ымына баса назар аударады. Т$л�а — 
дара тіршілік иесі немесе адамзатты� жеке алын
ан �кілі, �леуметтік 
ж�не психологиялы� белгілерді� таратушысы. Жынысы, жасы, н�сілі, 
м�ртебесі, р�лі оны� сипаттамасы болып табылады.

�о
амда адамдарды� м�дени нышандар мен к�тулерді� �сері 
негізіндегі �зара �рекеттесулерінен бас�а шынды� жо�. Біра� адамдар-
ды� барлы� �асиеттері �рекеттесу барысында �ріптестері �шін ма�ыз-
ды емес, я
ни, �леуметтік ма�ызды.

Алдымен �леуметтік �рекеттесуді� тиімділігін �амтамасыз ететін 
�асиеттері ма�ызды: білімі, біліктілігі, адамгершілік �асиеттері, т.б. 
Осы
ан байланысты �леуметтік 
ылымны� басты назарында т$л�а т"р, 
я
ни, �леуметтік ма�ызды ж�не ерекше жеке �асиеттерге ие, �леумет-
тену �рдісіні�, жеке т�жірибе мен �леуметтік �рекеттестік н�тижесінде 
�алыптас�ан жеке адам.

Т"л
а "
ымында бірінші орын
а адамны� �леуметтік ма�ызды �а-
сиеттері ие болады. Адамны� �о
аммен байланысында оны� �леу-
меттік болмысы �алыптасады ж�не к�рініс береді.

Т$л�аны� #алыптасуына биологиялы# т$#ым#улаушылы#, физикалы# 
#орша�ан орта, м�дениет, топты# т�жірибе, ерекше жеке т�жірибе 
�сер етеді.

На�ты т"л
аларды� бірегейлігін айшы�тау �шін �леуметтанушылар 
даралы� "
ымын �олданады. Даралы# дегеніміз — мінез бен психика-
лы� �алыпты� белгілеріні� жиынты
ы, ол адамны� бас�а адамдардан 
ерекшелігін, �айталанбасты
ын аны�тайды.

1.4.2. �леуметтену

Жеке адамны� �о
ам
а немесе �леуметтік топ�а т�н �рекет етудегі 
�"ндылы�тарды, ережелерді, талаптарды ме�геруі, я
ни, т"л
аны� �а-
лыптасу �рдісі — �леуметтену �о
амны� ж�не т"л
аны� �мірінде ма-
�ызды р�л ат�арады. Жеке адамны� �леуметтенуіні� н�тижесі �о
амда 
мойындал
ан оны� т"л
алы� ерекшелігінде к�рініс береді: а�ыл, мінез, 
�зін "стау сипаты, т�рбиесі, білімі, �леуметтік бейімделуіні� сапалы� 
к�рсеткіші болып табылады.
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�леуметтену �рдісі балалы� ж�не жасты� ша� кезе�ін �амтитын 
бастап#ы ж�не жал�асатын деп б�лінеді. Бастап�ы �леуметтену �рдісі 
салыстырмалы т�рде т"л
аны� �леуметтік есеюімен ая�талады, я
ни, 
�леуметтік м�ртебеге жету ж�не �згелерге т�уелсіз �аржы ж"мсау, �зін 
�амтамасыз ету, ата-аналардан б�лек т"ру, �мір с�ру негізін та�дау жа-
сауды ж�зеге асыруды к�здейді.

�леуметтену �рдісін біріншілік (т"л
алар аралы� р�лдер мен �аты-
настарды игеру) ж�не екіншілік (�леуметтік р�лдер мен �атынастарды 
игеруге ба
ыттал
ан) деп жіктейді.

Т$л�аны� �леуметтену %рдісі негізінен топты# т�жірибені� �серінен 
ж%зеге асады. Осылайша, т$л�ада «Мен» — бас#аларды� 'зі туралы 
не ойлайтыны, ба�алайтынына негізделген т%йсіну #алыптасады. Б$л 
т%йсік табысты болуы %шін т$л�а бас#аларды� р'ліне ене отырып, сырт 
к'збен 'з �рекеттері мен ішкі �леміне к'з ж%гіртеді. Т$л�а 'зіні� «Мен» 
т%йсігін #алыптастыра отырып �леуметтенеді1.

Ересектерді� �леуметтенуі барысында �ткен жылдары �алыптас�ан 
ма�сат, м�дделерді� аны�талуы, �айта �арастырылуы, тіпті, олардан 
бас тарту жиі кездесетін �"былыс. Б"ндай �рдісті ре�леуметтену деп 
атайды, я�ни, екіншілік �леуметтену, ол жеке адамны� 'мір с�ру бары-
сында оны� ма�сат, м�дделеріні�, ба
ытыны� ж�не �мір с�ру ережелері 
мен �"ндылы�тарыны� �згеруін айтады.

1.4.3. �леуметтік м4ртебелер ж4не р�лдер

�леуметтік м�ртебе к�бінесе, жеке адамны� немесе топты� белгілі 
бір �леуметтік белгілерге (экономикалы� жа
дай, маманды�, білім 
ж�не т.б.), таби
и белгілерге (жынысы, жасы ж�не т.б.) с�йкес жа
да-
йы, сонымен �атар, ата
ы мен билік �"рылымында
ы орны.

Мысалы, адам ша�ын топ т%ріндегі жан$яны� м%шесі болып табылады 
ж�не онда ері мен �кесі м�ртебесіне ие, 'нерк�сіпте ж$мыс істейді ж�не 
онда �ріптес ж�не $ста болып табылады, футболмен айналысады, �рі ша-
буылдаушы болып табылады. К%йеу, �ке, $ста, �ріптес, шабуылдаушы, б$-
ларды� барлы�ы — �леуметтік м�ртебелер. Б$л #арапайым мысал адамда 
к'птеген м�ртебе т%рлері болатынын к'рсетеді.

1 Ересектерді� �леуметтенуі жас�спірімдер мен бозбала, бойжеткендерге �ара
анда ана
"р-
лым сырттай бай�алмайды. Ересек адам ма�ызды да
дарыстарды басынан �ткізеді: �ы-
ры� жаста
ыларды� да
дарысы, я
ни, �мір б"рын
ы �алпын жо
алт�андай ж�не жасты� 
ша
ында к�ткен н�рселер мен о�и
аларды� сол к�йінде орындалмай �ал
анына к�йіну; 
елу жаста
ыларды� да
дарысы: физикалы� ж�ктемелерді� т�мендеуі ж�не �леуметтік 
біліктіліктеріні� пайда болуы; зейнеткерлікке шы
у алдында
ы да
дарыс, т.с.с. 
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М�ртебе адамны� т�рлі топтар
а �осылу де�гейі мен жа
дайын ай-
�ындайды, осылайша адам �о
амны� статикалы� �"рылымын �алып-
тастырады. �леуметтік м�ртебеге �рекеттер мен н�тижелерді� белгілі 
бір талаптары с�йкес келеді. �рбір м�ртебе бірнеше осындай талап-
тар мен н�тижелер кешенімен байланысты болуы м�мкін, ал атал
ан 
кешендерді ай�ындау �шін �леуметтік р�л "
ымын �олданады. =леу-
меттік р'л — �леуметтік ж�йеде жеке т"л
аларды� �з м�ртебелері мен 
жа
дайларына с�йкес �рекеттерін ай�ындайтын ережелер жиынты
ы 
ж�не осы ережелерді ж�зеге асыратын �рекетті� �зі.

Ресми ж�не ресми емес м�ртебелер. Ресми м�ртебе — ресми "йымда 
белгіленген �"�ы�тар мен міндеттерді� жиынты
ын аны�тайтын топ не-
месе жеке адам ие ма�ызды м�ртебе. Ресми емес м�ртебе — ресми "йым-
да жеке адам немесе топ иеленген м�ртебе, ол ресми м�ртебемен с�йкес 
келмейді ж�не �о
амды� мойындау
а негізделеді (ата�, бедел, �сер). Ал-

аш�ысы, �деттегідей за�мен �ата� �ор
ал
ан (бас д�рігер м�ртебесі, 
облыс губернаторы, т.б.). Ресми м�ртебеге ие адам на�ты белгіленген 
�"�ы�тар, басымды�тар, м�мкіндіктер ж�не міндеттерге ие болады.

Та�ыл�ан ж�не #ол жеткізілген м�ртебелер. Барлы� �леуметтік м�р-
тебелерді жеке адам
а оны� м�мкіндіктері мен "мтылыстарына т�уелсіз 
�о
ам немесе топ та�атын ж�не т"л
аны� �з к�шімен �ол жеткізетін 
м�ртебелері деп жіктеуге болады.

Та�ыл�ан м�ртебелер мен р'лдер. Міндеттемелерді келісім негізінде 
ж�зеге асыруды� �арапайым жолы — барлы� іс-�рекет т�рлерін к�птеген 
та�ыл
ан р�лдерге б�лу ж�не �рбір т"л
аны ту
аннан бастап алдын-ала 
аны�тал
ан р�лдер жиынты
ына �йрету. Ерте балалы� ша�та бастала-
тын бірінші р�лдік �йретуден кейін та�ыл
ан р�лдер бірнеше талаптар
а 
с�йкес келуі тиіс, олар «табыс#а жету жолы» деген атаумен белгілі.

+о�амда адамны� жынысы мен жасы р'лдік та�уды� �мбебап негізі 
ретінде #олданылады. Н�сіл, $лт, тапты# ж�не діни тиесілілік к'птеген 
#о�амдарда та�ыл�ан р'лдерді� негізі болып саналады1.

+ол жеткізілген м�ртебелер мен р'лдер. Жеке адамны� та�дауы 
ж�не б�секе ар�ылы бекітілетін �леуметтік ба
ыт �ол жеткізілген 
м�ртебе деп аталады. Егер �рбір т"л
а о
ан белгілі бір �о
ам немесе топ 

1 Т"л
аны� �леуметтенуі �рдісі ерлерді де, �йелдерді де балалы� ша�тан бастап т�рлі �леу-
меттік �рекеттерді� т�рлеріне �йретуден т"рады. К�пжылды� т�жірибе к�рсеткендей, �ыз-
дар мен "лдар арасында
ы е�бек б�лінісі н�тижесінде олар "л
ай
ан ша�та �р т�рлі �абілет, 
сезім ж�не бейімділік �алыптасады екен. @л
ай
ан кезде жынысты� ерекшеліктер мен р�л-
дер на�ты ай�ындала бастайды, ал р�лдік �рдіс к�рделене т�седі. Мысалы, �йел бір уа�ытта 
жар, ана, азаматша ж�не т.б. Оны� �йел ж�не ана р�лі т�рлі р�лдерді біріктіреді ж�не олар 
ажырамас�а айналады, �рі толы
ып отырады. 
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та�ыл�ан м�ртебеге �абілеттері мен м�мкіндіктеріне т�уелсіз ие болса, 
�ол жеткізілген м�ртебе т"л
аны� жеке м�мкіндіктері, орындаушылы� 
де�гейі, тіпті, с�ттілік н�тижесі ар�ылы бекітіледі1.

Белгілі бір м�ртебеге �ол жеткізу ж�не с�йкесінше �леуметтік р�л-
дерді орындау барысында р'лдік #ысым пайда болуы м�мкін — ол де-
генiнiз р�лдік міндеттемелерді орындау барысында
ы �иынды�тар 
ж�не атал
ан р�лдерге т"л
аны� ішкі ма�сатыны� с�йкес келмеуі. 
Р�лдік �ысым бірегей емес р�лдік дайынды�тар, р�лдік шиеленістер, 
т.б. н�тижесінде к�рделенуі м�мкін. С�йкесінше, �леуметтік бірнеше 
р�лдерден �"ралады.

Мысалы, ж$мыс істейтін �йел, негізгі ж$мыс орныны� талаптары 
оны� %йдегі міндеттемелерімен шиеленіске �келуі м%мкін деп ойлайды.

Бір р'л шегінде ж%зеге асатын шиеленістерге мысал ретінде, басшы-
ны� немесе #о�ам #айраткеріні� жа�дайын келтіруге болады, ол халы# ал-
дында белгілі бір к'з#арасты насихаттаса, ша�ын топ ішінде 'зін м%лдем 
#арама-#арсы к'з#арасты� жа#таушысы ретінде к'рсетуі м%мкін немесе 
жеке адам жа�дай�а байланысты оны� м$#тажды�ы мен #ажеттілігіне 
жауап бермейтін р'лді орындауын келтіруге болады.

Р�лдік �ысымны� т�мендеуі мен адамды� «Менді» к�птеген жа
ым-
сыз жан �"былысын �ор
ауды ж�зеге асыру �шін бірнеше �рекеттерді� 
т�рлері бар.

Р'лдерді рационализациялау2. Рационализация келе�сіз жа�тарды 
санасыз т�рде іздеу жолымен, біра� �ол жеткізе алмайтын р�лдік 
шиеленісті� шынды
ын жасыру болып табылады.

Р'лдерді б'лу индивидті� �мірінен уа�ытша бір р�лді алып тастау 
ж�не санасында р�лдік талаптар ж�йесіне жауап �ататын �ызметін 
са�тай отырып, �ысымды азайту
а болатын �рдіс. Р�лдік �айта жа�
ы-
ру �рдісі адамдарды� с"раныстары, ма�саттары р�лдерге с�йкес �а�ты-

ыс�ан кезде эмоционалды �ысымды азайту
а �немі м�мкіндік береді. 
Егер жеке адам �зін р�лдерді б�лу жолымен �ор
амаса, оны� арты пси-
хологиялы� шиеленіске айналуы м�мкін.

Р'лдерді реттеу — б"л ресми р�сім, я
ни, жеке адам осы р�лді орын-
дау н�тижесіндегі жеке жауапкершіліктен босайды. Р�лдерді рациона-
1 М. Янг б"л феноменді былай сипаттайды: «…Еркек болу — та�ыл
ан м�ртебе, ол ту-

аннан беріледі, ал ота
асы болу – �ол жеткізілген м�ртебе, себебі, ол ту
аннан беріл-
мейді ж�не болаша�та еркекті� �рекетіне т�уелді… �ол жеткізілген м�ртебені� �алып-
тасуы индивидті� талант, та�дау немесе белсенділігі ар�ылы ж�зеге асады» Rabhie J., 
Horwitz M. The arousal of ingroup outgroup bias by chanse win or loss // J. Soc. Psychol. 1969. 
Vol. 13. P. 90.
2 Рационализацияны� классикалы� иллюстрациясы болып т�лкі мен ж�зім туралы мысал 
саналады, ол мысалда ілініп т"р
ан ж�зімге �олы жетпеген т�лкіні� ол ж�зімні� д�мсіз 
екендігіне �зін-�зі сендіруі жазыл
ан. 



36 I Б�лім. �леуметтану�а кіріспе

лизациялау мен б�лу барысында �ор
аныс тетіктері алдымен саналы 
ж�не ма�саттылы
ымен айры�шаланады.

1.5. �ЛЕУМЕТТІК МІНЕЗ-��ЛЫ�

1.5.1. �леуметтiк 4рекет ж4не 4леуметтiк мiнез-*Dлы*

«�леуметтiк �рекет» "
ымын �леуметтану 
ылымына т"�
ыш рет 
енгiзген ж�не 
ылыми негіздеген — Макс Вебер. Оны� пікірінше, адам-
ны� барлы� �рекеттері �леуметтануды� зерттеу м�селесі бола алмайды, 
сонды�тан жеке адам сезім мен �"марлы��а берілмей, �з �рекетін т�сі-
не ж�не жауап бере ал
ан жа
дайда 
ана рационалды негізделген болып 
саналады. Сонымен �атар, �рекет �леуметтiк болып есептелу �шiн бас-
�а адамдарды� мiнез-�"лы
ына ба
ытталуы керек.

М. Вебер �леуметтiк �сердi 4 т�рге жіктедi1: рационалды ба
ыттал
ан 
мiнез-�"лы� (�"рал-жабды�ты рационалды), �"ндылы�ты рационал-
ды, д�ст�рлі мiнез-�"лы�, аффективті мiнез-�"лы�. Ол �леуметтік 
�рекет деп ма�сатты-рационалды ж�не �"ндылы�ты-рационалды 
мінез-�"лы�ты есептеді, ал д�ст�рлі ж�не аффективті мінез-�"лы�ты 
�леуметтану �арастырмауы тиіс деді.

Жеке адамдарды� �леуметтік мінез-�"л�ы мен �леуметтік �рекетіні� 
негізінде белгілі бір себеп ж�не �ажеттілік жатады. �рбір т"л
аны� 
�рекетін салыстырмалы т�рде ма�саттар жиынты
ы ба
ыттайды. Б"л 
ма�саттар �ткен т�жірибе мен �азіргі уа�ытта
ы �ажеттіліктерді� �німі 
болып табылады. Ма#сат — �ажеттілікті �ана
аттандыру
а ба
ыттал-

ан �рекетті тудырушы. Ма�саттар бір-бірімен ж�не �ажеттіліктермен 
ты
ыз байланысты, сонымен �атар, т"л
аны� #ажеттілікті-ма#сат-
ты #$рылымыны� жиынты
ын �"райды. Негізінде ма�саттар ма�ызды 
болып табылады, я
ни, белгілі бір уа�ыт шегінде адамны� �рекетінен 
бай�алмайды.

1.5.2. �леуметтiк �зара 4рекеттестік ж4не 4леуметтiк 

*атынастар

Белгілі бір жа
дайлар �рбір адамды к�птеген жеке адамдармен адам-
дармен �а�ты
ыстырады. Адам �з �ажеттiліктерi ж�не м�дделерiне с�й-
кес �арым-�атынас�а т�седі. Б"л �рдіс �ыс�а мерзімді байланыстарды 
�"райды ж�не �леуметтік байланыс деп аталады. Осы �леуметтік �аты-
настар топтарды �"раушы �рдістерді� бастауы болып табылады.
1 Weber M. Economy and Society. Vol. 1. Berkeley. 1978. Р. 24–25.
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Ке�iстiктегі #атынастар адамны� б"дан кейінгі іс-�рекет та�дауына 
�сер ететін �леуметтік �зара байланыстарды� �алыптасуыны� �ажетті 
негізі болып табылады. �леуметтанушылар байланыстарды болжамды 
ж�не к�зге к�рінетін ке�істіктік байланыстар деп ажыратады.

Айырбасты# #атынастар. Жеке адамдар �леуметтік байланыстарды 
дамыта ж�не тере�дете отырып, �ыс�а мерзімді �а�ты
ыстар
а т�се 
бастайды, оны� барысында белгілі бір �"ндылы�тармен алмасады (ма-
териалды� заттар, а�параттар, іс-�рекет �лгілері ж�не т.б.). Осындай 
кездейсо� ж�не �ыс�а мерзімді айырбастар барысында жеке адамны� 
назары айырбас жасаушы жеке адам
а емес, айырбас затына шо
ырла-
нады.

К%н сайын жеке адам к'птеген айырбасты# #атынас#а т%седі: к'лік-
ке билет сатып алады, метро немесе #о�амды# к'лікте пікір алмасады, 
белгілі бір мекемені #алай табуды с$райды.

=леуметтік 'зара �рекет деп жеке адамдар мен топтарды� �арым- 
�атынас барысында �з �рекеттері ар�ылы бас�алар
а �сер етуі т�сіндірі-
леді. �рбір �леуметтік �рекет алды�
ы �леуметтік �рекетті� ж�не бір 
уа�ытта келесі �рекетті� себебіне айналады, ал осындай �рекеттерді� 
жиынты
ы �леуметтік �зара �рекеттер �рдісін �"райды.

�леуметтанушылар �леуметтік �зара �рекеттерді� екі т�рін ажыра-
тады: �ріптестік ("жым) ж�не ба�таласты� (б�секе). Адамдарды� �леу-
меттік байланыстары �рекеттерден ж�не �серлерден т"ратын к�птеген 
�зара байланыстарды �"райды. �атынас н�тижесінде біртіндеп берік 
�леуметтік байланыстар �алыптасады, олар �зара �рекет етуші жеке 
адамдарды� �рекеттеріні� с�йкестігін сипаттайтын �згеше т�рге ие. 
Осылайша, �леуметтік �атынастар дегеніміз — �о
амда алатын орнына 
с�йкес ж�не с�йкесінше �леуметтік р�л мен м�ртебеге ие адамдарды� 
топтары мен жеке адамдарды� �атынастары.

=леуметтік #атынастарды� 'зара �рекеттерден айырмашылы�ы — 
м�ні мен мазм$нына с�йкес на#ты б'лінеді. Мысалы, бейтаныс топ#а тап 
бол�ан студент бас#а студенттермен д�ріс ж�не т�жірибелік саба#тар-
да, сонымен #атар, о#у %рдісінен тыс уа#ытта #арым-#атынас#а т%се 
бастайды. Біраз уа#ыт 'ткеннен кейін #айталанбалы 'зара �рекеттер �р 
т%рлі мазм$нды �леуметтік #атынастарды� орнауына ы#пал етеді, мы-
салы, махаббат ж�не жек к'ру, сыйласу, жауласу, тиімді айырбас, мін-
деттерді орындау, $натпау ж�не т.б.

�леуметтік �зара �рекеттерге м�н мен мазм"н беретін негіз — �"н-
дылы�тар болып табылады. Rзгермейтін �"ндылы�тарды� м�ні адам-
дарды� �леуметтік �атынастарыны� берік сипатымен аны�талады.
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Мысалы, егер 'зара �рекеттерде негізгі #$ндылы# — байлы# болса, 
онда �леуметтік #атынастар #$ндылы#тарды айырбастау шартына 
с�йкес #айырымдылы#, несие, экономикалы# м�жб%рлеу ж�не т.б. болып 
есептеледі.

Адамды� �"ндылы�тарды екі топ�а жіктеуге болады: �л-ау�ат �"н-
дылы
ы (�олайлылы�, байлы�, шеберлік, а
артушылы� ж�не т.б.) ж�не 
бас�а �"ндылы�тар (билік, бедел, адамгершілік �"ндылы�тар, аффек-
тивтілік ж�не т.б.). Бір жа
ынан ал
анда, �леуметтік �атынастар �айта-
ланбалы �зара �рекеттер н�тижесінде пайда болады, бір жеке адамдар 
мен топтарда �"ндылы�тар
а ие болу мен оларды ба�ылау �ажеттілігі 
болса, ал бас�аларда �ала
ан �"ндылы�тар �оры бар. Осы
ан байла-
нысты �леуметтік �атынастарды� м�ні мен мазм"ны �айта б�лінетін 
�"ндылы�тарды� м�ні мен мазм"нына с�йкес аны�талады.

�леуметтік �атынастарды� �р т�рлілігі ішінен �леуметтік т�уелділік 
пен билік �атынастары ерекше ай�ындалады. =леуметтік т�уелділік — 
жеке адамдар арасында
ы �о
ам м�шесі ретінде бір-біріне саналы �ре-
кеттеріні� н�тижесінде �алыптасатын т�уелділік. Іс ж�зінде т"л
а мен 
�леуметтік топ белгілі бір ма�сат�а жету �рдісінде бас�а индивид немесе 
топ�а т�уелді, ал бас�а ма�сат�а жету барысында басымды� к�рсетеді.

�леуметтік т�уелділікті оны� �ызмет ету ерекшеліктеріне с�йкес 
жіктейді. Т�менгі м�ртебелі жеке адамдар мен топтар егер оларды� 
�рекеті лауазымды# сатылы# #атынастармен байланысты болса, онда 
олар
а �ара
анда жо
ары м�ртебелі жеке адамдар мен топтар
а т�уелді 
болады. Егер т�уелділік �атынастар ма�ызды �"ндылы�тар
а ие бо-
лумен к�рініс тауып, ресми м�ртебе шешуші р�лге ие болмаса, б"л 
т�уелділік латенттілік деп аталады.

Билік — жеке адамны� немесе топты� �з еркін іске асыру �абілеті 
ж�не м�мкіндігі, бас�а адамдар
а немесе топтар
а оларды� келіскен 
немесе келіспегеніне т�уелсіз �сер ету. Адамны� �рекетінде билік зор 
ма�ыз
а ие.

Т�уелділік — билік �атынастарыны� ажырамас �асиеті болып та-
былады. Т�уелділікті� биліктен айырмашылы
ы одан кетуге, �"тылып 
кетуге, жалтару
а болады; т�уелділік �атынастарында жол беру, келісу 
т�уелді жа�ты� ба
ыну
а келісімі болмайды; т�уелділік �атынастары 
санасыз болуы м�мкін, ал билік �атынастары �немі саналы болады. 
Билік — б"л �рекеттердегі т�уелділік, б"л т�уелділіктен жасырыну 
м�мкін емес. М�жб�рлеу ар�ылы к�штеу немесе �з еркімен болатын 
�леуеттік м�мкіндіктер бедел негізінде т�уелді жа� �з �рекетіні� дербес 
емес екендігін мойындайды, н�тижесінде билік �атынастары к�шіне 
енеді.
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1.6. �ЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР

1.6.1. �леуметтік институттарды' м4ні ж4не 

институционалдану Jрдісі

Адамзат �о
амыны� даму тарихы адамдар белгілі бір �леуметтік �а-
тынастар мен байланыстарды реттеуге, ж�йелеуге тырысатынын к�р-
сетті. Е� алдымен, б"л �леуметтік топ м�шелеріні� топты� �леуметтік 
институт ретінде табысты �ызмет ат�аруы �шін не
"рлым ма�ызды �а-
жеттіліктерін �амтамасыз етуге ба
ыттал
ан �атынастарын �амтиды.

Мысалы, материалды# игіліктерді 'ндіру #ажеттілігі адамдарды 
'ндірістік #атынастарды бекітуге ж�не #олдау�а м�жб%рлейді; 'сіп келе 
жат#ан $рпа#ты о#ыту ж�не т�рбиелеу #ажеттілігі отбасылы# #аты-
настарды бекітуге ж�не #олдау�а м�жб%рлейді.

Rмірлік �ажеттіліктерді �ана
аттандыру
а ба
ыттал
ан �леуметтік 
�атынастарда �ата� бекітілген р�лдер мен д�режелер ж�йесін �"ру мен 
жеке адамдар
а арнал
ан т�ртіп ережелері жазыл
ан ж�не осы т�ртіп 
ережесіні� орындалуына жету �шін орнатыл
ан санкциялар ар�ылы 
бекітіледі. Осындай р�лдер, м�ртебелер ж�не санкциялар ж�йесі бірігіп 
�леуметтік институтты сипаттайды — б"лар �леуметтік байланыстар-
ды� не
"рлым �иын, ма�ызды ж�не �"рылымдан
ан т�рлері.

К�нделікті �мірде адамдар «институт»1 "
ымын �р т�рлі т�сінеді. Біз 
�леуметтік институтты� келесі аны�тамасын �олданамыз.

=леуметтік институттар — тарихи �алыптас�ан �о
амды� �мірді 
"йымдастыру мен реттеуді� формалары (мысалы, отбасы, дін, білім 
ж�не т.б.), олар �о
амны� �мірлік ма�ызды �ызметтеріні� ж�зеге асуын 
�амтамасыз ететін, соны� ішінде нормалар, р�лдер, н"с�амалар, т�ртіп 
�лгілілері, арнайы мекемелер мен ба�ылау ж�йелеріні� жиынты
ы.

Кез келген �леуметтік институт �о
ам
а ма�ызды �андай да бір 
�леуметтік �ажеттілікке жауап ретінде туындайды. Институттар бас�а 
да к�птеген �о
амды� феномендер секілді �алыптасады, �ызмет етеді, 
жойылады. �о
ам �мірінде институттар мына р�лдерді орындайды: 
�мірлік ма�ызды м�селелерді шешу, м�дениет к�рінісі ж�не берілуі, 

1 Тіпті �леуметтанушылар арасында б"л "
ымды на�тылайтын бір ауыздан шы��ан т�сінік 
жо�. Мысалы, Т. Веблен: «Институт дегеніміз — сырт�ы �згерістерге байланысты пайда 
бол
ан стимулдар
а жауап беру �дістері» деген. (Веблен Т. Теория праздного класса. — М., 
1984. — С. 200–201). Ал Р. Миллс болса, оны �леуметтік р�лдерді� бірігуіні� �о
амды� 
формалары ретінде т�сіндірді. Ата�ты американды� �леуметтанушы П. Бергер институт — 
�леуметтік �рекеттерді� айры�ша кешені, мысалы, �"�ы�ты� за�, �леуметтік тап, неке, 
дін, т.б. деп т�сіндірді. (Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перс-
пектива. — С. 84). 
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�леуметтік ба�ылауды� ж�зеге асуы, �леуметтік �згерістер мен дамуды� 
индукциясы.

�о
амды� т�жірибе кезінде адамдар кейбір �абылдау
а болатын �зін 
"стау да
дыларын �айталау ж�не ба
алау ар�ылы стандарттал
ан д�ст�р 
мен �детке айналдыратын т�ртіп ж�не �зін "стау �лгілерін табады. Бі-
раз уа�ыт �ткеннен кейін осы т�ртіп �лгілері �о
амды� пікірден �олдау 
тауып, �абылданады ж�не за�дастырылады. Б"л �рдіс институционал-
дану — �алыптас�ан т�ртіпке, за�дар
а, д�ст�рлерге ж�не р�сімдерге 
негізделген �леуметтік байланыстарды� т"ра�ты �лгілеріні� �алыпта-
суы деп аталады. Институционалдану �леуметтік р�лдердегі (ата-ана-
лар р�лі, д�рігер, дінбасы ж�не т.б.) �леуметтік т�ртіптерді болжау
а 
м�мкіндік береді.

Институционалдану �рдісі, я
ни, �леуметтік институтты� �алыпта-
суы, бірнеше кезе�дерден т"рады:

бірлескен, "йымдас�ан іс-�рекеттерді талап ететін �ажеттіліктерді  ●
�ана
аттандырылуыны� пайда болуы;
орта� ма�сатты� �алыптасуы; ●
сынап к�ру ж�не �ателіктер �дісімен жасалатын бытыра��ы �леу- ●
меттік �зара �рекеттестік барысында �леуметтік нормалар мен 
т�ртіптеріні� пайда болуы;
нормалар ж�не ережелермен байланыс�ан шараларды� пайда бо- ●
луы;
�абылдану, нормалар мен т�ртіптерді� т�жірибеде �олданылуы; ●
нормалар мен т�ртіптерді �олдау �шін санкциялар ж�йесін орна- ●
ту, оларды� б�лек жа
дайларда �олданылуыны� жеке т"р
ыдан 
�аралуы;
институт м�шелерін толы
ымен �амтитын м�ртебелер ж�не р�л- ●
дер ж�йесін жасау.

1.6.2. �леуметтік институттарды' жіктелуі

Барлы� �леуметтік институттар �детте негізгі (басты, іргелі) 
ж�не негізгі емес (басты емес, жеке) деп б�лінеді. Негізгі емес 
�леуметтік институттар �детте негізгі институттарды� б�лігі бо-
лып табылады ж�не не
"рлым "са� �"рылымдар �"райды1. К�птеген 

1 Институттарды жіктеуді� к�птеген т�рлері бар, мысалы, институттарды� пайда болу 
мерзіміне байланысты, �мір с�ру "за�ты
ына байланысты ("за� �рекет ететін ж�не �ыс-
�а уа�ыт �рекет ететін), санкцияларды �олдану �аталды
ына �арай, �мір с�ру шарттарына 
байланысты, ресми ережелер мен шараларды� болуы немесе болмауына байланысты жік-
теледі. 
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�леуметтанушыларды� пікірінше, адамзат �о
амында бар-жо
ы 
5 негізгі институт бар делінеді. Оларды� міндеті — �о
амда
ы �мірлік 
ма�ызды �ажеттіліктерді �ана
аттандыру. Осындай іргелі, барлы
ына 
ма�ызды �ажеттіліктер 5 ж�не олар
а �о
амны� басты институттары 
с�йкес келеді:

"рпа� �ндіру �ажеттілігі (отбасы институты); ●
�леуметтік т�ртіп пен �ауіпсіздікке с"раныс (саяси институттар,  ●
мемлекеттер);
�аржы �ажеттілігі (экономикалы� институттар, �ндірістік); ●
білім алу, �сіп келе жат�ан "рпа�ты �леуметтендіру, кадрларды  ●
дайындау �ажеттілігі (білім институттары, 
ылым мен м�дениетті 
�оса ал
анда);
рухани м�селелерді шешу �ажеттілігі (дін институты). ●

Негізгі институттар ішінде �леуметтік т�жірибелер немесе д�ст�р-
лер деп аталатын негізгі емес немесе басты емес институттар бар.

1.6.3. �леуметтік институттарды' *Dрылымы ж4не 

*ызметтері

Кейбір �леуметтанушыларды� пікірінше, ішкі �"рылым к�з�арасы-
мен �леуметтік топтарды� негізгі элементтері болып м�ртебелер ж�не 
р�лдер болып табылады, ал бас�алары нормалар ж�не н"с�аулар ж�-
йесі туралы айту керек деп сенімді айта аламыз1.

С. С. Фроловты� ойынша, институт �"рылымына кіретін элемент-
тер жайлы емес, институционалды белгілер, я
ни, барлы� институттар-

а орта� ерекшеліктер мен �асиеттер жайлы айту д"рыс. Ол осындай 
5 белгіні б�ліп к�рсетеді: т�ртіп �лгілері мен т�ртіпті орнату (мысалы, 
отбасында
ы жа�ынды�, ы�ыластылы�, жауапкершілік ж�не сыйлас-
ты�, мемлекеттегі ба
ынушылы�); р�міздік м�дениетті белгілер (неке 
ж�зігі, ту, елта�ба, т.б.); пайда к�немдік м�дениетті белгілер (отбасы
а 
арнал
ан �й, мемлекетке арнал
ан �о
амды� 
имараттар, �ндіріске ар-
нал
ан д�кендер ж�не фабрикалар, о�у сыныптары ж�не кітапханалар, 
діни храмдар); ауызша ж�не жазбаша кодекстер (тыйымдар, �"�ы�ты� 
кепілдіктер, за�дар, ережелер); идеология (отбасында
ы романтикалы� 
1 Мысалы, Дж. Бернард пен Л. Томпсон келесідей �"рылымды� элементтерді атап к�р-
сетті:

– институт �ызметіне байланысты ма�саттар мен ережелер;
– т�ртіпті� �лгілері мен ережелері;
– р�міздік бейнелер;
– утилитарлы белгілер;
– ауызша немесе жазбаша д�ст�рлер. 
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махаббат, мемлекеттегі демократия, экономикада
ы еркін сауда, білім 
алуда
ы академиялы� еркіндік, діндегі православие немесе католик).

Б"л тізімге сонымен �атар, институтты� ішкі �"рылымын сипатта-
майтын, ал оны� сырт�ы формасын, оны адам �алай �абылдайтынды-

ын: объективтілігін, міндеттілігін, м�жб�рлілігін, адамгершілік беделін 
ж�не легитімділігін, тарихилы
ын �осу
а болады.

Егер кез келген �леуметтік институтты� �ызметін алып �арастырса, 
оны� негізгі �ызметі — �леуметтік �ажеттіліктерді �ана
аттандыру бо-
лып табылады.

�леуметтік институтты� �ызметі деп оны� �о
ам
а �келетін пайда-
сын айтады. Егер де институт �о
ам
а пайда орнына зиян келтірсе, б"л 
дисфункция (�ызметті� б"зылуы) деп аталады. �ызметтер ж�не дис�ыз-
меттер ай�ын, я
ни, ресми бекітілген ж�не аны� та латентті, я
ни, 
к�зге к�рінбейді.

�мбебап �ызметтермен �атар, арнайы �ызметтер де бар, я
ни, бір 
институт�а т�н ж�не бас�аларына т�н емес, мысалы, жа�а "рпа� �ке-
лу (отбасы институты), �мір с�руге �аржы табу (�ндірістік), �о
амда 
т�ртіп орнату ж�не �олдау (мемлекет), жа�а білім беру ж�не ашу (
ы-
лым ж�не білім), р�сімдерді орындау (дін).

�рбір институт �ажеттіліктерді �ана
аттандыру
а "мтылатын адам-
дарды� бірлескен �ызметін �амтамасыз ететін �зіні� м�шелеріне �а-
тысты ай�ын �ызметтерін ат�арады:

#о�амды# #атынастарды� 'ндірілуі ж�не бекітілуі ● . �рбір институт 
�зіні� ережелерімен ж�не т�ртіп нормаларына ие, я
ни, м�ше-
леріні� т�ртіптерін стандарттайтын, бекітетін ж�не осы т�ртіпті 
болжамды �ылатын. Осылайша, институт �о
амны� �леуметтік 
т"ра�тылы
ын �амтамасыз етеді;
реттеушілік #ызметі ● . �леуметтік институттарды� б"л �ызметіні� 
орындалуы �о
ам м�шелері арасында
ы �зара �атынастарды� мі-
нез-�"лы� �лгісін жасау ар�ылы реттеумен сипатталады;
интегративті (біріктіруші) #ызмет ● . Институтта
ы кез-келген ин-
теграция 3 негізгі элементтен немесе �ажетті талаптардан т"рады: 
келісімге "мтылу немесе к�ш салу бірлестігі; мобилизация, �рбір 
топ м�шесі орта� ма�сат�а жетуде �зіні� �лесін �осады; жеке 
адамдарды� жеке ма�саттарыны� немесе топ ма�саттарына мо-
йынс"нушылы
ы;
транслирлеуші #ызметі ● . Егер де �леуметтік т�жірибені "рпа��а 
беру м�мкіндігі болмаса, �о
ам дамымас еді. Осы
ан байланысты 
�рбір институтта механизм бар, олар жеке адамдарды оны� �"н-
дылы�тарына, нормаларына ж�не р�лдеріне �леуметтендіреді;
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коммуникативтік (#арым-#атынас ● ) #ызмет. �леуметтік институт-
та �ндірілген а�парат институтты� ішкі �"рылымында ж�не инс-
титуттар арасында нормаларды бас�ару ж�не ба�ылау ма�сатында 
таралуы �ажет.

Институттарды� на�ты �ызметі орындалады ж�не �ажетті болып 
табылады. Олар м�ртебелер мен р�лдер ж�йесінде бекітілген кодекс-
терде �алыптасады ж�не ресми жария етіледі. Институт �зіні� �ыз-
меттерін ат�ара алма
ан кезде оны б"зылу ж�не �згерістер к�теді: б"л 
ай�ын, �ажет �ызметтер бас�а институт�а т�н болуы м�мкін.

Дисфункцияны� �суі �леуметтік институтты институционалды 
да
дарыс�а �келеді — осы институтты� беделіні� т�суіне, о
ан деген 
сенімні� азаюына �келіп со
ады.

Да�дарыс себебі: институтты� 'зіні� #ызметтерін тиімді орындай 
алмауы болып табылады, мысалы, білім беру — балаларды о#ыту, меди-
цина — адамдарды емдеу, отбасы — некені ны�айту, балаларды т�рбие-
леу. Б$ндай жа�дайда институционалды нормалар бар, олар жариялан�ан, 
біра# #о�ам м%шелері оларды са#тамайды. Осындай да�дарыс н�тижесі 
#ызметтерді� #айта б'лінуі, �леуметтік институтты� 'згеруі немесе 
тіпті, жабылуы болуы м%мкін. Да�дарыстар �рдайым болып т$рады, олар 
институтты� #алыпты жа�дайын к'рсетеді.

1.6.4. Институттар арасында(ы �зара байланыстар

Институттар арасында
ы �р т�рлі байланыстарды келесі т�рлерге 
жіктеуге болады.

Институционалды б�секелестік.  ● Бір �о
ам саласында
ы жа�ын 
институттар арасында к�рінеді.

Мысалы, теледидар институты минимум 3 м�дениет институтын 
іріктеп алады: кино, театр ж�не о#у.

Институционалды бірігу ● . Р�лдер ж�йесін �йлесімділікке келтіру 
�ажеттілігі жеке институттар арасында келісімге келу жолымен 
�ана
аттандырылуы м�мкін.

Мысалы, мектеп отбасылармен бірігуге тырысады, ата-аналар ж�не 
ата-аналар комитетіні� #атысуымен педагогикалы# ке�естер #$рылады.

=сер ету.  ● �леуметтік институттарды� к�ші мен ма�ыздылы
ы бір-
дей емес. Кейбір институттарды� �о
амды� �мірдегі ма�ыздылы-

ын ескере отырып, бас�а институттар оларды� �ызметін басып 
алу
а тырысады.

Мысалы, білім беру ж%йесі #о�ам�а ма�ызды �сер етеді. Білім беру ж%-
йесіне саяси $йымдар, 'ндірістік $йымдар, шіркеу ж�не т.б. �сер етуге 
тырысады.
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Институттар м%дделеріні�  ● �а�ты
ыстары. К�птеген институцио-
налды� р�лдер оларды орындайтын т"л
алар бірнеше институт-
тар
а тиесілі бол
анды�тан жанжал бастайды.

Мысал ретінде жа#сы белгілі мансап ж�не отбасына #атысты м%дде-
лерді келтіруге болады.

Бас#а институттарда�ы 'згерістерге бейімделу.  ● Бір институтта
ы 
�згерістер бас�а институтта
ы �згерістерге алып келеді. Отбасы-
лы� �дет-
"рыптар, д�ст�рлер ж�не т�ртіп ережелері �згерген-
нен кейін бас�а институттар �атысуымен �леуметтік �амтамасыз 
етуді� жа�а ж�йесі �"рылады.

Барлы� негізгі институттарда адамдарды� мінез-�"лы� �лгілері да-
миды, олар адамдарды� т�уелсіздік де�гейін �алыптастырады ж�не 
адамдарды� белгілі �стемдігіне кедергі болатын т�ртіп �лгілері дамиды, 
олар бас�а институттар
а біріккен.

1.7. �ЛЕУМЕТТІК БА�ЫЛАУ

=леуметтік ба#ылау — бірт"тас �леуметтік ж�йедегі �леуметтік 
т�ртіп �лгілерін �амтамасыз етуге ж�не �ызметтерін толы� ат�ару
а 
ы�пал ететін �рдістер мен механизмдер ж�йесі.

�леуметтік ба�ылауды зерттеуді �леуметтік т�ртіпті �арастырудан 
баста
ан д"рыс, оны� ішінде адамдарды� бір-бірімен �зара �рекеттесуі 
ж�зеге асады. =леуметтік т�ртіп — �зіне индивидтерді, оларды� ара-
сында
ы �зара байланыстарды, �деттерді, �дет-
"рыптарды �амтитын, 
бай�алмай �сер ететін ж�йе.

�леуметтік т�ртіпті �амтамасыз ету механизмі — �леуметтік ба�ылау 
болып табылады, ол �о
ам
а �атысты мына �ызметтерді орындайды:

#ор�аныс #ызметі ● . �леуметтік ба�ылауда �леуметтік т�ртіпті �з-
гермеген к�йінде са�тау
а ба
ыттал
ан белгілі бір санкциялар �а-
растырылады;
т$ра#тандыру #ызметі ● . �леуметтік ба�ылау �леуметтік �згерiс-
терді� жа
ымды ж�не жа
ымсыз салдарларын реттеуге ба
ыттал-

ан.

�леуметтiк ба�ылау екi элементтерден т"рады: �леуметтiк нормалар 
ж�не санкциялар.

=леуметтiк нормалар — �рбір �о
ам немесе топ м�шесінен к�тілетін 
�лгiлер, �рекет �лгілері, мiнез-�"лы� ережелерi, міндеттер ж�не олар 
санкциялар ар�ылы �амтамасыз етіледі. �леуметтiк нормалар �леу-
меттiк байланыстарды� т�ртіптелуін, ж�йеленуін �амтамасыз етедi. 
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�леуметтiк нормалар жеке адамдарды� топтар
а, ал топтарды� �о
ам
а 
бірігуін; �леуметтену �рдісін реттеуді; ауыт�ы
ан мінез-�"лы�тарды ба-
�ылауды; мiнез-�"лы� �лгiлеріне �ызмет етуді �амтамасыз етеді.

Нормаларды орта�тылы� ж�не таралу к�леміне байланысты б�ліп 
�арау
а болады: ша
ын топтарда1�алыптасатын ж�не �мір с�ретін нор-
малар, �лкен топтарда немесе �о
амда �алыптасатын ж�не �мір с�ретін 
нормалар (�дет-
"рыптар, д�ст�рлер, за�дар, этикет, �зін "стау ереже-
лері).

=леуметтік нормалар мен �леуметтік #$ндылы#тар — адамдар м�-
дениетімен �алыптас�ан ж�не �о
амды� сана �німі болып табылатын 
адамгершілік ж�не эстетикалы� талаптармен ты
ыз байланысты. Жеке 
адам �зіні� �леуметтену �рдісі кезінде �"ндылы�тарды игереді. �"нды-
лы�тар к�м�н тудырмайды, олар барлы� адамдар �шін �лгі, идеал �ыз-
метін ат�арады.

�леуметтік топты� нормалар ж�не �"ндылы�тардан позитивті 
ж�не негативті ма
ынада ауыт�ы
ан жеке адамны� мінез-�"л�ы-
на �сер ету �дістері �леуметтік санкциялар деп аталады. Олар жеке 
адамдар
а �сер ету �дістеріне байланысты жіктеледі: физикалы� (фи-
зикалы� �сер немесе м�жб�рлеу), экономикалы� (экономикалы� 
ынталандыру немесе жазалау), р�міздік �леуметтік санкциялар деп 
б�лінеді. Санкцияларды позитивті ж�не негативті, ресми ж�не ресми 
емес деп б�луге болады.

Ресми позитивті санкциялар ●  (Ф+) — ресми "йымдарды� ж"рт ал-
дында ма�"лдауы.
Ресми емес позитивті санкциялар  ● (Н+) — ресми "йымдардан шы�-
па
ан ж"рт алдында ма�"лдау.
Ресми негативті санкциялар ●  (Ф–) — �"�ы�ты� за�дармен, �кі-
меттік �аулылармен, бас�ару н"с�аулы�тарымен, н"с�ауларымен, 
б"йры�тарымен �арастырыл
ан жазалау шаралары.
Ресми емес негативті санкцияар  ● (Н–) — ресми емес мекемелермен 
�арастырылма
ан жазалау шаралары.

1 Мысалы, америкалы� �леуметтанушы Элтон Мэйо 1927–1932 жж. �йгілі хоторнды� 
т�жірибелер ж�ргізу ар�ылы �ндірістік топтар
а �абылдан
ан жа�адан келген ж"мысшылар 
арасында белгілі нормаларды аны�та
ан: �з адамдары�мен �атар ж�рме, топты� бас�а 
м�шелеріне зиян келтіретіндей басшылы��а еште�е айтпа, �з адамдары�а �ара
анда 
басшылы�пен ара �атынасы� сирек болсын, �з �ріптестері� �ндірген �німнен арты� �нім 
�ндірме. 
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�леуметтік ба�ылауды ж�зеге асыруды� негізгі �дістері — �леумет-
тену1 ар�ылы �леуметтік ба�ылау; топты� �ысым ар�ылы �леуметтік 
ба�ылау (негізінен адамгершілік �леуметтік нормалар �шін ж�зеге аса-
ды, я
ни, адамгершілік талаптар, белгілі т�ртіпті талап ету, жа�сылы� 
пен з"лымды� ж�нінде �о
амда
ы к�ріністерге негізделген міндеттер); 
м�жб�рлеу ар�ылы �леуметтік ба�ылау (�"�ы�ты�-�леуметтік норма-
ларды, я
ни, мемлекетпен, за�мен, жарлы�пен, актпен орнатыл
ан 
�леуметтік нормаларды орындауды ж�зеге асыру ж�не т.б.).

К�нделікті �мірдегі к�птеген шиеленістер, нормалар, сызы� та�-
дауымен байланысты сенімсіздік Э. Дюркгейм ата
ан аномия
а алып 
келуі м�мкін. Дюркгейм бойынша аномия дегеніміз — т"л
а еш�андай 
тиесілік сезіміне ие емес, нормативті т�ртіпте сызы�ты та�дауда еш-
�андай сенімділік ж�не т"ра�тылы� тиесілігі жо� жа
дайы. �о
амды� 
т�ртіпті кепілдендіретін нормалар ж�йесіні� ыдырауы ж�не бірікті-
руді� б"зылуы басталатын �о
амны� жа
дайы.

Осы �о
амда �абылдан
ан �"�ы�ты�, адамгершілік, �леуметтік 
ж�не бас�а да нормалар
а �арсы келетін индивидті� т�ртібі девиантты 
(ауыт#ы�ан) т�ртіп деп аталады. Ауыт�улар к�бінесе, �андай да бір 
т"л
а "станатын м�дени ма�саттар
а ж�не институционалды� �"рал-
дар
а байланысты.

1.8. �ОАМНЫ� �ЛЕУМЕТТІК ��РЫЛЫМЫ

1.8.1. �леуметтік *Dрылымдар

�рбір институт �ата� т�рде �зіне берілген �ызметін ат�арады. �ыз-
мет пен р�л ты
ыз байланысты. �андай да бір р�лді ж�зеге асырушы 
адамдар �згереді, біра� р�лді� �зі �згермейді (са�талады). Сонымен 
�оса, �леуметтік статустар да са�талады, олай болса, р�лдер мен ста-
тустарды� �"рылымыны� са�талуы туралы айту
а болады: �леуметтік 
�"рылымдар — �зара саба�тас�ан ж�не �зара �рекеттескен �леуметтік 
топтарды�, �леуметтік институттар ж�не оларды� арасында
ы байла-
ныстарды� жиынты�тары.

�леуметтануда «�"рылым» (структура) т�сінігі негізгілеріні� бірі 
болып табылады. �"рылым — ол не
"рлым ж�йені� ішкі �"рылымы-
1 �алайша �йел адамды �аламайтын ауыр ж�не �айыры жо� �й шаруасын ат�ару
а м�ж-
б�рлеуге болады? Оларды ер адамды, баланы, �й шаруасын с�йетіндей ж�не оларсыз �мір 
с�ре алмайтындай �ылып �леуметтендіру ар�ылы 
ана б"л ма�сат�а жетуге болады. К�пте-
ген �леуметтік р�лдер с�тсіз ойналады, себебі, олар на�ты аны�тал
ан р�лдерді орындау
а 
�абілеттері жо� ж�не р�лдер мазм"нын �абылдамайды немесе м�лдем оларды орында
ысы 
келмейді. 
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ны� не
"рлым берік ма�ызды байланыстары, �зара �атынастары ж�не 
"йымдасуыны� �зара орналасуы болып табылады. Ж�йе (�о
ам) осын-
дай т�рде, оны� элементтеріні� �оса ба
ынып, аны�тал
ан к�йде �зара 
байланыс�анда 
ана са�талады. «�леуметтік ж�йені� �"рылымы» ту-
ралы с�з �оз
а
анда �айталанбалы, �згеріссіз байланыстар (�зара ор-
наласулар) туралы айтылады, олар берік т"тасты�ты, я
ни, �леуметтік 
ж�йені "йымдастырады.

Сонымен, �леуметтік �"рылым — б"л не
"рлым ма�ызды, т"ра�ты, 
�згермеген, б"л ж�йені т"ра�ты, бірт"тас ж�не берік �ылатын байла-
ныстар; жеке адамдарды�, жа�а "рпа�ты� санасына т�уелсіз болатын 
байланыстары; к�п жа
дайда жеке адамдарды� мінез-�"л�ын ба
ыт-
тайтын байланыстарды к�рсетеді.

1.8.2. Стратификация *а(идалары мен Jлгілері

�рбір �о
амда �леуметтік игіліктерге �ол жеткізуде те�сіздік бола-
ды. Бір бірінен жо
ары немесе керісінше орналас�ан топтар �о
амны� 
д"рыс �леуметтік стратификациясын �"райды1.

=леуметтік стратификация — �леуметтік ж�йедегі �леуметтік м�рте-
белер (статустар) мен р�лдерді� т"ра�ты т�рдегі жіктелісі (кіші топтардан 
�о
ам
а дейін); �леуметтік дифференциалдану мен те�сіздік мынадай 
шарттар
а с�йенеді: �леуметтік бедел, �зін-�зі идентификациялау, ма-
манды�, табыс, білім, билік �атынастарына �атысу ж�не т.б.

�леуметтік стратификация �з алдына �леуметтік ба�ылауды� инс-
титуционады ж�не нормативті-�"ндылы�ты механизмдері бар ретте-
летін те�сіздігі болып табылады. Институционалды механизмдер — б"л 
�о
амда
ы м�ртебелік, экономикалы�, саяси те�сіздіктерді бекітетін 
институттар жиынты
ы.

Мысалы, жеке меншік институты мен м$рагерлік институты бай 
ж�не кедей отбасында ту�ан адамны�, м$рагерді� арасында�ы м%мкіндік-
терін те� емес жасайды, шектейді, я�ни, басынан бастап оларды� жеке-
жеке топтар�а жататынын аны#тайды.

Те�сіздікті� за�дылы� механизмі2 — б"л �о
амда �алыптас�ан ст-
ратификациялы� �"рылымны� �ажеттілігі мен бірт"тасты
ы туралы 
1 �леуметтану 
ылымыны� айналасында жина�тал
ан �о
амны� иерархиялы� �"рылымы-
ны� негізгі принциптеріне 
ылыми т�рде т�сінік беретін теориялар стратификация тео-
риялары деп аталады. Ал «страта» "
ымыны� орнына жиі �олданылатын т�сініктер: тап, 
каста, сословие. Ал біз «страта» деп бір-бірінен �о
амны� иерархиялы� �леуметтену ар�ы-
лы ерекшеленетін �лкен адамдар тобын т�сінеміз. 
2 Легитимация — легитимділікті орнату. М. Вебер бойынша легитимділік — за�дылы�ты 
мойындау, �леуметтік т�ртіпті� ма�ыздылы
ы, бас�ару т�рі. 
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к�з�арастар мен �"нды т"жырымдарды т"р
ындарды� ме�геруіні� т"-
ра�ты ж�не �зіліссіз �рдісі.

Те�сіздік легитимациясы — т"л
аны� ішкі т"ра�ты �"ндылы�тары 
�о
амда �алыптас�ан нормалар (ережелер), �"ндылы�тар, сенімдер, 
�"рылымдар мен т�сініктер ж�не т.б. игеру н�тижесінде сырт�ы шына-
йы іс-�рекеттер, �леуметтік �арым-�атынастарыны� т�рлеріні� алма-
суы ар�ылы ж�зеге асырылады.

Мысалы, орта �асырларда мемлекеттік билікті� #$дайды� #алауымен 
пайда бол�аны туралы ау#ымды т%рлі пікірлер мен ойлар #алыптас#ан, 
демек, саяси иерархияны� жо�арыдан #абылдан�аны туралы #а�идалары 
мойындалуы тиіс болатын ж�не тал#ылау�а жатпайтын.

Хабитуализация механизмдері — т"л
аны� �азіргі �о
амда
ы страти-
фикациялы� �"рылым
а бейімделуіні� ерекшеліктерін ай�ындайтын 
�леуметтік-психологиялы� �рдістер.

Т"л
аны� �леуметтік �"рылымда
ы орны �згеріссіз �алмайды. 
Адамдар бір �аладан екінші �ала
а к�шеді, ж"мысында лауазымы �седі, 
�з �л-ау�атын жа�сартады, жо
ары білім алады. Б"ны� барлы
ы �леу-
меттік мобилділікті� мысалдары — индивидтерді� немесе топтарды� 
�леуметтік ке�істіктегі орын ауыстыруы. �леуметтік мобилділікті� 
к�ріністері �р т�рлі болады. Мобилділік горизонталды ж�не вертикал-
ды, 'рлеу ж�не #$лдырау болып б�лінеді.

Горизонталды мобильділік жеке адамны� немесе �леуметтік объ-
ектіні� бір �леуметтік "станымнан сол де�гейдегі екіншісіне �туі, я
ни, 
жеке адам �зі жататын �леуметтік тап (жігі) немесе м�ртебесін �згерт-
пейді.

Мысалы: жеке адамны� бір отбасынан екіншісіне ауысуы, бір діни 
топтан екіншісіне, сонымен т"р
ан жеріні� ауысуын жат�ызу
а болады.

Вертикалды мобилділік — жеке адамны� немесе �леуметтік объ-
ектіні� бір �леуметтік таптан екіншісіне �туіне себепші болатын �ре-
кеттер жиынты
ы.

Мысалы, лауазымны� к'терілуі (к�сіптік вертикалды мобилділік) 
немесе т$л�аны� 'з #аржы жа�дайын жо�арылатуы экономикалы# вер-
тикалды мобилділік), билікті� жо�ары д�режесінен одан да жо�ары д�ре-
жесіне 'туі (саяси вертикалды мобилділік).

[рлеу ж�не #$лдырау мобилділігі. �о
ам жеке адамдарды� м�ртебесін 
жо
арылатуы (мысалы, жас, талантты, энергиясы барларды) д�режесін 
к�терсе, кейбіреулерді� м�ртебесін т�мендетуі м�мкін. Осы
ан орай 
мобилділік 'рлеу ж�не #$лдырау деп ажыратылады. Rрлеу мобилділігін-
де к�сіптік, экономикалы� ж�не саяси мобилділіктерді� негізгі 2 т�рі 
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болады: олар жеке адамны� �рлеуі немесе т�менгі таптан жо
ары тап-
�а шо
ырлану, индивидтерді� жа�а топтарыны� жо
ары топтар
а �туі 
немесе оларды� алмастырылуы1. Осы
ан орай �"лдырау мобилділігі — 
жеке индивидті� немесе топты� �леуметтік д�режесіні� жо
арыдан т�-
менге �туі.

1.8.3. Топтар ж4не квазитоптар

�леуметтануда "�сас белгілері ж�не сипаттамалары бар топтарды� 
жеке адамдарыны� жиынты�тарын (мысалы, жынысы, жасы, к�сібі, 
діни сенімі, т.б.) белгілеу �шін �леуметтік категориялар т�сінігі �олда-
нылады.

�леуметтік бірлестіктерді� бірнеше т�рлері бар, олар
а «топ» т�сінігі 
жиі �олданылады, біра� 
ылыми т�сінігінде ол бас�а "
ымды білдіреді. 
Осындай бірлестіктерді� мысалы — метроны� бір вагонында келе жат-
�ан жолаушылар болып табылады. Осындай бірлестіктерді ай�ындау 
�шін �леуметтанушылар «�леуметтік агрегат» "
ымын �олданады.

�леуметтік агрегат белгілі бір жа
дайларда топтар
а айналуы м�мкін. 
Алайда, б"ндай топтарда т"ра�ты к�тулер болмайды ж�не �арым-�а-
тынастары біржа�ты болады. Осындай ая� асты �"рыл
ан, уа�ытша, 
т"ра�сыз топтар квазитоптар деп аталады. Егер оларды� м�шелеріні� 
арасында �леуметтік ба�ылау �ссе, б"л квазитоптар �леуметтік топтар-

а айналуы м�мкін. Д�л осы �леуметтік ба�ылау "жымны� �ызметін 
ба�ылап, оны� �леуметтік топ екенін аны�тайды, �йткені, б"л жа
дай-
да адамдарды� �ызметтері м�ддеге ба
ыттал
ан.

�леуметтік топтарды� жіктелуіне то�талса�, топтарды� негізгі т�р-
лерін ай�ындау ж�не ба
алау �шін ол белгілеп, ба
алау
а, сондай-а�, 
сол топтарды� топаралы� ж�не топ ішілік �арым-�атынастар д�ре-
жесін аны�тау
а м�мкіндік береді.

Интоптар мен ауттоптар. �рбір жеке адам бірнеше �зі м�ше болып 
табылатын топтарды белгілейді ж�не оларды «�зімдікі» деп таниды. 
Олар интоптар деп есептеледі. Ал жеке адам м�ше болып табылмайтын 
топтар ол �шін ауттоптар болады.

Референтті топтар2. Референтті топтарды� �ызметін нормативті 
ж�не салыстырмалы референтті деп ажыратады. Референтті топты� 
1 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992. — С. 374. 
2 «Референтті топтар» "
ымы ал
аш рет �леуметтік психолог М"стафа Шерифты� к�мегі-
мен 1948 жылы айналым
а енгізілді. Ол шартты немесе салыстырмалы �леуметтік �ауым-
дасты�ты білдіреді, я
ни, индивид �зін-�зі эталон, норма, пікір, �"ндылы�, ба
а ретінде 
салыстырып, �зін-�зі ба
алау мен �рекетінде ай�ындалады (Sherif M., Sherif G. Groups in 
Harmony and Tension. N.Y. 1954. P. 93).
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нормативті �ызметінде осы топты� мінез-�"лы� ережелеріні�, �леу-
меттік ережелері т"л
аны� ба
алы �"ндылы�тарыны� �айнар к�зі 
ретінде к�рініс табады. Референтті топты� салыстырмалы �ызметінде 
референтті топ эталон ретінде к�рінеді, я
ни, сол ар�ылы индивид �зін 
ж�не �згелерді ба
алай алады.

Біріншілік ж�не екіншілік топтар. Біріншілік топтарда �рбір топ 
м�шесі жеке т"л
а немесе жеке адам ретінде мойындалады. Екіншілік 
топтарда �леуметтік �атынастар т"л
асыз, біржа�ты ж�не утилитарлы 
(пайдаланып �алу м�ддесі) болады. Сонымен, біріншілік топтар �р�а-
шан м�шелеріні� арасында
ы �зара �арым-�атынасты� болуына негіз-
деледі, негізінде олар т"л
аны �алыптастырады, �леуметтендіреді, ал 
екіншілік топтарда болса ма�сат�а жетуді к�зделеді.

Rлкен ж�не ша�ын топтар. Ша
ын топ — салыстырмалы т�рде т"-
ра�ты, адам саны бойынша ша
ын �леуметтік топ, осы топты� м�ше-
лері бір-бірімен тікелей �зара �рекеттесуде болады (тікелей �атынастар 
ж�не т.б.), б"л эмоционалды байланыстарды�, ерекше т"л
ааралы� 
�"ндылы�тар мен ережелерді� туындауына �келеді. Ша
ын топтар
а 
�ара
анда, �лкен топтарда т"л
алар арасында
ы �зара �рекеттесулер 
болмайды ж�не де к�п м�лшерде эмоционалды байланыстар, �"нды-
лы�тар мен ережелер туындамайды.

Ша
ын топ м�шелеріні� �арым-�атынастарыны� �андай т�рлеріне 
жататынына байланысты біріншілік те, екіншілік те бола алады; ал �л-
кен топтар тек екіншілік бола алады.

�леуметтік топтарды� м�шелеріні� �зара �арым-�атынастары м�-
селелері топты# динамика деп аталады. Rзара іс-�рекеттер мен �зара 
�арым-�атынастарды� к�птеген т�рлері болады. Топты� динамиканы� 
�рдістеріне бас�ару, к�шбасшылы�, топ м�шелеріні� бірігуі, ж"мылуы, 
шиеленістер, топты� �ысым ж�не та
ы бас�а топты� м�шелеріні� мі-
нез-�"л�ыны� реттелу �дістері жатады.

1.9. �ЛЕУМЕТТІК OЗГЕРІСТЕР

1.9.1. �леуметтік �згерістер механизмдері

=леуметтік 'згерістер — �леуметтік объектіні� бір жа
дайдан бас�а 
жа
дай
а ауысуы; �о
амны� �леуметтік "йымдарында
ы, оны� �леу-
меттік институттары мен �леуметтік �"рылымында
ы, бекітілген мі-
нез-�"лы� �лгілеріні� кез келген �згерісі.

�детте �о
амда болып жат�ан �арапайым �згерістер �леуметтік — 
�леуметтік �"рылымны� ж�не �о
амда
ы �зара байланыстар ж�не м�-
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дени — �о
амда м�дениетті� �згеруі. Біра� кейде т�жірибеде �леуметтік 
ж�не м�дени �згерістер бір-бірін толы�тырады ж�не с�йемелдейді, ед-
�уір д�режеде �иылысады, сонды�тан �леуметтанушылар «�леуметтік 
м�дени �згеріс» "
ымын �олданады.

Материалды� ж�не материалды� м�дениетті� жа�а элементтерін 
жасайтын, мойындататын немесе енгізетін �згерістер �рдісі белгілі бір 
�леуметтік ж�йеде инновация деп аталады.

@сыныл
ан инновацияларды� барлы
ын �о
ам �абылдай бермейді. 
Оларды� кейбіреулері тез, кейбіреулері "за� уа�ыт �ткеннен кейін �а-
былданады. Rзгерістерге �арсылы�тар т�рлі себептерге байланысты 
�алыптасады:

жалпы ережелерден айры#шаланатын ерекше #ондыр�ылар мен #$н- ●
дылы#тар #алыптасады. �леуметтік �згерістер �немі ерекше ере-
желер мен �"ндылы�тарды� �арсылы�тарын же�іп шы
уы �ажет, 
себебі, �немі барлы
ы бір уа�ытта атал
ан �згерісті �олдайтын �о-
лайлы жа
дай �алыптасуы м�мкін емес;
инновацияларды� м%мкіндіктерін ке� ау#ымды к'лемде жария етуді�  ●
#олайлылы�ы. Т�жірибе к�рсеткендей, егер оны� пайдасын о�ай 
жарияласа, инновация тез �абылданады.

Мысалы, америкалы# %ндістер а# адамны� #аруын тез #абылдады, бі-
ра# оларды� медицинасын #абылдамады, ол 'йткені тез �серін бермеді, 
я�ни, б$л жа�алы#тар м%мкіндігін д�лелдей алмады;

#азіргі м�дениетпен с�йкес келмеушілік ● . Инновациялар �ш себептер 
бойынша �азіргі м�дениетпен �йлесімсіз болады: �азіргі м�дениет 
�лгілерімен �а�ты
ысуы м�мкін; �азіргі м�дениетке т�н емес жа�а 
м�дениет �лгілерін енгізуі м�мкін; �азіргі м�дениеттегі м�дениет 
�лгілеріні� орнын басып немесе ы
ыстыруы м�мкін, о
ан бірігу 

ана емес, атал
ан себептер инновацияларды� �абылдануын баяу-
латады.

�азіргі бар м�дениет �шін еш �згеріссіз, ізсіз �тетін �леуметтік �з-
геріс жо�. Инновацияларды� �леуметтік �сері та�ырыбы1 �азіргі уа-
�ытта ерекше �зекті болып табылады. Белгілі бір �о
амда инновация 
іштей �алыптасты ма, диффузия н�тижесінде сырттан енді ме, ол жа
ы 
ма�ызды емес. �азіргі �о
ам динамикалы� �"рылым болып табылады, 

1 Вильям Огберн (Ogburn W. On Culture and Social Change: Selected Papers. Chicagо, 1964. 
P. 122) инновацияларды� �леуметтік �серлеріні� 3 негізгі т�рлерін атады:
– дисперсия, белгілі бір �нертабысты� немесе ашылымны� біржа�ты �сері;
– кейінгі, белгілі бір �нертабысты� немесе ашылымны� туынды �сері;
– конвергенция немесе бірнеше �нертабысты� бірнеше �серлеріні� бірігуі. 
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ол инновация
а жауап �атып, оларды адамзатты� �леуметтік, м�дени, 
т.б. салаларында �абылдау
а ж�не ме�геруге міндетті.

1.9.2. �леуметтік шиеленістер

=леуметтік шиеленістер — жеке адамдар, �леуметтік топтар, таптар 
арасында
ы �арама-�айшы м�дде, ма�сат, к�з�арас, идеологияларды� 
�а�ты
ысы. Пікірлер с�йкессіздігіні� аума
ына с�йкес шиеленістерді 
т"л
алы�, т"л
ааралы�, топаралы� шиеленістер деп жіктейді.

Топтараралы� шиеленіс ішкі мазм"ны бойынша рационалды ж�не 
эмоционалды болып б�лінеді. Рационалды шиеленіске саналы, іскер 
б�секелестікті �амтитын, ресурстарды �айта б�лу ж�не бас�аруды 
жетілдіру немесе �леуметтік �"рылымды жетілдіру жатады. Дегенмен, 
шиеленіс барысында, �а�ты
ыстар кезінде оны� м�шелеріні� бас�ын-
шылы� пи
ылдары к�бінесе, т"л
алы� шиеленістерге айналады. Соны-
мен бірге, шиеленісті� ал
аш�ы себебі "мытылады ж�не шиеленісті� 
м�шелері жекк�рушілік негізде �рекет жасайды. Б"ндай шиеленіс эмо-
ционалды деп аталады.

+ажетті шиеленіс — жеке адамдарды� бір уа�ытта екі �ажеттілігі-
не с�йкес туындайды, мысалы, олар �лкен топ ішінен бас�а топ �"ру 
немесе жеке адам бір уа�ытта, бір ма�сат к�здеген �зара б�секелес екі 
топ�а м�ше болуы м�мкін.

Сырт#ы ортамен шиеленіс. Кез келген �леуметтік шиеленісті шарт-
ты т�рде 3 т�рге б�луге болады: шиеленіс алдында
ы кезе�, шиеленіс 
�зі ж�не шиеленісті� шешімін табу кезе�і. Шиеленіс алдында
ы ке-
зе� — б"л шиеленісуші жа�тар бас�ыншылы� �рекет жасау
а шешім 
�абылдамай т"рып немесе шегінуге шешім �абылдамай т"рып �здеріні� 
ресурстарын ба
алайды.

Шиеленіс е� алдымен инцидент (келіспеушілік о�и
а) ар�ылы си-
патталады, я
ни, ба�таластарды� �леуметтік �згерістерге ба
ыттал
ан 
іс-�рекеттері. Б"л шиеленісті� белсенді, ма�ызды б�лігі.

Тікелей шиеленіс сатысында сыни меже бар, б$л кезде шиеленісуші 
жа#тар арасында�ы дау-жанжалды� шешімі табылмай, оларды� ара-
сында�ы #а#ты�ыс �рекеттер максималды к%шті шиеленіске дейін же-
теді. Б$л сыни межеден 'ткеннен кейін #арым-#атынаста #а#ты�ыс 
де�гейі т'мендейді, біра# шиеленісті жа�дай б$рын�ы де�гейде #алып 
#ояды, шиеленіс шешімі табылмайды, ол кез келген уа#ытта #айта 
ушы�уы м%мкін.

Шиеленісті� шешімін табуды� сырт�ы белгісі — инцидентті� то�-
тауы, біра� б"л шиеленісті� то�тауы болып табылмайды. Б"л шиелені-



1.9. �леуметтік �згерістер 53

суші жа�тарды� арасында
ы жанжалды �рекеттер то�та
анын білдіреді. 
Инцидентті� алдын алу — �ажет �рдіс, біра� шиеленісті то�татуды� 
шешімі болып табылмайды.

Шиеленістерді� барлы� т�рлеріне 4 сипаттама т�н: шиеленіс себеп-
тері (идеологиялы�, �арама-�айшы к�з�арас, �р алуан �леуметтік ж�не 
экономикалы� те�сіздікті� т�рлері, �леуметтік �"рылым элемент-
теріні� �арым-�атынасы), шиеленісті� �ткірлігі, шиеленісті� "за�ты
ы 
ж�не салдарлары1.

Шиеленісті� шешімін табу
а шиеленіс жа
дайыны� �згерісі н�ти-
жесінде 
ана �ол жеткізуге болады. Б"л �згерістер �р т�рлі формада бо-
луы м�мкін, біра� не
"рлым тиімдісі — шиеленісті� на�ты себебін табу 
болып табылады. �леуметтік шиеленіс �арсыластарды� ресурс к�зіні� 
таусылуы, �шінші жа�ты� араласуы, б�секелесті толы
ымен жою ар-
�ылы шешімін табуы м�мкін. Осы жа
дайларды� барлы
ында міндетті 
т�рде �а�ты
ыс жайттарыны� �згерісі орын табады.

1.9.3. �леуметтік *оз(алыстар

=леуметтік #оз�алыстар — �леуметтік м�дделер мен ма�саттар-
ды ж�зеге асыру
а ба
ыттал
ан "жымды� іс-�рекеттер (ж"мысшылар, 
"лт-азатты�, экологиялы�, �йелдер, жастар �оз
алыстары). �леуметтік 
�оз
алыстар мы�ты институционалды� м�ртебеге ие емес, оны� �"ра-
мында саны шектеулі жеке адамдар �амтылады, м�шелеріні� к�пшілігі 
�зара ты
ыз байланыспа
ан болып келеді. Егер �оз
алыс �о
ам м�ше-
лерінен �олдау
а ие болса, онда атал
ан �оз
алыс �леуметтік институт-
�а айналып, �о
амды� �мірді� ма�ызды элементіне айналады.

Егер адамдар шектеулі �леуметтік ж�йені� ішінде болса ж�не одан 
шы
а алмайтын �рі �згерте алмайтын болса, онда экспрессивті �леу-
меттік #оз�алыс пайда болады — не
"рлым ау�ымды адамдарды� 
�оз
алысы, олар �мір с�ріп отыр
ан �леуметтік шынды�ты� тартым-
сызды
ын ж�не терістігін т�сінеді, біра� оны емес, о
ан деген �з �а-
рым-�атынасын �згертуге тырысады2.

1 �рбір шиеленісте дезинтегративті, б"зушылы� с�ттермен �атар, интегративты ж�не оны� 
н�тижесін �орытындылайтын с�ттер болады. Біріншіге �аталды�пен, б"зушылы�пен си-
патталатын, �ант�гіске дейін апаратын, топ ішілік шиеленістерді туындататын, коопера-
цияларды� �алыпты �зектерін б"затын, топ м�шелеріні� назарын м�селелерге аударатын 
жа
даяттар, ал екіншіге �иын жа
дайдан жол табатын, м�селені� шешімін табу
а к�мекте-
сетін, топты� ынтыма�ты к�шейтетін, бас�а топтармен ода� �"ру
а к�мек к�рсететін, топ 
м�шелеріні� арасында т�сінісушілік туындататын жа
даяттарды жат�ызамыз. 
2 Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов и др. — Мн. Книж. Дом, 2003. 
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Утопиялы# #оз�алыстарды� идеологиясы к�бінесе, �айырымды, 
альтруистік, "жымды� адам �а
идаларына негізделген1.

Ал�ашында утопиялы# #оз�алыстарды� м%шелері #$р�ан ша�ын #ауым-
дасты#тар діни негізде болды (жалпы адамзатты# те�дікке негізделген 
ал�аш#ы христиандарды� к'з#арастары, шы�ыста�ы діни секталар ж�не 
т.б.). +азіргі заман�ы утопиялы# #оз�алыстар %немі за��а ба�ынушы, 
жа�а м�дени %лгілер мен р'лдерді� ауысуы ж�не «%лгілі» жа�а 'мір с%ру 
басымды#тарынан #ор#атын #о�ам м%шелері тарапынан #арсылы#тар�а 
кездеседі.

�о
амды� �мірді� жеке салаларын ж�не �о
амны� �"рылымын �з-
гертуге ба
ыттал
ан �о
амды� �оз
алыстар адамдарды� жеке �"�ы�та-
ры бар ж�не �арапайым адамдар �леуметтік институттар
а сыни пікір 
айта алатын ж�не к�пшілікті� �алауымен �згерте алатын м�мкіндіктері 
бол
ан жа
дайда 
ана м�мкін болады.

Реформаларды� #оз�алысына мысал ретінде аболиционистік #оз�алыс-
тарды (белгілі бір за��а тыйым салу), феминистік #оз�алыстарды (�йел-
дер те�дігі %шін), тыйым салушы #оз�алыстарды (анайы к'ріністер, атом 
электр станциясын салу) атау�а болады.

Революциялы� �оз
алыстар �мір с�ріп отыр
ан �леуметтік ж�йені 
�"лату
а, �ирату
а ж�не алды�
ысына �ара
анда ана
"рлым ерекше 
жа�а �леуметтік т�ртіп орнату
а "мтылады. �арсыласушы �оз
алыс-
тар — б"л белгілі бір адамдар тобыны� болып жат�ан �згерістерді о�-
шаулау
а немесе т�п-тамырымен �"рту
а "мтылуы. Б"ндай �оз
алыстар 
к�бінесе, реформалы� ж�не революциялы� �згерістермен "штасады. 
Мысал ретінде к�птеген �о
амдарда
ы оппозициялы� �оз
алыстарды 
атау
а болады.

Барлы� �леуметтік �оз
алыстар �з даму �рдісінде бірдей кезе�дер-
ден �теді: мазасызды�, к�шею, ресмилену, институционалдану.

Мазасызды# кезе�і. Адамдарда ерте�гі к�ніне деген сенімсіздік пайда 
болып, бірте-бірте �леуметтік �ділетсіздік сезімі �алыптасады немесе 
�о
амда
ы кейбір �згерістер к�нделікті �мір ыр
а
ын б"зып, адамдар-
да �леуметтік ортада
ы �з жа
дайыны� т"ра�сызды
ына байланысты 
�ор�ыныш сезімі �алыптасады, б"л �леуметтік мазасызды� кезе�і деп 
аталады.

К%шею кезе�і. Белгілі жа
дайларда ж�не ба�ытсызды� пен с�тсіздік 
себептерінде на�тылы �леуметтік субъектілер те�естіріледі, мазасыз-
ды� кезе�і �згереді, ал н�тижесінде белсенді �рекеттер к�шейеді.

1 Томас Мор �зіні� ата�ты «Утопиясын» жаз
аннан бері «утопия», «утопиялы�» с�здері 
на�ты уа�ытта
ы �о
амды білдірді, ол тек �ана адам санасында �мір с�реді. 
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Ресмилену кезе�і. Біршама дамы
ан ж�не �алыптас�ан �леуметтік 
�оз
алыс, ол бірте-бірте т�ртіптелген м�ртебелер мен р�лдерге айна-
лады, �алыптас�ан ережелер мен �алыптар дамиды, ж�йе ресмиленеді, 
я
ни, �леуметтік "йым де�гейіне жетеді. Б"л кезе�де �оз
алысты� бел-
сенділігін ж�не идеологиясын ж�йелейтін, оны� ай�ынды
ын ж�не 
на�тылы
ын �амтамасыз ететін адамдар пайда болады.

Институционалдану кезе�і. Барлы� "за� мерзімді �амтитын �оз
а-
лыстар
а т�н. �оз
алыс белгілі бір м�дени �лгілерде оны� м�шелеріні� 
�олдау д�ст�рлері мен м�дделерін �амти отырып кристалданады. Инс-
титуционалдану �леуметтік �оз
алыстар
а на�тылы� пен толы
а т�суге 
м�мкіндік жасайды.

+$лдырау кезе�і. Сырт�ы жа
дайларды�, ішкі к�штер �серімен ж�не 
ал
а �ойыл
ан ма�саттар
а �ол жеткізілгеннен кейін к�птеген �оз
а-
лыстар �"лдырайды ж�не �леуметтік институттар
а айналады (мыса-
лы, патшалы� Ресейдегі коммунистік �о
амны� дамуы).

�леуметтік �оз
алыстар пайда болады ж�не белгілі бір �леуметтік 
жа
дайларда дамиды, б"л жа
дайлар к�птеген адамдарды� �оз
алысты� 
негізгі ма�сатын б�лісетін �рекеттері н�тижесінде пайда болады.

�леуметтік �оз
алыстарды к�птеген елдерде т�бегейлі зерттеу н�ти-
желері к�рсеткендей, салыстырмалы �ана
аттанбаушылы�, �ділетсіздік 
пен м�ртебелік сенімсіздік, т.б. т"л
аларды іштей �леуметтік �оз
алыс-
тар
а �осылу
а м�жб�рлейді.

�леуметтік �оз
алыстарды� пайда болуына ж�не дамуына ы�пал 
ететін барлы� �леуметтік жа
дайларды �орыта келе, оларды� �алыпта-
суы ал
ышарттарын б�ліп к�рсетуге болады.

=леуметтік #оз�алыстарды америкалы# зерттеуші Д. Стокдейл1 
негізгі осындай 5 ал�ышарттарды б'ліп к'рсетті, оларды �леуметтік 
#оз�алыстарды� #алыптасуыны� #$рылымды# ал�ышарттары деп ата-
ды:

�леуметтік #ана�аттанбаушылы#; ●
#$рылымды# блокада (�леуметтік #$рылымда�ы кедергілер, олар  ●
�леуметтік #ана�аттанбаушылы##а ы#пал етеді);
#ана�аттанба�ан адамдарды� арасында�ы #атынастар мен байла- ●
ныстар;
$жымды# �рекеттер �леуметтік #ана�аттанбаушылы#ты �лсіре- ●
теді ж�не 'мір с%ру жа�дайларын жа#сартады дегенге сенімділік;
идеологияны� болуы, ол �леуметтік #оз�алыстарда�ы $жымды# �ре- ●
кеттерді а#тайды.

1 Stockdale J. The Society for the Study of Social Problems. Washington, 1970. P. 158–162.
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Осы атал�ан ал�ышарттар #о�амны� кейбір б'ліктерінде пайда бол-
�ан кезде �леуметтік #оз�алыстар мен о�ан ы#пал етуші $жымды# �ре-
кеттер туындайды.

1.9.4. �леуметтік �згерістер теориясы

=леуметтік 'згерістер теориясы ретінде #арастыру�а болатын к'пте-
ген �леуметтік теориялар бар, я�ни, �леуметтік 'згерістерді на#тылай-
тын, аны#тайтын ж�не болжайтын �леуметтік 'згерістер теориясы.

=леуметтік 'згерістер теориясыны� т$рпаттамасыны� жіктелуіні� 
бірін белгілі француз �леуметтанушысы Будон $сынды1, о�ан с�йкес тео-
риялар талдау де�гейіне, 'згерістер %рдісіні� #$рылымына с�йкес жікте-
леді.

Бірінші т%рге жататын теориялар #айталанбас ж�не ма�ызды %рдіс-
терді аны#тайды ж�не д�лелдейді. Б$ндай теориялар�а мысал ретінде 
�лемдік экономиканы� жа`андану %рдісі немесе $за# циклдар теориясы, 
я�ни, #о�амны� экономикалы# 'мірі 40–60 жыл ішінде тербеліске $шы-
райды, ол осы фаза�а байланысты 'ндіріс �дісі 'згереді, сонымен #атар, 
барлы# #о�ам #$рылымы 'згеріске $шырайды2.

Екінші т%рге жататын теориялар �леуметтік за�дарды� «себеп-сал-
дарын» аны#тайды. Б$л теорияларда �леуметтік 'мірдегі белгілі бір #$-
былыстар мен %рдістерді тікелей ай#ындаудан бас#а, осы #$былыстарды� 
себептерін на#тылы жа�дайда т%сіндіруге $мтылу ж�не жалпы за� жа-
сау�а $мтылыстарды #арастырылады.

Rшінші т%р теориясы болып жат#ан 'згерістерді� т%рін зерттейді. 
Мысалы, Т. Кунны� �ылыми революция теориясы бойынша �ылыми даму 
бірізді %ш кезе�ге б'лінеді:

«#алыпты �ылымны�» #ызмет етуі ж�не бірте-бірте ерекшелік- ●
терді�, т%сініксіз фактілерді�, тосын #$былыстарды� жина#та-
луы. Негізгі парадигма шегінде #осымша т%сіндіруші теорияларды� 
#алыптасуы;
революциялы# 'згерістер, я�ни, тосын #$былыстарды� жина#талып  ●
#алуы �серінен ескі парадигмаларды� жойылуы;
тосын #$былыстар�а т�уелсіз жа�а �ылыми парадигмаларды� пайда  ●
болуы ж�не институциализациялануы немесе пайда болуы, анома-
лиядан т�уелсіз.

1 Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. — М.: Аспект Пресс, 
1998.
2 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989.
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Б$л т%рге жататын теориялар 'згерістерге с�йкес #$рылымды# эле-
менттерді аны#тайды, біра# ол 'згерістерді� не т%рін, не себебін к'рсет-
пейді.

Т'ртінші т%рге жататын теорияларда �леуметтік 'згерістерді� се-
бебі мен факторлары #арастырылады. Т'ртінші т%р теорияларына мы-
сал ретінде К. Марксті� тарихи материализмі немесе М. Веберді� Батыс 
Еуропа�а т�н капитализмні� #алыптасу себептерін жат#ызу�а болады 
(Протестантты# этика ж�не капитализм рухы). =леуметтік 'згеріс-
терді� себептері мен факторларын зерттеу �р#ашан �леуметтік 'з-
герістер теориясыны� #алыптасуыны� басты ба�ыттарыны� бірі болып 
табылады ж�не бола бермек. М$ндай �леуметтік 'згерістер теориялары-
ны� �р т%рлілігі ж�не к'птігі �леуметтік 'згерістерді� (демографиялы# 
ж�не экологиялы# 'згерістер, урбанизация, �леуметтік мобильдік, элита-
ны� дамуы, м�дениет т.б.) салаларын зерттеумен т%сіндіруге болады, ал 
ол 'з алдына оны� жіктелуін к%рделендіреді.
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1. Американская социологическая мысль: тексты / Под ред. В.И. До-
бренькова. — М., 1994.

2. Андреев Ю.П., Коршевская Н.М., Костина Н.Б. Социальные ин-
ституты: содержание, функции, контроль. — Свердловск, 1989.

3. Арон А. Этапы развития социологической мысли. — М., 1992.
4. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциоло-

гия. — М., 1998.
5. Афанасьев Г., Глинский Я. Девиантное поведение и социальный 

контроль в условиях кризиса российского общества. — СПб., 1995.
6. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии 

XIX–XX вв. — М., 1995.
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7. Ерасов Б.С. Социальная культурология. — М., 1994.
8. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М., 1996.
9. Ионин Л.Г. Социология культуры: учебное пособие. — М., 1996.
10. Капитонов Э.А. Социология XX века. История и технология. — 

Ростов н/Д, 1996.
11. Коган Л.Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.
12. Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анали-

за. — М., 1996.
13. Лапин Н.И. Ценности социальных групп и кризис общества. — 

М., 1991.
14. Медушевский А.Н. История русской социологии. — М., 1993.
15. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.
16. Современная американская социология. — М., 1994.
17. Социальные отклонения / В.Н. Кудрявцев, С.В. Бородин, 

В.С. Нерсесянц и др. — М., 1989.
18. Социология / Под общ. ред. Э.В. Тадевосяна. — М., 1995.
19. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. — М., 1999.
20. Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996.
21. Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности. Социальная 

психология. — Л., 1979.

Рефераттар(а арнал(ан та*ырыптар

1. Г. Спенсерді� эволюционистік �леуметтануы.
2. Э. Дюркгеймні� �о
ам туралы теориялары.
3. М. Веберді� �леуметтанулы� �а
идалары.
4. Т. Парсонс �леуметтік ж�йе ж�не оны зерттеу �дістері туралы.
5. М�дениет ж�не оны� �о
ам дамуына �сері.
6. Т"л
аны� �ажеттілік-м�дделік сферасы: м�дде, м�дделік.
7. Билік �атынастары �леуметтік �атынастарды� ерекше т�рі ретінде.
8. Медицина �леуметтік институт ретінде ж�не Т. Парсонсты� тео-

риясы бойынша оны� �ызметтері.
9. �леуметтену �леуметтік ба�ылауды� �дісі ретінде.
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�айталау(а арнал(ан сDра*тар мен 

тапсырмалар

1. Этникалы� �ауымдасты�тарды пайда болу ретіне байланысты ор-
наластыры�ыз:

а) тайпа;
б) $лт;
в) отбасы;
г) рулы# #ауым;
д) ру;
е) халы#.
2. �о
амны� басты �леуметтік институттарын белгіле�із:
а) отбасы;
б) сауда;
в) дін;
г) #$#ы#;
д) білім.
3. �о
амда
ы �леуметтік ж�йе ж�не м�дениет ж�йесі бір-бірімен �а-

лай байланыс�ан:
а) автономиялы болып табылады;
б) біріншісіні� #$рамында екіншісі бар;
в) екіншісіні� #$рамында біріншісі бар;
г) бір-бірімен 'зара байланысты болып табылады.
4. �леуметтік ба�ылау �дісін к�рсеті�із:
а) о#ыту ар#ылы;
б) �леуметтену ар#ылы;
в) топты# #ысым ар#ылы;
г) м�жб%рлеу ар#ылы.
5. Келесі 
алымдарды� жаса
ан т"жырымдарын к�рсеті�із:
I.  К. Маркс; А — �леуметтік �рекет т$жырымдамасы;
II. Э. Дюркгейм; Б — �леуметтік факт т$жырымдамасы;
III. М. Вебер; В — тапты# шиеленіс т$жырымдамасы;
IV. О. Конт; Г — �леуметтік а�за т$жырымдамасы;
V.  Г. Спенсер; Д — позитивизм т$жырымдамасы.
I- _______II-_______III-_______IV-_______V-_______
6. Квазитоптар
а �айсысы жатады?
а) Страта.
б) Д�рісхана.
в) Тобыр.
г) =леуметтік ше�бер.
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7. @йымдар
а �ай сипаттама т�н емес?
а) Rлкен ж�не кіші.
б) Бюрократты#.
в) Біріншілік ж�не екіншілік.
г) Ресми ж�не бейресми.
8. Сол жа�та орналас�ан �рбір "
ым
а с�йкес о� жа�та
ы "
ымды 

белгіле�із:
I. Рухани м�дениетті� базалы� элементтерін к�рсеті�із. 
II. Рухани м�дениетті� �осымша элементтерін к�рсеті�із. 
а) �дет-
"рып; б) м�нер; в) этикет; г) мінездері; д) за�дар; е) кодекс.
I-________________________ II-_________________________
9. Прогресстік дифференциация ж�не шиеленіс "
ымдары сипат-

тайды:
а) �леуметтік 'згерістер де�гейлері;
б) �леуметтік 'згерістер тетігі (механизмі);
в) �леуметтік 'згерістер факторлары;
г) �леуметтік #оз�алыстар.
10. �ай "
ым �леуметтік м�ртебе "
ымымен не
"рлым аз байланыс-

ты:
а) «жазыл�ан р'л»;
б) «#олжеткізілген р'л»;
в) «р'лдер жиынты�ы»;
г) «р'лдік идентификация».
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Негізгі ��ымдар: д�рігер беделі, ауру, неке, #ауіп-#атер тобы, ерікті 
медициналы# са#тандыру, медициналы# к'мекке #ол жетімділік, са#-
тандырыл�андарды� м%ддесін #ор�ау, салауатты 'мір салты, денсаулы# 
са#тау, #о�амны� институционалды# де�гейі, т$р�ындарды� а#паратпен 
#амтылуы, мансап, медициналы# к'мек сапасы, мединалы# ж%йелер, ме-
дициналы# маркетинг, мединалы# са#тандыру, мониторинг, 'мір салты, 
#о�амды# денсаулы#, міндетті медициналы# са#тандыру, денсаулы# са#-
тау $йымдары, денсаулы# са#тау саласын бас#ару органдары, #о�амны� 
бірінші реттік де�гейі, а#ылы медициналы# #ызмет, нау#астар а�ымы, 
маманды# беделі, д�рігерді� р'лі, нау#асты� р'лі, отбасы, денсаулы# 
са#тау саласын бас#ару ж%йелері, денсаулы# са#тау саласыны� �леу-
меттік тиімділігі, �леуметтік #олдау, денсаулы# са#тауды� �леуметтік 
тиімділігі, �леуметтік-демографиялы# факторлар, �леуметтік-психоло-
гиялы# м�ртебе, �леуметтік маркетинг, д�рігерді� �леуметтік м�ртебесі, 
�леуметтік �сер, емдіу-алдын алу мекемені� �леуметтануы, медициналы# 
маманды#тарды� �леуметтануы, медициналы# #ызмет к'рсетуге с$ра-
ныс, стресс, нау#асты� #ана�аттандырылу жа�дайы, 'мір с%ру де�гейі, 
т�уекел немесе #ауіп-#атер факторлары, міндетті медициналы# са#тан-
дыруды� федералды# ж�не аума#ты# #оры, міндетті медициналы# са#-
тандыру ж%йесіні� субъектілері, жеке меншік денсаулы# са#тау саласы, 
д�рігерді� экономикалы# м�ртебесі.

2.1. МЕДИЦИНА �ЛЕУМЕТТАНУЫ �ЛЕУМЕТТАНУ 

ЫЛЫМДАРЫНЫ� САЛАСЫ РЕТІНДЕ

2.1.1. Медицина 4леуметтануы тарихы

Медицина �леуметтануыны� даму тарихын бірнеше кезе�ге б�луге 
болады.

1. Ерте кезе� (п�нні� пайда болуы) (ХVI–XIX ��.)
Медициналы� �леуметтануды� пайда болу кезе�ін т�рлі авторлар ме-

дицина мен денсаулы� са�тау саласыны� дамуыны� �р т�рлі кезе�дері-
не жат�ызады. Неміс 
алымы М. Susser (1962) пікірі бойынша, �о
амда
ы 
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денсаулы� са�тауды� орыны жайлы сараптама ал
аш рет есімі �йгілі, сая-
си экономика е�бектеріні� авторы W. Pettyді� «Саяси арифметика» (1960) 
ж"мысында к�рініс тап�ан. Профессор K. Winter медицина �леуметта-
нуын ХІХ 
асырды� ортасына жат�ызады, ал ке�ес авторлары И. В. Венг-
рова (1970) ж�не Ю. А. Шилинис (1986) �леуметтік медицинаны� бастауын 
Мак-Интайрды� (1895) есімімен байланыстырады.

2. +алыптасу кезе�і (ХХ �асырды� басы — Бірінші д%ниеж%зілік 
со�ыс)

ХХ 
. атты екі томды� жина
ы жары� к�рді, сонымен �атар, «Ме-
дициналы� �леуметтану» (1910) кітабы шы�ты. Медициналы� �леумет-
тануды� дамуына аса ма�ызды �лес �ос�ан A. Gotjanны� «�леуметтік 
патология» (1912) е�бегі болды, себебі, м"нда �леуметтік м�селе ретінде 
�арастыратын �азіргі кездегі ауруды� іргелі принициптері ж�не �зекті 
�а
идалары сипаттал
ан.

Осы кезе�де А�Ш-та �леуметтік-медициналы� ба
ытта
ы �леу-
меттік-статистикалы� ж"мыстар ж�ргізілді, я
ни, байланысын, мыса-
лы, �о
ам денсаулы
ыны� к�рсеткіштерін экономикалы� динамикамен 
ж�не �леуметтік теориямен байланысты т�уелділікті� пайда болуын 
т�сіндіретін �дерістер к�рініс тапты.

Ресейде �леуметтануды� �діс-т�сілдері мен теориялары ХХ 
асырды� 
басында медицина саласында �олданыла баста
ан болатын. Б"л жер-
де 1909 жылдан бастап В. М. Бехтерев атында
ы Психоневрологиялы� 
институтында �леуметтану п�ніні� ж�ргізілгендігін атап �ту жеткілікті. 
1913 жылы З. Г. Френкель ал
аш рет Ресейде �азіргі алдын алу медицина 
Академиясында �леуметтік гигиена кафедрасын ашты.

3. +$рылу кезе�і (ХХ �. 20–40-жж.; Бірінші ж�не Екінші д%ниеж%зілік 
со�ыстар аралы�ы)

Батыста медицина �леуметтануыны� пайда болуыны�1 ресми 
мезгілі, @лыбританияда
ы H. Sigerist-ті� іргелі ж"мысыны� шы
уы-
мен, я
ни, 1923 жылы деп саналады.

1 М. Susser медицинада
ы �леуметтік сараптамаларды� ж�ргізіле бастауын ХХ 
асырды� 
жиырмасыншы жылдарына, дамуын отызыншы жылдар
а с�йкестендіреді ж�не ке-
лесідей 
ылыми ж"мыстарды ал
а тартады: B. Stern «Social Factors in Medical Progress», 
(1941) ж�не L. Henderson «Д�рігер ж�не нау�ас �леуметтік ж�йе ретінде», (1935). 
Кейінірек R. Pharis бен W. Dunhan шизофрениямен ауырып аурухана
а жат�ызыл
ан 
нау�астарды� �леуметтік жа
дайларын зерттеді («�ала аудандарында
ы психикалы� 
б"зылыстар», 1939). Ал H. Howland шизофрениямен ауыр
ан нау�астарды� психиат-
риялы� аурухана б�лмелеріндегі �зара �арым-�атынастарын сипаттады («Psychiatry», 
1938, 1939). Зерттеулерде шизофрениямен ауыратындар ж�не �алалы� т"р
ындарды� 
территориялы� дифференциациясынны� �леуметтік �рдістеріні� арасында байланыс 
бар екені аны�талды. 
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1929 жыл
а дейін Отанды� зерттеушілер ірі �алаларда
ы (М�скеу, 
Ленинград, Рига, Харьковте), �азіргі кезді� �зінде де �зекті м�селе-
лерді� біріне айнал
ан маск�немдік, психикалы� ауыт�улар, же�іл 
ж�ріске салыну немесе жез�кшелік, т.б. жайттар
а ке� к�лемді зерттеу-
лер ж�ргізген.

4. Медицина �леуметтануыны� жеке п�н ретіндегі даму кезе�і (ХХ �. 
50–80 жж.)

Екінші д�ниеж�зілік со
ыстан кейін медицина �леуметтануы 
ы-
лымдар арасында �зіндік жеке дара сала ретінде �алыптасты: м�селе-
лерді зерттеуге медицина �леуметтенуымен айналысушы д�рігерлерден 
бас�а арнайы мамандандырыл
ан �леуметтанушылар да �осылды. ХХ 
. 
50 жж. А�Ш, @лыбритания, Германия ж�не бас�а да елдерде медици-
налы�-�леуметтанулы� т�сінік р�лі ж�не медицина орны, денсаулы� 
са�тау ж�йелері, �азіргі заман
ы �леуметтік-экономикалы� жа
дайда
ы 
нау�асты� ж�не медициналы� �ызметкерлер �шін �леуметтік білімні� 
�ажеттілігіні� т"ра�ты �дістері �алыптас�ан1.

А�Ш-та
ы медицина �леуметтануы дамуында
ы �те ма�ызды, шы-
найы кезе�і ХХ 
. 50 жж. ортасы болып саналады. Холлингсхед пен Ред-
дихті� нью-хевенстік зерттеулеріне психикалы� ауруларды� �леуметтік 
таралуына басымды� к�рсететін психиатриялы� материалдар негіз 
бол
ан. Нью-хевенстік зерттеулерде А�Ш-та ке� тарал
ан дамушы 
к�з�арасты� ма�ызды белгісі — на�ты медициналы�-�леуметтанулы� 
м�селелер мен академиялы� (университеттік) теориялы� �леуметтану-
ды� ты
ыз байланысы аны�тал
ан.

А�Ш ж�не @лыбританияда �леуметтік-эпидемиологиялы� ж�не 
�леуметтік-медициналы� зерттеулерді� бірнешеуі ашыл
ан, оларды� 
негізгі ма�саты — �леуметтануда
ы, �леуметтік психологияда
ы, �леу-
меттік медицинада
ы негізгі теориялы� модельдерді� �орытындыла-
рын верификациялау болып табылады.

Денсаулы� пен ауруды �леуметтік-медициналы� т"р
ыдан пайым-
дау, заманауи к�з�арастар
а сай медицина �леуметтануы п�нін б�ліп 
шы
арды. Осындай п�н мазм"нында популяция денсаулы
ыны� �леу-
меттік детерминациясын, о
ан �сер ететін �леуметтік �рдістер мен инс-
1 Медицина �леуметтануы 
алымдарды� к�з�арасы бойынша �леуметтану 
ылымыны� бір 
б�лігі ж�не медицина 
ылымыны� б�лігі ретінде, я
ни, медицина мен �леуметтану 
ылым-
дарыны� �иылыс�ан жеріндегі туында
ан 
ылым ретінде �арастырылды. �дебиетте б"л 
маманды�ты� бірнеше атауы болды: денсаулы� ж�не ауруды� �леуметтануы, денсаулы� 
ж�не медицина �леуметтануы, медицина �леуметтануы, медицинада
ы �леуметтану, ден-
саулы� са�тау �леуметтануы, �леуметтік медицина, �леуметтік эпидемиология. К�птеген 
пікірталастар н�тижесінде б"л 
ылыми ба
ыт �з атауына ие болды, я
ни, «медицина �леу-
меттануы».
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титуттарды�, �леуметтік "йым т�рі ретіндегі денсаулы� са�тау ж�йесін 
�ос�анда
ы �леуметтік ай�ындалуы к�рініс табады.

5. �ылымны� заманауи жа�дайы (ХХ �. 80-ші жылдарынан бастап 
#азіргі уа#ыт#а дейін)

�азіргі заман
ы Батыс медициналы� �леуметтануы жа_анды� тео-
риялы� �орытындыларды �арастырмау
а "мтылады. �азіргі заман-

ы медицина �леуметтануында �о
ам �міріні� не
"рлым тере� ж�не 
орта� за�дылы�тарын танып-білу ма�саты �ойылмайды. Б"л �з ал-
дына медицина �леуметтануыны� зерттеу нысаны болып нау�ас, 
д�рігер, медбикелерді� ж"мыстарыны� ерекшеліктері �арастырылуы-
на �келді.

�азіргі кездегі медицина �леуметтануында теориялы� концеп-
цияларды� жетіспеушілігі бай�алады1. К�п жа
дайларды� шартты 
т�рде �алыптасуы �азіргі кездегі постиндустриалды �о
амда
ы �деріс-
тер, медициналы�-�леуметтік технологияларды� �ар�ынды дамуына 
�келді. ?ылыми, �азіргі заман
ы жо
ары технологиялар
а негізделген 
�ндірістік т�рдегі емдіу-диагностикалы� ж�не алдын алу кешендерi �з 
ж"мыстарын ж�зеге асыру �рдісіне к�птеген миллионда
ан адамдарды 
тартуда. Б"л ауру ж�не денсаулы� туралы адамдарды� к�з�арастары 
мен іс-�рекеттерінде т�бегейлі �згерістерге �келді, олар б"рын
ы тео-
риялы� �а
идалар
а с�йкес келмейді.

Медицина �леуметтанушылары негізгі к�ш-жігерлерін �леуметтік 
�згерістерді� таби
атына ж�не медициналы�, "йымдастырушылы� 
�ызметті� шынайы �лгілеріні� �"рылымын, денсаулы� са�тау меке-
месі мен органы ретінде, сонымен �атар, жеке адамдарды� �рекеттерін 
аны�тау
а ба
ыттайды.

2.1.2. Отанды* медицина 4леуметтануыны' даму 

ерекшеліктері

Е� ал
аш�ы медицина �леуметтануы аны�тамаларыны� бірін 
Н. Добронравов (1924) "сын
ан. Оны� пайымы бойынша, медицина 
�леуметтануы — денсаулы�пен, аурумен, медициналы� �ызмет к�рсе-
тумен, сонымен �атар, �леуметтік даму
а �сер етер е�бекке жарамды 

1 V. Olesen (1968) медициналы� �леуметтану аума
ында туында
ан м�селелер т��ірегін-
дегі келесідей концепцияларды атап �тті: стресс, �леуметтену, біліктілік, �леуметтік "йым 
ж�йесі, доминанттылы�, нау�асты� р�лі ж�не т�ртібі, студенттерді� медициналы�, �леу-
меттік, экономикалы� м�дениеті, �леуметтік ж�йені� мінездік к�рінісі, девианттылы�. 
Ол �леуметтік "йымдар теориясын, стресті, нау�асты� �рекетін «орта де�гей теориясына» 
жат�ызады. 
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т"р
ындар денсаулы
ына байланысты �леуметтік м�селелерді зерттеп, 
танитын �леуметтану саласы болып табылады. Денсаулы� са�тау мен 
медицина �леуметтануыны� ма�сатын аны�тай отырып, А. М. Ано-
хин медицина �леуметтануы — нау�астарды� алдын алу, емдеу ж�не 
�леуметтік-е�бектік сауы�тыру т"р
ысынан сауы�тыру шараларыны� 
�леуметтік аспектілерін �арастыратын денсаулы� са�тау саласы болып 
табылады. Ол нау�асты� д�рігермен, медбикелермен, бас�а да адамдар-
мен ж�не "йымдармен �леуметтік �арым-�атынастарыны� ерекшелік-
терін, �леуметтік факторларды� денсаулы��а �серін, соны� ішіндегі 
психикалы� факторларды зерделеп таниды.

Отанды# �леуметтануда 1960 жылды� ортасына дейін �леуметтік-
гигиеналы# зерттеулер то#татыл�анымен, ал �ылыми п�нні� 'зі ша-
шыра�#ы т%рде «денсаулы# са#тау $йымы» т%рінде 'мір с%ріп, осы 
кезе� аралы�ында ке�естік денсаулы# са#тау саласыны� теориялы# ж�не 
т�жірибелік жетістіктерін �лем #ауымдасты�ы мойында�ан болатын. 
1959 ж. Миланда (Италия) «+о�ам ж�не �леуметтану» атты IV =лемдік 
�леуметтанулы# конгрессте т$��ыш рет медицина �леуметтануы сек-
циясы $йымдастырылып, оны� т'ра�асы болып КСРО �А корреспондент 
м%шесі, «Денсаулы# ж�не �леуметтік жа�дай» атты баяндамасын $сын-
�ан Н. И. Гращенков т'ра�а болып та�айындалды.

1960-шы жылдары �леуметтік гигиенаны� ресми т�рде �айта �рлеуі 
на�ты �леуметтану п�ніні� мойындалуымен �атар ж�рді. ХХ 
. 60–70 
жылдарыны� со�ында елде медициналы�-�леуметтік ж�не медицина-
лы�-�леуметтанулы� м�селелерді белсенді зерттеу басталды. Медици-
на �леуметтануы саласында іргелі теориялы� ж"мыстар мен зерттеулер 
ж�зеге асырылды (Ю. П. Лисицын, Г. И. Царегородцов, Е. М. Изуткин, 
И. В. Давыдовский, В. П. Петленко, Г. Х. Шингаров ж�не т.б.).

Жалпылай ал
анда �арастырылды:
медицинаны� �леуметтік м�селелері; ●
медицинада
ы �леуметтік ж�не биологиялы� факторларды� �зара  ●
ара�атынасы мен р�лі1;
�леуметтік гигиенаны� р�лі мен орны; ●
буржуазиялы� медицина �леуметтануы мен �леуметтік гигиена
а  ●
сыни к�з�арас;
медицинаны� философиялы� м�селелері; ●
диалектикалы� материализм ж�не медицина; ●
халы� денсаулы
ы ж�не �леуметтану. ●

1 Ол уа�ытта «Медицина �леуметтануы» атауы маманды� негізінде енгізілмеген болатын. 
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�азіргі кездегі медицина �леуметтануыны� дамуын 2 кезе�ге б�луге 
болады. Бірінші кезе�де отанды� медицина �леуметтануыны� 
ылыми 
зерттеулері �леуметтік-экономикалы� парадигмалар негізінде �алып-
тасты. Б"л кезе�де медициналы� мекемелер �ызметіні� �леуметтік-
экономикалы� факторларына ж�не ел т"р
ындарыны� денсаулы
ына 
экономикалы� салдарлар мен �"былыстарды� �серіне баса назар ау-
дарылды, сонымен �атар, т�рлі елдердегі денсаулы� са�тау ж�йелеріне 
салыстырмалы талдаулар жасалды1. Осы кезе�де ж�зеге асырыл
ан ме-
дицинада
ы ж�не денсаулы� са�тау саласында
ы �рдістерді сипаттауда 
�леуметтік-экономикалы� т�сілдер бір�атар шынайы �леуметтік-эко-
номикалы�, теориялы�-�дістемелік �а
идаларды� �алыптасуына, ме-
дицина саласында
ы (жеке мердігерлік, мердігерлік "жымдарда кіші 
ж�не орта де�гейлі медициналы� �ызметкерлерді� ж"мыстарын "йым-
дастыру т�рлері, денсаулы� са�тау саласында
ы шаруашылы� меха-
низм) жа�а технологиялар
а негіз болды.

Келесі кезе�де, ресейлік медицина �леуметтануыны� 
ылыми ба-

ытыны� та
ы бір негізі �аланды — ол денсаулы� са�тау саласында
ы 
�леуметтік маркетинг болып табылады. Денсаулы� са�тау ж�не меди-
цина салалары тек статистикалы� т"р
ыдан 
ана емес, сонымен �атар, 
�леуметтік �діс-т�сілдемелер ар�ылы да зерттеле басталды — я
ни, 
�леуметтік �рекет т"р
ысында �арастырылды. Ол �з алдына, ма�сат-
ты т�рде медициналы�-�леуметтанулы� ж�йелер мен �леуметтік �рдіс-
терді к�здей отырып, денсаулы� са�тау саласында
ы �зекті м�селелерді 
зерттеуге септігін тигізді. Жина�тал
ан ке� к�лемді эмпирикалы� ме-
дициналы�-�леуметтанулы� м�ліметтер салыстырмалы зерттеулерді� 
сенімді базасына айналды ж�не ресейлік денсаулы� са�тау саласы 
трансформациясы �рдісіні� на�ты за�дылы�тарын тере�ірек т�сінуге 
м�мкіндік берді.

Заманауи отанды� медицина �леуметтануыны� даму кезе�і, ал-
ды�
ы кезе�дегі теориялы�-�дістемелік жетістіктерді �олдана отырып, 
��делген 
ылыми д�ст�рлерді са�тайды ж�не осыны� негізінде жа�а 
теориялы� ба
ыттарды �алыптастырады.
1 Атал
ан ба
ытты� р�сімделуіне Ресейді� медицина �леуметтануында ХХ 
асырды� 60–
90 жылдары жеке 
ылыми ба
ыт ретінде �алыптасты. Ол экономикалы�-�леуметтік ба
ыт-
та Новосібір �аласыны� экономикалы� �леуметтану мектебінде дамыды. Оны� к�шбас-
шысы академик И. Заславская болды (даму жолында Р?А академигі А. Г. Аганбегян зор 
е�бек сі�ірді). Медицина �леуметтануыны� келесі мектебі М�скеу �аласында ашылды, ол 
жерде еуропалы� ж�не американды� �леуметтік ойлар мен жетістіктер басты орында бол-
ды. Ол Ресейді� 
ылыми �о
амына классикалы� ж�не заманауи ойларды трансляциялау
а, 
�лемдік �леуметтануды интеграциялау
а, плюрализмні� теориялы� ж�не �дістемелік �ам-
тамасыз етілуін ба�ылау
а зор ы�пал етті. 
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2.1.3. Медицина(а ж4не денсаулы* са*тау саласына 

4леуметтік-медициналы* тDр(ыдан к�з*арас

�азіргі �лемдегі медицина (соны� ішінде, денсаулы� са�тау саласы) 
адам �шін ма�ызды сала ретінде экономика мен саясат�а �ара
анда �атты 
�сер етеді. Денсаулы�ты �ор
ау ж�йесі тек жеке адам
а 
ана емес, жалпы 
�о
ам
а да �сер етеді. �леуметтік ж�йедегі медицинаны�, медициналы� 
т�жірибені� ж�не денсаулы� са�тау салысыны� р�лін т�сіне отырып, 
денсаулы� са�тау саласыны� медициналы�-�леуметтік, экономикалы�, 
саяси м�селелері, т.б. медицина �леуметтануында �з орындарын тапты.

Медицина �леуметтануы �о
амды� денсаулы� жа
дайын ж�не �леу-
меттік-экономикалы� факторлар
а т�уелді медициналы� к�мек беру 
"йымдарын макро ж�не микроде�гейлерде зерделейді, медицинаны 
�леуметтік институт ретінде, сонымен �атар, �леуметтік аспектілерді 
�олдана отырып бірт"тас �леуметтік ж�йені� ішіндегі �осымша ж�йе 
ретінде �арастырады.

Ауруларды� алдын алу, денсаулы� пен ж"мыс�а жарамдылы�ты 
�ор
ау ж�не к�шейту �шін, азаматтарды� �мір жасын "зарту �шін �о-
сымша �леуметтік-психологиялы� шараларды ойластыру ма�сатында 
�леуметтік т�сілдерді �олдана отырып медицина �леуметтануы мына-
ларды зерттейді:

�о
ам �міріндегі денсаулы�ты �ор
ау ж�йесіні� орны мен р�лі; ●
�о
амны� �р т�рлі топтарына, жалпы �о
ам денсаулы
ына ж�не  ●
медициналы� к�мек "йымдарына �леуметтік-экономикалы� фак-
торларды� �серін к�рсету;
денсаулы� са�тау саласында, оны� институттарында ж�не меди- ●
цинада ж�зеге асатын �леуметтік �рдістерді� �ызмет етуі ж�не да-
муын �арастыру.

Осыны� негізінде медицина �леуметтануы:
медицинаны� �ызметін тек аурудан арылту немесе физикалы�  ●
ауырсынуларды басу мен м�гедектерге к�мек к�рсету т�рінде 
ана 
емес, жалпы барлы� �о
ам м�шелеріні� �ажеттіліктеріне сай �леу-
меттік к�мекті ж�зеге асыратын �ызмет ретінде �арастырады;
ауруды� ы�тималды
ы ж�не оны емдеу шараларын �леуметтік,  ●
м�дени, психологиялы� ж�не т.б. факторларды ескере отырып �а-
растырады;
денсаулы�ты �ор
ау саласында
ы �леуметтену �рдісін �леуметтік  ●
т"р
ыда зерттей отырып, денсаулы� пен ауру
а деген д�рігер мен 
нау�асты�, жеке ж�не �о
амды� �атынастарды� арасында
ы ара-
�атынасты зерттейді;
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�леуметтік �діс-т�сілдерді �олдана ж�не �леуметтік-экономи- ●
калы� факторларды ескере отырып �о
амды� денсаулы� пен 
медициналы� к�мек беруді "йымдастыру жа
дайына сараптама 
ж�ргізеді;
ауру мен адам денсаулы
ы салаларына �сер ететін �леуметтік �ре- ●
кет ж�не �леуметтік институттарды� �зара �рекет ету механизм-
дерін (топ, �леуметтік м�ртебе, міндеттер, �"ндылы�тар, норма-
лар мен санкциялар ж�не т.б.) зерделейді.

2.2. МЕДИЦИНА �ЛЕУМЕТТАНУЫ П�НІ Ж�НЕ 

МІНДЕТТЕРІ

2.2.1. Денсаулы* ж4не ауру

Адам денсаулы
ы ауру сия�ты орташа �леуметтік �"былыс, ол �ор-
ша
ан орта факторларыны� �серіндегі биологиялы� ж�не �леуметтік 
сапаларды� �йлесімді бірлігін �зіне �йлестіріп біріктіреді.

Денсаулы� жеке ж�не �о
амды� болып б�лінеді (денсаулы� �оры, 
денсаулы� м�мкіндігі, "лт денсаулы
ы). Адам денсаулы
ы биологиялы� 
негізге ие, я
ни, адам а
засыны� тіршілік ету �рдісі таби
и �"былыс. 
Жеке адамны� денсаулы
ы �о
амды� денсаулы�ты� элементарлы «б�л-
шегі» болып табылады, ол белгілі бір аума�та, т�рлі айма�тарда �мір 
с�ретін жасты�, жынысты�, �леуметтік, к�сіптік топтарды� денсаулы� 
к�рсеткіштеріне негізделген.

�о
амды� денсаулы� — ел, мемлекет, �о
амны� де�гейін сипаттай-
тын макроэкономикалы� "
ым болып табылады. Ол адамдар �ауым-
дасты
ыны� к�рделі �леуметтік-биологиялы� жа
дайын к�рсетеді. 
�о
амды� денсаулы� "лтты� байлы�, �о
амды� т"тыну, білім де�гейі, 
�мір сапасы, т.б. сия�ты ай�ын �"былыс. Ол жеке адамны� денсау-
лы
ыны� сипаттамасы ж�не белгілеріні� жиынты
ы 
ана емес, ол со-
нымен �атар, сол �леуметтік а
заны� �ажетті б�лігі ететін �леуметтік 
экономикалы� �асиеттерді� интеграциясы, я
ни, �о
ам
а т�н.

�о
амды� денсаулы� — �о
амны� �рбір м�шесіні� жеке �мір с�ру 
барысында �ол жеткізетін денсаулы
ыны� максимальды де�гейі ж�не 
жеке �міріні� максимальды �мір с�ру "за�ты
ыны� шы
армашылы� 
ж"мыс�а �абілеттілік де�гейі. �о
амды� денсаулы� к�рсеткіштері 
б�кіл �о
амны� �леуметтік ж�йе ретінде �мірге �абілеттілігін, оны� 
�леуметтік-экономикалы� дамуын, таби
и ресурстарды тиімді �олдану 
мен таби
и ж�не �леуметтік ортаны� тепе-те�дігін сипаттайды.
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Денсаулы� �леуметтік-психикалы� �"былыс ретінде екі жа�ты си-
пат�а ие.

Біріншіден, денсаулы� — б"л таби
и, абсолютті ж�не ауыспалы 
игілік, ол �"ндылы�тарды� ішінде жо
ары иерархиялы� сатыда т"ра-
ды ж�не барлы� адамдар �шін ма�ызды. Денсаулы��а деген б"ндай 
к�з�арас е� жо
ары игілік ретінде �з мазм"ны бойынша мы�жылды� 
д�ст�рлерге ие. Денсаулы�ты� �сері адамдар �рекетіні� барлы� салала-
рына �сер етеді. Адамдарды� к�п�ырлы �мірлік �"былыстарыны� то-
лы�ты
ы ж�не �ар�ындылы
ы тікелей адамны� денсаулы� «сапасына» 
т�уелді. Физикалы� ж�не психикалы� жо
ары �леуеті адамны� толы�-
�анды �міріні� кепілі болып табылады.

Екіншіден, денсаулы� экономикалы� е�бек факторыны� �"рамдас 
б�лігі болып табылады. Ол е�бекке �абілеттілік �орыны� к�рсеткіші, 
о
ан е�бек �німділігі ж�не барлы� �ажеттіліктерді �ана
аттандыру 
де�гейі т�уелді.

Денсаулы� ар�ылы е�бекке тартылу ж�не оны материалды� �л-ау-
�ат к�зі ретінде �олдану ай�ындалады. Осы аса ма�ызды �леуметтік 
міндеттерді ж�зеге асыру адамдарды� денсаулы
ын �ор
ау ж�не к�-
шейту �ажеттілігіні� ал
ышарты болып табылады1.

Денсаулы#ты ма�ызды $�ым ретінде #арастыру ба�ыты ма�ызды, ол 
«сау» ж�не «нау#ас», «дені сау» $�ымдарын аны#тайды, б$л $�ымдар ме-
дициналы# т�жірибеде жиі #олданылады, тым %стірт, біра# т$рмысты# 
де�гейде денсаулы# пен нау#асты#, нау#асты# жа�дай, к'�іл-к%й, хал-
жа�дай, сезім, т.б. #абылдау�а #олданылады. Дені сау болу физикалы# 
ж�не рухани к%штерді� толы##андылы�ын сезінуді, субъективті ша�ым-
дарды� болмауын білдіреді.

Денсаулы� жа
дайыны� �згеруі туралы функционалды� к�з�арас-
ты� к�пт�рлілігі денсаулы�ты жеке адамны� �зіне т�н биологиялы� 
ж�не �леуметтік �ызметтерін толы��анды ат�ару м�мкіндіктерін, 
�сіресе, �о
амды� пайдалы �рекет м�мкіндіктерін аны�тайды. Осы 
к�з�арас�а байланысты «дені сау адам» "
ымы пайда болды, оны� 

1 Адамны� бас�а �"�ы�тарына �ара
анда, денсаулы��а �"�ы�ты болуы со�
ы кездері 
ана 
�р елді� Конституцияларында �арастырыла баста
ан. Халы�аралы� д�режеде адамны� 
денсаулы��а �"�ы�ты болуы 1948 жылы мойындал
ан. На�тылы айтса�, ол тек �ана жедел 
медициналы� ж�рдем алуына толы�тай �"�ы
ы бар деген с�з. Адамны� �"�ы�тарыны� 
жалпы Декларациясынын 25-бабында мынадай ереже бекітілген: «�р адам соншалы�ты 
�мір с�ру де�гейіне �"�ы
ы бар, я
ни, оны� ішіне тама�тану, киіну, т"р
ын �й, медици-
налы� к�тім, �леуметтік �амсыздандыру жатады ж�не ол оны� денсаулы
ы мен отба-
сы м�шелеріні� толы��анды �мір с�руіне зор ы�пал етуі керек. Ресей Федерациясыны� 
Конституциясы азаматты� �"�ы�ты� денсаулы� са�тау ж�не медициналы� к�мек к�рсету 
�"�ы�тарын енгізді — 41-бап. 
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мазм"ны — адам а
засында патологиялы� �згерістер бар, біра� б"л �з-
герістер адамны� к��іл к�йі мен ж"мыс�а �абілеттілігіне �сер етпейді.

Адамны� психо�леуметтік денсаулы
ын физикалы� денсаулы� сия�-
ты адамны� �міріні� "за�ты
ы динамикасымен байланысты �арастыру 
�ажет. Ол к�бінесе, физиологиялы�, жасты� циклдар
а т�уелді, себебі 
а
за олардан �теді. Кез келген а
заны�, �сіресе, адам а
засыны� �ор-
ша
ан ортамен �зара �рекеті салыстырмалы т�рде белсенді, я
ни, реак-
тивті емес, ал денсаулы� осындай �зара �рекеттесулерді �амтамасыз 
етуі тиіс.

Хронобиология ж�не хрономедицинада ауру т�рлерін зерттеудегі 
негізгі м�селе — а
заны� биологиялы� ыр
а�тарыны� с�йкестігі б"зы-
луы, белгілі бір уа�ыт аралы
ында �тетін �мір с�ру �рдістері мен реакия-
ларды� сырт�ы орталы� таби
ат �"былыстары кезе�дері, циклдар, т.б. 
�серінен �ар�ыны б"зылуы, я
ни, дисхроноз. Ауру тек физиологиялы�, 
соматикалы� б"зылулар
а 
ана �келмейді, сонымен �атар, психикалы�, 
�леуметтік, е�бек, адамгершілік ж�не т.б. б"зылулар
а, я
ни, б�кіл �мір 
салаларыны� б"зылуына �келеді, оларды ай�ындау — �те �иын міндет 
болып табылады.

Мысалы, 'нерк�сіп басшылы�ыны� пікірі бойынша кез келген ауру ж$-
мысшыны� 'з #ызметтерін толы# ат#ара алмауы, ал нау#асты� отбасы 
пікірі бойынша ауру дегеніміз — нау#асты� немесе оны� отбасы м%ше-
леріні� іс-�рекеттерінде 'згеріс пайда болуы, патологты� пікірі бойынша 
ауру — 'мір с%руді #амтамасыз ететін %рдістерді� б$зылуы ж�не т.б.

Азаматтарды� денсаулы
ын �ор
ау ж�не жа�сарту ж�йесіні� �ыз-
меті медицина ж�не фармация салаларыны� шекарасынан асып кетеді. 
Адамны� денсаулы
ы �шін экологиялы� �ауіпсіз тіршілік ету ортасы, 
е�бек ету жа
дайы, т"рмыс ж�не демалыс, сонымен �атар, д"рыс та-
ма�тану сипаты, �орша
ан ортамен, �о
аммен, мемлекетпен �арым-
�атынас жасауда
ы �леуметтік-психологиялы� ахуал т.б. негізгі р�л 
ат�арады.

2.2.2. Ауруды' 4леуметтік-м4дени факторлары

Ауруды� �леуметтік-демографиялы� факторлары адамны� жынысы, 
жасы ж�не отбасылы� жа
дайын �амтиды.

Жынысты# р'лдер алдымен биологиялы� жа
ынан ай�ындалады 
ж�не атал
ан м�дениеттегі ал
аш�ы е�бек б�лінісімен байланысты. 
Осы
ан байланысты �рбір жыныс �шін �зіндік ауру �"рылымы т�н.

+азірзі заманда батысты# т%рге жататын �йелдерге к'бінесе невро-
тикалы#, депрессия ж�не инволюциялы# б$зылыстар т�н болса, ал ерлер 
%шін психопатиялы# ше�берді� б$зылуы, маск%немдік ж�не маск%немдік 



2.2. Медицина �леуметтануы п�ні ж�не міндеттері 71

психоз жиі кездессе, ерлер 'те жиі миокардия инфарктісіне, ас#азан жа-
расына, сонымен #атар, ерлер жазатайым о#ыс жа�дайлар�а жиі $шы-
райды.

Адамны� психикалы� денсаулы
ы мен отбасылы� жа
дайы арасын-
да ты
ыз байланыс пен �атынас орна
ан, ол адамны� жынысымен де 
ай�ындалады. Психикалы� денсаулы�ты� е� жо
ары де�гейі алдымен 
некеде т"р
ан ерлерде, одан кейін еш�ашан некеде т"рма
ан �йелдерде, 
одан кейін некеде т"р
ан �йелдерде белгіленген. Е� т�менгі психика-
лы� денсаулы� де�гейі жал
ызбасты ерлерде, ажырас�ан ж�не жесір 
�ал
ан �йелдерде бай�алады. Денсаулы� психологиясы к�з�арасы бо-
йынша �азіргі �о
амда
ы �йел р�лі д�ст�рлі медициналы� білім мен 
біліктілікті� са�таушысы ретінде аны�талады. Медициналы� к�мек 
пен ке�ес �шін е� жиі мамандар
а ж�гінетіндерді� негізгі к�зі — жасы 
"л
ай
ан �йелдер болып табылады.

Жеке адамны� ал
аш�ы биологиялы� сипаты жас болып табыла-
ды. Д�ст�рлі �о
амдарда адамдар жасы "л
ай
ан адамдар ережеге с�й-
кес не
"рлым жо
ары �леуметтік-м�ртебелік позиция
а ие. �серлерді� 
к�пт�рлілігі ж�не к�птектілігі адамны� жасы мен денсаулы
ыны� бай-
ланысын аны�тауды �иындатады.

Адамны� жасымен 'зарабайланыстылы# �рбір денсаулы#ты зерттеу-
дегі ж$мысында кездеседі. К'бінесе, нашар ж%йке-психикалы# денсаулы# 
25–35 жаста�ы ерлер тобында ж�не 45–55 жаста�ы �йелдер тобында 
к'рініс береді. Ресейлік популяцияда адамны� денсаулы�ы жасы $л�ая т%с-
кен сайын нашарлайды, ал американды# популяцияда со��ы онжылды#-
та б$ндай #$былыс бай#алмайды. [ндірістік та�дауларда ж%йелі т%рде 
адамны� жасы мен денсаулы�ыны� парадоксальды байланысы ай#ындала-
ды. Б$л %рдіс «дені сау ж$мысшыны� �сері» деген атау�а ие болды: 55–60 
ж�не одан %лкен жаста�ы адамдарды� денсаулы�ы одан жасы кіші 'ндіріс-
те ж$мыс істейтін адамдар тобына #ара�анда жа#сы де�гейде.

Т"л
а �зіні� �мірлік циклы а
ымында 3 негізгі �серді басынан �т-
кереді, я
ни, олар денсаулы� жа
дайына �з �серін тигізеді. Б"ндай 
�серлерді� біріншісі — когортты �сер немесе тарихи �сер, о
ан барлы� 
"рпа� "шырайды. Когортты �"былыстарды� �сері "за��а созылады.

Эмпирикалы# т$р�ыда д�лелденген, балалы# ша�ы А+Ш-та�ы «$лы 
да�дарыс» жылдарында 'ткен ерлер 'міріні� барлы# кезе�інде �леуметтік 
бейімделуде #иынды#тар�а $шыра�ан.

Денсаулы��а �сер ететін �серлерді� екіншісі — нормативті «о�и
а-
лар», я
ни, о�у
а т�су, некеге отыру, н�рестені� д�ниеге келуі, зейнет-
керлікке шы
у ж�не т.б. Б"ндай о�и
алар т"л
а
а патогенді т�рде �сер 
етуі де, етпеуі де м�мкін.
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Б$�ан мысал ретінде жо�ары о#у орындарында білім алуды алу�а бо-
лады. Бізді� елімізде ж�не батыс елдерінде ж%ргізілген к'птеген зерт-
теулерді� н�тижелері бойынша не�$рлым жо�ары де�гейлі стресс ж�не 
онымен байланысты ауру белгілері студенттерде ж$мыс істеуші жас-
тар�а #ара�анда ана�$рлым жо�ары екені аны#тал�ан.

Rмірлік цикл а
ымында
ы �шінші �сер — нормативтік емес, я
ни, 
кейбір жеке топтарды� �кілдеріне 
ана т�н «о�и
алар». Б"лар а
зада
ы 
ауру, �ылмысты� жауапкершілікке тартылу, со
ыс �имылдарына �аты-
су ж�не т.б. нормативтік емес о�и
алармен к�бінесе, �мірлік циклды� 
жеке сатыларында
ы патологиялы� �серлерді байланыстырады.

Отбасылы� �мірді� м�дени д�ст�рлері. Отбасы — е� к�п тарал
ан 
�леуметтік "йымны� т�рі ж�не �о
амны� е� берік институты. Отбасы 
институты к�птеген жеке институттарды біріктіреді, �сіресе, неке инсти-
туты, туысты� институты, �келер ж�не аналар институты, жеке меншік 
институты, баланы �ор
ау ж�не �ам�орлы��а алу институты ж�не т.б.

Отбасы институты т%рлі #о�амдарда �р т%рлі ж�не �р#айсысы белгілі 
бір #о�амны� ерекшелігін ай#ындайды. Отбасы т%рлері #о�амнан #о�ам�а, 
д�уірден д�уірге сай 'згеріп отырады. М�дени нормалар бір адам ие бола ала-
тын ерлі-зайыптыларды� санын, некелік серіктесін аны#тау ережесін, от-
басында�ы басшы р'лін, жа#ын ж�не алыс туыс#андарды� #$#ы#тары мен 
міндеттерін, орналасу мекенін, ата-тегін, туысты# ж%йесін, неке т%рлерін, 
отбасында�ы р'лдер мен м�ртебелер ж�не т.б. ай#ындайды.

Конъюгалды отбасы туысты# #атынастар�а емес, ерлі-зайыптылы# 
#атынастар�а негізделген. Б$л дегеніміз, жа�а #$рыл�ан отбасы ата-ана-
ларынан алыстайды ж�не олардан б'лек т$рады. Б$ндай отбасы м%шелері 
отбасылы# р'лдерді орындау барысында не�$рлым ке� к'лемді бостанды#-
тар�а ие. Америкалы#, ресейлік ж�не еуропалы# отбасылар конъюгалды 
отбасылар т%ріне жатады.

Консангвиналды отбасылар биологиялы# туысты##а негізделген. Б$л 
#анды# туыс#андарды� отбасы, ол туысты# ж%йесі негізін #алыптасты-
рады. +азіргі #о�амда б$ндай отбасылар�а мысал ретінде 3 ж�не одан к'п 
$рпа# 'мір с%ретін ау#ымды отбасыларды келтіруге болады. Б$ндай отба-
сыларда ерлі-зайыптыларды� бірі, к'бінесе, жасы $л�ай�ан �йел адам 'зіні� 
#алауы мен #ажеттіліктерін барлы# туыс#анды# #$рылым %шін #$рбан-
ды##а шалады. Ау#ымды отбасы 'з м%шелеріне #ауіпсіздік сезімін сыйлай-
ды, онда индивидуализм мен ажырасу�а жол жо#.

К'шбасшылы# 'лшемдері бойынша жіктеледі: патерналды отбасы 
(еріні� %стемдігі) ж�не матерналды отбасы (�йеліні� %стемдігі). Егер 
�кесі де, шешесі де ай#ын басымды# к'шбасшылы# #ызмет ат#армаса, 
онда эквалитарлы (эгалитарлы# — ерлі-зайыптыларды� 'зара ауысып 
отыратын р'лдері мен те� #$#ы�ын білдіреді).
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К'птеген ресейлік отбасыларды� басым к'пшілігі конъюгалды ж�не эк-
валитарлы болып табылады.

Отбасыны� ж�не некені� денсаулы��а �серін сараптай келе, бірне-
ше м�селелерді ажырату
а болады. Біріншіден, б"л олар некеге отыру 
барысында отбасы
а енгізетін жас адамдарды� денсаулы
ы м�селесі. 
Екіншіден, отбасыны� ж�не м�шелеріні� денсаулы��а ж�не ауру
а 
деген �атынасы, �шіншіден, отбасылы� ж�не некелік м�дени д�ст�р-
лерді� денсаулы��а �сері1.

Медицина �леуметтануыны� к�з�арасы бойынша отбасы м�ше-
леріні� денсаулы
ына материалды� �амтамасыз етілу, м�дениет, бас-
пана, тама�тану жа
дайыны�, балаларды т�рбиелеу, отбасыішілік 
�атынастар, медициналы� к�мекпен �амтамасыз етілу ж�не т.б. де�-
гейлеріні� �серін зерттеу туралы медициналы� зерттеулер �ызы�ты бо-
лып табылады. Осындай зерттеулерді� н�тижелері материалды� �мір 
жа
дайыны� адамны� денсаулы
ына тікелей �сері туралы д�ст�рлі 
к�з�арастарды �згертті. Баспанамен �амтамасыз етудегі айырмашы-
лы�тар, баспанада �мір с�ретін аудан к�леміндегі айырмашылы�тары 
адамны� денсаулы
ына тікелей �сер етпеген.

�йел адамны� ж�ктілік кезінде тууы немесе жасанды т�сік жа-
сатуы оны� �мір с�ру жа
дайына т�уелді (материалды� �амтамасыз 
етілу, баспана жа
дайы, к�йеуіні� маск�немдігі ж�не т.б.), біра� б"л 
т�уелділік ерлі-зайыптылар арасында
ы �атынастар ар�ылы ай�ында-
лады (В.К. Кузнецов, 1974). Отбасылы� ахуал, отбасы ішілiк �атынас-
тар, отбасылы� жа
дай к�бінесе денсаулы� жа
дайын �алыптастырады. 
Отбасыны� �"рамы мен жа
дайы кейбір ауру т�рлеріні� таралуына 
да елеулі �сер етеді2.

1 Статистикалы� к�рсеткіштерге с�йенетін болса�, ажырас�ан отбасыларды� басты б�лігі 
ауруды� жанама �серлерінен болатынды
ын к�рсетеді. �рбір 8-ші отбасында �йел адам 
жазылмайтын дертке "шыра
ан болса, ж"байыны� кесірінен неке б"зылады екен. Бас�а 
топты� ер адамдарын алатын болса�, олар дертке "шыра
ан �йелдеріне к��іл б�ліп, олар-
дан бар махаббатын аямайтынын к�реміз. �йелдер, керісінше, нау�астан
ан еріне тек �ана 
аяушылы� білдірмей, барлы� �иыншылы�ты ж�не оларды к�тіп-ба
уды �з мойындарына 
алады. Отбасылы� ж"п не
"рлым жас бол
ан сайын, со
"рлым дертті� кесірінен некесіні� 
б"зылуы тез ж�реді. 
2 Отбасында
ы �ысымды �арым-�атынас ж�не жа
ымсыз психоэмоционалды климат ба-
лалар мен жас�спірімдерде ревматизмні� ауыр т�рде �туіне ы�пал етеді. (В.С. Полунин, 
Савельева Е.Н., 1980); ондай отбасыларда 2–3 есе ас�азанны� ойы� жарасы, ж�не 1–7 есе 
гастродуоденит (Ю.Е. Лапин, 1977) диагноздары тіркеледі. М"ндай аурулар
а тек �ана фи-
зиологиялы� ж�ктеме 
ана емес, сонымен �атар, отбасылы� факторды� да �сер ететінін 
к�реміз. Мысалы, белдік радикулитті �леуметтік-гигиеналы� зерттеу кезінде анатомиялы� 
а�аулар, �лкен физикалы� ж�ктеме, сонымен �атар, отбасылы� ж�не �ндірістік фактор-
ларды� зор ы�палын к�реміз (Ю.Г. Яковлев, 1977). 
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Отбасы м�шелеріні� к�н т�ртібі — оларды� �мір с�ру т"рпатын си-
паттайтын кешенді к�рсеткіштерді� бірі болып табылады.

Мысалы, $йы#тау, тама#тану, #ыдыру т�ртіптеріні� б$зылуы ж�не 
физикалы# дене белсенділіні� б$зылуы бала денсаулы�ына ал�аш#ы жыл-
дары-а# �сер еткені бай#алады. =рбір к%н т�ртібін са#тамайтын 3-ші 
бала #ана�аттанарлы#сыз денсаулы# к'рсеткіштеріне ие болады — #ай-
таланбалы жіті ж�не созылмалы аурулар, физикалы# дамуды� т'менгі 
к'рсеткіштері ж�не т.б. (Н.В. Полунина, 1974).

Жекелеген ауру т�рлеріні� таралуы алдымен о�у, т"рмыс, �о
амды� 
ж"мыс, �йдегі, мектептегі �атынастар ж�не т.б. �леуметтік белсенділік-
ке т�уелді. Е. Н. Савельеваны� (1980) зерттеу н�тижелері бойынша 
ревматизммен ауыр
ан �рбір 2-ші бала
а т�мен �леуметтік жа
дай т�н 
бол
ан.

Таганрог �аласында 8000 отбасылы� зерттеулерді� н�тижелерін �о-
рытындылай келе, Н. М. Римашевская (1987) денсаулы� к�рсеткіштері 
бірінші кезекте е�бек, тама�тану, демалу, психологиялы� ж�не т.б. �мір 
с�ру �алыптарына т�уелді деген �орытынды
а келді. �сіресе, ауруларды 
зерттеу н�тижелері д�лелдегендей, �леуметтік �мір с�ру жа
дайы мен 
факторларыны� �серін аны�тау м�мкін емес секілді, себебі, б"ндай ау-
рулар д�ст�рлі к�з�арас бойынша медициналы�-биологиялы� т"р
ыда 
�арастырылады1.

Ж�мыс. Е�бекке �абілетті т"р
ындарды� салауатты �мір салтыны� 
ма�ызды б�лігі — ж"мыспен �амтылу болып табылады. Ал ж"мыссыз-
ды� ж"мыс істеуге �"лшынысы басым адамдарды� басым к�п б�лігіне 
�ысым к�рсетіп, �сер етеді, �алыптас�ан �мір салтыны� б"зылуына, 
стресстік жа
дай
а �келеді.

Медициналы#-�леуметтанулы# зерттеулер к'рсеткендей, ж$мыс 
істеушілерді� басым б'лігі тіпті, ол ж$мыс#а материалды# жа�ынан 
т�уелді болмаса да, 'з ж$мыстарынан айырыл�ылары келмейді. Ж$мыс-
сыздарды зерттеу н�тижелері бойынша оларды� денсаулы�ында же�іл 
ж%йке-психикалы# б$зылулар бай#алады, біра# б$л ж$мыс#а орналас#ан-
нан кейін #алпына келеді. Зейнеткерлікке шы�у, я�ни, ж$мыстан кету — 
егер ол адамны� сол мезетте денсаулы�ы жа#сы болса ж�не болаша#та�ы 
материалды# #амтамасыз етілуіне сенімді болса, белгілі бір патологиялы# 
1 Мысалы, Батыс Сібірдегі ас�азанны� ойы� жарасыны� таралуы ерекшеліктерін зерттеу 
кезінде 1980 жылы О. М. Вебер б"л ауруды� к�бінесе тама�тану режиміні� б"зылысынан 
(ретсіз тама�тану, тама�ты �"р
а�тай жеу, т�нге �арай тойып тама�тану, асыра тойып 
жеу, д�мдеуіштерді �олдану, �атты �уырыл
ан, �атты ысты� тама�ты жеу, т.б.) ж�не оны 
алкогольді �олдану мен темекі шегумен, ауыр физикалы� е�бек, ж�йкелік-психикалы� 
к�йзеліс �атар пайдалану, т.б. себептерден болатынын аны�тады. Автор 40 жас�а тая
ан 
уа�ытта экзогендік ж�не эндогендік факторларды� ас�азанны� ойы� жарасын тудырады 
деп �орытындылайды. 
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'згеріске �келмейді. Осы�ан байланысты экономикалы# #$лдырау кезе�інде 
зейнеткерлікке шы�у экономикалы# т$ра#тылы# кезе�інде зейнеткерлік-
ке шы�у�а #ара�анда не�$рлым ауыр т%рде 'теді.

Е�бек "жымдарында
ы �леуметтік-психологиялы� ахуал сол "жым-
да ж"мыс істейтін барлы� санатта
ы адамдардарды� денсаулы
ы мен 
�мір с�ру �алпына �сер етеді. �ана
аттанарлы�сыз психологиялы� 
жа
дай мамандарды� жиі ауысуыны�, ж$мыстан кетуіні�, ж$мыс орнын, 
тіпті, мекен-жайын ауыстыруыны� негізгі себебі болып табылады ж�не 
адамдарды� денсаулы�ына тікелей �сер етеді.

�олайлы жа
дай жасалма
ан ауыр ж�не зиянды жа
дайларда ж"-
мыс істейтін аз білікті ж"мысшылар �шін негізгі стресстік жа
дай 
е�бек жа
дайыны� зияндылы
ы, оны� ауырлы
ы мен іш пыстырар 
бірсарындыы
ы болып табылады. Б"л атал
ан факторлар кейбір жеке 
�ндіріс т�рлеріні� негізгі сипаты, б"
ан белгілі бір �орытынды жасау 
�иын.

Біра� аса �ауіп т�ндіретін бірінші топ — басшылар болып табы-
лады. Басшыны� ж"мыс істеу барысында
ы стресс к�зі — "йымны� 
негізгі �ызметіні� н�тижесі ж�не адамдар �шін жауапкершілік; к�сіптік 
мансап; шамадан арты� ж"мыс; "йымда ма�ызды позиция
а ие бас�а 
адамдармен �арым-�атынас жасау; бас�аруды ж�зеге асыру ерекшелік-
теріне сай пайда болатын отбасында
ы �иынды�тар.

=сіресе, �йел адамны� басшылы# позицияда отыруы стресске бейімдікті 
к%шейте т%седі, себебі, к�сіби ортада #арсы топтар �йелге мансапты# 
к'терілу %рдісінде ж�не бас#ару #ызметін ж%зеге асыру барысында жо�а-
ры талаптар #ояды.

Кез келген индустриалды� "йым �леуметтік-м�ртебелік жо
ары 
позиция
а "мтылады, олар с�йкесінше т�рлі �леуметтік р�лдерді ж�-
зеге асырады. @йымды� р�лді� ж�йке-психикалы� �ысым тудыратын 
3 негізгі сипаттамасы �алыптас�ан:

р�лдік шиеленіс, я
ни, белгілі бір р�лді орындау барысында т"л
а- ●

а �ойылатын талаптарды� �арама-�айшылы
ы;
р�лдік ай�ынсызды�, я
ни, т"л
а орындау
а тиісті талаптарды�  ●
аны� еместігі;
р�лдік шамадан тыс ж�ктеме, я
ни, т"л
а орындау
а тиісті талап- ●
тарды� шектен тыс жо
арылы
ы, орындауды� м�мкін еместігі.

Ж"мысшылар
а индустриалды� стрессті�1 �сері к�рсеткіштерін 
3 топ�а жіктеуге болады: нау�асты�, абсентеизм, �німділік.
1 �азіргі та�да индустриалды� стрессті� 3 ба
ыты бар: Оны� біріншісі 1956 ж. H. Selye-
ні� стрессті классикалы� жалпы адаптациялы� синдром теориясы негізінде т�сіндіріледі. 
Екіншісі 1953 ж. H. Wolf-ты� стресті� «медициналы�» �лгісі ар�ылы сипатталады. Lшіншісі 
стресті� «инженерлік» («мичиганды�») �лгісі болып табылады. 
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Ж"мысшыларды� нау#астылы�ы �ндірістік стрессті 
ана сипат-
тамайды, сонымен �атар, е�бек �мірі мен жа
дайыны� жиынты
ын 
да сипаттайды. Біра� зерттеулер бойынша биологиялы� ж�не �леу-
меттік факторлар
а �ара
анда, �ндірістік стресспен не
"рлым ты
ыз 
байланысты бас�а да белгілер мен жа
дайлар бар екені аны�талды.

Мысалы, психофизиологиялы# (вегетативті) белгілер, я�ни, 'ндіріс-
тегі жазатайым о#и�алар, суы# тию аурулары, сонымен #атар, ем-
деу-алдын алу мекемелерден к'мек алу�а ж%гіну т.б. болып табылады. 
Соматикалы# ж�не психоневрологиялы# нау#астылы# маск%немдікпен, 
наша#орлы#пен ж�не токсикоманиямен ты�ыз байланысты.

Абсентеизм — нау�астылы��а байланысты ж"мыс�а келмеу, себепсіз 
ж"мыстан �алу, ереуілге шы
у, ж"мыстан кету (мамандарды� т"ра�та-
мауы). Абсентеизмге тек нау�астану себебі 
ана емес, сонымен �атар, 
технологиялы� т�ртіпті� б"зылуы, ж"мыс орнында ішімдік пайдалану 
ж�не т.б. себептерде �келеді.

[ндіріс к'рсеткіші санды� жа
ынан 
ана емес, сапалы� жа
ы-
нан да т�мендеуі м�мкін, я
ни, �нім к�лемін орындау, ж"мысшыны� 
кін�сінен ж"мысты� то�тап �алуы, технологиялы� т�ртіпті� б"зылуы 
ж�не жарамсыз �нім �ндіру т.б. себеп болуы м�мкін.

Rндірістегі стресстен ж"мыс т�жірибесі, "йыммен идентифика-
ция ж�не ж"мыста
ы �леуметтік �олдау �ор
айды. Ж"мыс т�жірибесі 
�ндірістік айналымда «шеберлік пен біліктілік сезімін» �алыптастыра 
отырып, стресс ту
ызу
а �арсы жа
дайлар
а �арсы т"ратын біліктілікті 
�алыптастырады ж�не бекіте т�седі. @йымны� ма�саты, міндеті ж�не 
субм�дениетімен идентификация т"л
аны� �зін-�зі ба
алауын жо
а-
рылатады. @йыммен идентификация т"л
аны� �ндірістік м�ртебесіне 
�ара
анда �детте жо
ары т"рады. Ал �леуметтік �олдау к�птеген ауру-
лар т�рлеріні� �аупін т�мендетеді (ж�рек-�ан тамыры, ас�азан-ішек, 
тері, т.б.). Rндірістік стрессті� редукциясы (б�се�деуі) �шін басшыны� 
жан-жа�ты �олдауы аса ма�ызды, ал т"л
алы� м�селелерді шешу �шін 
�ажеттілік — �ріптестерді� эмоционалды� ж�не ба
алаушы �олдауы 
ма�ызды.

Индустриалды# $йымдарда психопрофилактикалы# ба�дарламалар 
салыстырмалы т%рде #ыс#а тарихи даму�а ие. [ткен ж%зжылды#-
ты� 1980-шi жылдарына дейін ж$мысшылар�а психоневрологиялы# 
ж�не психологиялы# ке�ес беру к'мегі мына іс-шаралардан �ана т$р-
ды: мерзімдік медициналы# тексеру, 'ндірісте маск%немдікпен ж�не 
ішімдікпен к%рес.
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Батыс елдерінде біржа#ты ба�ыттал�ан ба�дарламалар жасалу-
да — клиникалы# ($йымда жеке адам�а ба�ыттал�ан ке�ес беру) ж�не 
мінез-#$лы#ты# (салауатты 'мір салтын #алыптастыру) мазм$нды. Б$л 
ба�дарламаларды� дамуы е�бекті� сапасын арттыру ж�не индустриал-
ды# #атынастарды гуманизациялау ба�дарламаларымен #атар ж%ргенін 
атап 'ту керек.

Мінез-#$лы##а ба�ыттал�ан ба�дарламалар ал�аш#ы кезде ж%рек-
#ан тамырлары ауруларыны� алдын алу�а ба�ытталса, б$дан кейін д$рыс 
тама#тану, дене жатты�улары, стрессті бас#ару, шылым шегуден бас 
тарту ж�не т.б. ба�ытталды. Атал�ан ба�дарламаларды� интеграциясы 
ж$мысшыларды� денсаулы�ын са#тау�а ж�не ны�айту�а ба�ыттал�ан 
д�ст%рлі емдіу-алдын алу наша#орлы# іс-шараларды #амти отырып жо-
�ары стандартты ж�не кез келген ірі индустриалды# $йым�а #олдану�а 
болатын жан-жа#ты ба�дарламалар�а айналуына �келді. Мысал ретінде 
«Джонсон ж�не Джонсон», «Денсаулы# — 'мір с%ру %шін» т.б. ба�дарла-
маларды атау�а болады.

"мір с�ру салты. Адамны� денсаулы
ыны� негізін �"райтын толы� 
психикалы�, физикалы� ж�не �леуметтік ахуалы денсаулы� са�тау ж�-
йесі ар�ылы нашар ба�ыланатын �леуметтік-экономикалы� ж�не м�-
дени-этникалы� �орша
ан ортасымен ты
ыз байланысты.

Денсаулы�ты са�тау ауруды� алдын алумен, емдеумен, д�рілерді �а-
былдаумен ж�не д�рігерді� т�рлі �дістер мен �"ралдар ар�ылы емдеуі 
ар�ылы бейнеленеді. Адам денсаулы
ы (�сіресе �о
амды� денсаулы�) 
оны� �мір с�ру салтына тікелей т�уелді.

Мысалы, адамны� денсаулы�ы мен �леуметтік стратификация ара-
сында тікелей т�уелділік #алыптас#ан — не�$рлым жо�ары �леуметтік 
тапты� 'кілінде с�йкесінше т'мен ж%йке-психикалы# ж�не соматика-
лы# б$зылыстар #аупі т�н.

[мір с%ру салты — адамны� жеке ж�не $жымды# �мір с�руіні� на�-
ты тарихи-�леуметтік-экономикалы� �атынастар
а т�н1 �дісі, т�рі ж�не 
жа
дайы (е�бектік, т"рмысты� �леуметтік-саяси ж�не м�дени).

Rмір с�ру салтыны� "жымды� ж�не жеке т�рлері болады. @жымды� 
�мір с�ру салты �лкен �леуметтік топтар
а т�н — "лттар, халы�тар, м�-
дениеттер �о
амдар: к�шпелі ж�не отыры�шы; христиан, м"сылман, 
будда ж�не т.б.; т�рлі тарихи д�уірлерде �мір с�руші адамдар; т�рлі 
таптар мен топтарды� �кілдері; т�рлі "лттарды� �кілдері; �алалы�тар 
ж�не ауылды�тар.

1 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор — акад. РАН Г.В. Оси-
пов. — М., 2000. 
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Адамны� жеке �мір салты "
ымы кез келген �леуметтік топ�а жата-
тын адамны� �міріні� жеке, айры�ша ерекшеліктерін �амтиды.

Ке� ма
ынада �мір с�ру салты — б"л популяцияны� �детке ай-
нал
ан мінез-�"л�ы мен іс-�рекеттері. Ол бір "лтты немесе жеке 
адамдарды бас�алардан айры�шалайтын на�ты �"рылым, �"раушы 
элементтер, т�н ерекшеліктер, �мір с�ру салтына ие. Тар ма
ынада 
с�ру салты — �о
ам м�шелеріні� саналы т�рде реттелетін мінез-�"-
лы�тарыны� �дісі.

Rмір с�ру салты адамны� тек жеке �асиеттері (мінез, темперамент, 
м�дениет) ар�ылы 
ана аны�талмайды, сонымен �атар, �леуметтік 
жа
дайы (отбасыны� �леуметтік жа
дайы, �о
амны� экономикалы� 
де�гейі, елді� саяси т�ртібі, т"ратын мекеніні� климатты� жа
дайла-
ры) ар�ылы да аны�талады.

О�т%стік т$р�ындары мен солт%стік т$р�ындарыны�, жо�ары тап 
'кілі мен т'менгі тап 'кіліні�, жо�ары дамы�ан капиталистік #о�ам аза-
маты мен социалистік #о�ам азаматыны� 'мір с%ру салты %лкен айырма-
шылы#тар�а ие.

Rмір с�ру салты кешенді "
ым ретінде �мір де�гейі мен сапасын; 
м�дениет ерекшеліктерін; �ауіп факторларыны� жиынты
ын сипат-
тайды.

[мір с%ру де�гейі — ел т"р
ындарыны� (немесе жеке айма�ты�), 
�леуметтік таптар мен топтарды� м�шелері отбасы, жеке адамдарды� 
материалды� ж�не м�дени �ажеттіліктермен �амтамасыз етілу де�-
гейін к�рсететін �леуметтік-экономикалы� "
ым, я
ни, т"тыну игілігін 
сипаттайды, санды� к�рсеткіштер ар�ылы сапалы� к�рсеткіштерге ба-
сымды� береді.

«Rмір с�ру де�гейі» "
ымына «�мір с�ру сапасы» "
ымыны� мазм"-
ны жа�ын.

[мір с%ру сапасы — б"л материалды�, �леуметтік, демографиялы� 
ж�не т.б. �мір с�ру жа
дайлары мен оларды� даму де�гейіні� жиынты-

ы. Rмір с�ру сапасы "
ымын адамны� �з �мірін субъективті �абылдау 
ж�не ба
алауы ретінде т�сіндіруге болады.

«Rмір с�ру де�гейі» "
ымына �ара
анда «�мір с�ру сапасы» "
ымы 
демократиялану де�гейін, ел т"р
ындарыны� денсаулы� жа
дайы, �ор-
ша
ан ортаны� жа
дайы, білім алу м�мкіндігі, �леуметтік �ор
алу д�ре-
жесін ж�не т.б. �амтиды1.

1 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор — акад. РАН Г.В. 
Осипов. — М., 2000. 
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Кейбір м�ліметтер бойынша 'мір сапасы к'рсеткіші бойынша 
173 елді� арасында 1-ші орында А+Ш, 2-ші орында Канада, ал Ресей 
37-ші орында.

Rмір ж�не адамны� белсенділігіні� к�п�ырлылы
ы белгілі бір м�-
дени �ауымдасты� аума
ында ж�зеге асады. Американды� антрополог 
Л. Уайт «Адамдарды� іс-�рекеті — м�дениетті� �ызметі. М�дениет — 
т"ра�ты, іс-�рекет — �згермелі; егер м�дениет �згерсе онда іс-�рекет 
те �згереді» деп жаз
ан1.

Адамдарды� �мір салты, іс-�рекеті рекриация саласында (денсау-
лы�ты �ор
ау
а ба
ыттал
ан м�дени белсенділік — медицинада, сауы�-
тыру технологияларында) м�дени факторларды� �серімен �алыптасады: 
таби
и-ресурсты�, м�дени т�рлерді� ке�істіктік орналасуы, т�рлі м�де-
ниеттерді� �зара �сері, рухани-идеялы�, рационалды зерттеу мен бас-
�ару, �леуметтік институттар мен �атынастарды� факторлары2.

М�дениет факторларыны� �о
амды� (жеке) денсаулы��а �сер ету 
ерекшеліктері адамдарды� �леуметтік белсенділігіне, �з �мір с�ру сал-
тын �олдау мен жа�артуына тікелей байланысты. Осы
ан байланысты 
адамзатты� іс-�рекет, д�ст�р, ауру ж�не денсаулы� туралы жина�тал-

ан білімдер м�дениеті "
ымы �алыптасады.

Жеке психикалы# ауыт#ушылы#тар психогендік этиологияны� негізін 
бойынша сол немесе б'где м�дениетке т�н. Этном�дениетті� денсаулы#-
#а �серін сипаттау %шін А. Вэллисті� аляскалы# эскимостарды� мыса-
лында жасал�ан «арктикалы# долылы#» атты биом�дени %лгісін мысал�а 
алу�а болады (Wallace, 1979). Б$л %лгіде на#ты бір топты� объективті 
жа�дайларымен байланысты психикалы# б$зылысты� органикалы# себебі 
$й�арылады.

Ресей азаматтары �шін орта� д�ст�р, салт, м�дени �лгілер �мірлік 
ж�не шаруашылы�ты� т�жірибемен ай�ындалады. Батыс Еуропа ха-
лы�тарыны� (�ндірісті ке�ейту, пайда
а "мтылу, жеке табыс ж�не т.б.) 
т�жірибесімен салыстыр
анда Еуразия халы�тарыны� т�жірибесі �а-
та� таби
и-климатты� �мір жа
дайлары мен апатты жа
дай �леуетін 
ме�геруге, т�менгі т"рмыс жа
дайында �арапайым �мір с�руге �йрену 
ж�не т.б. айры�шаланады3.

Rмір с�ру салтыны� сипаттамасында популяцияны� денсаулы� 
жа
дайына �сер етуші �мір с�ру де�гейі мен м�дени ерекшеліктер �а-
1 Уайт Л. Определение культуры // Антология исследований культуры. — СПб., 1997.
2 Социология. Основы общей теории: учеб. для вузов / Под ред. акад. РАН Г.В. Осипова. — 
М., 2003.
3 Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. — М., 
1998.
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тар �арастырылады, мынадай �ауіп-�атер факторлары аталады: зиянды 
экологиялы� жа�дайлар, �ндірістік, т$рмысты� ж�не к�шелік жара�ат-
тар, шылым шегу, маск�немдікке салыну, наша�орлы� ж�не психика-
лы� белсендіргіш �німдерді �олдану, нашар тама�тану, т�менгі дене 
белсенділігі, ж�кті �йелдерді, балаларды ж�не жас�спірімдерді �ор�ау-
ды� жеткіліксіз де�гейі, инфекциялы� патологияны ба�ылауда�ы �лсіз 
санитарлы�-эпидемиологиялы� ба�ылау.

&ауіп факторлары біріншілік: шылым шегу, маск�немдік, д$рыс та-
ма�танбау, гиподинамия, психоэмиоционалды стресс ж�не екіншілік: 
диабет, артериалды гипертензия, липидемия, холестеринемия, ревма-
тизм, аллергия ж�не иммуножетіспеушілік деп екіге жіктеледі.

К�птеген �ауіп факторлары адамдарды� �мір с�ру салты мен жа�дай-
ларына т�уелді. &ауіп факторларын топтастыру ж�не оларды� популя-
цияны� денсаулы�ына �сер ету де�гейіне байланысты Ю. П. Лисицын 
мен Ю. М. Комаровты� жіктеулері белгілі (1-кесте).

Экономикалы� жа�ынан дамы�ан елдерде ж�рек-�антамырлары, 
тыныс алу жолдары, аллергиялы�, эндокринологиялы�, онкология-
лы�, нейропсихикалы� аурулар ж�не т.б. б$зылыстар, сонымен �атар, 
жазатайым о�и�алар мен жара�аттар басым. Осы ж�не бас�а да ауру 
т�рлері �азіргі кездегі �ркениетке т�н («�ркениет аурулары), оларды� 
инфекциялы� ж�не паразитарлы� аурулардан ерекшелігі — �ата� 
этиологиясы жо�. ?ркениеттік ауруларды� себептері �ауіп факторлары 
ар�ылы т�сіндіріледі — �леуметтік, психологиялы�, генетикалы� ж�не 
т.б. (2-кесте). Ганс Сельені� пікірі бойынша а�зада микробты� ж�не 
т.б. факторларды� �серімен �алыптасатын ауруларды� орнына пато-
генді жа�дайларды� патологиясы келді, я�ни, �мір с�ру салты ерек-
шеліктерінен туындайтын «�мір стресстері» н�тижелері.
1-кесте. &ауіп факторларын топтастыру1

Денсаулы��а 
сер ететін 

факторлар са-
ласы

�ауіп факторларыны� топтары

�ауіп фак-
торларыны� 
�лес салма-

�ы (%) 
?мір с�ру салты Шылым шегу 49–53

Маск�немдік
Д$рыс тама�танбау
Стресстік жа�дайлар (дистресстер) 
Зиянды е�бек жа�дайы

1 Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения: В 2 т. / Под ред. 
Ю.П. Лисицына. — М.: Медицина, 1987. — Т. 1. — С. 149.  
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Денсаулы��а 
�сер ететін 

факторлар са-
ласы

(ауіп факторларыны! топтары

(ауіп фак-
торларыны! 
�лес салма-

ы (%) 
Гиподинамия
Нашар материалды�-т"рмысты� жа
дай
Анаша �олдану
Д�рілік заттарды шектен тыс пайдалану
Отбасы т"ра�сызды
ы, жал
ызды�
Т�менгі м�дени ж�не білім де�гейі
Урбанизацияны� жо
ары де�гейі

Адам генети-
касы, биоло-
гиясы

Т"�ым�уалаушылы� аурулар
а бейімділік 18–22
Дегенеративті аурулар
а бейімділік (аурулар
а 
т"�ым�уалаушылы� бейімділік) 

Сырт�ы орта Ауаны� канцерогенді ж�не т.б. зиянды заттар-
мен ластануы

17–20

Суды� канцерогенді ж�не т.б. зиянды заттармен 
ластануы
Топыра�ты� ластануы
Ауа райы �"былыстарыны� ш"
ыл �згеруі
Гелиокосмосты�, радиациялы�, магниттік ж�не 
т.б. жо
ары с�улелену

Денсаулы� 
са�тау саласы

Ауруларды� алдын алу іс-шараларыны� 
тиімсіздігі

8—10

Медициналы� к�мекті� т�мен сапасы
Медициналы� к�мекті� д�л уа�ытында 
к�рсетілмеуі

2-кесте. Т�рлі созылмалы аурулар мен жара�аттар
а �сер ететін �ауіп фак-
торларын жіктеу (%)1

Аурулар атауы

/
мі

р 
с�

ру
 с

ал
-

ты
ны

! 
�о

ла
й-

сы
з 

ф
ак

то
рл

ар
ы

Ге
не

ти
ка

лы
� 

�а
уі

п

(
ор

ш
а

ан
 о

рт
а-

ны
! 

ла
ст

ан
уы

Д
ен

са
ул

ы
� 

са
�-

та
у 

са
ла

сы
ны

! 
ке

мш
іл

ік
те

рі

Ишемиялы� ж�рек аурулары (ИЖА) 60 18 12 10
Ми �антамырлары б"зылуы 65 17 13 5
Т�рлі ж�рек �антамырлары аурулары 40 35 17 8
Ісік аурулары 45 26 19 10

1 Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Проблемные лек-
ции. — М.: Медицина, 1992. — С. 148.

1-кестенi� со�ы
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Аурулар атауы

/
мі

р 
с�

ру
 с

ал
-

ты
ны

! 
�о

ла
й-

сы
з 

ф
ак

то
рл

ар
ы

Ге
не

ти
ка

лы
� 

�а
уі

п

(
ор

ш
а

ан
 о

рт
а-

ны
! 

ла
ст

ан
уы

Д
ен

са
ул

ы
� 

са
�-

та
у 

са
ла

сы
ны

! 
ке

мш
іл

ік
те

рі

�ант диабеті 35 53 2 10
Пневмония 19 18 43 20
Тыныс жолдары эмфиземасы ж�не астма 35 15 40 10
Бауыр циррозы 70 18 9 3
К�лік апаты 65 3 27 5
Жазатайым о�и
алар 55 5 30 10
Rз-�зіне �ол ж"мсау 55 25 15 5

Rмір с�ру салты �р т�рлі аурулар
а бейім �леуметтік топтар �ауіп 
топтарын �"райды. �азіргі уа�ытта 5 �ауіп топтары белгіленген:

демографиялы�: балалар, �арттар, жал
ызбасты адамдар, жесір- ●
лер, мигранттар, бос�ындар, орын ауыстыр
ан адамдар;
к�сіптік: денсаулы��а зиянды жа
дайда
ы �ндірістерде ж"мыс іс- ●
тейтіндер (ауыр машина жасау, химия, металлургия, к�лік т.б.);
�ызметтік, патологиялы� жа
дайда: ж�кті �йелдер; аз салма�ты  ●
шала ту
ан балалар; генетикалы� �ауіпті адамдар, аномалиямен, 
дефектпен д�ниеге келген адамдар; бала к�нінен м�гедектер;
т�менгі материалды� жа
дайда, кедейшілікте �мір с�ретін адам- ●
дар: кедейлер, нашар �амтамасыз етілген адамдар, ж"мыссыздар, 
толы� емес ж"мыс к�німен ж"мыс істейтін адамдар, т"ра�ты ме-
кен-жайы жо� адамдар;
девиациялы� іс-�рекетке бейім, психопатиялы�, �леуметтік-психо- ●
логиялы� ж�не т.б. м�дделер �айшылы
ы бар адамдар: маск�немдер, 
наша�орлар, токсикомандар, жез�кшелік, жынысты� анайылы��а 
бейім адамдар, психикалы� денсаулы
ы мен іс-�рекеті б"зыл
ан 
адамдар (невропатия, психопатия), психикалы� ж�не физикалы� 
ауыт�ушылы
ы бар діни ж�не т.б. секталарды� м�шелері.

2.2.3. ТDр(ындарды' �з денсаулы*тарын *ор(ау 4рекеттерін 

ынталандыру

@за� уа�ыт бойы денсаулы�ты �ор
ау денсаулы� са�тау ж�не �леу-
меттік �ор
ау ж�йелеріні� міндеті болып саналды, н�тижесінде б"л 

2-кестенi� со�ы
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ж�йелерді� �ызметтерін ба
алау ж�йесі талаптарын т"р
ындарды� ден-
саулы� талаптары алмастырды. Атал
ан саясатты �айтадан �арастыру 
т"р
ындар
а �олжетімді �ызмет к�рсету ж�не салауатты �мір салтын 
�алыптастыру ба
дарламаларын дамытудан басталды.

1991 жылдан бастап Ресейде медициналы� са�тандыру (міндетті 
ж�не ерікті) денсаулы� са�тау саласында т"р
ындарды �леуметтік �ор-

ау т�рі ретінде енгізілді, Ресей Федерациясында азаматтар
а к�рсеті-
летін мемлекеттік кепілдіктер ж�не тегін медициналы� к�мек к�рсету 
ба
дарламалары жасалды.

Денсаулы� са�тау ж�йесі реформалары дамы
ан елдерде, сонымен 
�атар, дамушы елдерде т"р
ындарды� денсаулы
ын саралан
ан мекен-
жайлы� �олдау ж�не денсаулы� са�тау саласы мен медицина 
ылым-
дарын дамытуда �аржы мен кадрлы� ресурстарды �айта б�лу �дістері 
ар�ылы бас�ару міндетін шешуден басталды. Б"л реформаларды� 
негізгі ма�саты — "лт денсаулы
ын са�тау мен ны
айту болып табы-
лады.

Жеке адамны� ж�не б�кіл �о
амны� денсаулы
ы жалпы ал
анда 
м�дениет, білім, психологиялы� жа
дай, т"рмыс жа
дайларына, ден-
саулы� са�тау ж�йесіне т�уелді болып табылады. Халы��а к�рсетілетін 
медициналы�-�леуметтік к�мекті� сипаты мен к�лемі денсаулы� са�тау 
ж�йесіні� м�мкіндіктерімен 
ана емес, сонымен �атар, адамдарды� �з 
денсаулы�тары жайлы пікірлері ж�не оларды� денсаулы�тарына �ауіп-
�атер факторларыны� �серімен де аны�талатынын ескеру �ажет.

�о
амды� денсаулы�ты жа�сартуды� к�зі — адамны� �з денсаулы-

ын �ор
ау �рекеттері мен салауатты �мір салтын са�тау болып табы-
лады.

Rзін-�зі са�тау �рекетіне мына "
ымдар енеді: тама�тану, дене 
шыны�тыру ж�не спортпен айналысу, зиянды �деттерден бас тарту, 
гигиеналы� нормаларды са�тау, санитарлы� сауаттылы�, медицина-
лы� мекемелерге уа�тылы ж�гіну, сонымен �атар, алдын алу ма�са-
тында, медициналы� "сыныстарды �ата� т�рде орындау, к�нделікті 
т"рмыста ж�не ж"мыс жа
дайында �ауіпсіздік техникасы ережелерін 
са�тау ж�не т.б.

Егер барлы� адамдар ауруды� туындауыны� немесе ауруларды� 
туындауы м�мкіндігіні� негізгі факторларын ж�не денсаулы��а кері 
�сер ететін факторларды біліп ж�ретін болса ж�не денсаулы��а �сер 
ететін негативті факторларды� �серін �лсірету �шін шаралар �олдан-
са, оларды� денсаулы�тарын ны
айтуды� бірден-бір д"рыс жолы осы 
болады. Ауруларды� алдын алуды� е� тиімді �дісі — салауатты �мір 
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салтын "стау ж�не ауруды� алдын алуды� м�мкіндігін азайтатын мекен 
ету ортасын т"ра�ты т�рде са�тап т"ру болып табылады.

Баспананы� к'лемі немесе а#ша 'здігінен денсаулы##а �сер ете ал-
майтыны б�ріне м�лім, дегенмен, олар соларды� пайдалану �дісіне ы#пал 
етеді — мысалы, ке� п�терде де, %лкен жала#ы ала отырып та салауат-
сыз, гигиенасы т'мен 'мір салтын $стану�а болады.

Денсаулы�ты таби
атты� берген сыйы деп есептеуге болады, бі-
ра� те�десі жо� сыйды� ары �арай са�талуы, ны
аюы немесе жо
а-
луы адам
а ж�не �о
ам
а байланысты. �сіресе, аурудан ауыртпалы� 
тартпа
ан жастар �з денсаулы�тарына ала�сыз, нем�"райлы �арайды. 
Толы��анды �мір с�ру �шін денсаулы�ты� ма�ыздылы
ын т�сінбеу — 
б"л тек жалпы м�дениетті� т�мендігін ж�не медициналы� сауатсызды� 
де�гейін 
ана емес, сонымен �атар, �леуметтік инфантилизмді к�рсе-
теді.

Rзін-�зі са�тау �рекеті �ркімні� �зіні� денсаулы
ына �аншалы�ты 
к��іл б�летінімен, ауруларды� алдын дер кезінде алуымен, салауатты 
�мір салтын "стану
а а�ылмен, ойланып �арауымен аны�талып си-
патталады. Салауатты �мір салтын �алыптастыруды� екі ба
ыты бар: 
�"лдырау, даму, к�шею, адам денсаулы
ы �шін позитивті жа
дайларды, 
факторларды, шарттарды белсендіру (�о
амды� денсаулы� м�мкіндігін 
�алыптастыру), іске асыру, денсаулы��а �ауіп т�ндіретін факторларды 
же�у, азайту.

Екі ба
ыт бір-бірімен �зара байланысты бол
анымен де, іс ж�зінде 
к�бінесе, барлы
ына м�лім �лшемдермен �лшенетін �"былыстарды� 
алдын алу, я
ни, �ауіп-�атер факторларымен к�ресіп �ана шектеледі. 
Б�рінен де �иыны, салауатты �мір салтыны� факторларына жа
дай 
жасау, �сіресе, "жымды� немесе коммуникативтік денсаулы� ба
дар-
ламалары ар�ылы. Негізінде м"ндай ба
дарламалар, т"р
ындарды� �з 
денсаулы�тарын са�тау
а саналы т�рде жа
дай жасауда белсенді �рекет 
етуге ба
ыттал
ан.

Б"
ан �оса гигиеналы� е�бек, демалыс, о�у т�ртіптері туралы, 
�леуметтік ж�не к�сіби стресс де�гейін т�мендету, дене белсенділігін 
арттыру, белсенділікті к�теру туралы ке�естерді �осса, онда осы ай-
тыл
андарды салауатты �мір салтын �"руда
ы медициналы� ба
дарла-
ма ретінде аны�тау
а болады.

Ауруларды� алдын алу ж�не салауатты �мір салтын �алыптастыру 
шараларын �зірлеу барысында т�рлі аурулар
а бірдей �ауіп фактор-
ларыны� �сері ерекшеліктерін міндетті т�рде ескеру �ажет. Мысалы, 
�"нарсыз, ж�йесіз тама�тану, шылым мен ішімдік �олдану, к�сіби 
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біліктілікті� "за�тылы
ы, эмоционалды ауыр ж�ктемелер ИБА, диабет, 
ас�азан мен жі�ішке ішек жарасы ауруларыны�, т.б. дамуына �келеді.

К�птеген медициналы�-�леуметтік зерттеулер н�тижесі к�рсет-
кендей, дене белсенділігіні� жо
арылауы ж�не біріншілік, екіншілік 
�ауіп-�атер факторларыны�: шылым, ішімдік, т"з, мал майын т"тыну-
ды т�мендету денсаулы� жа
дайын жа�сартатынын д�лелдеді. М"ндай 
�дістер ауруды емдеуге �ара
анда пайдалы ж�не �немді.

�о
амды� денсаулы�ты� де�гейіне медициналы�-�леуметтанулы� 
зерттеулер, �ауіп-�атер факторыны� �серлері �ата� м�нге ие, себебі ол 
экономикалы� дамы
ан елдерді� �азіргі патологиялы� негізді �"райтын, 
е� к�п тарал
ан эпидемиялы� емес созылмалы аурулармен к�ресті� (ал-
дын алу) жалпы тактикасын шы
ару
а м�мкіндік береді. Жалпы осы
ан 
�атысты жасалатын шараларды� барлы
ы патология дамуына себепкер 
болар факторларды� р�лін к�рсетіп, салауатты �мір салтын "станарда, 
аурудын алдын алу амалдары ас�ыну де�гейіне жеткізбейтігін білдіреді. 
Бірінші реттік ауруды� алдын алу шаралары немесе профилактика ж�не 
салауатты �мір салтын "стану, денсаулы� са�тау саласында �леуметтік 
саясатты� басты ба
ыттары болып табылады.

2.2.4. Д4рігерді' 4леуметтік м4ртебесі

Медициналы� к�мек к�рсету ж�йесінде д�рігер негізгі т"л
а болып 
табылады, оны� к�з�арасы, �рекеті ж�не т�жірибесі медициналы� 
�ызмет к�рсетуді� сапасын ай�ындайды. Денсаулы� са�тау саласында-

ы д�рігерді� жа
дайы о
ан жазыл
ан ж�не �ол жеткізілген талаптар
а 
с�йкес ба
аланады ж�не оны� �леуметтік м�ртебесін аны�тайды. Б"л 
ба
а т"л
алы� (жеке тартымдылы�, м�ртебені сезіну), сонымен �атар, 
объективті, себебі, �зін ба
алау сырт�ы ба
алаумен ты
ыз байланысты 
(�леуметтік ма�ыздылы�), онда т"л
а �о
амды� иерархияда
ы орнына 
с�йкес белгіленеді.

М. Вебер м�ртебені �мірлік м�мкіндіктерді� к�рсеткіші ретінде �а-
растырды ж�не оны �леуметтік стратификация де�гейі �лшеміні� та-
маша �дісі ретінде �арастыруды "сынды. М. Вебер бойынша таптар
а 
б�ліну тек �ана �ндіріс �"рал-жабды�тарына ба�ылауды� болуы немесе 
болмауы ар�ылы 
ана ай�ындалмайды, сонымен �атар, жеке меншік-
пен байланыссыз (шеберлік ж�не біліктілік) адамны� ж"мыс ат�аруы 
м�мкіндігіне �сер ететін экономикалы� факторлар ар�ылы аны�та-
лады. Белгілі бір шеберлер немесе бас�арушылар санатына жататын 
адамдар ж"мысшылар секілді жалданып істейді, біра� ж"мысшылар
а 
�ара
анда жо
ары жала�ы алады ж�не е�бек жа
дайы да жо
ары.
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Денсаулы� са�тау ж�йесіндегі д�рігерді� м�ртебесі мемлекеттік 
саясат (білім, арнайы тарифтік торша, арнайы к�сіптік абырой) ар-
�ылы е� алдымен �алыптас�ан осы к�сіптегі ресми �леуметтік ба
ыт 
аны�талады. Атал
ан сипаттамалар жеке статистикалы� (кадрлармен 
�амтамасыз ету, ж"мыс �тілі, біліктілік санаты, жала�ы), демография-
лы� (жынысы, жасы, отбасылы� жа
дайы) н�тижелілік стандарттар-
да (емделген нау�астарды� саны, бір д�рігерге ша��анда
ы ж�ктеме, 
учаскедегі т"р
ындар саны ж�не т.б.), со�
ы н�тижелерде (диагноздар 
санында
ы айырмашылы� — д�рігерлер �ателігі, негізді ша
ымдар) 
к�рсеткіштерде к�рініс береді.

Біра� д�рігерді� м�ртебесін статистикалы� �дістер ар�ылы ба
а-
лауда �айырымдылы�, мейірімділік, медициналы� �ызметкерді� жана-
шырлы
ы, отбасылы� береке, "жымда
ы жа
дай ж�не т.б.

Біра� д�рігерді� �леуметтік м�ртебесі — д�рігерді� салыстырмалы 
жа
дайы (ба
ыты) �"�ы�тар мен міндеттерді�, �леуметтік к�тулерді�, 
материалды� ж�не моральды� сыйа�ы, берік �рекет �лгілері, денсау-
лы� са�тау ж�йесіні� �ызмет ету де�гейлері ерекшеліктеріні� жиын-
ты
ы ар�ылы ай�ындалады.

Д�рігерлік м�ртебені� негізгі шарттары �абылдан
ан.
Экономикалы# ● : я
ни, д�рігер ж"мысыны� экономикалы� кон-
тексті; экономикалы� ынталандыруды� тиімділігі; а
ымда
ы та-
быстар �"рылымы; е�бек а�ысыны� де�гейі мен принциптері; 
�осымша ж"мыстар ж�не жала�ы (ресми ж�не к�ле�келі); жала�ы 
де�гейін жо
арылату стратегиясы д�рігер �рекетіні� табыстылы-

ыны� к�рсеткіші ретінде.
К�сіби-лауазымды# ● : к�сіби мансап; м�ртебе; талаптану; табыс; е�-
бек мобильділігі; �з біліктілік лауазымды� жа
дайына �ана
атта-
ну.
Бедел ● : жала�ы де�гейі; �айта дайындау ж�не біліктілікті жо
а-
рылату м�мкіндігі; ж"мыс орны; д�рігерлік �рекет т�жірибесі; 
�ріптес-мамандарды� пікірі; білім де�гейі; біліктілік; денсаулы� 
ж�йесінде ж�не одан тыс �арым-�атынас; м�ліктік игіліктер мен 
арты�шылы�тар
а �олжетімділігі; материалды� сыйа�ы; т"рмыс-
ты� м�селелерді шешу м�мкіндігі; �з денсаулы
ын са�тау ж�не 
уа�ытымен диагностикалау мен ауруды емдеу.
=леуметтік-психологиялы# ● : медициналы� мекеме "жымына бейім-
делу; к�сіптік �су; алатын табыс к�лемі; ж"мыс орыныны� жабды�-
талуы; �ріптестер мен нау�астар алдында
ы беделі; нау�астармен, 
�ріптестермен, басшылармен �арым-�атынасы; ж"мыс т�жірибесі 
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ж�не �тілі, марапаттаулар мен мада�таулар саны; �осымша білім; 
�осымша ж�ктеме; байланыс, �атынас каналдары.

�леуметтанулы� теориялар бойынша м�ртебе тек �ана табыс к�лемі 
мен �"рылымымен аны�талмайды, сонымен �атар, жеке ж�не отбасы-
лы� жа
дайларда материалды� жа
дай
а �ол жеткізуді� стратегиясымен 
де �лшенеді. Жеке стратегиялар д�рігерді� жеке басыны� тырысуы-
на, к�ш салуына байланысты, мысалы, ж"мыс уа�ытыны� ауысы-
мы, �осымша ж"мыс к�зін іздеу, �азіргі заман
а сай диагностикалау 
мен емдеуді� жа�а �дістеріне ие болу ж�не т.б. Атал
ан стратегиялар 
белсенді деп аталады, ал оларды� жеке енжар стратегиялардан ерек-
шелігі — �леуметтік �ор
ау органдары, �айырымдылы� �орлары неме-
се к�сіпода� "йымдарынан материалды� к�мек с"рау болып табылады. 
Отбасылы� стратегиялар туысты� к�мекке немесе отбасылы� ресурс-
тарды пайдалану, мысалы, п�терді жал
а беру, �ымбат ба
алы заттарды 
сату, �й ма�ында
ы учаскеде ж"мыс істеуге ба
ытталады.

Нары�ты� жа
дайда �рекетті� кез келген т�рін экономикалы� ын-
таландыру, �сіресе, д�рігерлерді ынталандыру — с"раныс пен "сыныс-
ты� шешуші реттеу амалы болып табылады.

Ке�естік ж�йені� «тегін» медициналы� �ызмет к�рсету ж�йесінен 
са�тандыру ж�не жеке меншікке ауысу барысында д�рігерді� �леу-
меттік-экономикалы� м�ртебесіні� ма�ызды ал
ышарты — материал-
ды� жа
дайы болып мыналар табылады: а
ымда
ы табыс пен �л-ау�ат 
де�гейі ("за� мерзімді �олдану
а арнал
ан заттар
а ие болу). Атал
ан 
екі к�рсеткіште, я
ни, обьективті статистикалы� к�рсеткіштер ж�не 
�ана
аттандырылуды� субъективті де�гейі болып табылады.

Д�рігерді� �ызметтік ж�не к�сіптік м�ртебесіні� параметрлері �а-
та� е�бек мінез-�"лы� �лгілерімен �лшенеді. �о
амдасты� ар�ылы 
мойындал
ан ж�не �леуметтік нормалар мен к�сіптік �су м�дделеріне 
с�йкес келу — к�сіптік ж�не �ызметтік �рлеуді� саналы т�рде та�дал-

ан жолы, оны� н�тижесі — белгілі бір «�ала
ан» м�ртебеге ие болу 
болып табылады. Мамандандырыл
ан �ызметіні� параметрлерімен, 
�ата� е�бектік істерімен �аралады. �рбір д�рігерді� е�бек �мірбая-
нында мансап�а жету жолдары табыс�а жетудегі жеке м�ддеге с�йкес 
к�пт�рлі болып табылады, �ажетті ресурстарды� (материалды�, м�де-
ни, желілік) к�лемімен аны�талады ж�не табыс�а жетудегі �олжетімді 
амалдар
а деген к�з�арастар
а да байланысты.

Т"тастай ал
анда, к�сіптік мансапты т"л
аны� �леуметтік мо-
бильділігіні� бір т�рі ретінде �арастыру
а болады. Б"нда �ызметтік 
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сатыда жо
ары
а �арай �рлеу — вертикальды мансап ретінде, ал ма-
манды�ты игеру, к�сіби �суді — горизонтальды мансап ретінде алып 
�арастыру
а болады.

Негізінен д�рігер �шін горизонтальды мансап ма�ызды болып ке-
леді: жеке клиникада
ы, медициналы� са�тандыру компанияларында, 
шетелде ж"мыс ат�ару ж�не т.б. Д�рігерді� к�сіптік де�гейіні� талапта-
ры 
ылыми ата�ты, жо
ары о�у орындарда саба� беруді, о�улы� немесе 
монография жазуды �амтиды, олар �з кезегінде д�рігерге не
"рлым жо-

ары м�ртебелік т"р
ыда к�терілуіне м�мкіндік жасайды.

Д�рігерді� белгілі бір �зі �ала
ан к�сіптік м�ртебеге �ол жеткізуі 
оны� табыс туралы к�з�арастарына да байланысты. Оны� табыс ту-
ралы к�з�арастарыны� �"рылымында мына 3 ма�ызды м�селені атап 
�туге болады:

жетістік міндетті т�рде ба
аланады (с�йкесінше, белгілі бір шара- ●
лар ж�йесі бар);
жетістік міндетті т�рде атап �тіледі (с�йкесінше, б"л "
ымны�  ●
мазм"нын аны�тайтын белгілер мен р�міздер жина
ы бар);
жетістік міндетті т�рде мойындалады (с�йкесінше, «�діл �азылар»  ●
бар, олар ба
а береді).

Осы атал
ан ба
алау шарттары адамды ынталандыру �"рылымына 
енеді, адамны� белсенділігін ба
ыттайды ж�не к�сіптік, мансапты� �су 
стратегиясыны� негізі болып табылады.

Жетістік адам �шін ма�ызды шарттар ар�ылы аны�талуы м�мкін. 
Адамны� �зі �шін �рлеген немесе �"лдыра
ан мобильділік оны� �мірлік 
ма�сатын іске асыруы ар�ылы к�рініс береді. Табыс�а жету �лгісі �немі 
адамны� басында �алыптасады ж�не ол оны �мір бойы ж�зеге асыру
а 
"мтылады. Rміріні� т�рлі кезе�дерінде табыс шарттары �згеруі м�мкін, 
сонымен �атар, санада �р т�рлі табыс �лгілері �алыптасуы м�мкін. Б"-
ны� негізінде адам �ол жеткізген к�сіптік м�ртебе ж�не о
ан с�йкес 
�леуметтік табыс (�леуметтік бедел шегіндегі �"ндылы�тар), сонымен 
�атар, к�сіптік "мтылыс де�гейлері жатыр. �леуметтік табыстарды� 
�лгілері адам �рекетіні� ма�саты болып табылады (болаша�та �ол 
жеткізуге "мтылатын �леуметтік м�ртебені� идеалды к�шірмесі). Со-
нымен �атар, олар адамны� �з �рекетін �згертуге немесе т�зетуге ж�не 
салыстыру
а ба
ыттал
ан �зіндік эталоны болып табылады.

Д�рігерді� к�сіптік м�ртебесінде материалды� жа
дай жала�ыдан 
бас�а, �леуметтік-психологиялы� факторлар да ма�ызды — ж"мысы-
на �ана
аттану, к�сіптік салада ма�саттар
а не
"рлым толы
ыра� �ол 
жеткізу.
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Rткен 
асырды� 20-шы жылдары жасал
ан Уорнерді� теориясы бо-
йынша м�ртебе — б"л �леуметтік-психологиялы� категория: индивид 
немесе �леуметтік топ оларды �ажетінше осы де�гейде оны бас�алар 
мойында
анша �олданады. С�йкесінше, м�ртебелік ерекшеліктер б"л 
жіктелуде м�ртебе бойынша саналылы��а т�уелді. Б"л америкалы� ба-

ыт, онда м�ртебе адамны� �зін сезінуін 
ана емес, объективті пози-
цияны, �"�ы�тар мен арты�шылы�тарды сипаттайды.

М�ртебені �леуметтік-психологиялы� "
ым ретінде де �арастыру
а 
болады, себебі м�ртебеден к�тетініміз-�о
амды� мойындау болып та-
былады. М�ртебе т"л
алы� ж�не объективті �лшемдерге ие.

М�ртебе экономикалы� (нары�ты�)1 т"р
ыдан на�ты медициналы� 
маманды��а немесе мамандану
а деген с"ранысты� бар немесе жо�-
ты
ымен байланысты. Егер медициналы� �ызмет к�рсету (д�рігер ж"-
мысыны� н�тижесі ретінде) с"раныс�а ие болса, онда "сыныс к�лемі 
шексіз болады. Б"л жа
дайда м�ртебеге ие болу �ажеттілігін �ана
ат-
тандыру ма�ызды болып табылады.

М�ртебе "
ымы толы
ымен нары�ты� медицина "
ымында оны� 
синонимі ретінде ны
ая т�сті. Д�рігер маманды
ыны� м�ртебесі �шін 
білім, біліктілік ж�не мамандану ма�ызды, олар медициналы� �ызмет 
к�рсету нары
ында
ы на�ты "сыныстарды ай�ындайды.

Маманды� секілді ж"мыс орны да м�ртебелі болуы м�мкін. Д�рі-
герлер стоматология, урология, гинекология, дерматовенерология, эн-
дохирургия т.б. салаларда не
"рлым жо
ары табыс табу
а болады, я
ни, 
а�ылы негізде �ызмет к�рсетуге болады. �азіргі заман
ы м�ртебені� 
иерархиясы мемлекеттік медицинадан не
"рлым жо
ары сапалы д�рі-
гер мамандарыны� кетуімен сипатталады. Егер "сыныс болса, міндетті 
т�рде с"раныс болады, біра� б"л кейбір д�рігерлер �шін шектеулі бо-
лады. Б"л шектеулерді� ішіне кіретіндер: жас ерекшелігі: зейнеткерлік 
алдында
ы жас; біліктілік ж�не к�сіптік талаптар: білімі, ж"мыс �тілі, 
жо
ары біліктілік, дефицитті мамандану.

Емдеу-алдын алу мекемелеріндегі д�рігерді� м�ртебесі к�бінесе 
оны� нау�аспен �арым-�атынасы ар�ылы ай�ындалады. Медицина-
лы� са�тандыруды� енгізілуіне байланысты бір жа
ынан нау�астар 

1 Экономикалы� �діс немесе нары�ты� �дістерді Ф. Хирш аш�ан (Eds. F. Hirsh, 
J. H. Goldthorpe. The Political Economy of Infl ation. London: Martin Robertson, 1978). Автор-
ды� ойынша м�ртебе с"раныс�а сай аны�талады. Егер ж"мыс с"раныс�а ие болса, онда ол 
ж"мысты� "сынысы шектеулі болады. Б"л теория
а с�йкес мамандар �зара жо
ары жала-
�ы т�ленетін ж�не жо
ары лауазымды орын
а б�секелеседі. Жо
ары лауазымды орын
а ие 
бол
аннан кейінгі �ана
аттану дефицитпен ж�не атал
ан орын
а �леуметтік ерекшелігімен 
сипатталады. 



90 II Б�лім. Медицина �леуметтануы

емдеу сапасына не
"рлым жо
ары талаптар �оя бастады, ал, екінші 
жа
ынан, емдеу-алдын алу мекемелеріндегі материалды� техникалы� 
жа
дай к�п �згере �ой
ан жо�. К�бінесе б"л жа
дайлар наразы нау�ас 
пен б"л жерде кін�лі емес д�рігер арасында шиеленіске �келеді. Осын-
дай шиеленістіболдырмау немесе шешу жолын табу д�рігерді� �з "жы-
мында
ы беделін жо
арылата т�сері с�зсіз.

Нары�ты� экономика жа
дайында материалды� фактор нау�ас пен 
д�рігер арасында
ы �арым-�атынасты к�рделендіре т�сті. Негізгі этика-
лы� принцип — ауруды� алдында барлы
ы те�, я
ни, нау�асты� жеке 
т"л
асы, м�ртебесі, �аржы жа
дайына т�уелсіз �арамастан д�рігер толы� 
жо
ары к�сіптік біліктілікпен нау�ас�а �ызмет к�рсетуі тиіс. Жа�а на-
ры�ты� т�жірибелер д�рігерлерден т�рлі �атынас талап етеді: «к�рсетіл-
ген �ызмет �шін а�ша т�лейтіндер» (�МС, а�ылы �ызмет т�рлері, жеке 
т�жірибе) ж�не «аз т�лейтіндер» (ММС, «бюджеттегілер»). Нары�ты� 
�атынастарды� �алыптасуына байланысты �кінішке �арай «д�рігерлік 
этиканы�» жа�а �лгісі пайда болды: не
"рлым к�п �аржы т�леуге �абі-
летті адамдар
а со
"рлым ерекше ы�ыласпен �арау, тіпті, бас�а нау�ас-
тарды� к�зінше де осындай �рекеттерге бару беле� ала т�суде.

2.2.5. Нау*ас пен д4рігерді' 4леуметтік �зара 4рекеттестігі

Д�рігер мен нау�ас арасында
ы �атынастарды� медициналы� этика 
ережелері к�п
асырлы� к�сіптік т�жірибе мен жалпыадамзатты� са-
палардан бастау алады. Денсаулы� са�тау д�рігерді� нау�аспен серік-
тестігі ретінде т�сіндіріледі.

Д�рігер нау#асты барлы# 'зіндік рухани �лемі #$ндылы#тары, �деттері, 
ерекшеліктері бар т$л�а ретінде #абылдайды. Д�рігер нау#асты тыныш-
тандыра, сендіре, $ялта алады, сонымен #атар, бас#аларды� к'зінше нау-
#асты� ауруы мен жеке 'міріні� #$пия м�селелелерін с$рамауы тиіс. Д�рігер 
нау#асты 'зіні� сын к'зімен #арауымен, менсінбеушілігімен, ала��асарлы-
�ымен ж�не д'рекілігімен ренжітпеуі тиіс. Кез келген адам #$рметтеу-
ге лайы#, сонымен #атар, аяушылы##а да лайы#. [кінішке #арай, д�рігер 
к'бінесе асы�ады, нау#асты ты�дай алмайды, 'зіні� ішкі сезімін, я�ни, $на-
татынды�ын немесе $натпайтынды�ын жасыра алмайды, нау#аспен ��гі-
мелесу барысында орынды с'з таба алмайды.

Rкінішке �арай, нау�ас пен д�рігер арасында
ы шиеленісті жа
дай-
ларды� к�бінде д�рігер д"рыс �атынас орната алмайды. Ауруды зерттеу 
�рдісінде, нау�аспен �атынас�а т�су ж�не емдеу шараларын ж�ргізу ба-
рысында жеке психикалы� реакцияларды� �стемдік етуі �олайсыз сал-
дарлар
а �келуі м�мкін. Кейде нау�асты� психикалы� реакциясы оны� 
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жа
дайын ауруына �ара
анда басымыра� ай�ындауы м�мкін. Терапия-
лы� �рдіс нау�асты� белсенділігіне негізделеді, егер б"ндай белсенділік 
болмаса, емдеу шараларыны� �сері т�мендейді1.

Нау�асты� �зін емдеуші д�рігерді� та
айында
ан емшараларын 
орындау де�гейі к�птеген факторлар
а т�уелді. Біріншіден, нау�ас �зі-
не д�рігерді� айт�андарын т�сінбеуі м�мкін. Біра� кейде нау�ас д�рі-
герді� �зіне айт�андарын т�сінгенімен, оларды орындау �шін �осымша 
дайынды��а, т�сіндіруге м"�таж болуы м�мкін. Екіншіден, нау�ас 
д�рігер та
айында
ан емді басшылы��а алмай, �зіні� білгенін істеуі 
м�мкін. Мысалы, д�ріні� м�лшерін азайту, емдеу барысында �зіліс 
жасау, «д�ріден �"тылу �шін» емді то�татуы м�мкін2. Lшіншіден, "за� 
терапия барысында нау�ас �немі уа�ытымен д�рілерді �абылдау
а �ау-
�арсыз болуы м�мкін.

Нау#астарды� те� жартысы 'з ауруы туралы барлы# шынды#ты білгі-
лері келеді ж�не 'з пікірімен д�рігерді� санас#анын талап етеді. Сонымен 
#атар, нау#астарды� %штен бірі барлы�ын толы# білгісі келеді ж�не емдеу 
шараларын та�дау�а 'здері де #атыст#ылары келеді. Тек нау#астарды� 
10–20%-ы �ана кем дегенде бір рет 'зін емдеуші д�рігерге т�уелсіз толы# 
немесе жартылай а#парат к'здеріне ж%гінеді. Не�$рлым ма�ызды к'здері: 
медициналы# журналдар мен газеттерге нау#астар сирек ж%гінеді екен. 
Нау#астарды� те� жартысы а#паратты тек 'зін емдеуші д�рігер мен 
медбикеден алса, �рбір %шінші нау#ас бас#а нау#астардан а#парат алады 
екен.

Жекелеген жа�дайларда шиеленісті о#и�алар д�рігер тарапынан бола-
тын #арапайым коммуникативтік #ателіктер н�тижесінде #алыптаса-
ды. Егер емді та�айындай отырып д�рігер: «Мына д�ріні #абылдап к'рі�із» 
немесе «Та�ы бір д�ріні #олданып к'рейік» дейтін болса, онда нау#ас б$л 
жа�дайды д�рігерді� жауапсызды�ы деп #абылдауы м%мкін. Нау#ас д�рі-
герге толы# сенім арт#ан жа�дайда �ана белсенді т%рде ем #абылдайды. 
Егер сенім болмаса ем #абылдау %рдісі �лсірейді.

Нау�ас медициналы� к�мекке ж�гіне отырып, емдеуші д�рігер тара-
пынан белсенділік, м"�ият �атынас ж�не аяушылы� сезім к�теді, осы-

ан с�йкес д�рігер нау�асты� осы �мітін алдай алмайды ж�не алдамау 
тиіс. Д�рігер �зін д"рыс "ста
ан жа
дайда, деонтологиялы� ережелерді� 
барлы
ы толы� орындал
ан жа
дайда нау�асты� �зін емдеуші д�рігерге 
деген сенімі бірінші кездесуден кейін-а� �алыптасады, ал бедел бірне-
ше аптадан кейін �алыптасады.
1 Зерттеу н�тижелері к�рсеткендей, нау�астарды� тек 50–60% 
ана д�рігерді� та
айын-
дауын толы� орындайды. 
2 Шынды
ын айту керек, м"ндай �рекетке д�рігерлер де барады, я
ни, д�ріні� "сыныл
ан 
м�лшерін азайтады немесе емдеу курсын нау�асты� шы
ынын азайту �шін �ыс�артады. 
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К�бінесе нау�асты� �зін "стауыны� к�рт �згерісі �зіне т�уелсіз 
болуы м�мкін. Нау�аспен ж"мыс барысында адамны� барлы� �а-
жеттіліктерін �ана
аттандыратын ж�не нау�асты� білімдік, �леуметтік 
м�ртебесіне с�йкес икемді ба
дарлама �ажет. Д�рігерді� нау�ас�а 
ерекше жеке �атынасы мен нау�аспен кері байланыс нау�асты� �ре-
кетін �згертеді ж�не а�парататтану �рдісін к�шейте т�седі. Нау�ас�а 
толы� ж�не еркін т�рде оны� денсаулы� жа
дайы т�сіндірілуі ж�не 
д�рігер емдеу шарасын д"рыс та�дау �рдісіне нау�асты да �атыстыруы 
тиіс. Емдеу �рдісі со�ында нау�асты аурудан �зін-�зі �ор
ау
а, кейбір 
салауатты �мір салты ережелерін б"збау
а ж�не �андай жа
дайда меди-
циналы� к�мекке ж�гіну �ажеттігі жайлы т�сіндіру ж"мысын д�рігер 
толы� ж�ргізуі тиіс.

Нау�ас д�рігерді� "й
арымын біле отырып, �мір с�ру салтын �зі 
та�дайды. Біра� тек �ана д�рігер нау�асты� ерекшеліктерін ескере 
отырып, емдеу �дістерін аны�тайды. Адамны� денсаулы
ын ны
айту-

а ба
ыттал
ан на�ты ма�саттар нау�аспен келісе отырып, "й
арылуы 
тиіс ж�не нау�асты� амбулаторлы� кітапшасына тіркелуі тиіс. Нау�ас-
�а ауру барысына байланысты �мір салтын �згерту �ажет болса, оны� 
м�дени біліктілік де�гейі ж�не психологиялы� сипаттамасына с�йкес 
ескеріле отырылып ж�ргізілуі тиіс.

�рекетті �згерту стратегиясын ��дегеннен кейін �алыпты �згеріс-
терді сараптау
а ба
ыттал
ан келесі �абылдаулар немесе телефон ар-
�ылы байланыстар ба
дарламасы жасалады. Кері байланыс табыс�а 
жетуге м�мкіндік береді. Нау�астар бір рет табысты емделу м�мкіндігі-
не ие болса, осы жолды ары �арай жал
астыру
а "мтылады.

Мысалы, адам шылымнан бас тарт#ан кезде спортпен не�$рлым бел-
сенді т%рде айналысады, б$л 'з кезегінде адамны� тама#тану салтын 'з-
гертуге �келеді.

Д�рігер �з беделіні� т�суіне жол бермей, оны емдеуді� элементі 
ретінде са�тай ж�не дамыта т�суі тиіс. Беделге "мтылу — тек д�рігерді� 

ана жеке м�селесі емес, б"л б�кіл �о
амны� міндеті ж�не к�рделі м�-
селесі болып табылады.

К�сіптік білімді жетілдіру, біліктілікті жо
арылату — медициналы� 
деонтологияны� ма�ызды �а
идаларыны� бірі. Жо
ары білімді д�рігер 
адамны� физиологиясы ж�не патологиясымен байланысты �"былыс-
ты� м�нін не
"рлым аны� ж�не сенімді т�рде т�сіндіре алады ж�не 
нау�ас�а �алай к�мектесу �ажеттілігі мен нені� тиімді екендігін д�л 
"сынады. Біліктілігі т�мен д�рігер к�рделі м�селелерді шешу барысын-
да к�сіптік �абілетсіздігі н�тижесінде ауыр салдарлар
а �келетін �а-
теліктер жіберуі м�мкін.
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Д�рігер мен нау�асты� �зара �рекеті мыналар
а т�уелді:
нау�асты� �рекеті �згеруіндегі ба
ытты� тиімділігі; ●
медициналы� �ызмет к�рсетуді� потенциалды тиімділігін аны�- ●
тау: тексеруді орындау м�мкіндігі, скринингтік тестілеу, д�рілік 
заттар ж�не амбулаторлы� к�мекті� медициналы� ресурстары;
нау�ас �иналысын не
"рлым азайта т�сетін к�мек факторларын  ●
"сыну;
нау�асты� денсаулы� жа
дайын келесі �абылдаулар ар�ылы ба�ы- ●
лап отыру;
нау�аспен ж"мыс барысына орта медициналы� �ызметкерді ж�не  ●
отбасын �осу;
медициналы� к�мекті� тиімділігін ба
алау �шін мамандарды тарту; ●
патологиялы� жа
дайды� алдын алу ма�сатында превентивті ша- ●
ралар кешенін �"растыру.

Д�рігер еркін т�рде емдеуді� �олайсыз салдарына адамгершілік 
жауапкершілікті �з мойнына алады. Б"л жауапкершілік максималды 
т�рде рухани к�ш ж"мсауды талап етеді. Rз кезегінде �о
ам бірт"тас 
ж�йе ретінде ж�не мемлекет ма�ызды �леуметтік институт ретінде 
д�рігерлерге �мірлік перспективалар мен лайы�ты �мір с�ру с�руге 
кепіл болуы тиіс.

Д�рігерді� к�сіптік ж"мысыны� негізгі ма�саты — адам �мірін 
са�тау ж�не оны� сапасын жедел, жоспарлы ж�не превентивті к�мек 
беруді� сапасын жо
арылату болып табылады. Медицина �ызметкер-
леріні� ж"мысын реттейтін ж�не д�рігерді� к�сіптік де�гейін жо
а-
рылау
а ба
ыттал
ан За�наманы� жетілдіріле т�скеніне �арамастан 
д�рігер ж"мысыны� �о
амды� �ажеттілігін т�мендете т�сетін д�рі-
герлік �ателіктер, шиеленісті жа
дайлар орын алуда1.

2.2.6. Медициналы* маманды*тарды' 4леуметтік 

аспектілері

Медицина �"�ы�тану сия�ты жеке маманды� деп аталу м�мкіндігі-
не ие бол
ан ал
аш�ы салаларды� бірі болды2.
1 РФ азаматтарыны� денсаулы
ын �ор
ау туралы За�наманы� 63-бабы бойынша медици-
налы� ж�не фармацетикалы� �ызметкерлер к�сіптік міндет ат�ару барысында жауапсыз-
ды� салдарлы емес азаматтарды� денсаулы
ына зиян немесе шы
ын
а "шыратса, к�сіптік 
�ателесуді са�тандыру
а �"�ылы. 
2 «К�сіп б"л академиялы� маманды�, ізденіс ж�не білім беру. Ол �о
амды� т�ртіп, денсау-
лы�, мемлекеттік ж�не жеке "йымдарды� міндеттерін ай�андау
а ж�не �леуметтік ортадан 
тыс �орларды тиімді пайдалану
а ба
ыттал
ан маманды�тар са�инасымен �оршал
ан». 
Parsons T. The Professions and Social Structure (1939). Parsons T. Essays in Sociological Theory. 
(Revised Edition) N.Y: The Free Press, 1966. P. 35.
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Т. Парсонсты� зерттеуі бойынша, маманды# 'зіні� білім мен дай ын-
ды# де�гейін 'зі аны#тайды. Маманды#ты игеретін студент дайынды# 
ж�не �леуметтенуді� ке� к'лемді курсынан толы�ымен 'теді. Мамандан-
дырыл�ан #ызмет тек лицензия негізінде �ана ж$мыс жасау�а м%мкіндік 
алып, за�ды болып саналады. Іс бастау�а лицензия мен р$#сат осы маман-
ды# 'кілдері ар#ылы �ана ж%зеге асырылады. Белгілі бір к�сіпке #атыс-
ты за�дарды� к'п б'лігі сол маманды#ты� негізінде #алыптасады. К�сіп 
'з алдына кірістен пайда�а, билік пен о�тайлы жа�дай�а #ол жеткізуге 
ба�ыттал�анды#тан ол 'з алдына студенттен дайынды# де�гейіні� жо-
�ары болуын талап етеді. Маманды# иесіні� е�бегі салыстырмалы т%рде 
б$л маманды##а #атысы жо# адамдарды� пікіріне т�уелсіз. Маманды#пен 
ж%ктелетін #ызмет нормасы ресми ба#ылау�а #ара�анда к'п жа�дайлар-
да #ата� талап етіледі. Мамандандырыл�ан #о�амдасты# м%шелеріні� 
бойында бірге е�бек ететін тобымен #атынаста бірлік сезімі жа#сы да-
мы�ан. Сонды#тан маманды# немесе к�сіппен айналысу адам 'міріні� бар-
лы# кезе�інде басты м�селе болып табылады.

�леуметтануда медицинамен байланысты маманды�тарда бір �леу-
меттік ж�йе шегіндегі, я
ни, денсаулы� са�тау саласында, �р т�рлі к�сіп 
пен маманды� иелері болып табылатын мамандар тобы арасында
ы �а-
рым-�атынасты зерттеу ма�ызды орын
а ие.

Батыс медицина �леуметтануында басты назар медбикелер, д�рі-
герлер, ме�герушілер мен бас�арушыларды� �ызметтеріне (ден-
саулы� са�тау саясатын �алыптастыратын) аударылады. К�бінесе 
�ызметкерлерді� �зіндік медициналы� �ажеттіліктеріне бейімделуі 
�рдісіне сараптама жасалады. �азіргі кезде басты назар к�бінесе �р 
алуан маманды�тар арасында
ы ж�не оларды� м�дени-�леуметтік 
байланыстарында
ы �леуметтік ерекшеліктерді тауып, зерттеуге ауда-
рылып отыр.

Емханада, стационарда, диагностикалы� емдеу орталы�тарында 
ж�не т.б. орындарда
ы �зін-�зі реттеу, �зіндік реттеу (д�рігерлерді� 
�зара �сері ж�не барлы� медицина �ызметкерлеріні� ж"мысына �серін 
іске асыру) м�селесі �зекті болып табылады. Медицина �ызметкер-
леріні� ж"мысыны� сапасы мен к�сібилігі де�гейлері оларды� �мір 
с�ру жа
дайы, �ызмет бабында
ы к�сіби �суі мен даму м�мкіндіктеріне 
т�уелді.

Медициналы� маманды�тар �немі белгілі бір �згерістерге "шырап 
отырады. Б"л денсаулы� са�тау саласында
ы экономикалы� �айта�"-
рулар
а 
ана емес, сонымен �атар, ауру мен денсаулы��а деген �аты-
насты� �згеруі, я
ни, �леуметтік �згерістерге байланысты.
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?ылыми жетістіктерді медициналы� т�жірибеге енгізу н�тижелерін; 
барлы� денсаулы� са�тау ж�йесні� беделі немесе м�ртебесі (б�лімше 
д�рігерінен бастап 
ылыми-зерттеу институтына дейін); денсаулы� 
са�тау ж�йесіні� нары�ты� экономика жа
дайына к�шу салдарларын 
�леуметтік зерттеу ма�ызды.

2.3. МЕДИЦИНА �ЛЕУМЕТТАНУЫНДАЫ 

�ЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ� НЕГІЗГІ БАЫТТАРЫ

2.3.1. �леуметтік зерттеулерді' негізгі ба(ыттары

Денсаулы� са�тау ж�не медицина салаларында�ы институционалды� 
�згерістерді� м�дени-�леуметтік аспектілері

Денсаулы# са#тау $йымдары ж%йелерін салыстырмалы сараптау. Осы 
ба
ыт ше�берінде т�рлі елдердегі денсаулы� са�тау ж�йелері зерттеледі 
ж�не салыстырылады, сонымен �атар, оларды� Ресейде �олданылу 
м�мкіндіктері �арастырылады.

Денсаулы# са#тау саласыны� м�дени-�леуметтік аспектілері. Б"л 
сала
а д�рігер мен нау�ас арасында
ы �арым-�атынас, оларды� бір-
біріне �зара �сері, м�дениеті мен медициналы�-�леуметтік ж�йелерді� 
ж�не медициналы� т�жірибені� "йымдастырушылы� т�рлеріні� �леу-
меттік тарихи дамуына �серін зерттеу енеді.

Ауруды� этиологиясы ж�не оны� таралуына �леуметтік- медициналы# 
к'з#арас. Б"л жерде ма�ызды р�лді �леуметтік мобильділік, �леуметтік 
о�шаулану ж�не �леуметтік �ысым, биологиялы�, генетикалы� ж�не 
�леуметтік факторларды� �зара �сері ат�арады. М"нда ма�ызды �леу-
меттік-медициналы� �арым-�атынастар айры�шаланып, зерттелінеді. 
Сонымен �атар, ауруды� пайда болуы мен таралуына себепкер бола-
тын �леуметтік �рдістегі т"л
аны� ж�не топты� мінез-�"лы� т�ртібі де 
�арастырылады.

=леуметтік эпидемиология. Эпидемиология тек ауруларды� тара-
луын 
ана �арастырмайды, ол сонымен �атар медициналы� �ызмет 
к�рсету ж�не сан алуан �леуметтік этиология (онкологиялы� ж�не ж�-
рек-�ан тамырлары аурулары, т.б.) жа
дайларында �олданылады. Эпи-
демиологиялы� ба
ытты адам денсаулы
ыны� де�гейіне ж�не т�рлі 
халы�тарды� �мір с�ру м�мкіндігіне тікелей �сер ететін мінез-�"лы�-
ты� реакцияларды� детерминанты ретінде �олдану
а болады.

[лім-жітім �леуметтік-медициналы# м�селе ретінде. Медицина 
�леуметтануында �лім-жітімді зерттеуде �лім-жітімні� �леуметтік-ме-
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дициналы� моделі (pattern), сондай-а�, медициналы� мекемелерді� 
ауру мен �лім �лгілеріні� �згеріске "шырау �рдісіне бейімделу м�селесі 
�ызы�тырады. Отанды� �леуметтанушыларды� зерттеулеріні� ма�ыз-
ды та�ырыбыны� бірі — �йелдер мен ерлер арасында
ы �лім-жітімні� 
�су к�рсеткіштері себебі ж�не �лім-жітімге �леуметтік-м�дени жа
дай-
ларды� �сері м�селесі болып табылады.

Денсаулы# жа�дайы мен ауру салдарыны� #о�ам�а �сері м�селесін �леу-
меттік т$р�ыдан #арастыру. Медицина �леуметтануында
ы атал
ан 
саланы зерттеу адамдарды� �з денсаулы�тары мен нау�ас жа
дайына 
к�з�арасы, �алыптас�ан нормалар мен �о
амды� �"ндылы�тар
а �алай 
�сер ететіндігін, суреттеу ж�не т�сіндіруге негізделеді; м�дени салт-д�с-
т�рлерді�, �о
амда
ы ерекшеліктерді� адам
а �з денсаулы
ын (ауруды� 
ас�ынуы, е�бекке жарамсызды� м�селесі, �артаю �рдісі мен �лім) са�-
тап, ны
айту керектігіне �алай �сер ететіндігі жан-жа�ты �амтылады.

Медициналы# білім м�селесі. Медициналы# білімге мемлекеттік #олдау-
ды� медициналы� зерттеулерін �арастырады; денсаулы� са�тау ж�йесі-
не тікелей �атысы бар 
ылыми-педагогикалы� зерттеу орталы�тарыны� 
жауапкершілігі мен р�лдеріні� �згеруі м�селесін �арастырады.

Медициналы� �ызмет к�рсету барысында�ы институционалды� �з-
герістер

Емдіу-алдын алу мекеме �леуметтануы. Негізінде м"ндай зерттеу-
лер, технология саны мен де�гейіні� �сімі, к�сіби б�секелестік, "жым 
ішіндегі т"л
ааралы� �арым-�атынас, дайынды� пен шешім �абылдау 
м�селелерін дайындау ж�не шешімдерді �абылдау, е�бек б�лінісі ж�не 
т.б. сипатталынады. Мысалы, стационарды� р'лі к'п жа�дайда �р т%рлі 
ма#сатта�ы амбулаторлы# мекемелер ісіне ж�не аурухана�а жат#ызу 
#ажеттілігін аны#тайтын к�сіби нормалар�а байланысты.

Медициналы� т�жірибені "йымдастыру. Медициналы� т�жірибені 
�леуметтік зерттеу бірнеше басты ба
ыттардан т"рады:

медициналы� технологияларды �леуметтанулы�-медициналы�  ●
т�р
ыдан сараптау;
т"р
ындарды� �р т�рлі медициналы� к�мек т�рлеріне к�з�араста- ●
рын, к�леміне, "сынылатын медициналы� �ызметке мінездемесін 
зерттеу;
медицина т�жірибесіндегі ж"мыс т�сілдеріне ж�не жа�а "йымдас- ●
тырушылы� формалар
а �о
амды� ба
а.

Денсаулы# са#тау ж%йесіні� #ызметтерін т$тыну. Медициналы� 
к�мекке ж�гінудегі емделушіні� шешімі тек �ана нау�ас т�ріні� ауыр-
лы
ынан 
ана емес, жалпы к�мекке деген м"�тажды
ы, медицина 
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мекемелері мен д�рігерлерін та�дауда
ы �иынды�, �зіні� денсаулы� 
жа
дайын сезініп, психологиялы� т"р
ыдан �орытуыны� н�тижесі деп 
�ара
ан ж�н. Медицина �леуметтануы �шін медициналы� к�мек т"ты-
нушыларыны� бір �лгідегі моделін �"ру болып табылады:

(леуметтік-медициналы� топ т�ртібіні� институционалды� �з-
герісіні� �леуметтік-психологиялы� аспектілері

=леуметтік мінез-#$лы# ж�не оны 'згерту технологиясы. Жа�а �леу-
меттік технологиялар топты� немесе т"л
аны� медициналы� т�ртібін 
т�рлендіруге м�мкіндік береді1. Адамдарды оларды� �леуметтік, т"л
а-
лы� бейімделуін же�ілдету �шін е�бекке жарамсызды
ына �арамастан, 
толы��анды �мір с�руге м�мкіндік алу
а, оларды �арапайым да
дылар-

а �йрету �ажет.

Ауру мен стресстік жа�дайлар�а к'з#арас. �леуметтанушылар мен 
д�рігерлер, �о
амда
ы �леуметтік �ажу (стресс) ж�не стресс пен ауру 
арасында
ы байланысты� болу себебін сараптайды. �р т�рлі аурулар 
этиологиясы, ж�ректі� ишемиялы� ауруын, гипертониялы� ж�не ас-
�азан жарасы, неврозды зерттеу н�тижелері ауруды� пайда болуымен 
стрессті� �зара байланысы бар екенін д�лелдейді.

=леуметтік психиатрия ж�не топты# психотерапия. Зерттеулер �леу-
меттік, �"�ы�ты�, этикалы� ж�не адамгершілік м�селелерді, я
ни, �о-

амны� психикалы� аурулар
а реакциясын �арастырады. Психикалы� 
ауруларды� �леуметтік этиологиясын ж�не е�бек "жымы мен �о
амда 
салауатты психологиялы� ортаны� �алыптасуын зерттейді. �леуметтік 
�орша
ан ортаны� �серімен адамны� е�бекке �абілетсіздігін ж�не 
�леуметтік �ау�арсызды
ын азайту
а болады.

+о�амды# денсаулы# са#тау. Медицина �леуметтануын, адамны� 
�мір салтыны� ж�не �леуметтік �орша
ан ортасыны� (о�ыс о�и
алар, 
�р т�рлі созылмалы аурулар, �леуметтік эпидемиология, �орша
ан орта 
ластануы, алдын ала емдеу шаралары, салауатты �мір салтын насихат-
тау, медициналы� к�мекті жоспарлау мен "йымдастыру) денсаулы� 
са�тау ж�йесі ісіне �сері м�селелері �ызы�тырады.

Денсаулы� са�тауды бас�аруда�ы институционалды� �згерістер
Денсаулы# са#тау саясаты ж�не саяси #ызмет. Батыс �леуметтану-

шылары денсаулы� са�тау саясатын медицина �леуметтануында
ы �з 
алдына дербес сала ретінде �арастырады. Денсаулы� са�тау саласына 
саяси ж�йе ретінде �арау, саясаткерлер ж�не маман д�рігерлерді� м�д-
1 Медициналы� �рекет — жеке адамны� немесе �леуметтік топты� �орша
ан ортамен ж�не 
медицинамен �леуметтік институт ретінде �зара �рекеті болып табылады, ол денсаулы�ты 
�ор
ау
а ж�не ны
айту
а м�мкіндік береді, оны� б"зылысын ескертеді ж�не лайы�ты �мір 
сапасымен �амтамасыз етеді. 
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делері �аншалы�ты де�гейде денсаулы� са�тау саласыны� дамуына �сер 
ететінін, �"�ы�ты� �ор
ау мен ж�рдема�ылар алу, �леуметтік м�ддені 
"лтты� де�гейде, айма�, медицина мекемелері де�гейінде, медициналы� 
�ызметті "сынушылар де�гейінде аны�тау
а м�мкіндік береді.

Денсаулы# са#тау саласымен байланысты маманды#тар �леумет-
тануы. �леуметтік "йымды ж�не бір �леуметтік-медициналы� ж�йе 
шегіндегі адамдар тобыны� ара�атынасын зерттеу, денсаулы� са�тау 
саясатыны� �алыптасуына жауаптылар, орта медициналы� �ызметкер-
лер �ызметін, д�рігерлер, �кімгерлер мен адамдар ісін �ада
алау. Емха-
наларда
ы, стационарларда
ы, емдік-диагностикалы� орталы�тарда
ы 
медицина �ызметкерлеріні� �зін-�зі реттеу м�селелері мен шешімдері 
зерттелінеді.

Денсаулы# са#тау экономикасыны� �леуметтік аспектілері. Медици-
на �леуметтануы �зіне толы��анды денсаулы� са�тау экономикасын 
�оспайды, біра� денсаулы� са�тау ж�йесінде жасалатын, экономикалы� 
реформа негізіндегі �леуметтік-медициналы� болжаумен айналысады, 
ол �з алдына, экономикалы� ауыт�уларды �леуметтік-медициналы� 
зерттеулер жолымен, денсаулы� са�тау саясатында экономикалы� �а-

идаларды� ��делуіне біршама септігін тигізуі м�мкін.

Денсаулы# са#тау #$рылымын бас#ару мен $йымдастыру. Медицина 
�леуметтануы �леуметтік �діс-т�сілдерді �олдана отырып, медици-
налы� мекеме "жымын бас�аруда, бірлестіктерде, а�параттар мен �р 
т�рлі жеке, мемлекеттік "йымдар, сондай-а�, делдалдар ара�атынасы 
дамуында
ы а�паратты� ше�берді� �олдану м�мкіндігін зерттейді.

+$#ы#ты# ж�не этикалы# м�селелер. Медицина �леуметтануы са-
ласында
ы �леуметтік-медициналы� зерттеу, емделмейтін ауруы бар 
нау�асты� �мірін "зарту; трансплантологияны дамыту; медициналы� 
араласу
а келісім; адамдар
а ж�ргізілетін сына�тар; жасанды т�сік жа-
сау сия�ты м�селелер тізімін �"райды.

2.3.2. Медициналы*-4леуметтік зерттеулерді' 

стратегиялы* жоспарлануы

Т"р
ындарды� денсаулы
ын �ор
ау туралы м�селелер, адамдарды� 
�ажеттіліктері мен с"раныстары, оларды� денсаулы� са�тау ж�йесі ту-
ралы ойлары медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� к�рінісі бо-
лып табылады.

Жеке айма�тарда жан-жа�ты зерттеулер мен �леуметтік с"раулар 
на�ты ЕПМ мен бір жа
дайдан келесіге �туі денсаулы� са�тау ж�йесі 
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мен т"р
ындар денсаулы
ыны� де�гейіні� шынайы жа
дайын к�рсету-
ге м�мкіндік бермейді.

Т"р
ындар денсаулы
ын бас�ару — алуан т�рлітаби
и факторларды 
ескеруді �ажет етеді (медициналы�-биологиялы�, медициналы�-�леу-
меттік, экологиялы�-антропологиялы�, �леуметтік-экономикалы�), 
ба�ылауды� тиімді ж�йесі мен бірегей �леуметтік стандарттарды �а-
лыптастыруды талап етеді.

Денсаулы� са�тау саласында стратегиялы� жоспарлау мен міндетті 
медициналы� са�тандыру ж�йесін �"ру �шін на�ты айма�тарда
ы т"р-

ындарды� денсаулы� жа
дайыны� ай�ын к�ріністерін білу керек. 
Т"р
ындар денсаулы
ын са�тау �шін �немі медициналы�, экономика-
лы�, саяси ж�не �леуметтік зерттеулер ж�ргізу �ажет, я
ни, �о
амды� 
денсаулы� пен денсаулы� са�тауды� медициналы�-�леуметтік монито-
рингін жиі �ткізу ж�йесі мен а�параттарды ба
алап отыру �ажеттілігі 
туындайды. Б"л денсаулы� са�тау саласында
ы �леуметтік-экономи-
калы� �рдістерді зерттеу �"ралы болып табылады, �леуметтік институт 
сия�ты медицинада да бол
ан �згерістерді� сараптамасы мен т�жіри-
бесінде позитивті ж�не негативті тенденцияларды� е� негізгі �"ралына 
айналуы тиіс.

Медициналы�-�леуметтік мониторингті� (М�М) ма�саты — т"р-

ындар денсаулы
ыны� алуан жа�тары мен �ырлары, нау�ас �міріні� 
сапасы, денсаулы� са�тау ж�не ММС (міндетті медициналы� са�тан-
дыру) ж�йесіні� сапасы болып табылады. Осы
ан байланысты меди-
циналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� объектісі — статистикалы� 
жиынты� болып табылады, ол �атысты� біртекті бірліктерден �"рала-
ды: т"р
ындарды� белгілі бір уа�ыт пен ке�істіктегі жынысты�-жасты� 
топтары, емдеу-алдын алу мекемелер, д�рігер-мамандар болып табы-
лады.

Медициналы�-�леуметтік мониторингті� ма�саты:
адам денсаулы
ына зиянды �серлерді аны�тау ж�не ба
алау; ●
т"р
ындар денсаулы
ыны� жа
дайын болжау; ●
медициналы� са�тандыру мен денсаулы� са�тау саласын жетілді- ●
руге ж�не ж�зеге асыру
а ба
ыттал
ан мемлекеттік саясат�а "сы-
ныстарды даярлау.

Медициналы�-�леуметтік мониторинг мынадай жолдармен ж�зеге 
асады:

азаматтар денсаулы
ыны� жа
дайыны� барлы� а�паратты� �орын  ●
пайдалану ар�ылы т"р
ындар денсаулы
ыны� к�рсеткіштерін ба-
�ылау;
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медициналы� к�мекті� сапасы мен к�лемі болып, т"р
ындар ден- ●
саулы
ыны� жа
дайы туралы а�параттарды жина�тау, са�тау, ��-
деу ж�не ж�йелеуді ба�ылау болып табылады;
алын
ан а�параттарды ж�йелі талдау ж�не ба
алау. ●

Медициналы�-�леуметтік мониторинг бірнеше ба
ыттармен ж�зеге 
асады:

�леуметтік-экономикалы� белсенділік, медициналы� �ызметті�  ●
жа
дайы ж�не медициналы� �ызметтерді т"тынушыларды� бей-
несі;
са�тандырушыларды� �леуметтік-экономикалы� бейнесі; ●
медициналы� �ызметтерді "сынушыларды� саяси-экономикалы�  ●
мінездемесі;
медициналы� �ызметті "сынушыларды� �леуметтік-экономика- ●
лы� белсенділігі мен �леуметтік бейнесі;
т"р
ындар денсаулы
ын �амтамасыз етуге кеткен шы
ындарды  ●
�ада
алауда
ы міндетті медициналы� са�тандыру ж�йесіні� р�лі.

2.3.3. Медициналы*-4леуметтанулы* зерттеулер 

*орытындыларын т4жірибеде *олдану

Нау#астар легіні� дифференциясы. Шынайы медициналы� к�мек 
к�рсетумен �амтамасыз ету �шін к�рсетілген медициналы� �ызмет 
ж�не оларды� �ажеттіліктері туралы на�ты м�ліметтер мен а�параттар 
�ажет. М"ндай а�параттарды алу �шін медициналы�-�леуметтанулы� 
зерттеулер ж�ргізіледі.

Медициналы�-�леуметтік мониторинг (М�М) м�ліметтері медици-
налы� мекемелерде нау�астар
а �ажетті ж�не к�рсетілген «тегін» меди-
циналы� к�мекті� к�лемін жалпы к�рсетілетін медициналы� к�мекті� 
к�лемімен салыстыру
а к�мектеседі. Алайда, �ана
аттандырылма
ан 
�ажеттіліктер туралы с�з �оз
а
анда медициналы� �ызметтерді� сапасы 
мен �ажеттіліктері туралы тек жанама т�рде айту
а болады. Нау�астар 
легіні� медициналы� мекемелерді� т�ріне ж�не географиялы� орна-
ласу жа
дайына т�уелді екенін "мытпау �ажет. На�ты айма�та
ы �а-
рым-�атынасы бойынша нау�астарды ішкі ж�не сырт�ы лекке б�леді. 
Тек осы айма�та
ы немесе осы ЕПМ-дегі медициналы� �ызметтермен 
�олданатын нау�астар ішкі лекке жатады. Ал сырт#ы лекке атал
ан ай-
ма�тан тыс нау�астар
а толы� немесе жартылай медициналы� к�мекке 
ж�гінгендер жатады.

Мысалы, ММС-ні� ішкі легіні� шарттарына атал�ан айма#та са#-
тандырыл�ан ж�не атал�ан ЕПМ-ге #ара�ан нау#астар жатады. Сырт-
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#ы легіне Ресей Федерациясыны� бас#а айма#тарында са#тандырыл�андар 
кіреді.

Мониторинг барысында медициналы� к�мекке ж�гінгендерді� ди-
намикасын �ада
алау ма�ызды. Емдеу-алдын алу мекемесіне жа�ын 
орналас�андарды� лек ау�ымы т"ра�ты емес. Сырт�ы лекке медици-
налы� мекемелерге осы немесе бас�а аудандарда т"ратын т"р
ындар 
жоспарлы немесе жедел стационарлы� к�мекті ала алады ж�не де ор-
нына да байланысты.

М�скеу #алалы# ММС ж%йесі т$ра#ты сырт#ы лекке мысал бола 
алады: РФ са#тандырыл�ан т$р�ындарыны� басым к'пшілігі тек М�скеу 
медициналы# мекемелерінен �ана мамандандырыл�ан медициналы# к'мек 
алу�а $мтылады.

ЕПМ-да �ана
аттандырыл
ан с"рау н�тижелері ар�ылы нау�ас-
тар �шін ЕПМ-ні� белгілі бір аума�та орналасуына ж�не оларды� 
медициналы� мекемелерге �ызы
ушылы�тары туралы к�з�арастары 
рационалды емес екенін аны�тау
а болады. ЕПМ бойынша медици-
налы� �ызметті т"тынушыларды� ішкі легін �айта б�лу, аума�та ор-
наласуы м�селелерін мына объективті факторлар ар�ылы т�сіндіруге 
болады:

материалды�-техникалы� �орды� бас�а епм-мен салыстыр
анда  ●
�лсіздігі (рентгенологиялы� �ызметті� жо�ты
ы, функционалды 
диагностиканы� тар ше�бері, мамандандырыл
ан д�рігерлерді� бір 
ауысымда ж"мыс ат�аруы, зертханалы� �ызметті� жойылуы, т.б.);
к�ндізгі стационарларды�, диагностикалы� �ызметтерді�, ке�ес  ●
берулерді� ж�не т.б. медициналы� мекемелерді� �айтадан �"ры-
луы ж�не жаса�талуы;
ММС ●  жа
дайында �ала т"р
ындарына мы�ты материалды�-тех-
никалы� ж�не кадрлы� м�мкіндіктерге ие медициналы� меке-
мелерді� �ызмет к�рсетуге деген ведомстволы� мекемелерді� 
"мтылысы.

Осылайша, М�М н�тижесінде ал
ан м�ліметтер �о
амды� денсау-
лы��а денсаулы� са�тау ж�йесіні� �орлары б�лінуіні� �серін ба
алау
а 
м�мкіндік береді.

Білікті ж�не мамандандырыл�ан медициналы# к'мек к'рсетуді� #ол-
жетімділігін #амтамасыз ету. Медициналы� к�мек к�рсету "йымыны� 
жо
ары біліктілігі мен арнайы мамандандырыл
аны аума�ты� денсау-
лы� са�тау департаментімен ж�не нау�астар мен медицина �ызметкер-
леріні� пікірлерімен де аны�талады. Барлы� де�гейде медициналы� 
�ызметті� сапасы мен �ол жетімділігі туралы т"тынушыларды� пікірі 
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ж�не е�бек потенциалын �йлестіру мен ж�ргізілген диагностикалы� 
ж�не емдеу-сауы�тыру шараларыны� тиімділігі туралы д�рігерлерді� 
пікірлерін зерттеу де ма�ызды.

Денсаулы# са#тауда�ы ба�ыттал�ан ба�дарламаны� мониторингі. 
РФ азаматын тегін медициналы� к�мекпен �амтамасыз ету ба
дарла-
масы �аржылы� бюджетті� есебінен ж�не ММС есебінен ж�ргізіледі. 
Бекітілген к�лем мен сапа негізінде мемлекеттік кепілдіктерді� орын-
далуы барлы� �леуметтік топтарды тегін медициналы� к�мек пен ал-
дын алу шаралары б"л ба
дарламаны� ма�саты болып табылады.

Денсаулы# са#тау ж%йесіні� ма#сатты ба�ыттал�ан ба�дарламасы-
на жатады: жедел ж�не ш$�ыл медициналы# к'мек; т'тенше жа�дай-
ларда�ы жедел медициналы# к'мек; бала ж�не ана денсаулы�ын са#тау; 
вакциналы# алдын алу; жас'спірімдер, студенттер мен орта арнайы о#у 
орнында о#итындар денсаулы�ын са#тау; со�ыс ардагерлері мен м%гедек 
жандарды емдеу; д�рілермен #амтамасыз ету ж�не же�ілдіктер.

Т"р
ындар
а тегін медициналы� к�мек к�рсету, т"р
ындарды д�рілік 
заттармен �амтамасыз етуді жетілдіре т�су ж�не материалды�-техника-
лы� �орды ны
айту �шін медициналы�-�леуметтанулы� мониторинг 
�ажет:

РФ азаматтарына тегін медициналы� к�мекті� к�рсетілуі туралы  ●
мемлекеттік кепілдік ба
дарламасыны� орындалуы;
ММС ж�йесіні� �ызметіні� �леуметтік-экономикалы� �орытын- ●
дылары;
медициналы� �ызметті т"тынушыларды� �леуметтік-экономика- ●
лы� белсенділігі мен �леуметтік бейнесі;
медициналы� �ызмет к�рсетушілерді� �леуметтік-экономикалы�  ●
бейнесі;
са�тандырушыларды� �леуметтік-экономикалы� жа
дайы; ●
ММС ж�йесі мен денсаулы� са�тау реформасына азаматтарды�  ●
к�з�арасы мен �атынасы;
ММС ж�йесі бойынша медициналы� �ызметті� �ол жетімділігі  ●
мен сапасы;
медициналы� технологиялар. ●

Халы#ты� медициналы# #ызметке с$ранысы. Д�рігерлік к�мекке нор-
мативтік �ажеттілік нау�астарды� барлы� �ажеттіліктері мен с"раныс-
тарын бейнелей алмайды, сонды�тан медициналы� �ызметтерге деген 
с"раныс д�рігер мен нау�асты� ара�атынасын аны�тайды. Нау�ас егер 
о
ан денсаулы� са�тау ж�йесiнi� дамуына м�мкіндіктер (оны� м�дде-
лерiн есепке алу ар�ылы �те сапалы д�рiгерлiк �ызметтi алу м�мкіндік-
тері) мойындалса, осы �атынастарды� толы��"�ылы субъектісіне 
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айналады. Т"р
ындарды� медициналы� к�мек �ажеттіліктерін кешенді 
ба
алауды� субьективті �лшемі; муниципалды медициналы� желiнi� 
�йлесімдігі; медициналы� к�мекті� сапасы ж�не т.б. медициналы� 
�ызметтерге с"ранысты �ана
аттандыруды� к�зі болып табылады. Ме-
дициналы� к�мекті� негізгі мамандан
ан т�рлерін пайдалана отырып, 
т"р
ындарды жынысты�, жасты� �"рамына байланысты есепке алып, 
с"растыру зерттеулерін ж�ргізу ЕПМ �"рылымдарын о�тайландыру
а 
м�мкіндік береді. Осы
ан орай, т"р
ындарды� медициналы� �ызметке 
с"ранысы медициналы�-�леуметтік мониторингті� ма�ызды объектісі 
болып табылады.

Денсаулы# са#тау реформаларына т$р�ындарды� #атынасы. Денсау-
лы� са�тау халы�ты �леуметтiк �ор
ауды� е� ма�ызды институты бо-
лып табылады. Елдегi экономикалы� немесе саяси ахуалды� �згерiсi, 
к�бінесе денсаулы� са�тау ж�йесiндегі реформалау
а �келiп со
ады1. 
Денсаулы� са�тау ж�йесi �"рылымында
ы �згерiстер мен "йымдасты-
рулар к�п жа
дайда мына ма�саттарды к�здейді:

т"р
ындар денсаулы
ыны� жа�сартуы бойынша жа�а ба
дарлама- ●
ларды� iске асырулары;
медициналы� ж�рдемні� �олжетімділігі мен сапасыны� �суі; ●
медициналы� ж�рдем алу кезінде �леуметтiк �ділеттілікке жету; ●
мемлекеттегі т"р
ындарды� �аржы ж�не затты� м�мкiндiктеріне  ●
с�йкес д�рiгерлiк к�мекті� �ажеттiктерiн келтiру.

Реформаларды ба
алау �рдайым на�ты емес. Осылайша, ММС-ты� 
к�пшілік субъектілері медициналы�-бюджеттiк са�тандыру �атысында 
о� к�з�арастарды "станады. Т"р
ындар ММС-ты� келісімшартында
ы 
медициналы� мекемелердi� ж"мысына �лкен сенiмсiздік танытады.

Денсаулы� са�тау реформалары о� н�тиже к�рсетеді, егер мына са-
лаларды� жа
дайын жа�сартса:

т"р
ындарды� денсаулы� жа
дайларын; ●
т"р
ындар
а медициналы� �ызмет к�рсетуді; ●
медициналы� мекемелердегі медициналы�-технологиялы� �ыз- ●
меттеріні� мiнездемелердi� (�олданылатын медициналы� техно-
логиялар, алдын алу ж"мысы, д�рiгерлiк жабды�тарды пайдалану, 
бас�ару тиімділігі, емделушіні� медициналы� к�мек сапасына 
�ана
аттануы, �р т�рлі медициналы� к�мек т�ріне �олжетімділік, 

1 ХХ 
. 90-жылдары Ресей денсаулы� са�таудан ММС-
а �леуметтік ауысу м�селесі автор-
мен �зірленді. (Ресей айма�тарында міндетті медициналы� са�тандыруды� медициналы�-
�леуметтік мониторингін енгізу). Ол �шін барлы� денсаулы� сактау салаларында медици-
налы�-�леуметтік мониторингті� на�ты ба
дарламасы жасалды.
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бар �орларды� �олдануыны� тиiмдiлiгi, диспансеризация, т.б.) 
жа�саруы.

Т"р
ындарды� емдеу-алдын алу мекемелеріні� ж�не медициналы� 
са�тандыру "йымдарды� ж"мысы туралы а�параттануы. Т"р
ындар-
ды� 90%-да са�тандыру полисі бар бол
анымен, олар жа�а шарттар-
да
ы д�рiгерлiк �ызмет к�рсету ерекшелiктерi туралы ма
л"маттармен 
таныс емес. Т"р
ындарды� медициналы� ж�рдем саласында
ы М�М 
ж�нінде хабардар болуы (ЕПМ, медициналы� са�тандыру "йымдары) 
ММС ж�йесіні� субъекттерiнi� ж"мысыны� т�зетуіне негiз бола ала-
ды.

Азаматтарды� сапалы к�мекті� �ажетті к�лемін алуы ММС ж�йесін-
де са#тандырыл�андарды� м%ддесін #ор�ау болып табылады. Са�танды-
рыл
андарды� �"�ы
ын �амтамасыз ету ММС субъектілері де�гейінде 
ж�зеге асырылады: медициналы� са�тандыру "йымдары (МС@), ЕПМ 
ж�не айма�ты� міндетті медициналы� са�тандыру �оры (АММС�). 
ММС айма�ты� ж�йесінi� �ызметтерi туралы ша
ымдарыны� саны 
ж�не са�тандырыл
андарды� �тініштері, сот�а дейiн ж�не сотты� тер-
геу, регрессивтiк талап бойынша ма
л"мат алу
а болады. М"ны� бар-
лы
ы медициналы� �ызмет к�рсетуді� сапасы мен жа
дайына 
ана 
байланысты емес, сонымен �атар, т"р
ындар мен медициналы� �ыз-
меткерлерді� �з �"�ы�тары ж�не мiндеттер туралы хабардар болуында. 
ММС а�параттандыру ж�йесінде ж"мыс iстеудi� жетіспеушілігі салда-
рынан, бiр жа
ынан, са�тандырыл
андарды� толы� �"�ы
ыны� іске 
асырылуына шек �ояды, екінші жа
ынан �тiнiштердi�, ша
ымдарды� 
ж�не сот істеріні� саныны� ай
а�сыз �суiне ба
ытталады.

М�лiметті� жетіспеушілігінен сапаны� объективтi емес ба
асын 
ж�не медициналы� �ызметті� экономикалы� ма�сат�а с�йкессіздігін 
туындатады.

Медициналы� �ызмет к�рсетуді� сапасын жо
арылату ж�не му-
ниципальды денсаулы� са�тау ж�йесіндегі а�ылы �ызметтерді� даму 
перспективаларын аны�тауда т"р
ындарды� а�параттандырылуы ма-
�ызды.

Медициналы� к�мекті� �олжетімдігі мен сапасы. Медициналы� 
к�мекті� �олжетімдігі — б"л т"тынушыны� керек уа�ытта, керек жер-
де, тиісті к�лемде ж�не т�леу а�ысы �ымбат емес �ажетті к�мек алу 
м�мкіндігі. Стратегиялы� жоспар бойынша, мемлекетті� барлы� 
т"р
ындары, мигранттар, м�жб�рлі жер аударушылар барлы� меди-
циналы�-�леуметтік к�мек т�ріне, физикалы� ж�не психикалы� ден-
саулы�ты жа�сарту
а нау�астарды� �айта �алпына келтірілуіне �ол 
жеткізе алуы керек.
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Медициналы�-�леуметтiк к�мектi� �олжетімділігі ж�не оны� 
�ділетті �лестірілуі т"р
ындарды� �р т�рлі �леуметтік-демография-
лы� топтарыны� денсаулы� жа
дайларыны� айырмашылы�тарыны� 
азаюымен к�рінеді.

Медициналы� к�мекті� сапасын аны�тау �шін медициналы� техно-
логиялар ж�не медициналы� жабды�тар �олданылады; алдын алу ж�не 
диспансер ж"мысыны� к�лемi; хирургиялы� белсендiлiк; �ызметкерді� 
біліктілік де�гейіне, сонымен бiрге, ал
аш�ы медицина-санитарлы� 
к�мектi� барлы� т"р
ындар топтарымен ел аума
ында те�дігі мен �ол-
жетімділігі; медициналы� к�мекті� �р т�рлi т�рлерiнi� �олжетімділігі; 
емделушiлерді� медициналы� к�мекке �ана
аттанулары.

Медициналы� �ызмет к�рсету сапасын �амтамасыз ету белгілі бір 
д�режеде са�тандырыл
ан адамны� �"�ы
ымен байланысты. Сонымен 
бiрге, нау�астар
а �ызмет к�рсету сапасын жо
арылату �шiн д�рігер-
лерді� ж�не орташа медициналы� �ызметкерлерді� пiкiрiн бiлу ма�ыз-
ды. С"растырыл
ан д�рiгерлер пікірі бойынша, медициналы� к�мек 
сапасына ЕПМ ж"мысыны� экономикалы� к�рсеткiштерi айтарлы�-
тай ы�пал етедi.

Т$р�ындарды� медициналы# к'мек сапасына #ана�аттануы. Медици-
налы� к�мекті� к�рнектi сапа к�рсеткiштерi — барлы� т"р
ындарды� 
ж�не оны� жеке �леуметтiк-экономикалы� топтарыны� �ана
аттануы 
болып саналады. �ана
аттанушылы� �ажеттілік пен �ондыр
ыларды� 
байланысы ж�не оларды� на�ты талаптарын іске асыру м�мкiндіктерін 
ба
алаумен к�рінеді. �ана
аттанбаушылы� на�ты жа
дай ж�не адам 
с"раныстарыны� арасында
ы алша�ты�пен аны�талып, объективті 
ж�не субьективті �леуметтік с"раныстар байланысымен ай�ындалады. 
Ба
алау �лшемі ретінде респонденттердi� �ана
аттанушылы� ж�не �а-
на
аттанбаушылы�тарды� пайызы пайдаланылады.

Медициналы�-�леуметтік мониторинг барысында белгілі бір меди-
циналы� мекемеде медициналы� �ызмет к�рсетуге �ана
аттандырылу, 
оны� �ызметiнi� �р т�рлi салалары �шiн жеке т�рде �арастырылуы тиіс.

Мысалы, стационарларда�ы емделушілерді� медициналы# к'мек-
ке #ана�аттануларын #абылдау б'лiмшесiнi� ж$мысы ар#ылы ба�алау-
�а болады; тама#тануды� шарттары ж�не сапасына; палаталар ж�не 
б'лiмшелердегi т$рмыс жа�дайларына; ауруханаларда�ы �леуметтік #а-
тынас м%мкіндіктеріне; д�рігерді� нау#ас#а #арым-#атынасына; диаг-
ностикалы# б'лімшелерді� ж$мысына; орта медициналы# #ызметкерді� 
ж$мысына; емдіу шараларды� ж%ргізу сапасына; д�рігерлерді� біліктілігі-
не; нау#астар�а к%тімні� $йымдастырылуына; ш$�ыл медициналы# к'мек-
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ке #ана�аттанушылы# жедел ж�рдем бригадасыны� уа#ытылы келуінен, 
к'мек к'рсету сапасынан, #ызмет к'рсетуші персоналды� жеке мінез-
демесінен, к'рсетілетін к'мекке нау#асты� келісімін алуынан ж�не т.б. 
жина#талады.

А#ылы медициналы# #ызметті� #олданылу динамикасы: Ресейде ме-
дициналы� нары�ты� дамуы, жа�а �уатты медициналы� технология 
мен емдеу сапасыны� к�шеюі ар�ылы медициналы� �ызмет пен ерікті 
медициналы� са�тандыру ЕПМ �ызметкерлеріні� �ызы
ушылы
ын 
арттырады.

А�ылы медициналы� �ызмет туралы к�нделікті нау�астарды� 
пікірін зерттеу сол аума� т"р
ындарыны� а�ылы �ызметке деген с"-
ранысын талдау
а м�мкіндік береді. Нау�астар пікірін с"растырмас 
б"рын, е� алдымен ЕПМ-нен а�ылы медициналы� �ызмет туралы а�-
параттар алу керек. Одан бас�а а�ылы �ызметті пайдаланатын т"л
а-
ларды� т�леу �абілеттіліктерін зерттеп білу �ажет (отбасында
ы жан 
басына ша��анда
ы табыс к�лемі, айма�та
ы т"р
ындарды� т"тыну 
�оржыныны� к�лемі).

Белгілі бір т"р
ындар тобыны� а�ылы медициналы� �ызметті �ол-
дануыны� т"ра�тылы
ын білу 
ана ма�ызды емес, сонымен �атар, 
оларды� �ызметтерді т�леу формасын да аны�тау �ажет (ресми т�лем-
ге байланыссыз �осымша т�лемдер, медициналы� �ызметкерге сый-
лы�, т.б.).

Алын
ан м�ліметтер бойынша т"р
ындарды� медициналы� �ыз-
метті т�леу формалары, каналдары ж�не оларды� ма�ыздылы
ы мен 
�олжетімділігі туралы �орытынды жасау
а болады.

Медициналы# #ызметке т'лем #абілетіні� с$ранысын #алыптасты-
ру — �о
амны� �леуметтік институттарымен; �леуметтік топтарды� 
�леуметтік-экономикалы� жа
дайымен, тегін, білікті ж�не сапалы ме-
дициналы� к�мек алуымен реттеледі.

Халы��а �ызмет к�рсетуді� шарттарында нары�ты� механизмдер 
�здерін белсенді емес (аума�ты�-территориялы� "станым бойынша) 
т�рде к�рсетеді. Медициналы� "йымдарды� нау�ас�а деген �ызы
у-
шылы
ы оларды� ерікті �ызмет к�рсетуге к�шуіне жа
дай жасайды.

Медициналы� к�мекті� сапасын жа�сарту ж�не ЕПМ �ызметіні� 
�йлесімділігі �шін халы�ты� т�мендегі жа
дайлар туралы пікірін еске-
ру керек:

амбулаториялы�-емханалы� тор мен диагностикалы� �ызметті�  ●
объектілеріні� жа
дайы;
а�ылы �ызметті� �ол жетімді ба
асы (стоматология ж�не т.б.); ●
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барлы� денсаулы� са�тау аума�тары мен на�ты медициналы� ме- ●
кемелеріні� материалды�-техникалы� �оры;
арнайы мамандар мен ЕПМ-ні� орта�тылы
ы; ●
д�рігер ж�не орта медициналы� �ызметкерлеріні� біліктілігі; ●
диагностикалы� �ызметті� �ол жетімділігі (УДЗ, томография,  ●
гастроскопия, ЖИТС-�а тексерілу ж�не т.б.).

Д�рігерді� 'зіні� е�бек м%мкіншіліктерін #олдануда медицина-�леу-
меттік ба�асыны� тиімділігі. Ж"мыс уа�ытыны� (диагностика
а, негізгі 
ауруды емдеуі, ілеспелі ауруды� емделуі, хирургиялы� араласудан 
кейінгі емдеу, алдын алу �шін �арау, паталогияны зерттеу ж�не �ріп-
тестермен а�ылдасу ж�не т.б.) "йымдастырылуы туралы д�рігерлерді� 
пікірі оларды� ж"мыс сапасын субъективті ба
алауы болу м�мкін.

Дертті емдеудегі диагностикалы� ж�не емдеу-сауы�тыру шаралары 
тиімділігіні� т�мендеу себептері; заманауи заттар мен медициналы� �"-
рыл
ылар; нау�астарды� �здеріні� денсаулы�тарына бейжай �арауы мен 
д�рігер ке�есін орындамау себептері; диагностикалы� шаралар �туіні� 
м�мкіндігі ж�не т.б. туралы д�рігерлерді� пікірін білу ма�ызды.

Экологиялы# факторды� �сері (негізгі к�рсеткіштерге с�йкес �ала ау-
ма
ында
ы ауа сынамалары, �алалы� аума�тарды� ластану статистика-
сы ж�не т.б.). Экологиялы� факторды� �сері жасты� ж�не жынысты� 
топтарды� осы немесе бас�а т�рлеріні� медициналы� к�мекке с"ра-
нысы — медициналы�-�леуметтік мониторингті� негізгі бір ба
ыты 
болып табылады. Экологияны� �сері, �сіресе, экологиялы� лас айма�-
тарда т"ратын т"р
ындар
а к�рсетілетін медициналы� к�мекті� сипа-
ты мен к�лемінен айры�ша бай�алады (ірі мегаполистерде, �ндірістік 
орталы�тарда).

2.4. МЕДИЦИНА �ЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ

2.4.1. Медицинаны' 4леуметтік институт ретіндегі м4ні

�леуметтік институттар �рбір �о
амны� �мірлік �абілеттіліктерін 
ай�ындайды. +о�амны� бірінші базалы# де�гейі �зіне т"ра�ты, норма-
тивті бекітілген ж�не ж�зеге асатын �леуметтік �рекеттер ж�не �арым-
�атынасты �осады.

Мысалы, �р т%рлі д�рігерлерді� �рекетінде 'згеріссіз т$ра#ты эле-
менттер #алыптасады ж�не олар #о�амда #абылдан�ан д�рігерді� р'лдік 
стандартын #$райды.

+о�амны� институционалды# екінші де�гейін �леуметтік институт-
тарды� �ата� жазыл
ан �ызметтерін орындайтын институттар �"рай-
ды: о�ытады, �ндіреді, �ор
айды, емдейді ж�не т.б.
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Функция мен р�лдер ты
ыз байланысты, адамдар �згереді, біра� 
р�лдер са�талады. С�йкесінше, �леуметтік институттар да са�талады.

Rз кезегінде �леуметтік институттарды�, "йымдарды� т"ра�тылы
ы 
социетальды �"рылым1 деп аталады, олар бірін-бірі толы�тырып оты-
ратын институттар мен �ауымдасты�тар арасында
ы байланыстарды 
"йымдастыру �дістерінен �"ралады: м�дениет ж�не саяси билік, олар 
�о
амны� �"лауына �сер етеді, біра� оны� бірт"тасты
ын �амтамасыз 
етеді.

�о
амны� екіншілік немесе институционалды де�гейі �леуметтік 
институт ж�йесін �"райды, я
ни, жазыл
ан �ызметтерді �атал орын-
дайды. Аналогия бойынша �леуметтік м�дениет пен медициналы� 
м�дениет — "рпа�тан "рпа��а беріліп отыратын �леуметтік ма�ызды 
�"ндылы�тар, �ол жеткізілген �леуметтік білім, дене белсенділігін са�-
тайтын ж�не "зартатын гигиеналы� нормалар мен ережелер, ауруды� 
алдын алу ж�не емдеу, денсаулы� са�тау ж�не бекіту.

Медицина м�дениетіні� "рпа�тан "рпа��а берілуі ар�асында медици-
на �леуметтік институт ретінде са�талады ж�не дамиды. Медициналы� 
нормалар, �"ндылы�тар, д�ст�рлер к�мегімен медициналы� м�дениет 
адамдарды� �рекеттерін денсаулы�ты �ор
ау саласында т�ртіптейді, ба-

ыттайды ж�не ба
дарлайды. Адам медициналы� м�дениетті� ар�асында 
�алыптас�ан ауру барысында (ауру
а дейін ж�не аурудан кейін) �ажетті 
ж�не м�жб�р �рекеттер туралы к�з�арасты ме�гереді.

Медициналы� м�дениет:
біріншіден, адамды не н�рсеге �міт арту
а болатынын, �зін �алай  ●
"стау �ажеттігін, бас�аларды� �зін �абылдауын ж�не �олдауын, 
ауру туында
ан жа
дайда ж�не д�рігер к�мегіне ж�гінген кезде �а-
лыптасатын жа
дай туралы а�парат береді;
екіншіден, �леуметтік топта �абылдан
ан медициналы� �рекетке  ●
адамды ба
ыттайды ж�не ынталандырады;
�шіншіден, �абылдан
ан ережелерге с�йкес �зін-�зі "стау �шін  ●
шектеулерді ай�ындайды ж�не адамдарды� �рекетін ба�ылайды.

Медициналы� м�дениетті� жо
арыда атал
ан �ызметтері барлы� 
денсаулы� са�тау �"рылымында
ы "йымдарды� ж"мысы барысында 
ж�зеге асады.

�рекетті� т"л
алы� ж�не "жымды� формалары онжылды� неме-
се тіпті ж�зжылды� т"ра�тылы
ымен к�рініс береді. Бізді аурухана 

1 �леуметтік (societal) — �о
ам туралы жалпы айтылатын термин. Аберкромби Н. и др. 
Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. 
С.А. Ерофеева. — М.: Экономика, 1999.
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орындарында емдейді, мектепте балаларды о�ытады, сотта кін�лілігі 
д�лелденеді, ЖОО-да мамандарды даярлайды, ж"мыста бізге сенімді 
�ріптестер бар, осыларды� барлы
ымен біз �атынаста боламыз ж�не 
т.б. �о
амды� �мірді� институционалды (бекітілген, кейінге �алды-
рыл
ан ж�не к�нделікті) бейнесі т"л
аны� �мір с�ру салтыны� т"ра�-
тылы
ын ай�ындайды.

�леуметтік институт шегінде жеке т"л
аны� �рекеті болжамды 
болып келеді. Rндірістік �атынастарды� к�з�арасы бойынша б"л е�-
бекті� б�лінісі ж�не �ызметтерді� к�сіби т�рде орындалуы. К�сіби 
міндеттерді орындау �шін �о
ам адамдарды арнайы дайындай алады. 
Осы ар�ылы �леуметтік институт адамдар �ажеттілігін �амтамасыз 
етуінде барынша тиімділікке жетеді.

К�пшілік институттарда т"л
а
а деген талаптарды� т"л
асыздануы 
«шы
ып кеткенді ауыстыру» ар�ылы �леуметтік институттарды� жа�а-
руын �амтамасыз етеді.

Мысалы, д�рігер белгісіз себептермен ж$мысынан шы#ты. Оны� орны-
на жа�а д�рігер алады. Біра# ол сол д�рігерді� орнында ж$мыс істей ала-
тынына кепілдік #айда? Оны� біліктілігін болжап, к�сіби де�гейін ж�не 
басшылармен немесе �ріптестермен, #ол астында�ылар, нау#астармен 
д$рыс #арым-#атынас#а #алай #ол жеткізуге болады? Ай#ындал�ан #ыз-
метке кез келген $сынылушы�а «кеткенні� орнын басушы�а» (оны� ішінде 
д�рігерлерді� ж�не #арама�ында�ылармен, жетекшілермен, нау#астармен 
#арым-#атынасыны� ережесі) тарихи т�жірибе барысында талап#а сай 
жекешелендірілмеген талаптар жасалды. Белгілі бір позицияны $стану-
шылар�а деген талаптарды жекешелендірмеу �леуметтік институтты 
#$лап #алудан са#тайды.

�леуметтік институттар халы��а �мірлік �ажетті м�селелерді ше-
шуге к�мектеседі. Мысалы, "рпа
ыны� жал
асуы �шін адамдар отбасы 
институтына келеді, ал сыр�аттанса, медицина институттарына ж�гі-
неді ж�не т.б. За�ды т�ртіпті мемлекет, �кімет, сот, полиция, адвокату-
ра секілді институттар �амтамасыз етеді.

Кез келген �леуметтік институт �ызметтерді "йымдастыратын ж�не 
оны бас�аратын �рі ба�ылайтын мекеме. Медицина институттары — 
ауруханалар, емханалар, денсаулы� са�тау органдарына иелік етеді.

�рбір �леуметтік институттарды� �зіні� керекті �оры мен �аржы-
сы болуы керек. Денсаулы� са�тау ж�йесіні� �ызметіне материалды 
�орлар (мекеме, медициналы� �ондыр
ылар), интелектуалды �орлар 
(жо
ары мамандандырыл
ан медицина �ызметкерлері), рухани �орлар 
(нау�астар сенімі) ж�не т.б. �ажет.



110 II Б�лім. Медицина �леуметтануы

�леуметтік �ажеттіліктерді �ана
аттандыру �шін жасал
ан �леуметтік 
нормалар ж�йесі, ережелер, статустар ж�не р�лдер — �леуметтік �мірді� 
негізі бол
ан �о
амды� т�ртіпті� кепілі. Сонымен, медицинаны инсти-
туттандыру мемлекеттік шешімдерді �абылдауды болжайды (факуль-
теттер, б�лімдер, к�сіби мамандар даярлайтын кафедралар мен курстар 
ашылуы; журналдар, о�улы�тар, монографияларды� басылымы, т.б.).

Институттар бір уа�ытта �леуметтік ба�ылау �"ралдарымен к�рініс 
береді, �здеріні� нормативті мінезі ар�ылы адамдарды� бекітілген ере-
желерге ж�не ішкі т�ртіпке ба
ынуын талап етеді.

�р уа�ытта �леуметтік институттар адамдар мен �леуметтік "йым-
дарды� байланысын �амтамасыз етеді. Денсаулы� са�тау саласы — 
жалпылы� медициналы�-санитарлы� ж�не алдын алу к�мегі ар�ылы 
адам �"�ы
ын шынайы �амтамасыз ететін �о
амны� �леуметтік "йы-
мыны� бір т�рі. Осы саланы� субъектілері — халы� пен медициналы�-
�леуметтік ж�йесі болып табылады.

Нау�астар, д�рігерлер, емханалар, стационарлар, медициналы� 
институттар, мекемелер, денсаулы� са�тау департаменттері мен ко-
миссиясы, институттарды� 
ылыми-зерттеу ж"мыстары, журналдар 
мен газеттер редакциясы, баспалар бірлігі, я
ни, барлы� медицинамен 
байланыстылар медицина институты болып табылады.

Медицина �леуметтануы медициналы�-�леуметтік ж�йелердегі 
институционалды бекітілген �зара �арым-�атынастарды о�ытады. Б"л 
�атынастар "лтты� денсаулы� са�тау ж�йесіні� �леуметтік-экономика-
лы� �амтылуымен аны�талады, біра� к�бінесе медициналы� ж�йе мен 
оны бас�ару �ызметіні� �рекеттерімен байланысты. Денсаулы� са�тау 
ж�йесіні� дамуыны� барысында к�птеген �р т�рлі медициналы�-�леу-
меттік ж�йелер �"рылып, пайда болады. Оны� біразы �"лайды, ал бас-
�алары жа�а ж�йеге айналады. Заманауи дамы
ан �о
ам �детте мы�ты 
денсаулы� са�тау ж�йесімен танылады. Медицина 
ылымыны� дамуын 
оны� �"рамы, �"рылысы ж�не за�дылы� �атынастары �амтамасыз 
етеді, �о
амны� �ажеттіліктерін �ана
аттандыру �шін та
айындал
ан 
тауар �ндірісі, медициналы� к�мек к�рсету �рдісі к�рсетеді.

�леуметтік институттарды� �абілетсіздігі — негізгі �ызметтерін 
орындай алмаушылы
ы болып табылады, мысалы, білім беру — бала-
ларды о�ыту, медицина — адамдарды емдеу, отбасы — некені ны
айту, 
баланы т�рбиелеу �шін, — міне осыларды� барлы
ы институционал-
ды да
дарыс�а со�тырады. Да
дарыс институт �ызметіндегі механизм-
дерді� ретсіздігін ай�ындайды ж�не олардан �"тылуына к�мектеседі, 
н�тижесінде �згерген шынайылылы��а бейімделуге м�мкіндік береді. 
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Институт да
дарыссыз дамуы м�мкін емес. 1990 жылды� басында Ре-
сейдегі медицина да
дарысы �леуметтік институт да
дарысы ретінде 
к�рініс берді. Денсаулы� са�тау ж�йесі халы��а �ажетті м�лшерде с�й-
кес сапада медициналы� к�мек к�рсете алмады. Реформа барысында 
1990 жылы Ресейде денсаулы� са�тау ж�йесі міндетті ж�не ерікті меди-
циналы� са�тандыру ж�йесімен толы�тырыла т�сті.

2.4.2. Денсаулы* са*тау саясатыны' 4леуметтік аспектілері

�леуметтік катаклизмдер, �детте жо
ары ауруша�ды�пен к�рінеді. Б"л 
т�уелділікті �р т�рлі т"р
ыдан т�сіндіретін теорияларды� �лгілері бар.

R. Lazarus (1966) «к�нделікті �рейлер мен �ам�орлы�» теориялы� 
�лгісін "сынды, я
ни, "за��а созылатын �иынды�тар �ыс�а уа�ыт�а 
созылатын стресспен к�рініс беретін массивті �иынды�тар
а �ара
анда 
к�штірек �сер етеді.

Денсаулы��а �леуметтік дезинтеграция ы�палыны� ресмиленген 
�лгісін D. Dоdge мен W. Martin "сынды (1970). Б"л теория
а с�йкес 
популяцияда
ы �леуметтік индукциялан
ан стрессті� таралуы осы 
популяцияда
ы �леуметтік �атынастарды� беріктігі мен т"ра�ты
ына 
кері пропорционал. �леуметтік стрессті� индивидке �сері оны� м�рте-
бесіні� конгруэнттігімен к�рініс береді, я
ни, оны� м�ртебелік пози-
циясыны� �р т�рлі �леуметтік р�лдерге с�йкес келуі. Популяцияда
ы 
созылмалы ауру мен ал
аш�ы ауруша�ды� де�гейі с�йкесінше орта� 
м�ртебесіні� интеграциясына кері пропорционал1.

�азіргі уа�ытта медицина мен денсаулы� са�тау саласында
ы �з-
герістер, денсаулы� пен ауруды� себебін т�сіндірудегі е� на�ты теория-
сы �рі �лгісі деп кесіп айту
а келмейді. XX 
асырды� екінші жартысында 
мынадай �згерістер болды: �мірге �ауіп тудырмайтын, біра� �осымша 
�леуметтік ж�ктеме ретінде к�рініс беретін (�ант диабеті, ж�рек ауру-
лары, �анайналым) жіті инфекциялы� аурулар
а а
заны� бейім болып 
келетіндігі туралы пікір �алыптасты. Негізінен �леуметтік топтар мен 
�о
ам индивидті� ауруына жанама �сер етуі де м�мкін.

Ауру
а бейімділікті �мір с�ру салтын �згерту ар�ылы �згертуге бо-
лады (�ткен 
асырда б"л �шін �леуметтік �о
амны� �"рылымын �з-
гертуге тырыс�ан). Медицина �леуметтік институттар сия�ты со�
ы 
кездерде тек �ана ауру
а 
ана емес денсаулы��а да к��іл б�луде. Б"-

1 Бізді� елімізде �ар�ынды дамып келе жат�ан депопуляция �рдістері �леуметтік �згеріс-
терді� к�рінісінде денсаулы�ты� �леуметтік психологиясыны� салалары баса назар ау-
дартады, онда жетістіктер �леуметтік �згерістер тудыр
ан стрессті тудырушы факторларды 
азайту
а ба
ытталады, я
ни, біріншілік алдын алу �дістері �олданылады. 
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ан д�лел ретінде денсаулы� са�тау
а арнал
ан детальді ��делген ж�не 
к�лемді ба
дарламаларды айту
а болады (медициналы�-�леуметтік те-
мекі, стресс, семіздік ж�не та
ы бас�аларымен к�рес ба
дарламалары). 
Б"л ба
дарламаны� ж�зеге асуы тек �ана медициналы� емес, сонымен 
�атар, �о
амны� да зор ы�палына с�йенеді.

�азіргі медициналы� тенденцияда
ы басты �згеріс ауру
а �ара
ан-
да, денсаулы�ты емдеуден алдын алу
а; пациенттен т"л
а
а; терапиядан 
к�тімге; медициналы� б�лімнен �о
ам
а к��іл б�луі болып табылады.

Медицина �о
амда �мір с�ре отырып, �зіне сол �о
амны� м�дени д�с-
т�рлерін жинайды. Осыны� ар�асында медицина м�дениеті мен "лтты� 
�зіндік сана мирас�орлы
ы са�талып отырады. �ата� са�талатын д�ст�р-
лер, соны� ішінде денсаулы� са�тау саласында да �дет-
"рыптар болып 
�абылданады. Олар оны� д"рыс ж�не б"рыс жа
ын ба
алап отырады. 
Осы 
"рыптарды б"з
ан жа
дайда адамгершілік "станымдарына �арсы деп 
есептелініп �о
ам ар�ылы жазаланады. Ол 
"рып�а ж�не денсаулы��а де-
ген адамны� к�з�арасыны� �алыптасуында ма�ызды р�л ат�арады.

Мысалы, шомылу�а тыйым салын�ан су #оймалары, тексерістен 'тпе-
ген к'здерден су ішу 'мірге #ауіп тудырады.

Д�рігерді� �зін "стау этикасы сия�ты нау�асты� да �зін "стау эти-
касы болады. �леуметтік институттар сия�ты медициналы� �"ндылы�-
тар
а д�ст�рлі денсаулы� са�тау �діс-т�сілдері жатады, ол �з кезегінде 
�мір с�ру салтында �алыптасып, д�ст�рге айнал
ан (шипалы балшы�-
пен емделу, орыс моншасы, м"зды су
а шомылу ж�не т.б.).

Медицина �леуметтік институт ретінде жазыл
ан нормаларды бекі-
теді, олар арнайы �аулылар ар�ылы енгізіледі ж�не за� ж�зінде бекіті-
леді, я
ни, институциализацияланады. М"ндай жазыл
ан нормалар �те 
к�п ж�не олар �р т�рлі к�сіби р�лдер мен м�ртебелерді аны�тайды.

2.4.3. Денсаулы* са*тауды' 4леуметтік-экономикалы* 

тиімділігі

Денсаулы� са�тау �мір с�ру �шін �олайлы жа
дай тудыратын �леу-
меттік-экономикалы� секторды� бір б�лігі болып табылады да, мате-
риалды� емес �ндіріске1 жатып, мынадай �ызметтер ат�арады:

�леуметтік ба
ыттал
ан �ызмет (�ызмет к�рсетудегі ма�сат —  ●
адамны� �ажеттіліктерін �ана
аттандыру);

1 Материалды� емес �ндіріс — б"л �ызмет к�рсету е�бегіні� саласы, онда экономикалы� 
�атынастарда материалды� ж�не материалды� емес �ызметтер �ндіріледі, сонымен �атар, 
�леуметтік �ызметтерді т"тыну.
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�ндіру мен �ызмет к�рсетуді т"тынуды� уа�ытыны� с�йкестігі  ●
(т"тынушы �ызметті� сапасы мен �ажеттілігін тек �ана т"тын
ан 
со� ба
алай алады);
�ызметтерді са�тау ж�не тасылмалдауды� м�мкін еместігі; ●
�ндіруші мен �ызмет к�рсету арасында
ы байланыс (�ызмет к�р- ●
сету �рдісінде т"тынушы мен �ндіруші арасында жеке байланыс 
ж�зеге асады).

Денсаулы� са�тау материалды� емес �ндіріс сия�ты 2 негізгі ас-
пектіге ие: �леуметтік ж�не экономикалы�. Денсаулы�ты са�тау
а ж�не 
ны
айту
а ба
ыттал
ан денсаулы� са�тау ж�йесіні� ж"мысы �зіні� е�-
бек заты (нау�ас) ж�не е�бек �"ралынан (медициналы� �"ралдар) т"-
рады. Денсаулы� адамны� б�лінбейтін байлы
ы, сонды�тан нау�астар 
мен медициналы� е�бекті� жиынты
ы денсаулы�ты� индивидуалды�, 
�леуметтік-топты� ж�не �о
амды� де�гейде �ндіруші �"ралы болып 
табылады. Денсаулы� �ндірісі бас�а �ндіріс салалары сия�ты оны т"-
тыну
а ба
ыттал
ан. Денсаулы�ты т"тыну — кез келген адамны� ж�не 
�о
амны� шынайы �мірі.

Материалды� емес �ндіріс — ол е�бек �ызметіні� сферасы, о
ан 
экономикалы� т"р
ыдан материалды�, сонымен �атар, материалды� 
емес �ызметтер де кіреді ж�не �леуметтік �ызметтерді пайдалану про-
цестерін "йымдастырады.

Денсаулы� адамны� е�бекке �"лшынысыны� ал
аш�ы т�рткісі, кез 
келген к�сіби �ызметті� себебі е�бекке �абілетті, мы�ты денсаулы� 
к�рсеткіштеріне ие, �о
амны� е�бек потенциалы денсаулы� са�тауды� 
�леуметтік-экономикалы� миссиясы болып табылады.

�ал
ан денсаулы� са�тау �ызметтері1 негізінен �о
амды� игіліктер-
ге2 жатады ж�не мынадай �"рылымдары бар:

1 �ызмет — материалды� емес формада танылатын ж�не тек �ызмет к�рсету уа�ытында 
пайдаланылатын игілік. 
2 Игiлiк — адамды� барлы� �мірлiк �ажеттiлiктерiн �ана
аттандырады, пайда �келеді, ра-
хат�а б�лейді. Игіліктер таби
ат туындылары 
ана емес, адам е�бегіні� де жемісі: оны� 
материалды� �ажеттіліктерін �ана
аттандыру
а �ызмет етеді; бірінші (мысалы, су, жабайы 
�сімдіктер ж�не бас�алары) �ажеттіліктер деп аталады, екіншілері, я
ни, адам е�бегіні� 
туындысы — �"ндылы�тар. Материалды� емес игіліктер — �мір, денсаулы�, абырой, жеке 
бас�а �ол с"
ылмаушылы�, жеке �мiрiнi� дербестiгi, жеке ж�не отбасылы� �"пия, есiм �"-
�ы
ы, авторлы� �"�ы
ы, бас�а да м�ліктік емес �"�ы�тары азамат�а за� ж�зінде немесе 
туыл
ан с�ттен бастап беріледі. Ол �зге амалдармен берілмейді ж�не тартып алынбайды. 
Нары�ты� емес т"р
ыда мемлекетпен к�рсетілетін тауарлар мен �ызметтер — �о
амны� 
орта� игіліктері. Орта� игіліктерге шектеулілік �те жо
ары, ал б�секелестік т�мен д�ре-
жеде, себебі, ол бірге, біра� шектеулі адамдар топтарында �олданылады (кітапханаларды 
пайдалану, инфекциялы� ауруларды емдеу).
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б"л игіліктерді пайдалану
а индивидті� ерекше �дістеріні� жо�- ●
ты
ы;
б�лінбеушілік, я
ни, б"л игіліктерді жеке т"л
алар
а б�ліп беруге  ●
келмейді;
�ндіруге кеткен шы
ын мен т"тыну арасында
ы те�дікті аны�тау- ●
да
ы �иынды�тар;
осы �ызметтерді сатып алатындарды� санына �ара
анда, т"тына- ●
тындарды� саныны� артып кетуі.

�о
амды� игіліктер к�п емес. Денсаулы� са�тау �ызметтеріні� 
к�пшілігі толы
ымен осы игіліктерді игермейді ж�не тауар ретінде ж"м-
салынады, сонды�тан о
ан тек мемлекет �ана емес, сауда-сатты� меха-
низмді игерген жеке секторлар да кіре алады. Сонымен �атар, денсаулы� 
са�тау �"рылымында тауарды� сапасы да ма�ызды игіліктерге жатады. 
Денсаулы� са�тау �ызметтері тек �о
амды� �ажеттіліктерді �ана
аттан-
дырумен шектелмей, индивидуалды� �ажеттіліктерді де �арастырады.

Денсаулы# са#тауды� �леуметтік ма�ызы. �о
ам денсаулы
ы — �леу-
меттік, экономикалы�, "стамды�, биологиялы� факторлармен к�рініс 
береді, оны� жа�саруы адамдарды� �олайлы ортада �мір с�руіне, �мір 
с�ру салтыны� сапасыны� жо
арылауына, �мір с�ру жасыны� "заруы-
на �келеді, �о
амны� ж�не жеке т"л
аны� дамуына �лес �осады.

�о
амды� денсаулы� са�тау ж�йесіні� �ызметі негізгі 5 ба
ытта: �о-

амды� денсаулы� са�тау �леуметін дамыту; �олайлы ортаны �алып-
тастыру; денсаулы� са�тау саласына �о
амны� белсене атсалысуына 
жеке �абілеттерді ж�не білімді дамыту; денсаулы� са�тау саласыны� 
ма�ызды ма�саттарында ж"мыс жасайды.

Сонымен, денсаулы� са�тауды� �леуметтік тиімділігі �леуметтік-
экономикалы� факторлар
а т�уелді ж�не демографиялы� к�рсеткіш-
пен �лшенеді (туылу к�рсеткіші, �лім к�рсеткіші, т"р
ындар саныны� 
�суі ж�не т.б.), т"р
ындарды� денсаулы
ын са�тау мен �ор
ауды� �а-
жеттіліктерін �ана
аттандырумен сипатталады.

Денсаулы# са#тауды� экономикалы# ма�ызы. Е�бекке �абілетті т"р-

ындар денсаулы
ыны� экономикада
ы ма�ызы 3 де�гейде �арасты-
ру
а болады: мемлекеттік, �ндіргіштік, отбасылы�. Адамны� е�бекке 
�абілеттілігіні� уа�ытша ж�не толы
ымен жойылуы ж"мыс жаса
ан 
ж"мыс орнына, �мір с�ріп отыр
ан �о
амына ж�не экономика
а �лкен 
шы
ын �келеді.

Ауруды� алдын алу ма�сатында экономикалы� шы
ындар мен ауру-
ларды емдеуге кететін шы
ындарды� арасында
ы тепе-те�дікті орнату 
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�те ма�ызды. Ауру
а ж�не травмалы� жа
дайлар
а байланысты эконо-
микалы� шы
ындар
а жатады:

жа�а ба
а, денсаулы� жа
дайына байланысты ж"мыс�а келмеген  ●
ж"мысшыны� �ндірілмеген е�бегі;
уа�ытша е�бекке �абілетсіздігіне байланысты ж�рдема�ылар т�- ●
леу;
емдеу шараларыны� �"ны; ●
е�бекке �абілетті, біра� денсаулы
ына байланысты м�гедектікке  ●
�ткен ж"мысшылар
а зейнета�ы т�леу;
бас�а да жа
дайлар (е�бекке �абілетті адамдар саныны� азаюына  ●
байланысты �ндіргіш к�штерді� т�мендеуі ж�не т.б.).

Ауру де�гейі т�мендегенде "лтты� кіріс �седі, н�тижесінде �ндірістік 
к�штер артады, �лім к�рсеткішіні� т�мендеуіне; белсенді �мір с�ру 
салтыны� "заруына, ж"мыс уа�ытыны� �ыс�аруына �сер етеді; м�ге-
дектік к�рсеткішіні� ж�не экономикалы� шы
ындарды� т�мендеуіне; 
�з уа�ытында зейнеткерлікке шы
у
а �келеді.

Ауру
а байланысты экономикалы� шы
ындарды с�з ету барысын-
да та
ы бір айта кететін жайт — �о
амда
ы медициналы� �ызмет к�р-
сетуді� �ымбаттауы. Нашар денсаулы� �ндірістік ж�не денсаулы�ты 
жа�сарту ма�сатында
ы шы
ындар
а �келеді. �о
ам минимализация-
лы� "станымдар
а, е�бекке �абілетсіздікке, уа�ытынан б"рын �лімге 
байланысты болатын нашар денсаулы��а к�п к��іл б�леді.

М"нда
ы басты м�селе — бір жа
ынан м"ндай а
ымда
ы шы
ын-
дарды аны�тау о�ай, ал екінші жа
ынан осы
ан байланысты болаша� 
пайданы к�рсету �иын. Денсаулы� са�тау ж�йесіндегі инвестиция-
дан т�скен табыс мезгілсіз �лім ж�не ж"мыс�а �абілетсіздік н�ти-
жесінде туындайтын болаша� шы
ындарды� алдын алумен к�рініс 
береді.

Ал егер балалар денсаулы
ына к��іл б�лмесе, онда 1–5 жылдан 
кейін �о
амны� негізгі массасын е�бекке �абілетсіз, денсаулы
ы на-
шар адамдар �"райды.

Денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік ж�не экономикалы� к�рсеткіш-
терді� арасында �зара функциялы� байланыс бар.

Денсаулы# са#тауды� �леуметтік тиімділігі — ол медициналы� ж�не 
�леуметтік іс-шараларды �ткізу ар�ылы денсаулы�ты жа�сарту мен 
"за� �мір с�ру салтын ал
а �ою ма�сатында ауру жа
дайын �ыс�арту.

Денсаулы# са#тауды� экономикалы# тиімділігі — медициналы� к�-
мекті �олданумен �атар, оны толтырып отыру �атынасында к�рініс 
береді.
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�леуметтік тиімділік �леуметтік шы
ынны� алдын алумен �лше-
неді, я
ни, мезгілсіз �лімні�, м�гедектікті�, ауруша�ды�ты� алдын алу. 
�леуметтік шы
ынны� алдын алу экономиканы� о� ы�палды �згерісі-
не �сер етеді: е�бекті� тиімділігі, �ндірістік к�ш пен �ндірісті� артуы 
ж�не т.б.

Денсаулы� са�тау саласында экономикалы� ж�не �леуметтік 
тиімділікті� арасында даму
а �атысты кері пікірталастар да бар. Мыса-
лы: �арттар
а к�мек к�рсету �леуметтік ы�палды к�рсетеді, алайда тіке-
лей экономика т"р
ысынан тиімсіз, е�бекке �абілетті адамдарды емдеу 
�леуметтік те, экономикалы� та т"р
ыдан тиімді болып табылады.

Денсаулы# са#тауды� �леуметтік-экономикалы# тиімділігі — мини-
малды �аржы де�гейімен максималды �леуметтік д�режеге жету, я
ни, 
медициналы� б�лімшелерді� ж"мысы минималды стандартымен к�р-
сетілгеніне �арамастан т"р
ындарды барынша сапалы �рі �ана
атта-
нарлы� медициналы� �ызметтермен �амтамасыз етеді.

Экономикалы� шы
ындар мен �о
амды� �ажеттіліктерді �амтама-
сыз ету �леуметтік-экономиканы� тиімділігін к�рсетеді. Экономика 
жо
ары дамы
ан сайын медициналы� �ызметті� сапасы да жа�сарады, 
сонымен �оса, т"р
ындарды� денсаулы
ы мы�ты болып, �о
амны� 
�ндіруші к�штері де �седі. Медицинаны� �ызмет к�рсету де�гейі де 
�о
амды� к�ріністерді� бір б�лігі. Ол тек адамдарды� 
ана емес, мем-
лекетті� де �ажеттіліктерін �амтамасыз етеді.

�азіргі та�да Ресейге �леуметтік-экономикалы� талдау жасау �те 
�иын, себебі, �леуметтік ж�не экономикалы� ж�йе тепе-те� емес, де-
генмен м"ндай талдау жасау денсаулы� са�тау саласында �о
амны� 
толы� �рі на�ты ж�йесіндегі �"рамын к�рсетеді. Болаша��а болжам 
жасау �шін денсаулы� са�тау саласына к�рделі динамикалы� �леу-
меттік-биологиялы� кешенді ж�йе ретінде �арау керек.

2.4.4. Денсаулы* са*тау жJйесіні' *Dрылымы

Ресей Федерациясыны� денсаулы� са�тау ж�йесіне �зара �рекет 
ететін бас�ару органдары, олар
а �арайтын "йымдар ж�не дербес ме-
дициналы� ж�не фармацевтикалы� �ызмет к�рсететін субъектілер кі-
реді.

Денсаулы� са�тау "йымы — емдіу-алдын алу к�сіпорындары, меке-
мелерi мен "йымдары1. Денсаулы� са�тау "йымдарыны� ішінде �р т�рлі 
1 «Денсаулы� са�тау "йымы» деген "
ым жеке меншіктік �атынас�а кірістірілмейді, денсау-
лы� са�тау "йымы �"�ы�ты�-"жымды� формада
ы "йымдар
а т�уелді емес. Олар мемле-
кеттік, меншіктік, �лестік формада немесе бас�а да меншіктік формада �"рылуы м�мкін. 
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�ызмет к�рсететін, соны� ішінде �ндіруші ж�не шаруашылы� �ызмет 
жасайтын медициналы� мекемелерді ата
ан ж�н.

Ресей Федерациясыны� денсаулы� са�тау ж�йесі �"рылымы:
мемлекеттік денсаулы� са�тау "йымдары, я
ни, ат�арушы билік  ●
ар�ылы бас�арылатын федералды органдар, олар медициналы� 
�"рылымы мен �ызметі д"рыс бол
ан кезде 
ана к�мек к�рсете 
алады ж�не орындаушы билікпен бас�арылатын Ресей Федера-
циясыны� субъективті органдары, оларды� м�ліктері мемлекетті� 
меншігінде болады;
денсаулы� са�тау саласыны� муниципалды "йымдары, олар  ●
жергілікті �зін-�зі бас�ару органдары ар�ылы бас�арылады, олар-
ды� м�лкі муниципалды� меншікте болады;
денсаулы� са�тау саласыны� жеке меншік "йымдары, оларды�  ●
м�лкі жеке меншік, сонымен �атар, ресми тіркелмеген медицина-
лы� ж�не фармацевтикалы� к�мек к�рсететін азаматтар;
денсаулы� са�тау ж�йесіні� бас�ару органдары, олар �з кезегін- ●
де денсаулы� са�тау саласында мемлекетті� �леуметтенуін ж�-
зеге асырады, азаматтарды� денсаулы
ын �ор
ау мен жа�сарту 
ж�не медицина 
ылымын дамыту, денсаулы� са�тау ж�йесін ретке 
келтіріп отырады.

Денсаулы# са#тау ж%йесіні� бас#ару органдары. Ресей Федерациясы-
ны� денсаулы� са�тау ж�йесін бас�ару денсаулы� са�тау саласында
ы 
ат�арушы федералды� орган ар�ылы бас�арылады. РФ-ны� субъ-
екттерінде денсаулы� са�тау саласы ж"мысын "йымдастыру РФ-ны� 
денсаулы� са�тау саласында
ы ат�арушы билік субъектілері ар�ылы 
бас�арылады.

Денсаулы� са�тау саласыны� муниципалды білім беру �ызметіне 
жергілікті �зін-�зі бас�ару органдары жауап береді. Медициналы� к�-
мек к�рсету ж�йесіні� �ызметі жергілікті ат�арушы билікті� федерал-
ды органы ар�ылы бекітіледі, онда за� ар�ылы �скери �ызмет немесе 
арнайы �ызмет міндеткерлігін ат�ару �арастырылады, бас�ару орган-
дары ар�ылы с�йкесінше ат�арушы билікті� федералды� органдары 
"йымдастырылады.

За�намалы� негізде, сонымен �атар, темір жол тасымалыны� ме-
дициналы� к�мекпен �амтамасыз ету органдары, РФ-ны� �ділет 
министрлігіні� жазалау органдары, ат�арушы билікті� федералды� ор-
гандары, арнайы халы�ты ж�не территорияны т�тенше жа
дайлардан 
�ор
ау
а ба
ыттал
ан міндеттер �арастырылады.

РФ-да �азіргі та�да ж"мыс істейтін азаматтарды� денсаулы
ын 
са�тау
а негізделген федералды� органдарды� за�дары мемлекет 
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саясатыны� ба
ытын к�рсетеді, азаматтарды� денсаулы
ын са�тау 
ба
дарламасына с�йкес за�дар �абылдайды, РФ бюджеті бекітіледі, 
соны� ішінде міндетті медициналы� са�тандыру (ММС) тарифтері 
мен міндеттері медициналы� са�тандыруды� федеральды� �орыны� 
(ММСФФ) бюджеті за� ж�зінде бекітіледі.

РФ Президенті азаматтарды� денсаулы� са�тау саласында
ы б�кіл 
мемлекеттік саясатты бас�арады ж�не жыл сайын мемлекет т"р
ында-
рыны� денсаулы� жа
дайы мен оларды� денсаулы
ын са�тау шаралары 
туралы за� шы
ару органдарына мемлекетті� саясатты� баяндамасын 
тапсырады.

РФ �кіметі денсаулы� са�тау саласында
ы За�нама бойынша 
бекітілген мемлекеттік саясатты ж�зеге асырады, ��дейді, бекітеді, 
�аржыландырады ж�не реттейді.

Экономикалы� реформалармен �атар денсаулы� са�тау саласын-
да
ы реформаларды да �атар �олдану біршама �згерістерге �келді. 
Реформа
а дейінгі (1-сурет) ж�не кейінгі �згерістер �арастырыл
ан 
(2-сурет)1:

РФ �кіметі

Денсаулы� са�тау министрлігі 
(ДС бас�аруды� федеративтік 

�йымы)

Ат�арушы билікті� 
облысты� органы

Ат�арушы билікті� 
�алалы� органы

Ат�арушы билікті� 
ауданды� органы 
(�ала айма!ында)

ДС бас�аруды� 
облысты� органы

ДС бас�аруды� �алалы� 
органы

ДС бас�аруды� ауданды� 
органдары (�ала айма!ында)

Медициналы� мекемелер

1-сурет. Ресей денсаулы� са�тау ж�йесіні� бас�арылу �лгісі

1 Чертухина О.Б. Изменение функций управления муниципальным здравоохранением 
в условиях рыночной экономики // Экономика здравоохранения. — 2003. — № 8. — 
С. 20–25.
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РФ �кіметі

РФ денсаулы� 
са�тау министрлігі

ММС федеративтік 
�ор

РФ субъектісіні� 
ДС бас�арушы 

органы
ММС айма�ты� �ор

Денсаулы� са�тау 
ж�йесіні� муниципал-

ды� бас�арушы органы

ММС айма�ты� 
�орыны� �алалы� 

филиалы

Медициналы� 
мекемелер

РФ субъектісіні�
ат�арушы билік органы

Билікті ат�арушы 
муниципалды� орган

Тауар ж�не 
ызмет 
к�рсетумен 


амтамасыз етуші
Медициналы� са�тан-

дыру мекемелері

2-сурет. Денсаулы� са�тау ж�йесіні� нары�ты� бас�ару �лгісі1

Ескі �лгіні� ерекшелігі — на�ты вертикалды бас�ару, я�ни, меке-
мелік, денсаулы� са�тауды� территориялы� де�гейде ж�не муници-
пальды ж�йеде бас�арылуы.

Жа�а нары�ты� шарттар, біріншіден, медициналы� мекемелерді� 
�з алдына дамуын, екіншіден, денсаулы� са�тау органдарыны� бас-
�армасынан нары�ты� шарттар�а с�йкес о�тайлы жа�дайларды талап 
етті.

Орталы�тандырыл�ан ж�не денсаулы� са�тауды� муниципалды ж�-
йесімен бас�арылуын с�йкестендіре отырып, атап �те кететіні:

горизонталды �ызметтерді� ж�не шартты байланыстарды� саны  ●
�сті. Б$л денсаулы� са�тау органдарыны� нары�ты� �атынастар�а 
�ткендігін к�рсетеді;
�кімшілік вертикалды байланыстар�а �ара�анда мекемелік верти- ●
калды бас�ару байланыстары басымыра�. Б$л мемлекеттегі муни-
ципалды ж�йені� жо�арыла�анды�ын к�рсетеді;
медициналы� мекемелерді� �суіне байланысты т�менгі бас�ару  ●
органдарыны� саны �ыс�арды.

1 Oзіктік ба�дарлар толы� ба�дарлар�а �ара�анда байланысты� �лсіздігін к�рсетеді. Бір ба-
�ытта�ы ба�дарлар функциялы� байланыстарды, ал екі ба�ытты ба�дарлар субъектілерді� 
арасында�ы келісімдік �арым-�атынастарды білдіреді.
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Емдіу-алдын алу �ызметі жа
ынан медициналы� мекемелер �зіндік 
м�ртебеге ж�не билікке ие болды деуге болады, ал бас�ару органдары-
ны� �ызметі с�йкесінше �дістемелік ж�не координациялы� ж"мысы 
ал
а �ойылды.

Емдеу-алдын алу мекемелерi. Денсаулы� са�тау мекемелеріні� негізгі 
медициналы� к�мек к�рсететін мекемелеріне амбулаторлы-емханалы� 
мекемелер мен стационарлар жатады.

Ал
аш�ы медициналы�-санитарлы� к�мек (АМСК) к�рсету ж�-
йесіні� ж"мысы тек �ана емдік емес, сонымен �атар, алдын алу ж�не 
де барлы� де�гейде медициналы� "йымдарды� да ж"мысын �амтама-
сыз етеді. Осындай мекемелерге: амбулаторлы поликлиникалар, �йел-
дер ке�есі, санитарлы�-эпидемиологиялы� станциялар, жедел ж�не 
ш"
ыл ж�рдем беру мекемелері жатады.

Е� жиі кездесетіні — амбулаторлы� ауруханалар, онда учаскелік 
ж�не білікті д�рігерлер мен ал
аш�ы медициналы�-санитарлы� к�мек 
к�рсетіледі, отбасылы�, сонымен �атар, орта білімді фельдшерлік ж�не 
фельдшерлік-акушерлік б�лімдерде �ызмет к�рсететін д�рігерлерде ж"-
мыс жасайды. Амбулаторлы� ауруханаларды� арасында
ы е� негізгісі-
не ауруханалар мен амбулаториялар жатады, олар ауруды� алдын алу 
мекемелеріні� 75%-ы �"райды, ал 85%-
а жуы
ы д�рігерлік �абылдау
а 
келеді.

Амбулаторлы поликлиникалы# к'мек — �"рамына жергілікті �ала-
лы� поликлиникалар, диспансерлер, жеке мамандан
ан аурухана-
лар (стоматологиялы�, физиотерапиялы� ж�не т.б.), �йелдер ке�есі, 
фельдшерлік-акушерлік пункттер кіретін ауруханаларда к�рсететін ме-
дициналы� к�мек, барлы
ына �олжетімді ж�не жетекші орынды алады. 
Шамамен �ала т"р
ындары жылына 9–10 рет д�рігерді� �абылдауына 
барады. Емделушілерді� 80%-ы медициналы� к�мекті ауруханалардан 
алады.

Аурухана — б"л аурулар
а медициналы� к�мек к�рсететін жо
ары 
мамандандырыл
ан мекеме, �рі �йден емделушілерге емдіу-алдын алу, 
сонымен �оса, ауруды� алдын алу мен созылмалы т�рге �тпеуін �ада
а-
лайтын шаралар �ткізеді. �ала т"р
ындарына медициналы� к�мек к�р-
сететін негізгі амбулаторлы-емханалы� мекеме — �алалы� емханалар. 
Егер аурухана белгілі бір �"рылыс "йымдарына немесе танымал к�сі-
порындарына 
ана к�мек к�рсетсе, онда ол медициналы�-санитарлы� 
б�лімше деп аталады.

�алалы� аруханаларда (�алада, �ала ма�ында
ы аудандарда) негізі-
нен сол территорияда �ызмет жасап, т"р
ылы�ты т"р
ындарына 
ана 
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амбулаторлы-емханаалы� к�мек �олын "сынады. Медицина �ызмет-
керлері сол �аланы участоктар
а б�ліп, �рбір участокке жеке д�рігер 
мен медбике та
айындалады. Аума�тарда терапевт, педиатор, акушер-
гинеколог, фтизиатор ж�не бас�а да мамандар ж"мыс істейді. �азіргі 
кезде �рбір осындай участок бойынша емделушілер саны — 1700 адам.

Амбулатория — ауруханадан �зіні� мамандандырылуымен ж�не 
�ызметіні� к�лемдігімен ерекшелінеді. Амбулаторияда негізгі: терапия, 
хирургия, акушерлік ж�не гинекология, педиатрия сия�ты маманды�-
тар бойынша �абылдаулар болады.

Амбулаторлы-клиникалы� к�мек к�рсетуді� е� к�п тара
ан т�рі 
болып аума� ережесі бойынша �"рыл
ан терапиялы� к�мек к�рсету 
саналады. Медициналы� к�мек к�рсету ж�йесіндегі е� ма�ызды буы-
ны — терапиялы� аума�, ал жергiлiктi аума�ты терапевт — аума�та
ы 
е� ма�ызды т"л
а болып табылады. Бас�алар
а �ара
анда, жергiлiктi 
аума�ты д�рігерлер �з аума
ыны� т"р
ындарыны� денсаулы
ына 
жауапты болады. Жергiлiктi аума�ты д�рігерді� ж"мысында медици-
налы� та, "йымдастырушылы� та �ызметтері �атар ж�реді (алдын алу 
шаралар "йымдастыру, диагностика, емдеу, диспансерлеу, санитарлы� 
білім берулер ж�не т.б.).

Емдіу-алдын алу емханаларды� е� ма�ызды т�рі — �йден емделуші-
лерге д�рігерлік к�мек к�рсету, т�улік бойы (са
ат 9-дан 19-
а дейін 
жергiлiктi аума�ты д�рігер, ал �ал
ан ж�не ш"
ыл жа
дайларда жедел 
ж�не ш"
ыл к�мек к�рсететін д�рігерлер к�мегі).

Стационарлы# к'мек — стационарда ж�не ауруханаларда к�рсеті-
леді. Т"р
ындар
а медицина 
ылымыны� ж�не технологиясыны� со�-

ы жетістіктері бойынша білікті �ызмет к�рсететін емдіу-алдын алу 
мекеме ол — #алалы# аурухана.

Аурухананы� к�пба
ытты немесе жалпы стационарлы� мекемелері 
де бар, с�йкесінше онда �р т�рлі б�лімшелерде маманды
ы бойынша 
д�рігерлер �ызмет істейді. Кардиоревматологиялы�, инфекциялы�, 
гастроэнтерологиялы�, пульмонологиялы�, дерматоневрологиялы� 
сия�ты арнайы мамандандырыл
ан стационарлар негізінен ірі �ала-
ларда орналасады.

Жалпы ж�не арнайы стационарлар медициналы� жо
ар
ы о�у орын-
дарыны� ж�не 
ылыми-зерттеу институттарыны� клиникалы� базасы 
болып табылады, денсаулы� са�тау ж�йесіні� негізгі принципі — 
ылым 
мен т�жірибені� арасында
ы ажырамас байланысты �алыптастырады.

Елімізде 
ылыми, "йымдастырушы-�дістемелік ж�не емдік-диаг-
ностикалы� сия�ты ма�ызды мамандандырыл
ан орталы�тар бар 
(онкология, хирургия, кардиология, пульмунология, ана мен бала 
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денсаулы
ын �ор
ау ж�не т.б.). Олар �р т�рлі аурулар
а жа�а �рі тиімді 
алдын алу, диагностикалы�, емдік �діс-т�сілдер іздейді, рационалды 
мамандан
ан медициналы� к�мек к�рсету "йымдарын �алыптастыра-
ды, жо
ары квалификациялы кадрлар мен мамандарды о�ытып шы-

арады.

Федералды# ж�не ведомстволы# мекемелер. Ресейді� денсаулы� са�-
тау ж�йесінде медициналы� мекемелер федералды ж�не ведомстволы� 
деп жіктеледі. Б"л мекемелерді� м�лкі федералды� меншікте болса да, 
�здері �кімдік жа
ынан федералды� мекемеге ба
ынады. Оларды� �ыз-
метін федералды� бюджет �аржыландырады.

Федералды денсаулы� са�тау мекемелерін екі топ�а б�луге болады:
денсаулы� са�тау мекемесі, РФ денсаулы� са�тау министрлігіне  ●
ба
ынатын �кімдіктер, Ресей медицина 
ылымыны� академиясы 
(РМ?А); оларды РФ ж�не РМ?А �аржыландырады;
РФ ж�не РМ?А-мен �атар, �зге мекемеге �арасты денсаулы�  ●
са�тау мекемелері, федеральды министрліктер мен "йымдар. Б"л 
мекемелер белгілі бір "йымдарды� ж"мысшылары мен оларды� 
отбасыларына 
ана медициналы� к�мек к�рсетеді.

Жеке денсаулы� са�тау мекемесі бар ірі федеральды �кімдіктер-
ге: Президентті� іс бас�армасы; Ресей 
ылымдарыны� академия-
сы (Р?А) (сонымен �оса УДР?А Медициналы� орталы
ы, Р?А-ны� 
Сібір, Орал, ж�не �иыр-шы
ыс б�лімдері); �ор
аныс министрлігі 
ж�не т.б.

2.4.5. Мемлекеттік, са*тандырыл(ан ж4не жеке меншік 

денсаулы* са*тау жJйелері

�лемдік денсаулы� са�тау ж�йелерінде ма�ызды т�рлік ж�не "лт-
ты� �згешеліктер бар. Денсаулы� са�тауды� сипаты, де�гейі ж�не 
м�мкіншіліктері �леуметтік-экономикалы� факторлармен аны�талады. 
Денсаулы� са�тау ж�йесі �аржыландыру к�зі бойынша мемлекеттік не-
месе бюджеттік, са�тандырыл
ан ж�не жеке меншік деп ажыратылады.

Мемлекеттік денсаулы# са#тау ж%йесі келесі экономикалы�-"йым-
дастырушылы� "станымдар бойынша �"рылады:

халы��а а�ысыз медициналы� к�мек к�рсету; ●
�аржыландыру к�зі — т�рлі д�режедегі бюджет; ●
�леуметтік тапсырысты орындаушы — медициналы� мекемелерді�  ●
мемлекеттік м�ртебесі;
ж�йені орталы�тан бас�ару ж�не жоспарлау; ●
мемлекетпен реттелетін е�бек а�ысын �теуді� тарифтік т�рі; ●
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медициналы� к�мек к�рсетуді мамандандырыл
ан мекемелер �а- ●
тысында �кімшілік ба�ылау.

Мемлекеттік (бюджеттік) денсаулы� са�тау ж�йесіні� �ызметі т"р-

ындарды� жо
ары д�режеде �леуметтік са�тандырылуымен сипат-
талады ж�не т�тенше жа
дайлар
а жо
ары дайынды�ты� болуы, аса 
�атерлі инфекциялы� аурулар
а �арсы т"ру �кімшілік �дістермен �сер 
ету ар�ылы ж�зеге асырылады.

Мемлекеттік денсаулы� са�тауды� бір�атар байыпты ж�йелі 
кемшіліктері бар:

�аржы ресурстарыны� тиімсіз �олданылуы: біліктілігі жо
ары ма- ●
мандары жеткіліксіз, �лсіз жабды�тал
ан мекемелерді �аржылан-
дыру �шін �аржы �орларыны� к�п м�лшерде ж"мсалуы;
медициналы� �ызметкерлер мен мекемелерді� �ызметін арттыру  ●
�шін материалды� ынталандыруды� шектеулігі ж�не шы
арма-
шылы� ж"мыстар �шін �олайсыз жа
дайлар;
медициналы� �ызметкерлер е�бека�ысыны� т�мен де�гейі, ме- ●
дициналы� �ызметкерлер мен мекемелер ж"мысыны� оны� к�-
леміне байланыссыз �аржыландырылуы;
нау�астарда медициналы� мекеме мен емдеуші д�рігерді та�дау  ●
м�мкіндігіні� болмауы;
жеке �леуметтік топтар
а, географиялы� ж�не мамандандырыл- ●

ан т"р
ындар тобына к�рсетілетін медициналы� к�мек де�гейі 
мен сапасыны� те�сіздігі;
медициналы� к�мек к�рсетуді� �ымбат стационарлы� т�рлерін  ●
�олдануды� тиімсіздігі.

�азіргі уа�ытта Денсаулы� са�тауды� мемлекеттік ж�йесі @лыбри-
тания, Италия, Швеция, Канада, Кубада �олданылады.

Ке�естік Денсаулы# са#тау ж%йесіндегі #аржылы# ресурстартар 
мемлекеттік бюджеттен #ата� орталы#тандырыл�ан жоспарлау мен 
мемлекетті� барлы# материалды# байлы#тарын таратумен ерекшеле-
неді. Мемлекеттік меншікке денсаулы# са#тауды� барлы# дерлік меке-
мелері кірді, медицина #ызметкерлері мемлекеттік #ызметкерлер болып 
табылды, ал оларды� е�бека#ысын мемлекет т'леп отырды. Барлы# ме-
дициналы# тауарлар: д�рілер, та��ыштар, к%тім #$ралдары, к%рделі ме-
дициналы# аспаптар, ауруларды� тама�ы, т.б. медициналы# заттар�а 
т'мен мемлекеттік ба�а болды. Б$л #ата� т�ртіп пен ба�аларды т'мен 
де�гейде са#тау, ал медицина #ызметкерлеріні� е�бека#ысын 'мір с%ру 
минимумы де�гейінде т$ра#ты $стап т$ру жолымен халы##а денсаулы# 
са#тау #алды# #аржыландыру шартында медициналы# к'мек к'рсетуге 
кеткен шы�ын минималдан — есе т'мен б'ле отырып #амтамасыз ету-
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ге м%мкіндік берді. Денсаулы# са#тау�а #орды� аз б'лінуі салдарынан 
к'пшілік медицина мекемелеріні� #ызмет к'рсету сапасыны� т'мендігіне 
к'з ж$му�а тура келді, н�тижесінде ол медицина #ызметкерлерін ж�не 
нау#астарды #ана�аттандырмады.

Жеке медициналы# т�жірибе — б"л мемлекеттік денсаулы� са�тау 
ж�не муниципалды� мекемелерден тыс, азаматтарды� жеке �аража-
тынан келісім шарттарына с�йкес медициналы� к�мек к�рсету (не-
месе к�сіпорынны�, мекемелерді� ж�не "йымдарды� �аражатыны�, 
соны� ішінде МС@). Жеке медицинада медициналы� к�мек к�рсету 
сапасында к�сіби медицинаны ассоциация ж�не жергілікті �кімшілік 
ба�ылайды.

Жеке медицина
а т�н:
же�іл ауруларды емдеудегі басымдылы�; ●
заман
а сай тиімді медициналы� технологияны� ке� �олданы- ●
луы;
медициналы� к�мекке ерекше к��іл б�лу; ●
медициналы� �ызметтерге еркін ба
а беру; ●
медициналы� к�мекті� �ымбаттылы
ы; ●
медициналы� �ызметкерлерді� жо
ар
ы табыс табуы; ●
нау�астарды� медициналы� мекемелерде д�рігерлерді еркін та�- ●
дау м�міндігі.

Жеке денсаулы� са�тау ау�атты т"р
ындарды� жо
ары сапалы ме-
дициналы� к�мек к�рсетудегі �ажеттіліктерін �ана
аттандырумен бай-
ланысты.

+азіргі кезде жеке медицина тек А+Ш-та толы#тай р�сімделген.
Нары�ты� денсаулы� са�тау барлы� медициналы�-�леуметтанулы� 

м�селелерді� (медициналы� білім, ж"мыссыздар
а медициналы� к�-
мек к�рсету, �орша
ан ортаны �ор
ау, медициналы� 
ылымды дамыту, 
т.б.) шешімдерін таба алмайды. Осы
ан байланысты денсаулы� са�тау 
мекемелеріні� т"рмысты� �міріні� �йлесімділігіне ж�не оны бас�аруда 
тек нары� тетіктері 
ана емес, сонымен �атар, алымны� саясаты, феде-
ралды ба
дарламаны �аржыландыру, ережелер ж�не тарифтер сия�ты 
�"ралдар ар�ылы мемлекеттік реттеу �олданылады.

Осындай #$ралдар к'бінесе �леуметтік ба�дарлан�ан нары#ты# эко-
номикасы дамы�ан елдерде #олданылады. Экономикалы# 'мірді� т$ра#-
тылы�ына мысал ретінде Швеция, О�т%стік Корея, Жапония елдерін 
жат#ызу�а болады. Швеция %кіметі кірістерді б'луді белсенді т%рде ж%-
зеге асырады, соны� ар#асында $лтты# 'німге салы# 50%-дан асады ж�не 
белсенді �леуметтік саясат ж%ргізіледі.
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�леуметтік медициналы� са�тандыру негізінде денсаулы� са�тау 
ж�йесіні� �кілділік тобы �"рыл
ан. Осындай ж�йелер XIX 
асырды� 
со�ы мен XX 
асырды� басында �алыптаса бастады ж�не �азіргі уа-
�ытта дамы
ан елдерде к�п кездеседі. Денсаулы�ты� �ор
ау ж�йелері 
�зге д�режеде мемлекетпен бас�арылады ж�не �ызмета�ы �орынан 
б�лінген, мемлекеттік бюджет �"ралдар �аражаты ар�ылы медицина-
лы� к�мек к�рсетіледі.

�р елде б�лінетін �аржы к�лемі �р т�рлі, біра� шы
ынны� басым 
к�пшілігі ал
аш�ы екі т�рлі �діс ар�ылы �амтамасыз етіледі. Мемле-
кет са�тандырыл
ан ж�не к�сіпкерлерге �ара
анда �леуметтік �ор
а 
са�тандыру �орына �аражатты �лде�айда аз т�лейді. Барлы� �орлар 
са�тандыру заттарымен таусылмайды: оны� белгілі м�лшері �айы-
рымдылы�, жеке ж�не т.б. к�здерден толтырылып отырады (20–30%). 
Со
ан �арамастан медициналы� к�мек к�рсетуді� шы
ыныны� к�бі 
арнайы са�тандыру ж�не �леуметтік �орлардан алынады. Н�тижесінде 
осындай �"рылымды денсаулы� са�тау ж�йесін са�тандырыл
ан меди-
цина деп атайды.

Са�тандыру медицинасы ж�йесіне т�н:
негізгі �аржылы� к�здер; ●
�аржылай орталы�тандырыл
ан ж�йе т�уелсіз мамандырыл
ан  ●
"йымдар
а негізделген;
жекеленген т�рлер, медициналы� мекемелерді шаруаландыруды�  ●
к�пт�рлілігі;
медициналы� к�мекке деген т"ра�ты ба
а, медициналы� к�мекті  ●
т�леуді� т�сілдеріні� к�птігі;
�аржыландыру �ызметтеріні� б�лінуі мен медициналы� к�мек  ●
к�рсетуді� сапасыны� ба�ылануы;
медицина са�тандыру ж�йесінде бір�атар м�селелер бар: жм� ба
- ●
дарламасыны� т"р
ындарды толы� �амтымауы;
алдын ала стратегиялы� жоспарды аз �олдану; ●
жо
ары �кімшілік шы
ындар. ●

Денсаулы# са#тауды� �кімшік са#тандыру ж%йелері алды��ы #атарлы 
экономикасы дамы�ан елдерде ж$мыс істейді: Германия, Жапония, Фран-
ция ж�не к'птеген Еуропа елдері.

К'птеген мемлекеттерде осыны� аралас т%рі дамы�ан, мемлекеттік 
денсаулы# са#тау ж%йесі бар елдерде 'з еркімен #$рыл�ан жеке са#тан-
дыру медицинасы бар елдерде денсаулы# са#тауды� бюджеттік, мем-
лекеттік мекемелері бар. Денсаулы# са#тауды� мемлекеттік %лгісін 
о�тайлы #олдану, �леуметтік медицина са#тандыру ж%йесін ж�не �леу-
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меттік-экономикалы# дамуы �р т%рлі де�гейдегі мемлекеттерді тар-
тады.

2.4.6. Медициналы* жJйені' тарихи-м4дени Jлгілері

Медициналы� ж�йені� т�рлі топтастырулары �р т�рлі �олданыс-
тармен �мір с�реді ж�не б"л ж�йені� парадигмасын �алыптастырушы 
ж�йелер ед�уір ке� (айталы�, �леуметтік �"рылымны� �"ндылы�тары, 
д�ниетанымы, этикасы, м�дениеті, д�ст�рі, саяси ж�йесі).

Симпатриялы# ж�не аллопатриялы# медициналы# ж%йелер. Функцио-
налды� медициналы� ж�йелер бір-бірінен легитимділік ж�не физика-
лы� �атынастар ар�ылы ажыратылады. Д�рігерлер �р т�рлі халы�ты� 
рецептерді ке�інен �олданады.

Медициналы� ж�йе халы�ты� барлы� топтарынан ы�тимал емес 
ж�не жарым-жарты �ажеттіліктерді к�теді. Медициналы� ж�йелерді� 
симпатриялы� ж�не аллопатриялы� �дістері осымен т�сіндіріледі.

Симпатриялы� медициналы� ж�йелер немесе т�жірибе т�рлері 
белгілі бір аурулар тобына ж�не �о
ам
а да біркелкі �олжетімді. 
Аллопатрикалы� топтарда ондай �асиет жо�. Симпатриялы� ме-
дициналы� ж�йелер басымды ж�не н"с�алы болады. Басымды (до-
минирлеуші) мысалы, д�ст�рлі абыройлы, саяси �ысыммен, т.б. си-
патталады.

Rндістанда «Юнани», «Аюрведа» ж�не батыс биомедициналы# н$с#а-
сы басым болып келеді. Т'менгі �леуметік #абатта�ы Богота т$р�ындары 
%шін батысты# биомедициналы# н$с#а сырттан енген болатын. Т$р�ын-
дар оны 'з статусын ('зіне немесе бас#алар�а) жариялау %шін #олдана 
алады. Жа�а ресейліктер 'здерін жа�а батысты# медицина негіздерін 
#олдана отырып ж$мыс жасайтын жеке емханалар�а #аралу�а м�жб%рміз 
деп санайды.

Н"с�алы медициналы ж�йелер (немесе т�жірибе) бас�а симпатри-
калы� ж�йелерге �ара
анда басым емес. Мысалы, халы�ты� ж�йені� 
к�птеген н"с�асы халы�ты� биомедицина к�лемінде �ызмет етеді.

Плюралистикалы# ж�не плюралистикалы# емес медициналы# ж%-
йелер. Плюралистикалы� медициналы� ж�йе т�рлі таби
и ж�йелерді� 
�осындысы ретінде, плюрализм1 оларды� та�дауыны� негізі ретінде, 

1 Плюрализм (лат. Pluralis — к�пшілік) — философиялы�-�мір танымды� "станым, к�п-
теген �ызы
ушылы�тарды растайтын болмысты� т�рлері, идея, к�з�арастар, �леуметтік 
институттарды бекітеді; �о
амны� �леуметтік "йымыны�, болмысыны�, к�пшілік т�р-
леріні� к�рінісі. 
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я
ни, емдеу т�сілдеріні� кішілі ж�не екі жа�ты� байланысты� толы�-
тай жо�ты
ымен динамикалы� �"рылуын айтамыз.

Медициналы� ж�йелер бір-бірімен тек белгілі бір �ажеттіліктер не-
месе белгілі бір индивидтерді� �рекетімен байланысты болуы м�мкін. 
Биомедицина н"с�асын "станатын д�рігер емделушілерді� сеніміне 
кіру �шін халы�ты� медицина емдеу т�сілдерін �олдана алады, соны-
мен �атар, т�рлі медициналы� т�жірибені� болуы функционалды� ин-
тегративті ж�йені� біліктілігін білдірмейді.

Халы#ты# ж�не танымал медицина. Халы�ты� медицина — б"л сан 

асырлар бойы "рпа�тан-"рпа��а беріліп келе жат�ан халы�ты� д�с-
т�рмен бекітілген, алайда медицина мамандары онша мойындай �ой-
майтын алдын алу, диагностикалау
а негізделген емдеу т�сілі. Со
ан 
орай, халы�ты� деп барлы� медициналы� т�жірибені айтады, парадиг-
ма
а тікелей �арсы келмейтін ресми медициналы� ж�йелермен ж�не �з 
ісіні� маманы болып табылады.

Халы�ты� медицина мазм"ны:
биомедицинадан бас�а кез келген ж�йелер; ●
�о
амда ресми �абылдан
ан ж�йеден ерекшеленетін кез келген  ●
ж�йелер.

Танымал деп ресми медициналы� т�жірибемен с�йкес келіп, бір-
�атар ерекшеліктермен ерекшелінетін медициналы� т�жірибені� 
т�рлерін айтады. Осы
ан мамандан
ан ж�не маманданба
ан т�жі-
рибелер жатады. К�сіби емес медициналы� т�ртіптерді� на�ты т�р-
лерін д"рыс біліктендіру, я
ни, бір-бірімен ты
ыз байланысты ресми 
к�сібилік т�жірибемен ж�не ресми медициналы� саламен �ада
ала-
нады.

Мысалы, #$рам, 'ндіріс, на#ты белгіде т'лемдік н�тиже, патентті 
д�рілік а#ы-п$лды� к'пшілігіні� д�л м'лшерлеуі ресми медициналы# са-
ланы� 'кілдерімен #ада�аланады. Патентті д�рілік 'зіндік емделу 
д�рігерлік ма#сатта $сын�ан, ресми медицинаны� н$с#асы болып табыл-
майды.

Жа�а т"жырымдамалар мен т�жірибені� т�рлері жиі медициналы� 
ж�йелер ар�ылы танымал медицина
а �теді.

Биомедициналы� ж�йе �кіліні� ресми м�ддесі тама�тану ж�не оны� 
жо
ар
ы белсенділігіне, обыр, б�йрек жетіспеушілігі, ж�ректі� ауру-
лары ж�не бас�а да патологиялар танымал медицинаны� саласында 
туындады. Нау�астарды� биологиялы� �сері танымал ж�не халы�ты� 
медицина жа
ынан к�мек алады (йога, трансцеденталды медитация, 
христианин ілім).
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Этномедицина. Этномедицина
а медициналы� ж�йелер жатады, 
олар �зіні� бастауын берілген этнос1 м�дениетінен алады. Этномеди-
цина ауруды� �лкен символикалы� ма
ынасын сомдайды. Этномеди-
циналы� ж�йелерде си�ырды�, мистиканы�, ба�сылы�ты� элементтері 
�атысады. М"ндай р�сімні� са�талуы кіші ж�не �лкен ода�та ке�інен 
тарал
ан. Ауруды� белгілері 
ажайып к�штермен жазылады (рухтар
а, 
ата-бабалар
а, �"дайлар
а).

Этномедициналы# ж%йелер 'те к%рделі ж�не #арабайыр болады. Эт-
номедицина 'зіне жа�а жа�алы#тарды тартып (соны� ішінде �ылыми), 
�р#ашан дамып отырады, 'зіне эмпирикалы# білім жинайды. Сонымен 
#атар, м$нда а�заны� энергиясы, психикалы# энергия сия#ты $�ымдар 
кездеседі. Осы энергияны� біреуіні� �ана жетіспеушілігі ауру ша#ыруы 
м%мкін, ал оны� босауы емдік �сер к'рсетеді. +азіргі заман�ы медицина-
ны� танымал ба�ыты энергиялы# #орларды� 'згерісін #арастырады. А�-
заны� м%мкіндіктерін электрлік, магниттік тол#ындарды� �сері ар#ылы 
#арастырады.

Альтернативті медицина. Со�
ы кездері альтернативті медицина 
деп аталатын форма пайда болды.

О
ан медицинада
ы �детте ресми денсаулы� са�тау секторында бол-
майтын, медицинаны� д�ст�рлі ж�йесін �ос�анда, д�ст�рлі акушерлік, 
экстрасенсориканы, хиропрактиканы, натуропатияны, остеопатияны, 
гомеопатияны ж�не христианды� 
ылымды �оса барлы� формалары 
жат�ызылады.

Осыны� �атарына терапияны� т�рлі т�сілдерін жат�ызу
а болады. 
Біріншіден, б"л �зіне натуропатияны, фитотерапатияны, мануальды 
терапияны (остеопатия, хиропрактика), шы
ысты� терапияны (шиат-
цу, ине �адау), арнайы медициналы� ж�йелер (гомеопатия, н�ктелік 
массаж, антопософикалы� медицина), �оз
алмалы терапия (тай-дзи, 
йога, би) ж�не сенсорлы терапия (�уен, �нер, т�с) сия�ты дене те-
рапиясы. Екіншіден, психологиялы� емдеу т�сілдері: психотерапия 
(психоанализ, гипнотерапия), гуманистикалы� психология (гештальт, 
трасактты анализ, біріншілік ж"мыс, �айта туылу, со�ты
ысу ж�не 
т.б.). Lшіншіден, емдеуді� паранормалды т�сілдері: хилинг (�олдан 
жасал
ан хилинг, экзорцизм, биотол�ындармен емдеу) ж�не паранор-
малды диагностика (хиромантия, астрология).

1 Кейде этномедицина
а 
ылыми медицина
а �арсы келуші барлы� медициналы� ж�йе-
лерді жат�ызады, я
ни, ауру мен денсаулы�ты �амтитын барлы� медициналы� �рекет-
терді� 
ылыми д�лелденген феномендік 
ылым
а �арсы келуі. 
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2.5. �ЛЕУМЕТТІК СА�ТАНДЫРУ — ДЕНСАУЛЫ� 

�ОРАУ САЛАСЫНДА Т�РЫНДАРДЫ� 

�ЛЕУМЕТТІК �ОРАУ МЕХАНИЗМІ РЕТІНДЕ

2.5.1. Шет елдердегі медициналы* са*тандыру жJйесіні' 

эволюциясы

2.5.1.1. Германия мен Францияда(ы са*тандыру медицинасы

Германияда 1883 жылы �абылдан
ан са�тандыру за�ы бойынша 
са�тандыру медицинасы дамуда (О. Бисмарк1 за�дарынан).

Германияда медициналы� са�тандыру �леуметтік са�тандыру ж�-
йесіні� жалпымемлекеттік б�лімі болып табылады. Ол сыр�ат, к�тім, 
алдын алу, �ай
ылы жа
дайда, жалпы т�жірибелік д�рігерде емделген-
де, мамандарда, амбулаторияларда, �йде, стационарда, стоматология-
лы� к�мек к�рсетуде, д�рі-д�рмектермен �амтамасыз етуде ж�не т.б. 
кезінде медициналы� к�мекпен �амтамасыз етеді. Медициналы� са�-
тандыру
а кететін �"ралдар ЖІR 8,1% �"райды ж�не �ш �айнар к�з-
дерінен �"ралады: �орды� е�бек а�ысыны� 6,5% са�тандырыл
андар 
�здері т�лейді, сонша к�лемде �ызметкерлер, ал �ал
ан �аржыны мем-
лекет бюджеттен береді.

Денсаулы� са�тау бойынша барлы� операцияларды, я
ни, касса-
лар �ызметін бас�ару ж�не д�рігер �"ралдарыны� шы
ындарын, ас-
социациялар
а біріктірілген, 1200-ден астам са�тандыру кассалары 
ж�зеге асырады. Кассаларды� бірнеше т�рлері д�ст�рлі са�тандыры-
лады: жергілікті (ж"мыссыздар
а ж�не са�тандырыл
андарды� отбасы 
м�шелеріне), т"р
ылы�ты жері бойынша; �ндірістік (ж"мыс орны бо-
йынша); те�іздік; ауылшаруашылы�; эрзацкассалары (негізінен �ыз-
меткерлер �шін).

Т"р
ындарды� 90%-дан астамы са�тандырумен �амтыл
ан. Ау�ат-
ты азаматтар к�бінесе ерікті са�тандыруды �олданады, сондай-а�, олар 
�леуметтік ж�йе ж�не мемлекеттік са�тандыру (3%-
а жуы�) бойын-
ша да са�тандырыла алады. Шартты бірліктердегі немесе пунктердегі 
медициналы� �ызметтерге тарифтер д�рігерлік ж�не са�тандыру ассо-
цияцияларымен на�ты уа�ытта ж�не мезгілдермен �айта �арастырылу 
бекітіледі.

1 Оларды� біріншісі — «ж"мысшыларды сыр�ат жа
дайларына байланысты са�тандыру 
туралы за�» 1883 жылы �абылданды. Содан бері Германияда, одан кейін бас�а да елдер-
де (соны� ішінде, 1912 жылдан бастап Ресейде де), медициналы� са�тандыру ж�йесіндегі 
"йымдар
а бастама берген («Бисмарк ж�йесі»), осы
ан "�сас за�дар �абылданды.
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Германияда
ы медициналы� к�мек �"рылымын бас�ару ж�не 
"йымдастыру экономикасы дамы
ан елдерге т�н болып келеді. Жал-
пы"лтты� ба�ылауды Федералды денсаулы� са�тау министрлігі ж�не 
�леуметтік к�мек ж�зеге асырады. Айма�тарда с�йкес министрліктер, 
оларды� органдары ж�не мекемелері бар. Муниципалды мекемелер 
жергілікті билік органдарыны�, с�йкесінше ке�естер, комитеттер ж�не 
т.с.с. �арама
ына кіреді. Барлы� медициналы� мекемелер �ш �кімшілік 
де�гейде �ызмет етеді: федералды, айма�ты�, жергілікті. Медициналы� 
�кімшіліктер олармен ты
ыз �арым-�атынасына �арамастан, са�тан-
дыру кассаларына ж�не оларды� ассоциацияларына �зіні� юрисдик-
циясын таратпайды. Сонымен бірге, �аулылар �атарында са�тандыру 
"йымдарына ба�ылауды ж�зеге асыратын к�сіпода�, д�рігерлік са�тан-
дыру кассаларыны� �зіндік ассоциацияларынан бас�а е�бек, білім ми-
нистрлігі, бас�а да "йымдар, сондай-а�, денсаулы� са�тау министрлігі 
�рекет етеді.

Францияда медициналы� мекемелер �ш �кімшілік де�гейде орна-
лас�ан: жалпы"лтты�, айма�ты�, жергілікті. Барлы� мекемелерді� 2/3 
жуы
ы айма�ты� ж�не жергілікті мекемелерде, жергілікті, �зіндік не-
месе топты� т�жірибеде медициналы� �ызметкер ж"мыс істейді. Фран-
цияда
ы денсаулы� са�тау
а негізінен жеке меншік, жалпы т�жірибелік 
д�рігер — отбасылы� д�рігер т�н.

Елдегі �"рылымды� "йымдар
а ж�не бас�ару
а денсаулы� са�тау 
министрлігі ж�не жан"ялар, айма�тарда
ы денсаулы� са�тау департа-
менттері, муниципальды органдар, аудандарда
ы инспекциялар кіреді. 
Бас�а да елдердегі медициналы� са�тандыру секілді Францияда
ы ме-
дициналы� к�мекті �амтамасыз ету к�здері болып ж"мыс берушілерді� 
салымдары — 13,5% е�бека�ы �оры, са�тандырыл
андар — 6,5% (бар-
лы
ы 19% — е� к�бі медициналы� �леуметтік са�тандыруды� �лесіне 
тиеді) ж�не мемлекеттік бюджеттен биліктік ассигнованиялар болып 
табылады.

�леуметтік са�тандыруды� жиырмадан астам т�рлері белгілі, со-
ны� ішінде бірнеше медициналы� т�рлер бар: ауру бойынша, ж�ктілік 
кезіндегі ж"мыс �абілетсіздігі, �ай
ылы о�и
алар, ж�ктілік ж�не боса-
ну
а байланысты ж�не т.б. (денсаулы� са�тау
а кеткен шы
ындарды� 
75%-нан кем емес). �ал
андары жеке меншік �"ралдарымен, ерікті ме-
дициналы� са�тандырумен �амтамасыз етіледі. 90% астам са�тандыру 
компанияларынан т"ратын �леуметтік са�тандыру ж�йесі айма�тарда
ы 
�зіндік б�лімдері бар ж�не онымен д�рігерлер ж�не медициналы� меке-
мелер келісімшарт жасайтын, жалпы"лтты� "йымдармен ба�ыланады.
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Медициналы� �ызмет ба
асын �кімет аны�тайды ж�не �немі �ай-
та �арастырылып отырылады. �леуметтік са�тандыру ж�йесінде (бар-
лы� т"р
ындарды� 80%-дан астамы �амтыл
ан) медициналы� к�мек 
шы
ындарыны� шамамен 75% ж�зеге асырылады. �детте нау�ас к�р-
сетілген барлы� �ызметтерді немесе оны� бір б�лігін т�лейді, ал о
ан 
медициналы� к�мек �шін 75% са�тандыру "йымдар ж�не д�рі д�рмек 
�шін 70–90% �айтарады.

Нау�астар
а ж�не д�рігерлерге ба�ылауды, Германияда
ы сия�ты, 
жалпы "лтты� са�тандыру "йымдары, са�тандыру компанияларыны� 
ассоциациялары ж�не д�рігерлік к�сіпода�тар, е�бек, �леуметтік �ор-

ау, денсаулы� са�тау министрлігі ж�не т.б. ж�зеге асырады.

2.5.1.2. �лыбританияда(ы мемлекеттік денсаулы* са*тау жJйесі

@лыбританияда
ы жалпы"лтты� мемлекеттік денсаулы� са�тау 
�ызметі 1948 жылы �ткізілген денсаулы� са�тау реформасы н�ти-
жесінде �"рылды. О
ан с�йкес т"р
ындарды� барлы
ына дерлік тегін 
медициналы� к�мек к�рсетіледі (жайлы жа
дайды �алаушылар
а ар-
нал
ан 4–5% ауруханалы� палаталардан орындар берілген; д�рілерді 
рецепт бойынша оларды� �"нына �арамастан бірдей ба
ада т�леу, про-
тездерді, к�зілдіріктерді ж�не т.б. т�леу). Медициналы� �ызметтер ме-
дициналы� мекемені� бас�а да �ызметтері сия�ты негізінен (85–87%) 
мемлекеттік бюджеттен т�ленеді (�ал
ан �"ралдар жеке меншік к�здер-
ден ж�не ерікті медициналы� са�тандыру есебінен т�ленеді). Бюджет 
к�сіпорындарды� ж�не азаматтардан алынатын салы�тан �"ралады, 
ол парламент шешіміне с�йкес �лестіріледі: орталы� бас�ару органы — 
денсаулы� са�тау Министрлігі (Департамент) ар�ылы денсаулы� са�-
тау мекемелерін �амтамасыз ету �шін.

Денсаулы� са�тау ж�йесі @лыбритания �шін спецификалы� �"ры-
лым
а ие, ол �ш сектордан т"рады:

жалпы т�жірибелік д�рігерлер, амбулаторлы емханалы� меке- ●
мелер, д�ріханалар, фармацевтер, тіс д�рігерлері (стоматологтар 
емес), к�з д�рігерлері (офтальмологтар емес), я
ни, �ызметкер 
ж�не мекеме, АМСК ж�йесінде ж"мыс істеушілер;
�скери ауруханалар, ауруханалы� �ызметтер, �скери ауруханалар- ●
да
ы амбулаториялар, д�рігер мамандар, соны� ішінде, стомато-
логтар ж�не офтальмологтар ж�не бас�а стационар �ызметкері;
�о
амды�, муниципалитет �арама
ында
ы медициналы� ден- ●
саулы� са�тау �ызметі, �леуметтік медициналы� �ызметкерлер 
"йымдары (к�тім бойынша мейірбикелер ж�не бас�алар).
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Со�
ы жылдары елде �скери ауруханаларды� басшыларыны� �ар-
жылы� ж�не �кімшілік �"�ы�тарын ке�ейтетін реформалар ж�ргізі-
луде. Онда секторларды�, �сіресе, АМСК ж�не стационарларда, 
интеграциясы ж�нінде на�ты шаралар, алдын алу ж"мыстарын к�шей-
ту, ауруханаларды� �зін-�зі бас�аруын к�шейту м�селелері �аралады.

2.5.1.3. А�Ш-ты' жекеменшік денсаулы* са*тау жJйесі

А�Ш денсаулы� са�тау ж�йесі денсаулы� са�тау "йымдарыны� 
барлы� т�рлерін �амтиды. Оларды� ішіндегі е�негізгісі — ерікті жеке 
меншік медициналы� са�тандыру "йымы, ол т"р
ындарды� 80%-дан 
астамын �амтиды. Барлы� медициналы� �ызметті� �штен бір б�лігі 
осы са�тандыру т�ріні� есебінен �аржыландырылады, е� алдымен 
е� �ымбат деген ауруханалы� (35%-дан астам) ж�не ауруханадан тыс 
д�рігерлік к�мекті� жартысына жуы
ы дерлік. Жалпы сома
а ша��анда 
барлы� шы
ындарды� 40%-дан жо
арысын, я
ни, жылына 1000 млрд. 
А�Ш долларына жеткен шы
ындарды, федералды �кімет ассигнова-
ниясі (мемлекеттік бюджет) ж�не �о
амды� ба
дарламалар �"райды, е� 
алдымен «Медикейд» (м�ліксіз, ж"мыссыздар
а медициналы� к�мек) 
ж�не «Медикэр» (65 жастан жо
ары азаматтар
а арнал
ан медициналы� 
к�мек). �ал
ан �аражатты азаматтарды� жеке салымдары (21%-дан ас-
там) ж�не �р т�рлі діни, �айырымдылы� �орлар мен "йымдар �"райды. 
А�Ш-та денсаулы� са�тау
а барлы� к�здерді� 14% ЖІR, ал бір адам
а 
жылына 3000-нан астам А�Ш долларын ж"мсалынады. Жалпы ал
анда 
�аржыландыру к�зіне с�йкес шы
ындар �"рылымы келесі т�рде к�рі-
неді (3-кесте).
3-кесте. А�Ш-ты� денсаулы� са�тау ж�йесіні� шы
ындар �"рылымы ж�не 
�аржыландыру к�здері

К�здері Ауруханалы� 
к�мек

9йде мейірбике 
к�тімі

Д�рігерлік 
к�мек к�рсету

«Медикэр» ба
дарламасы 25 4 23
«Медикейд» ба
дарламасы 15 47 5
Бас�а да бюджеттік шы
ындар 16 3 7
Жеке �аражаттар (�"ралдар) 3 43 18
Жекеменшік са�тандыру 35 1 47
Бас�а жекеменшік к�здер 6 2 0
Барлы
ы 100,0 100,0 100,0

�"ралдарды осылай �лестіруге с�йкес денсаулы� са�тауда денсау-
лы� са�тау �"рылымы �алыптасты. Алды�
ы �атарлы орынды ерікті 
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медициналы� са�тандыру "йымдары алады. Елде 2000-нан астам ме-
дициналы� са�тандыру компаниялары1 бар. Со�
ы жылдары ерікті 
са�тандыруды� артуына б"рын
ыдан �лде�айда арзан са�тандыруды� 
�"рылуы ы�пал етті. Ол к�бінесе ауруханадан тыс жалпылама к�мек 
т�рлеріне тиесілі болып келеді, о
ан к�птеген �о
амды� ассоциациялар, 
ДСК@ (денсаулы� са�тауда к�мек к�рсету "йымдары) т�різді жергілікті 
�кімшіліктер ж�не демеушілер �олдау к�рсетеді. Атал
ан са�тандыру-
ды� т�рі А�Ш-ты� 35 млн-нан астам азаматтарына �ызмет к�рсетеді.

Ерікті са�тандыруды� жаппай таралуыны� бір себебі — ж"мыс 
берушілерді� к�мек к�рсетуі болып табылады, олар білікті т"л
алар-
ды іріктеуге салы�ты �ыс�арту ма�сатымен �здеріні� ж"мысшылары 
мен �ызметкерлеріні� са�тандыруына ед�уір �ома�ты �аржы т�лейді 
(б�гінде са�тандыруды� 80%-на дейін, са�тандыру
а кететін �аржы жа-
ла�ы
а т�уелді емес са�тандыруды� 70% ж"мыс беруші ж�не 30% ж"-
мысшы �зі т�лейді). Адам ж"мысынан айрыл
ан жа
дайда ж"мыс орны 
бойынша берілетін медициналы� са�тандыру �"�ы
ынан айырылады.

2.5.2. Ресейдегі медициналы* са*тандыру

РФ-
ы денсаулы� са�тау ж�йесі бюджеттік са�тандыру моделі 
негізінде �"рылады, онда
ы басты м�селе міндетті медициналы� са�-
тандыру болып табылады.

ММС �рбір азаматты �леуметтік са�тандыруды� бір т�рі болып 
табылады, ол азаматтарды� �леуметтік-экономикалы� жа
дайына �а-
рамастан барлы� т"р
ындар
а тегін медициналы� к�мек к�рсетуді� 
мемлекеттік кепілдігін �амтамасыз етуге негізделген, себебі, �о
амды 
д�л осы м�селе �ызы�тырады.

Атал�ан м�селені #арапайым азаматты#-#$#ы#ты# са#тандыруды� 
экономикалы# механизмі негізінде шешу м%мкін болмай отыр. Б$л са#тан-
дыру салымыны� м'лшері не�$рлым к'п болса, #ауіп-#атер м%мкіндігі де 
со�$рлым жо�ары болуымен байланысты. Е� к'п са#тандыру салымдарын 
жиі ж�не $за# ауыратын адамдар т'леуі тиіс, ал ондай адамдар�а �дет-
те балалар, жасы $л�ай�ан адамдар, м%гедектер ж�не созылмалы ауруы 
барлар жатады. Егер міндетті медициналы# са#тандыруда $йымды#, 
экономикалы# ж�не #$#ы#ты# механизмдерін азаматты#-#$#ы#ты# 
са#тандыруда #олданса, онда д�л осы категория�а жататын адамдар (не-
месе олар %шін) е� к'п са#тандыру салымын т'леуі тиіс. Осындай �діспен 
1 Оларды� ішінде «К�к Крест» ж�не «К�к �ал�ан» — е� �лкендері, ауруханалы� ж�не ауру-
ханадан тыс к�мектерді са�тандырумен айналысады. Олар к�птеген �зге ерікті са�тандыру 
"йымдары секілді �здерін коммерциялы� емес "йым ретінде жариялайды. 
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е� к'п салма# аз #амтыл�ан азаматтарды� бюджетіне т%седі. Бірінші-
ден, б$л �леуметтік �ділеттілік #а�идасына с�йкес келмейді, екіншіден, 
ол салыстырмалы �лсіз мемлекеттік ж�не мунципальды бюджетке %лкен 
салма# т%сіруі м%мкін. Сондай-а#, мемлекеттік ж�не муниципальды бюд-
жетке салма#ты $л�айту Ресейдегі ММС бойынша бюджет к'здері %шін 
#осымша #$ралдарды табу міндеттеріне с�йкес келмейді.

1991 жыл
ы «РФ азаматтарыны� медициналы� са�тандыру туралы» 
за�ына с�йкес ММС "йымын т"р
ындарды �леуметтік са�тандыруды� 
бір б�лшегі ретінде мемлекет �з ба�ылауына алды. 1993 жылдан бастап, 
РФ-да ММС1 Федеральды ж�не территориалды �ор институты �"рыл-
ды.

ММС ж�йесінде басты р�л ММСА� ба
ыттал
ан, ол ММС �аржы-
лы� �орларын бас�аруды� негізгі элементі ретінде �ызмет ете отырып, 
РФ барлы� азаматтары �шін ММС ба
дарламасына с�йкес медицина-
лы� ж�не д�рі-д�рмектік к�мектер алуды� те� м�мкіндіктерін �амта-
масыз етеді.

РФ-да ММС-мен бірге ЕМС-да бар, ЕМС ба
дарламасы бойынша 
са�тандыру субьектілері арасында
ы келісім негізінде са�тандырыл-

андарды� �осымша сервистік медициналы� �ызмет к�рсетуіне ба
ыт-
тал
ан.

2.5.2.1. Міндетті медициналы* са*тандыру жJйесіні' субьектілері

Міндетті медициналы� са�тандыру ж�йесіні� территориялы� ж�-
йесі ММСА� ж�не медициналы� са�тандыруды� субьектілерінен 
т"рады: азаматтар (са�тандырыл
андар), са�тандырушылар, са�танды-
ратындар, медициналы� са�тандыру "йымы, емдіу-алдын алу мекеме-
лері (3-сурет).

РФ-да алым-салы� бойынша РФ айма�ты� �"рылым министрлігі 
ж"мыс берушілерге (к�сіпорындар, "йымдар
а, барлы� формада
ы 
жеке меншік мекемелер немесе "йымдар, за�герлік білімі жо� к�сіп-
керлер) ж�не шы
армашылы� маманды�та
ы адамдар
а бірдей �леу-
меттік салы� (РФ �леуметтік са�тандыру Фондына �аржы, РФ-ны� 
зейнеткерлік �оры, ММС �орлары) салады.

Айма�ты� ерекшеліктері ескерілген денсаулы� са�тауды� дамуы, 
территориялы� ма�сатты денсаулы� са�тау ж�не азаматтарды тегін ме-
дициналы� к�мекпен �амтамасыз ету бойынша мемлекеттік кепілдік 

1 Ал
аш�ы ММС аума�ты� �оры Новосибирск облысыны� территориясында 15.08.1992 
жылы �"рылды. 1992 жылдан 1996 жыл
а дейін б"л �орды ал
аш�ы бас директор ретінде 
А. В. Решетников бас�арды.
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ба
дарламасын �"растыру ж�не ж�зеге асыру, сондай-а�, міндетті ме-
дициналы� са�тандыру ж�йесі бойынша т"р
ындар
а медициналы� 
к�мек к�рсетуді "йымдастыру ж�не реттеу денсаулы� са�тау бас�арма-
сыны� органдары ж�не ММСА� бірге аны�талады.

Мемлекеттік саясатты ж�зеге асыру �шін міндетті медициналы� 
са�тандыру ж�йесіні� саласында �леуметтік-са�тандыруды� б�лігі 
ретінде федеральды ММС� �"рыл
ан.

Оны� ма�саттары:
РФ азаматтарын медициналы� са�тандыру» туралы за�ын ж�зеге  ●
асыруды �амтамасыз ету;
ММС ж�йесінде азаматтарды� �"�ы
ын �амтамасыз ету. ●

ММС феде-
ративтік �оры

Салы� ж*не 
алым бойынша 
РФ министрлігі

Федеративтік 
�азынашылы� 

Бас�а ММСА,

Аума�ты� 
билікті 

ат�арушы 
органы

Аума�ты� за� 
шы!арушы 
.кіметіні� 

органы

Аума�ты� 
денсаулы� 

са�тау комитеті

РФ банк ж�йесі

Жалпы юрис-
дикциялы, 

т.релік соттары 

Бас�а �йымдар

ММС 
ж�йесі

Са�танды-
рушылар ММСА, Са�танды-

рыл!ан

МС3 ЕПМ

3-cурет. ММС аума�ты� ж�йесі ж�не оны� сырт�ы ортасы

ММС ж�йесіндегі азаматтарды� �леуметтік �ділеттілікке �ол жеткі-
зу ж�не �"�ы
ын �ор
ау.

ММС саласында мемлекеттік �аржы саясатын �"растыру ж�не ж�-
зеге асыру
а �атысу, к�лемді те�естіру бойынша іс-шараларды ж�не 
барлы� РФ территориясында
ы медициналы� к�мек сапасы бойынша 
іс-шаралар �"растыру ж�не ж�зеге асыру, ММС ж�йесіні� �аржылы� 
т"ра�тылы
ын �амтамасыз ету.
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ММС келесі �ызметтерді ж�зеге асырады:
ММСТ� ж"мысыны� шарттарын те�естіру, ММС айналасында  ●
ма�сатты ба
дарламаларды �аржыландыру;
ММС азаматтарыны� типтік �"�ы�тарын бекіту, �"�ы�ты�- �діс- ●
темелік �"жаттарды �"растыруды "йымдастыру;
ММС-ті� негізгі (базалы�) ба
дарламасын �"растыру
а �атысу; ●
ММС-да
ы са�тандыру тарифі ж�нінде "сыныстарды �"растыру; ●
ММС-� �аржылы� ресурстары ж�нінде а�паратты жинауды "йым- ●
дастыру ж�не талдау, ж�йе �шін мамандар дайынды
ын "йымдас-
тыру;
ММСА� �"ру
а �атысу; ●
ММС �аржысын ж"мсауды ба�ылау; ●
медициналы� са�тандыруды� за�ды ж�не �"�ы�ты� �"жаттарды  ●
ж�зеге асыру бойынша "сыныстарды дайындау, барлы� норма-
тивтік актілерді о�у ж�не жалпылау т�жірибесінде �олдану;
халы�аралы� ынтыма�тасты�ты ж�зеге асыру, 
ылыми-зерттеу  ●
ж"мыстарын "йымдастыру;
�з тапсырмаларын шешу де�гейінде �аржылы� заттарды аккуму- ●
лирлеу ж�не �аржы-несие ж"мыстарын ж�зеге асыру;
ММС-
а �атысты с"ра�тар бойынша бас�а да іс-шараларды ж�- ●
зеге асыру.

ММСА� РФ субьектілерімен "йымдастырылады. Б"л �орды� тап-
сырмаларыны� жа
дайымен ММС� тапсырмаларыны� с�йкестігі 
бір-біріне "�сас, біра� оларда біраз айырмашылы�тар да бар, �сіресе, 
ММС-
ы жалпылы�ты �амтамасыз етуде. Т�уелсіз �аржы-несиелік 
коммерциялы� мекеме ж�не за�ды т"л
а бола т"рып, ММСА� келесі 
�ызметтерді ж�зеге асырады:

ММС �аржылы� заттарын аккумулирлеу; ●
ММС �аржыландыруды "йымдастыру, са�тандырушылар ж�ргі- ●
зетін дифференцирленген �алаулы нормативтер бойынша;
ММС �амтамасыз ету бойынша �аржы-несие ж"мысын ж�зеге  ●
асыру;
�алалар мен аудандарда
ы ММС-ны� �аржылы� ресурстарын тек- ●
серу, са�тандырушылар
а негізгі �аржылы� �"ралдар жетіспегенде 
несие беру;
ММС т"ра�тылы
ын �амтамасыз ету �шін �аржылы� �ор жина�- ●
тау;
ММС ережелерін �"растыру; ●
ММС �аржылы� �"ралдарын к�нделікті (рационалды) �олдануды  ●
ба�ылау;
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ММСА�-на барлы� т�леушілерді� салымдары бойынша банктік  ●
м�ліметтерді "йымдастыру;
ат�арушы билік органдары ж�не білікті медициналы� бірлестік- ●
термен бірге ММС ба
ытын �"растыру, медициналы� �ызмет к�р-
сетуге тарифтер, �аржы ресурстары бойынша "сыныстар, ММС 
ба
ытын ж�зеге асыру �шін �ажет;
ММС-
а са�тандыру тарифін енгізу ж�нінде "сыныс енгізу ж�не  ●
оларды бас�а ММС субьектілерімен келістіру;
ММС� ж�не ММСА� бірлесіп �ызмет етуін ж�зеге асыру; ●
азаматтарды ММС "йымдарыны� м�селелері бойынша т�сіндір- ●
мелік ж"мыстар ж�ргізу.

ММС ж�йесіндегі са�тандырушылар МС@-на кіреді. МС@ ол ММС 
ж�зеге асыратын ж�не медициналы� са�тандыру �"�ы
ына мемле-
кеттік лицензиясы бар за�ды т"л
а. МС@ ж�не ММСА�-ны� арасын-
да
ы �аржылы� �арым-�атынас «ММС �аржыландыру туралы келісімі» 
ж�не «Халы�ты� ММС ережелерімен» реттеледі.

Дифференцирленген �алаулы� нормативтер бойынша медицина-
лы� �ызметтерді, резервтерді �"растыру
а �ажетті �"ралдарды «ММС 
�аржыландыру туралы келісіміне» ж�не «Т"р
ындарды� ММС ережесі-
не» с�йкес ММСА�-нан алады.

МС@ ММС аума�ты� ба
дарламасы к�лемінде са�тандырыл
андар-
ды� медициналы� к�мек алу �"�ы
ын �ор
айтын за�ды т"л
а болып 
табылады.

МС@ б"л �ызметті, сондай-а�, азаматтарды денсаулы� са�тау сала-
сы бойынша �"�ы�тарымен а�параттандыруды �амтамасыз етуді, ме-
дициналы� мекемені� немесе медициналы� �ызметкерлерді� кін�сінен 
са�тандырыл
андар
а келтірілген физикалы� немесе рухани зиянды 
сот т�ртібі бойынша материалды� орнын толтыруды ж�зеге асырады. 
ММС аума�ты� ба
дарламасы бойынша са�тандырыл
андар
а к�р-
сетілген медициналы� к�мекті� к�лемі тексеріледі.

ММС ж�йесінде ж"мыс берушілер (к�сіпорындар, жеке меншік 
формада
ы барлы� "йымдар мен мекемелер, білімі жо� за�ды т"л
а 
к�сіпкерлері, аума�та тіркелгендер) ж�не шы
армашылы� маманды�-
та
ы адамдар са�тандырушылар болып табылады.

ММС полисін ал
ан РФ азаматын ММС ж�йесі бойынша са�тан-
дырыл
ан деп т�сінеді. ММС келісіміне с�йкес, МС@ мен ММСА� 
арасында бекітілген, �рбір са�тандырыл
ан адам
а МС@ ММС-ны� 
медициналы� са�тандыру полисін береді. За�
а с�йкес са�тандырыл-

андар РФ барлы� территориясында ММС-ны� базалы� ба
дарламасы 
аясында медициналы� к�мек алу
а �"�ылы.
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Са�тандырыл
андар �зіні� �"�ы�тарын �ор
ау �шін ЕПМ 
�кімшілігіне, МС@-на, ММСА�-на, сот�а ж�гінуіне болады. Са�-
тандырыл
андар медициналы� к�мек к�рсету барысында �здеріне 
келтірілген зиянды сот бекіткен к�лемде ж�не т�ртіпте орнын толты-
руды талап етуге �"�ылы.

Медициналы� мекемелер (лицензиясы бар амбулаторлы-емханалы� 
мекемелер, стационар, 
ылыми-зерттеу ж�не медициналы� институт, 
медициналы� к�мек к�рсететін бас�а да мекеме, жеке ж�не "жымды� 
медициналы� �ызметті ж�зеге асыратын т"л
а) МС@-мен бірге емдіу-ал-
дын алу к�мек к�рсету ж�нінде келісім жаса
ан жа
дайда ММС ж�йесіні� 
субьектілері болып табылады. Осы келісімге с�йкес ЕПМ ММС ба
дар-
ламасы ше�берінде са�тандырыл
ан континентке белгілі бір к�лемде 
ж�не сапада, на�ты уа�ыт аралы
ында медициналы� к�мек к�рсетуге 
міндетті. ЕПМ келісіміні� шарттарына с�йкес к�рсетілген медициналы� 
�ызметті� к�леміне ж�не сапасына жауапты ж�не медициналы� к�мек 
к�рсетуден бас тарт�аны �шін жауап�а тартылады.

2.5.2.2. Медициналы* са*тандыру саласында(ы за' шы(ару 

негіздері.

Медициналы� �"�ы� — Ресейді� "лтты� �"�ы
ыны� кешенді шека-
ралы� сапасын, денсаулы� са�тау ж�йесін ж�не бас�а да онымен ты
ыз 
байланысты �арым-�атынастарды реттейді. О
ан денсаулы� �ор
ауда 
азаматтарды� �"�ы
ын ж�зеге асыру процесінде �алыптас�ан: ме-
дициналы� к�мек к�рсету кезінде; емдеу- диагностикалы� процесін 
"йымдастыру кезінде, медициналы�-алдын алу ж�не санитарлы�-
эпидемиологиялы� іс-шараларды ж�ргізу барысында
ы �о
амды� �а-
рым-�атынастар жатады. Сондай-а�, м"нда денсаулы� са�тау ж�йесін 
"йымдастыру, денсаулы� са�тауды бас�ару, ММС мен ЕМС-ды "йым-
дастыру, медициналы� мекемелерді лицензиялауды ж�не аккредита-
циялауды ж�ргізу, медициналы� к�мек сапасын сараптау бойынша 
�арым-�атынастар жатады.

ММС ж�йесіні� �ызметін реттеуші негізгі за�ды� актілерді� �ата-
рына мыналар жатады:

РФ азаматтарды� денсаулы� са�тауды �ор
ау туралы негізгі за�- ●
нама «Федералды за� 22.07.1993 жылдан бастап»;
«РФ азаматтарды� медициналы� са�тандыруы туралы» За�ы  ●
02.04.1993 жылдан бастап редакцияда;
24.02.1993 жылдан бастап РФ жо
ар
ы ке�есіні� то�татуымен  ●
бекітілген № 454–«ММС территориялы� �оры туралы жа
дайы»;
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РФ за�намалы� территориялы� органдарыны� актілерімен  ●
бекітілген, ММС территориялы� �орлары туралы жа
дайы;
№ 1096 «РФ азаматтарын тегін медициналы� к�мекпен �амтама- ●
сыз етуді� мемлекеттік кепілдік ба
дарламасын бекіту туралы», 
РФ �кіметі �абылда
ан 11.02.1998 жылдан бастап.

2.5.3. РФ тDр(ындарыны' денсаулы* *ор(ау жJйесіндегі маркетингі

�леуметтік маркетинг концепциясын 1971 жылы Филипп Котлер 
ж�не Джеральд Зальтман "сынды. Оларды� пікірі бойынша, �леуметтік 
маркетинг дегеніміз — жа�а ойларды сату деп �арастырды.

�леуметтік маркетингті� п�ндік саласы ретінде экономикалы� іс-
шаралар �ызмет жасайды. �о
амды� т�ртіпті �згерту бойынша, олар 
�о
амды� ортаны� ажырамас б�лігін �"райды ж�не кейбір жа
дайлар-
да �леуметтік м�селені бейнелейтін ж�не �леуметтік акция формасын-
да шешуге лайы�ты (денсаулы� са�тауда, білім беруде, зейнета�ылы� 
ж�не �леуметтік �амтамасыз ету). �леуметтік маркетинг техникасын 
�олдана отырып, экономикалы� сананы� �о
амны� �леуметтік сана-
сына жа
ымсыз �серін ед�уір азайту
а ж�не �"тылмайтын кешіктірі-
луді азайту
а болады. �о
амды� �мірдегі к�п жа
дайларды� ішінен 
тек кейбіреулері 
ана �леуметтік м�селе д�режесіне ие болады ж�не 
�леуметтік акциялар ше�берінде шешуге лайы�ты. �леуметтік м�селе 
м�ртебесі �о
амды� денсаулы� са�тауда оны� аспектілеріні� медици-
налы�, саяси, экономикалы� шешімдеріне, сондай-а�, ынталарды ж�-
зеге асыру �шін ресурстарды мобилизациялау м�мкіндіктеріне т�уелді.

�леуметтік м�селені айма�ты� �леуметтік-экономикалы�, тарихи, 
діни, м�дени ерекшеліктерін ескере отырып шешу керек.

К'птеген �леуметтік компаниялар тек бірінші сатыда�ы м�селе к'-
лемін немесе шекарасын аны#тау�а к'мектесуге, олар�а назар аударту�а, 
оларды� туындау к'здерін к'рсетуге арнал�ан. Мысал ретінде антинико-
тиндік компанияларды келтіруге болады, салауатты 'мір салтын наси-
хаттайтын компаниялар, білім беру реформалары ж�не т.б.

Алайда, �леуметтік м�селе ма�ызын т�сіне отырып, �леуметтік 
�арым-�атынастырды ж�не адамдарды� т�ртібін �згерту �шін ол 
жеткіліксіз, сонды�тан �леуметтік �згерістер мен салт-д�ст�рлерді 
"йымдастыру, коммерциялы� маркетинг принциптерін ж�не жарнама-
лы� �дістерді салт-д�ст�рлермен "штастыру �ажет.

�леуметтік маркетингте коммерциялы� маркетингті� аралы� �"-
рал-жабды�тары ж�не �дістері �олданылады: нары�ты сегменттеу 
ж�не зерттеу, �леуметтік азы�-т�ліктерді ж�не �ызметтерді �"растыру, 
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жарнама ар�ылы с"ранысты �алыптастыру ж�не т.б. Айырмашылы
ы 
�олдану �дісінде емес, ол оны� мазм"нында т"рады. �леуметтік мар-
кетинг салыстырмалы т�рде ал
анда �лде�айда к�рделі т�сінік, біра� 
оны� тиімділігі азыра�, себебі, ол адамдарды� ойлары мен т�ртібіндегі 
�згерісіне ба
ыттал
ан (мысалы, шылым шегумен к�ресу компанияла-
ры).

�леуметтік маркетинг ма�саты болып �леуметтік ма�ызды идеяны 
енгізу �ажеттілігін т�сіну болуы м�мкін: Бір мезгілде іс-�рекетке ояту, 
т�ртіптілік �деттерді �згертуге "мтылу. Б"рын бар негізгі болжамдар-
ды �згерту. �леуметтік маркетинг коммерциялы�тан негізгі ерекшелігі 
мынада, я
ни, �леуметтік маркетинг жалпы ж�не жеке ма�сатты топта-
рын "за� уа�ыт�а жа
дайын жа�сартуды �амтамасыз етуге ба
ыттал
ан, 
КМ на�ты материалды дер кезілік �ажеттіліктерді �ана
аттандыруды 
"сынады. Осындай �діспен, СМ-ті т"р
ындарды �леуметтік �ор
ауды� 
тиімді формасы ж�не �леуметтік ба
ыт-ба
дарлы� бас�аруды� бір �"-
ралы ретінде т�сінген ж�н.

Коммерциялы� ж�не �леуметтік маркетинг т�рлеріні� арасында 
ММС ж�не ЕМС шарттарында дифференциация ж�ргізелік (4-кесте).

Екі т�рлі са�тандыруды� �леуметтік-экономикалы� жа
дайына 
айыра отырып, ЕМС — �осымша коммерциялы� са�тандыру болып 
табылады.

Оны� негізгі ма�саты — максималды табыс алу. ММС мемлекеттік 
коммерциялы� емес са�тандыруды� �"рамды б�лігі, оны� негізгі ма�-
саты — �р т�рлі патологиялы� жа
дай бол
ан кезде тегін мамандан-
дырыл
ан к�мек алу бойынша т"р
ындар
а мемлекеттік �леуметтік 
кепілдікті �амтамасыз ету.
4-кесте. Коммерциялы� ж�не коммерциялы� емес маркетинг арасында
ы 
негізгі айырмашылы�тар

Маркетинг Коммерциялы� емес 
(�леуметтік) Коммерциялы�

1. Байланыстар Жа�а ойлармен, 
"йымдармен, шекаралар-
мен �ызметтермен

�ызметтермен

2. �олдану Денсаулы� са�тау саласын-
да �леуметтік кепілдікті 
�амтамасыз ету �шін

�ызмет 
к�рсетулерге а�ша 
�аражаттарын ай-
ырбастау �шін

3. Ма�саттар К�пкомпонентті н�тиже 
тек �аржылы� т"р
ыдан 
ба
аланбайды

�ызметті, пайда 
табу
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Маркетинг Коммерциялы� емес 
(�леуметтік) Коммерциялы�

4. Арты�шылы�тары Т"тынушыларды� �ызметті 
т�леуіне байланыссыз

Т"тынушы 
т�лемдеріне 
негізделген

5. �ызмет к�рсеткіштерді 
ба
дарлау

Барлы
ын, 
т"тынушыларды� 
экономикалы� 
тиімсіз топтарыны� 
сегменттерімен �оса

Тек табысты нары� 
сегменттеріне

6. Клиенттерді� д�режесі Екеу: �ызметті пайдалану-
шы салымдарды т�леуші 
(са�тандырушылар) 

Біреу: 
(т"тынушылар, 
я
ни, 
са�тандырушылар) 

7. Салы� Салы� бойынша 
же�ілдіктер

Салы�ты� 
же�ілдікті� болмауы

Кез келген "йым �шін �леуметтік маркетинг ж�ргізу барысында, 
біріншіден, на�ты осы с"ра� бойынша к�з�арастарды, тенденцияларды 
білу �ажет, екіншіден, �М ж�ніндегі іс-шаралар "йымдас�ан т�рде �туі 
�ажет, біра� біртіндеп «�адамнан со� �адам» �дісімен орындалады.

�леуметтік маркетинг бойынша компанияны� жоспарына жатады:
ма�сатты аудиторияларды� �ажеттіліктерін идентификациялау; ●
коммуникацияны� дамуы; ●
т"тынушыларды алдын ала тестілеу (�леуметтік �дістерді �олдану:  ●
сауалнама, с"хбат ж�ргізу);
�леуметтік ма�ызды іс-шараларды насихаттау ж�не жарнамалау; ●
ма�сатты аудитория т�ртібін �згерту бойынша компанияны� тал- ●
дау салдарын �ткізу.

СМ бойынша іс-шаралар �ткізу барысында со�
ы сатыда ерекше 
акцент �ою �ажет, оны компанияны� арнайы �ткізу �"ралы деп атау-

а болады. Тек осы сатыда 
ана аудиториялармен ж"мыс �аншалы�ты 
тиімді бол
анын айту
а болады.

�М денсаулы�са�тау ж�йесін бас�аруда ерекше р�л беріледі. Ден-
саулы� са�тау �М болжамдау �рдісі, медициналы� �ызметтер мен б"-
йымдарды жасауды жоспарлау ж�не бас�ару, ба
алау саясаты, осындай 
�діспен �ол жеткізілген �ажеттіліктер сан алуандылы
ы �ажеттіліктерді 
�ана
аттандыру
а жеке адамдарды� ж�не "йымдарды� алып келетіндей 
ресурстарда денсаулы� са�тау �ажеттіліктерін �леуметтік болжау — 
(нормативтік �леуметтік болжау) б"л нормативтік �ажеттіліктерді, с"-
раныстарды болжау.

4-кестенi� со�ы
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Медициналы# маркетингті� негізгі ерекшелігіні� бірі — с"раныстар-
ды реттеуде ж�не нау�астарды� медициналы� к�мекті т"тынуда д�рі-
гер шешуші ы�пал етеді. К�рсетілген медициналы� к�мектер с�зсіз 
ма�ызды, сонымен бірге, осы �ызметті пайдаланушы медициналы� 
�ызметкерді� біліміне немесе к�сіптік адамгершілігіне т�уелді, бас�а 
ешбір экономикалы� �ызмет саласында
ы
а "�самайды, біра� �кілді� 
беделіне ж�гінуге м�жб�р ж�не �уел бастан �ызмет к�рсетушіге �атыс-
ты біраз те� емес жа
дайда болады.

ДС-да маркетинг �дістерін �олдану экономикалы� та, �леуметтік те 
т"р
ыдан а�талатын болып табылады. Алайда, ресейлік денсаулы� са�-
тау �зіндік ерекшеліктерге ие, олар маркетинг �дістеріні� бейімделуіне 
ы�пал етеді. РФ ДС мемлекеттік ж�йе ретінде �алыптасты, азаматтар-
ды� тегін ж�не �ол жетімді медициналы� к�мекпен �амтамасыз етілу 
�"�ы
ына негізделген. К�не экономикалы� �айта сауаттану мен нары�-
ты� �атынастарды� �"рылуы б"л саланы айналып �туі м�мкін емес.

Жа�а экономикалы� шарттар
а с�йкес ЕПМ-сі �о
амда
ы эко-
номикалы� �зара �арым-�атынас ж�йесіне енгізетін болды. Барлы� 
формада
ы жеке меншік медициналы� "йымдар т�уелсіз шаруашылы� 
субьектілері болу �"�ы
ына ие болды ж�не са�тандыру "йымдарымен 
келісім шарт жасау
а. Сонымен �атар, азаматтарды� ЕПМ-ін та�дау 
�"�ы
ын за�ды т"р
ыдан �арастырады ж�не медициналы� са�тан-
дыру "йымдарын медициналы� мекемемен келісімшарт жасау немесе 
жасамау �"�ы
ы �арастырылды. Осылайша, жа�а �леуметтік эконо-
микалы� орта ЕПМ-ні� к�сіпкерлік �абілетін �олдану ж�не дамыту
а 
ы�пал етеді, я
ни, бар ресурстарды бірт"тас �ндірістік �рдіске айнал-
дыру бойынша: негізгі инновационды шешімдер �абылдау; �ндірістік 
сала
а жа�а технологияларды ж�не е�бекті "йымдастыру формаларын 
"йымдастыруды енгізуге "мтылу; к�сіпкерлік т�уелділікпен байланыс-
ты шешім �абылдай алу.

Ресейлік Денсаулы� са�тауда
ы маркетингті �олдану ерекшелік-
тері:

медициналы� �ызмет �ндірушілер б�секесіні� �лсіздігі; ●
кейбір медициналы� �ызметтерді� �з к�лемінде ж�не жеткіліксіз  ●
�ндірілуі экономикалы� емес нары� бас�арушылар (соны� ішін-
де, к�ле�келі);
ДС-да �лестірушілік ж�не �айта �лестірушілік �арым-�атынасты�  ●
елеулі ма�ызы;
вертикалды орталы�сыздандыру шарттарында ж�не РФ субьекті- ●
леріні� р�лдеріні� жо
арылауы кезінде потенциалды ресурстарды� 
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б�лінуі, сондай-а�, жергілікті �зін-�зі бас�аруды� ны
айтылуы, 
ММС енгізу ж�не �аржыландыруды� жа�а к�здеріні� пайда болуы;
за�намалы� базаны� жеткіліксіздігі; ●
жеке �ызмет т�рлеріні� �ндірісіндегі монополиясы (�сіресе, �ым- ●
бат т"ратын).

2.5.4. Медициналы* *ызмет нары(ы

Медициналы� �ызмет экономикалы� элемент болып табылады. 
Сондай-а�, медициналы� �ызмет нары
ыны� болмысын аны�тайды.

ДС-да
ы маркетингтік �арым-�атынастар белгілі бір айтарлы�тай 
айырмашылы�тарына, медициналы� �ызметті пайдалану де�гейіне 
с�йкес медициналы� �ызмет нары
ыны� фрагментациясын тудырады.

Нау�астарды� шартты топтары (бір аурумен ауыратындар, декре-
тирленген коктингенттер, диспансерлік ба�ылауда
ы топ адамдары 
ж�не т.с.с.) нары��а т�н сегменттерге с�йкестене бастайды.

Медициналы� �ызмет д�режелері денсаулы� са�тауда
ы марке-
тингті "йымдастыруда ма�ызды болып табылады. Медициналы# #ыз-
меттер — б"л �ажетті медициналы� ж�не техникалы� �рекеттер мен 
манипуляция жина
ы, д�рігерлік н"с�ауда
ы ма�сат�а жетудегі ая�-
тал
ан ма
ыналы� ж�ктемеге ие. Стандартты ж�не жеке медициналы� 
�ызметтерді ажыратады. Стандартты медициналы# #ызметтер к�біне-
се бірдей технология бойынша орындалады. Кез келген д�режедегі нау-
�ас �шін ж�не ба
а т�зуде салыстырмалы т"ра�ты болып келеді. Жеке 
медициналы# #ызметтер �р т�рлі �рекеттер мен манипуляциямен, �р 
т�рлі емдік препараттарды, функционалды диагностика ж�не т.б. �"-
ралдарыны� ау�ымды жина
ымен сипатталады.

Медициналы� �ызмет �"рамын келесі �діспен ж�йелендіруге болады.
Жалпы �"рамы: оны алу
а дейінгі болмашылы
ы (материалды емес 

сипат); �ызметті �ндіру ж�не пайдалануды� б�лінбеушілігі; сапаны� 
біркелкі болмауы немесе �згергіштігі; �ызметті� дер кезінде са�талу
а 
�абілетсіздігі.

Экономикалы� �"растырушылар: �зінде т"рушылы�, рентабельділік, 
тиімділік, �ызмет ба
асы, ба
а жасау �дісі. Медициналы�-�леуметтік 
�"рылымы: заманауилы�, �олжетімділік, сапа.

Медициналы� �ызмет бір жа
ынан �ызмет болып табылады, ал бас-
�а жа
ынан спецификалы� ерекшеліктерге ие. Профессионалды к�сіп 
н�тижесі адамны� �зінен дамиды; �ызмет индивидуалды сипат�а ие; 
н�тижелік шы
ын к�лемімен тікелей байланысты емес; н�тиже шы�-
�ан кезден ж�не �айталап �сер ету �ажеттілігіне с�йкес �р т�рлі; �ыз-
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меттерді материалды ж�не материалды емес т�рде к�рсетеді; �ызмет 
ба
асы — �оз
алмалы к�лем.

Медициналы� �ызмет нары
ы �зіндік ерекшеліктерге ие:
т�уекел ж�не белгісіздік, олар бас�арылмайтын нары�та са�тан- ●
дыруды� дамуына немесе денсаулы� са�тау ресурстарын тиімсіз 
пайдалану м�селелеріне алып келеді. Медициналы� �ызметті �ай-
та �олдану ж�не т�уекелді та�дау;
сырт�ы эффектілер, мысалы, о� — вакцинация, теріс — ятро- ●
гендік аурулар;
а�паратты ассиметриялы �арастыру нау�ас пен д�рігер арасында  ●
к�сіптік лицензирлеу м�селесімен комбинацияланады.

РФ-да нары�ты� �атынастар медициналы� к�мек к�рсетуді� бар-
лы� т�рлерінде таралма
ан. Бас�аруды� екі ж�йесін параллелді �ызмет 
ат�арады, �аржыландыру ж�не медициналы� к�мек к�рсету; нары�ты� 
медициналы� са�тандыру ж�йесі; нары�ты� емес денсаулы� са�тауды� 
�кімшілік бас�ару ж�йесі.

Денсаулы� �ор
ауда т"р
ындарды� �ажеттіліктерін �ана
аттанды-
руда тегін медициналы� �ызмет нары
ы �стемдік етеді. Б"л специфи-
калы� �леуметтік-ба
дарлы� нары
ы, м"нда т"тынушы
а медициналы� 
�ызметті� белгілі бір к�леміне ж�не сапасына кепілдік беріледі. Меди-
циналы� �ызметті� �леуметтік нары
ында «сатып алушы» т"тынушы 
бола алмайды, т"р
ындарды� пайдасына келісімдер жасалады.

Нау�асты� медициналы� �ажеттілігіні�, оны� жа
дайына �атына-
сы, ішкі �арама-�айшылы�тарды шешу медициналы�-экономикалы� 
топтар ж�не т�лем �абілеттілікке ма�сатты сегменттеу �дісімен �ол 
жеткізіледі. М"ндай жа
дайда медициналы� �ажеттіліктерді �ана
ат-
тандыру спецификалы� шарттармен, д�ст�рлермен, жекелілік, "лтты� 
ж�не нау�асты� бас�а да ерекшеліктеріне с�йкес ж�ргізіледі.

�ажеттіліктерді �"растыруды� келесі ба
ыты медициналы� �ыз-
мет нары
аны� шарттарында
ы медициналы� к�мектегі т"тынушылар 
арасында �о
амды� пікірді �алыптастыру болып табылады (медицина-
лы�-о�ытушылы� ж�не санитарлы�-а
артушылы� ж"мыстарды "йым-
дастыру ж�не ж�ргізу).

Осындай т�сілмен медициналы� �ызметті т"тынушы медициналы�-
диагностикалы� ж�не медициналы�-�леуметтік топтарды� медицина-
лы� �ажеттіліктері арасында
ы �арама-�айшылы� жойылады.

Медициналы� �ызметтермен �атар, РФ т"р
ындарына тегін медици-
налы� к�мек к�рсетуді� мемлекеттік кепілдік ба
дарламасы бойынша 
к�рсетілетін, мемлекеттік, мемлекеттік емес, жеке меншік медицина-
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лы� "йымдар ар�ылы медициналы� �ызмет к�рсетеді, азаматтарды� 
емдік сауы�тыру �ажеттіліктерін �ана
аттандыру
а ба
ыттал
ан. Осы 
атал
ан за�
а с�йкес а�ылы медициналы� �ызметті� ж�зеге асуы бар-
лы� кешіктірілулерді� орнын толтыруды �арастырады. �ызметтерді 
�ндіру бойынша сатып алушы есебінен ж�не ж�зеге асырудан т�скен 
табысты �"растыру болып табылады. А�ылы медициналы� �ызметті 
сатып алушылар
а "йымдастырылма
ан т"р
ындар (халы�), за�ды т"л-

а, ЕМС келісімшарт ше�беріндегі медициналы� са�тандыру "йымда-
ры жатады. Медициналы� �ызмет нары
ында
ы ма�ызды реттеушілер 
медициналы� �ызмет к�рсетуді� шарттары ж�не ба
асы болып табы-
лады. ММС ж�йесінде к�рсетілетін медициналы� к�мекті� шарттары, 
к�лемі, т�рлері ММС-ні� базалы� ж�не территориялы� ба
дарлама-
ларымен аны�талады, ал медициналы� �ызметтерге тарифтер арнайы 
комиссиямен бекітіледі.

Медициналы� �ызметтер нары
ында келесі �"�ы�тар ж�зеге асы-
рылады: емдеу �дісін ж�не формасын та�дау, кез келген медициналы� 
�ызмет "сынушы
а ж�гіне алу, келтірілген материалдарды ж�не рухани 
зардаптар �шін т�лема�ы алу, т"тынушы мен медициналы� �ызметті 
"сынушыны� ж�не т.б. �"�ы� ж�не экономикалы� �ор
алуы.

Медициналы� �ызметтер халы�ты� �р т�рлі �леуметтік топтарымен 
т�рлі к�лемде �олданылады. Негізгі ерекшеліктер (с"раныста, к�лемде, 
медициналы� �ызмет �иынды
ында) сыр�аттарды� ауырлы
ына ж�не 
�р т�рлі жаста
ы, жыныста
ы топтарды� �ажеттіліктеріне т�уелді.

Денсаулы� са�тау ж�йесінде к�рсетілетін барлы� �ызметтерді ден-
саулы� са�тау нары
ыны� с�йкес сегменттерімен к�рсетуге болады: 
емдік, диагностикалы�, алдын алу, реабилитациялы�, медико-экс-
перттік, парамедициналы�, медициналы�-�леуметтік, кадр даярлау 
бойынша, оларды� аттестациясы ж�не сертификациясы, аккредитация 
ж�не за�дастыру бойынша, сервистік.

Медициналы� �ызмет маркетингіні� тиімділігі т"тынушылар с"-
ранысыны� �ана
аттануына т�уелді. Медициналы� �ызметті� сара-
лан
ан ж�не сараланба
ан маркетингтерін ажыратады. Медициналы� 
�ызметті� саралан
ан маркетингі нары�ты� на�ты сегменттері �шін 
белгілі бір т�рді� ж�не д�рігер �рекетіні� ба
дарламасы бойынша 
медициналы� �ызмет к�рсетеді. Нары� сегменттеріні� (е� бірінші 
кезекте медициналы� �ызметті т"тынушыларды� жалпы болмысы ес-
керіледі, ал содан со� оларды� айырмашылы�тары ескеріледі) арасын-
да
ы айырмашылы�тарды азайту кезінде сараланба
ан медициналы� 
�ызмет меркетингі ж�нінде айтылады.
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Нары�ты� экономиканы� ы�палына �арамастан, денсаулы� са�-
тау ж�йесінде е� бірінші кезекте �леуметтік факторлар, ал одан кейін 
экономикалы� (жедел ж�не кейінге �алтырылмайтын к�мек к�рсету 
кезінде) факторлар �сер етеді.

ІІ Б�лім бойынша Dсынылатын 4дебиеттер

Негізгі:

1. Лебедев А.А. Маркетинг в здравоохранении: пособие. — М., 1995.
2. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное меди-

цинское страхование. — М., 1998.
3. Решетников А.В. Социология медицины. — М., 2002.
4. Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг. — М., 

2003.

�осымша:

1. Антонов А.И. Социально-психологические аспекты продолжи-
тельности жизни // Актуальные проблемы демографии. — Рига, 1983.

2. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор 
лучшего решения. — М., 1993.

3. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: пер. с нем. — М., 
1995.

4. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жиз-
ни: очерки истории. — Новосибирск, 1991.

5. Зелькович Р.М., Исакова Л.Е., Лебедев А.А. Менеджмент и марке-
тинг в здравоохранении: учебно-методическое пособие. — Ч. 2.— Ке-
мерово, 1996. 

6. Кадыров Ф.Н., Петриков И.П. Медико-экономические проблемы 
здравоохранения на современном этапе. — СПб., 1995.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. — М., 1992.
8. Малахова Н.Г. Маркетинг медицинских услуг: методическое по-

собие. — М., 1998.
9. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. — М., 1996.
10. Осипов Г.В., Кабыща А.В. Социология: учебник для вузов. — М., 

1995.
11. Поляков И.В., Уваров С.В., Водяненко К.А. Маркетинг медицин-

ских услуг в условиях медицинского страхования. — Саратов, 1996.
12. Сибурина Т.А. и др. Страхование здоровья за рубежом: проблемы, 

опыт, перспективы. — М., 1992.
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13. Смелзер Н. Социология экономической жизни: Американская 
социология: пер. с англ. — М., 1972.

14. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: пер. с англ. — М., 1990.
15. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, про-

грамма, методы. — Саратов, 1995.

Реферат та*ырыптары

1. Медициналы� маманды�тарды� �леуметтік аспектілері (2–3 мы-
салмен).

2. Ресей Денсаулы� са�тау ж�йесінде �леуметтік маркетинг �діс-
терін �олдану ерекшеліктері.

3. Медициналы� �ызметкерді� �леуметтік д�режесі.
4. Нау�асты� �леуметтік д�режесі.
5. Денсаулы�са�тауда
ы �зара �арым-�атынас �леуметтануы.
6. Денсаулы� ж�не сыр�атты� �леуметтік-экономикалы� аспекті-

лері.
7. Денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік-экономикалы� �арым-�аты-

настар.
8. Денсаулы� са�тау экономикасыны� �леуметтік ба
ыттылы
ы.
9.  Денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік зерттеулерді жоспарлау ж�не 

�ткізу ерекшеліктері.
10. Шет елдердегі медициналы� са�тандыру ж�йесі.

Тексеруге арнал(ан сDра*тар мен тапсырмалар

1. Медициналы� са�тандыруды� субъектілері болып табылады:
а) азамат;
б) денсаулы# са#тау саласын бас#арушы органдар;
в) са#тандырушы;
г) медициналы# са#тандыру $йымы;
д) ММС территориялы# #оры;
е) аккредитациялау-лицензиялы# комиссиясы;
ж) медициналы# мекеме.
Д"рыс жауапты та�да�ыз.
2. Медициналы� �ызметті� экономикалы� ерекшелігі:
а) уа#ытылы орындау;
б) 'зіндік #$н;
в) тиімділік;
г) #олжетімділік;
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е) рентабельділік;
ж) #ызмет к'рсету ба�асы;
з) сапа.
3. ММС жа
дайында
ы �леуметтік маркетингті� ерекшеліктері:
а) ол #ызметті т$тынушыларды� т'лемімен байланысты емес;
б) оны� ма#саттары — #ызмет к'рсету, пайда табу;
в) ол т$тынушыларды� т'лемімен тікелей байланысты;
г)  барлы�ына #ызмет к'рсетіледі, соны� ішінде, т$тынушыларды� эко-

номикалы# пайдасыз сегменттеріне де;
д)  ол пайдалы нары# сегменттеріне �ана #ызмет к'рсетуге ба�ыттал-

�ан;
е)  оны� екі клиенті бар: #ызметті т$тынушылар ж�не жарна т'-

леушілер-са#тандырылушылар;
ж)  онда нау#астарды� бір �ана санаты бар — т$тынушылар-са#тан-

дырушылар.
4. Медициналы� са�тандыру т�рлері:
а) міндетті;
б) ерікті;
в) аралас.
5. Міндетті медициналы� са�тандыру �ай топ�а жатады:
а) коммерциялы#;
б) коммерциялы# емес;
в) �леуметтік;
г) жеке са#тандыру.
6. Rз �алауымен болатын медициналы� са�тандыру:
а) жалпы�а бірдей;
б) жеке;
в) $жымды# (топты#).
7. Міндетті медициналы� са�тандыру "йымы ж�йесінде азаматтар-

ды� �"�ы
ы бар:
а) са#тандыруды та�дау�а;
б)  медициналы# са#тандыру $йымыны� келісімшарттарына с�йкес ме-

дициналы# мекеме ж�не д�рігер тандау�а;
в) медициналы# к'мекті тек т$р�ылы#ты жері бойынша алу�а;
г)  келісімшартта к'рсетілген к'лем мен сапада медициналы# #ызмет-

тер алу;
д)  са#тандыру т'лема#ысыны� сапасы мен к'леміне #арай медицина-

лы# к'мек алу;
е) са#тандыру жарнамаларыны� #айтарымдылы# б'лігі.
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8. Денсаулы� са�тау ж�йесіні� �леуметтік ба
ыты неге негізделген?
9. Денсаулы� са�тауды� м�дени-тарихи т�рлерін ата�ыз.
10. Денсаулы� са�тау ж�йесіні� �леуметтік, экономикалы� ж�не 

�леуметтік-экономикалы� тиімділігі туралы т�сінік бері�із.
11. Т"р
ындарды� денсаулы� �ор
ау ж�йесінде �леуметтік марке-

тингті �олдану ерекшелігі неде?



III Б�лім

ДЕНСАУЛЫ� СА�ТАУ САЛАСЫН 

БАС�АРУ �ЛЕУМЕТТАНУЫ

Негізгі ��ымдар: денсаулы# са#тау саласында�ы жауапкершілік т%р-
лері, кадрлы# саясат, кадрлармен ж$мыс, тиімділік шарттары, к'шбас-
шылы#, бас#ару �дістері, ынталандыру тетіктері, бас#ару объектісі, 
денсаулы# са#тау саласын бас#ару органдары, денсаулы# са#тауда�ы бас-
#ару принциптері, бас#ару ж%йесі, жа�даятты# сараптама, �леуметтік 
бас#ару, �леуметтік-психологиялы# с�йкестілік, �леуметтік $йымдар, 
$йымдар �леуметтануы, бас#ару �леуметтануы, бас#ару субъектісі, �леу-
меттік шиеленістерді� жіктелуі, бас#ару, бас#арушылы# #арым-#аты-
настар, бас#аруда шешім #абылдау, бас#ару #ызметтері.

3.1. БАС�АРУ �ЛЕУМЕТТАНУЫ

3.1.1. Бас*ару D(ымы

«Бас�ару» "
ымыны� �р т�рлі сипаттамасы бар. Бас�аруды 
ылым 
(менеджмент) ретінде, адамдарды немесе техникалы� ж�йелерді бас�а-
ру ісіндегі т�жірибе ретінде �арастыру
а болады1.

Біз бас#ару "
ымы туралы с�з �оз
ал
анда, белгілі бір на�ты ма�сат-
�а жетуге ба
ыттал
ан бірнеше элементтерді� н�тижелерді, �кілеттілік-
терді, �ызметтерді, �"ралдарды б�лудегі �зара біріккен �рекетіндегі 
�леуметтік �рдісін айтамыз2.

«Менеджмент», «бас�ару», «жетекшілік», «�кімшілік» "
ымдарын ке� 
ж�не тар ма
ынада �арастыру
а болады. «�кімшілік» "
ымы ма
ынасы жа-

1 Ке� ма
ынада бас#ару — биологиялы�, �леуметтік, техникалы�, т.б. таби
аты �р т�рлі а
-
залар �ызметі, б"л кезде оларды� белгілі �"рамы са�талып, ба
дарламалары ж�зеге асып, 
ал
а �ой
ан ма�сатына жетеді. Бас�ару т�рлері объектілерді� ерекшеліктері ар�ылы немесе 
белгілі уа�ыт �мір с�руіне байланысты ажыратылады. �азіргі кезде техникалы� 
ылымда 
о�ытылатын технико-технологиялы� бас�ару, таби
ат туралы 
ылымда о�ытылатын био-
логиялы� бас�ару, �леуметтану ж�не экономикалы� 
ылымда �арастырылатын �леуметтік 
бас�ару сия�ты т�рлері ажыратылады. 
2 Сергейчук А.В. Социология управления. — СПб., 2002. — С. 38. 
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ынан «билік» "
ымына с�йкес келеді, себебі, осы екі "
ымны� екеуіні� де 
басты �ызметтері �леуметтік ж�йелерді� саясатын аны�тау болып табыла-
ды. �кімшілік билікті� жалпы "йымдастырушылы�, реттеушілік ж�не ба-
�ылау �ызметтері ал
а �ой
ан ма�сат�а жетуді �амтамасыз ететін бас�ару 
�рекетінде на�тыланады ж�не ал
ышарттар боп саналады. Бас�ару ж�не 
менеджмент адамдарды тікелей бас�ару т�ріне жатады, �леуметтік бас�ару 
объектісін "йымдастыру, я
ни, «менеджмент» дегеніміз — �зге адамдар
ы 
ы�пал ету ар�ылы �леуметтік ж�йені� ж"мысын ж�зеге асыру
а ж�не ал
а 
�ой
ан ма�сат�а жетуге ба
ыттал
ан жоспарлау, "йымдастыру, ынталан-
дыру ж�не ба�ылау �рдісі болып табылады.

«Бас�аруды�» 
ылыми п�н ретінде �алыптас�анына "за� уа�ыт �те 
�ой
ан жо�, я
ни, 100 жыл б"рын �алыптасты. А. Файоль (1841–1925) 
«бас�аруды�» негізгі принциптері мен �ызметтерін ай�ындады, я
ни, 
�"рылымды�-�ызметтік сараптаманы� негізін �алыптастыра отырып 
�ндіріс �ажеттіліктеріне с�йкес бас�ару �"рылымын т�ртіптеді. А. Фа-
йоль кез келген "йым
а т�н ж�не аса �ажетті бас�ару ж�йесіні� бес 
�мбебап элементін атады: жоспарлау, "йымудастыру, бас�ару, ба
ыттау 
ж�не ба�ылау.

Э. Мэйо (1880–1948) «Адамды� фактор» �а
идасын "сынды. Оны� 
ойынша «бас�ару» дегеніміз — е�бек �німділігі к�леміні� ж�не �леу-
меттік �айшылы�тар мен шиеленістерді табысты шешуді� ма�ызды 
к�зі болып табылады; бас�аруды "йымдастыру барысында е� алдымен 
"жым м�шелері арасында �алыптас�ан �арым-�атынас психологиясы-
на, бейресми �леуметтік нормалар мен байланыстар
а баса назар ауда-
ру �ажет.

Э. Мэйо $сын�ан Хоторнды# эксперименттер т�жірибе ж%зінде 'нім 
'ндіруде жо�ары н�тижеге жету %шін бірнеше �дістер ар#ылы іске асы-
ру�а болатынды�ын к'рсетті, атап айтса#: ж$мысшыларды� е�бек 
жа�дайларын жа#сарту; $жым м%шелері арасында #арым-#атынасты 
арттыру %шін #осымша %зілістерді енгізу; авторитарлы# стильді демок-
ратиялы#пен алмастыру; бейресми топтар мен бейресми #арым-#аты-
настарды #олдану; адамдарды� жеке м%дделерін $йымны� орта# м%ддесіне 
с�йкес %йлестіріп біріктіру болып табылады.

3.1.2. Бас*ару 4леуметтануы ж4не Dйымдастыру 

4леуметтануы

Бас�ару �леуметтануы — к�пшілікті, �ауымдастарды, "йымдарды, 
т�рлі �леуметтік институттарды, �сіресе, бірт"тас ж�йе ретіндегі �о-
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амды са�тау ж�не т"ра�ты дамуын �амтамасыз етуге, ма�сат�а жету 
мен �"рылымын жетілдіре т�суге, т�ртіптеуге ба
ыттал
ан «бас�ару 
�рдістерін �арастыратын арнайы �леуметтанулы� теория1.

ХХ �асырды� басында Ф. Тэйлор �ылыми менеджментті� басты прин-
циптерін жаса�ан. Оны� ойынша �ылыми менеджмент бір-бірімен ты�ыз 
байланысты т'рт саланы� байланысы негізінде дамиды:

реттеу (кез келген е�бекті #$рылымдау�а ж�не 'лшеуге болады); ●
уа#ыт пен ма#сатты� ара#атынасын зерттеу (ал�а #ойыл�ан ма#- ●
сат#а белгілі бір уа#ыт аралы�ында #ол жеткізу #ажет, �йтпесе, 
к%ткен н�тижеге сыйа#ы т'мен болады);
кадрларды ж%йелі т%рде с$рыптау ж�не даярлау (табыс#а жетуге  ●
ма#сат #ой�ан �рбір фирма #ызметкерлеріні� біліктіліктерін %немі 
жетілдіріліп отыруды ойластыруы #ажет);
#аржылай ынталандыру, #орытынды н�тиже %шін сыйа#ы (тиімді  ●
менеджмент сыйа#ыны �рекет %шін емес, #орытынды н�тиже %шін 
та�айындайды).

Бас�ару �леуметтануы — мемлекеттік ж�не �о
амды� бас�ару ор-
гандарыны� к�п�ырлы �ызметтерін �леуметтік ж�йе ретінде о�ытады. 
Бас�ару �леуметтануыны� зерттеу м�селесі — �абылдан
ан бас�ару-

а ба
ыттал
ан шешімдерді� н�тижесі болып табылатын �леуметтік 
салдарлар
а сараптама жасау ж�не ба
а беру; бас�ару �рекеттеріні� 
тиімділік де�гейін �леуметтік-экономикалы� ж�не �леуметтік-психо-
логиялы� шарттар
а с�йкес тиімділігін аны�тау; бас�арылушыларды� 
м�дделері мен �міттеріне с�йкестілігін аны�тау. Жеке 
ылыми п�н 
ретінде бас�ару �леуметтануыны� �арастыратын м�селелерін атап �т-
сек:

жалпы �леуметтік ●  — �о
амды� дамуда
ы жа_анды� �арама-�ай-
шылы�тар: прогрессивті ж�не регрессивті тенденцияларды� �а�-
ты
ыстары; �о
ам дамуы барысында �о
амды� интеграцияны� 
�ажеттілігі ж�не т.б.;

1 Ф. Тэйлорды (1856–1915) атап �тпесек болмайды, себебі, ол — е�бекті 
ылыми "йымдас-
тыруды� негіздерін �алаушы. Оны� теориясыны� м�ні — е�бекті� техникалы� �дістерін 
ынталандыра отыр жетілдіре т�су ж�не �ндіріс технологиясы болып табылады. Капита-
лизм ж�не �нерк�сіп �ндірісіні� дамуы адам е�бегіні� жетілдіріле т�суіне ал
ышарт бол-
ды, адам технологиялы� �ндірісті� талаптарына бейімделе бастады. Атал
ан теорияда адам 
�ндірістік ж�йені� �зегі ретінде �арастырылады: оны жа�сы ж"мысшымен алмстыру
а, ба-

ыттау
а болады, тіпті, оны� �рекеттерін автоматтылы� де�гейге дейін жеткізуге болады. 
Тэйлор бас�аруды� негізгі т�рт 
ылыми принципін "сынды: ж"мысты� �немді �дістерін 
енгізу; маманды� бойынша с"рыптау ж�не маманды� бойынша даярлау; кадрларды рацио-
налды т�рде б�лу; �кімшілікпен ж"мысшыларды� серіктестігі. 
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�леуметтік-саяси ●  — мемлекеттік м�дде мен �о
амды� м�ддені� 
�арама-�айшылы
ы; саяси-�"�ы�ты� нормаларды� моральды�-
адамгершілік �лгілерімен �арама-�айшылы
ы; т"л
аны� �"�ы�-
тары мен бостанды�тарыны� мемлекеттік шектеулермен �арама 
�айшылы
ы;
�леуметтік-экономикалы# ●  — жекеменшік �"рылымы ж�не табыс-
ты б�лу м�селелері;
�леуметтік-психологиялы# ●  — іс-�рекет �рдісіндегі адамдарды�, 
"жымны� ж�не �о
амны� �зара �арым — �атынасы м�селелері.

@йымдастыру �леуметтануы — "йымдастыруды� дамуы, �"рылы-
мы, тетіктері, �леуметтік за�дылы�тарын о�ытатын �леуметтану сала-
сы. @йымдастыру �леуметтануы — �леуметтік "йымдасуды� феноменін 
�арастыратын негізгі м�селе ретінде эмпирикалы� ж�не теориялы� 
зерттеулерді� ерекше ба
ыты ретінде ай�ындалуы м�мкін (�леуметтік 
�мірді� �мбебап белгісі, ол �о
амны� барлы� салалары мен де�гей-
лерінде к�рініс береді); «"йымдастыруды» ма�сат�а ба
ыттал
ан, бірізді 
�рекет ететін ерекше к�пэлементті �леуметтік �"рылымды зерттеу объ-
ектісі ретінде �арастырады; ал зерттеу п�ні ретінде адамдарды� мінез-
�"л�ы мен іс-�рекеттерін бірізді �рекет �рдісінде реттеуші �леуметтік 
(билік ж�не �леуметтік-м�дени) �"ралдарды� жиынты
ы ретінде �а-
растырады1.

Егер бас�ару �леуметтануы «функционалды� к�з�арас» бойынша 
бас�ару �рдісінде ж�йені� �атысушыларыны� �рекеттеріне ж�не �зара 
�атынасы м�селелеріне баса назар аударатын болса, "йымдастыру �леу-
меттануы «�"рылымды� к�з�арас» бойынша адамдарды� "йымдас�ан 
�рекеттеріні� формаларыны� ережелері мен �"рылымын зерттейді.

3.2. БАС�АРУ �ЛЕУМЕТТАНУЫНЫ� НЕГІЗГІ 

СИПАТТАМАЛАРЫ

�леуметтік бас�ару — �леуметтік объектіні� д"рыс �ызмет ат�аруы-
на, жетілдірілуіне, дамуына, ма�сат�а жетудегі іс-�рекетіне бас�ару-
шы субъектіні� (бас�арушы �осымша ж�йені�) ж�йелі, на�ты білімге 
негізделген �сері мен ы�палы болып табылады.

Бас�арылушы ж�йеше ретінде �о
амны� экономикалы�, саяси, 
�леуметтік, рухани салалары ж�не т"тас �о
ам кіре алады.

1 Щербина В.В. Социальные теории организации: словарь-справочник. — М.: ИНФРА-М, 
2000.



154 III Б�лім. Денсаулы� са�тау саласын бас�ару �леуметтануы

Бас�ару белгілі бір �рекет т�рі ретінде білімде, ж"мыста, демалыс-
та, отбасында, медицинада, т.б. ж�зеге асырылады. Бас�ару �рекеті 
ар�ылы �о
ам
а ж�не азаматтар
а немесе бірлестіктерге �ажетті т�рлі 
�ажеттіліктерге �ол жеткізе аламыз. Б"л �ажеттіліктерді� �андай бола-
тыны бас�ару �рдісіні� �ай салада ж�не �андай �атынаста ж�зеге аса-
тынына т�уелді (тауарлар мен �ызметтер, денсаулы�ты са�тау немесе 
�алпына келтіру), ж"мысты "йымдастыру
а байланысты м�селелерге 
(медициналы� к�мек к�рсету сапасын жо
арылату, жа�а технология-
лар) ж�не т.б. т�уелді болады.

Бас�ару �ндірісте, мемлекетті� бас�арушы мекемелеріні� �ызметін-
де, "йымдарда, лауазымды �ызметкерлерді� ж"мысында болса да, я
ни, 
�о
амды� �мірді� �ай саласында к�рініс берсе де, белгілі бір адамдар-
ды�, я
ни, бас�арушыларды� �з �кілеттіліктерін, бас�ару �ызметін 
іске асыруы немесе ба
ынушылар
а ы�пал етуі болып табылады. �леу-
меттік бас�ару �немі билік �атынастарын негіздейді. Бас�ару билігі 
орталы�, "йымдастырушылы� ж�не реттеушілік-ба�ылау негіздерін 
�алыптастырады ж�не "йым �"рамында
ы адамдар мен �леуметтік 
топтар арасында
ы �ашы�ты� �атынастарды белгілейді, я
ни «басты�-
ба
ынушы». Lлкен �ашы�ты� �алыптасатын болса, �кімшілік орта-
лы�тану ж�зеге асады, ал �леуметтік бас�аруды� т�рлі де�гейлеріні� 
арасында
ы азда
ан �зілісті� �зі орталы�сыздану
а �келеді. Я
ни, б"л 
�леуметтік бас�ару билік ар�ылы ж�зеге асырылатынын к�рсетеді.

�леуметтік бас�ару келесі принциптер бойынша бас�арылады: бас-
�ару субъектісі мен объектісіні� т"тасты
ыны� шектелуі; "йымны� 
бас�арылу ж�йесіні� мемлекеттік за�дылы
ы; "йым ж�йеленуіні� ж�не 
дамуыны� ішкі �"�ы�ты� регламентін жасауды �амтамасыз ету; бас�а-
рушыны сайлау немесе та
айындау; бас�ару �рдісіні� мамандануы мен 
б�тіндігі; бас�ару шешіміні� к�пн"с�алылы
ы; сырт�ы орта ы�палдары-
на т�зімділік пен т"ра�тылы�ты� са�талуы; бас�ару мобильділігі; бас�а-
ру автоматизациясы; бас�ару �рдісіні� мобильділігі; бас�аруды� бірлігі.

�леуметтік бас�ару �о
амды� институттарды� пайда болу меха-
низмдері мен шарттарына ж�не к�сіби біліктілікті� дамуына �сер 
ететін факторларды ай�ындайды. Со
ан байланысты �леуметтік бас�а-
руды� т�пнегізінде, біріншіден, бас�ару �атынастар институттарыны� 
сараптамасы; екіншіден, осы институттарды� жетілдірілуі мен дамуы-
на жа
дай жасау негізге алынады.

�леуметтік бас�аруды т�рт аспект бойынша �арастыру
а болады.
Lйымдастыру-технологиялы# ● . Бас�ару дегеніміз — "йымдасты-
рыл
ан б�лініс, �кімшілік-ат�арушылы� �рекет, (е�бек б�лінісі, 
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иерархиялы� ж�не кері байланыс, орталы�тандыру мен бейор-
талы�тандыруды� с�йкестілігі) болып табылады, б"л �рдістер 
�арапайым операциялардан т"руы тиіс. Бас�аруды� �рбір б�лігі 
�зіне ж�ктелген �ата� ж�не ресми міндеттерді орындау
а міндетті. 
Стандарттал
ан ж�йелер мен ресми ережелерді жасау тапсырманы 
орындау барысында оны орындаушыларды� бірлігіне немесе адам 
санына т�уелсіз болуын �амтамасыз етуі тиіс.
Экономикалы# ●  — б"л кезде бас�ару бір немесе бірнеше ма�сат�а 
жетуге негізделген. Коммерциялы� "йымдарды� ма�саты — эко-
номикалы� табыс табу болып табылады. Кез келген "йым мемлекет 
экономикасыны� дамуы �шін �лес �осады, себебі, бас�ару — эко-
номикалы� жа
ынан �ажетті �ызмет т�рі.
Саяси ●  — бас�арушылар мен ж"мысшылар тек �ана �зара емес, 
бас�а да "йым адамдарымен ты
ыз �арым-�атынаста болады. 
@йымдар бір-бірімен �орлар мен нары�тар
а �олжетімділік �шін 
"жымды� немесе б�секелестік, к�рес �атынастарына т�седі, сон-
ды�тан �рбір "йым �зін тек экономикалы� субъект �ана емес, 
саяси �атынастар жа
ынан да к�рсетеді.
Адамгершілік-этикалы# ●  — бас�ару ар�ылы ы�пал етуді� ма�-
саты мен �"ралдары этикалы� талаптар
а сай болуы тиіс. �рбір 
�нерк�сіп ж�не оны� басшысы бизнесті� �леуметтік жауап-
кершілігі атты ж�кті к�теруі тиіс.

Мысалы, анаша тасымалдау — кірісі мол бизнес бол�анымен, мораль-
ды-этикалы# к'з#арас бойынша тыйым салын�ан.

Медицина �леуметтануы бас�ару м�селесін на�ты бас�ару �рдісі 
барысында �леуметтік �зара �рекеттерді� институттары шын м�нінде 
�аншалы�ты трансформацияланатынын ж�не б"л �рдістерді� адамдар-
ды� к�сіби �рекеттеріне ж�не �з денсаулы�тарын �ор
ау
а ба
ыттал
ан 
�рекеттеріне �алай �сер ететінін �арастырады.

@йымдас�ан �леуметтік-экономикалы� ж�йелерді� тиімділігі 
�ндірістік ж�не бас�ару �рдістеріні� адамдарды� �р т�рлі "йымдас�ан 
бірлестіктеріні� т�р, сынып, тап, т.б. �рекеттеріні� �згерісіне �анша-
лы�ты �сер ететінін аны�тайды.

Медициналы�-�леуметтік зерттеулер бас�аруды� к�птеген м�селе-
лерін зерттейді, соны� ішінде:

"сыныл
ан "йымдастырыл
ан ж�йені� ма�сат�а ба
ыттал
ан топ- ●
ты� немесе жеке �рекеттерін т"л
аны� т�сінуі;
"
ымды� аны�тамалы� аппаратта менеджментті �олдануда
ы ше- ●
берлік пен сауаттылы�;
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менеджментті� "йымны�, бас�арушы ж�йені� ж�не жеке ж"мыс  ●
орындарыны� ма�саты пен м�дделерін аны�тай ж�не �алыптас-
тыра алуы;
менеджментті� белгілі ма�сат�а жетуге ба
ыттал
ан адамдарды�  ●
іс-�рекеттерін "йымдастыру �рдісі барысында ынталандыру ж�-
йесін білуі;
менеджментті� "йым �ызметкерлеріні� �алыпты ж"мысын �амта- ●
масыз етуге ба
ыттал
ан негізгі шарттары к�рсеткіштерін сарап-
тай ж�не болжай алуы;
"йымны� �"рамы, �"рылымы, мазм"нын ж�не шиеленісті жа
дай- ●
ларды� туындау себептері мен салдары, оларды шешу жолдарын, 
т.б. сараптай алуы;
�леуметтік �рекет етуші бірлестіктерді бас�ару ж�йесін �адрлы�  ●
"йымдастыруды жобалау, н�тижелі ж"мыс топтарын �"ру мен да-
мыта алу.

3.3. БАС�АРУ ЦИКЛЫ

Медицина �леуметтануы — медициналы� орталы�тарды бас�ару-
ды к�п аспектілі �рдіс ретінде �арастырады (емдеу-диагностикалы� 
технологияларын, денсаулы� са�тау ба
дарламаларын, материалды�-
техникалы� �орларды, �аржы, кадр, �ызметкерлер �арым-�атынасы, 
т.б. бас�ару). Бас�ару �з алдына белгілі бірізділікпен орындалатын 
процедуралар мен операциялар ж�йесін �"райды: ма�сат пен міндетті 
аны�тау; ма�сат�а жету жолдарын аны�тау; ма�сат�а жету жолдарын 
�лестіру; кадрларды о�ыту ж�не �айта даярлау; бас�арушылы� шешім-
дерді ж�зеге асыру; н�тижелер мен �орытындыларды тексеру; бас�ару 
�рекеттерін т�зету ж�не реттеу ар�ылы сипатталады.

Б"л бірізділікті бас�аруды� негізгі �ызметтерімен байланыстыру
а 
болады: жоспарлау, "йымдастыру, ынталандыру ж�не ба�ылау. Бас�а-
руды� циклын т�рт кезе�де �арастыруымыз
а болады: жоспарлау, жос-
парды� орындалуы, н�тиже мониторингі ж�не реттеу (4-сурет).

Жоспарлау — бас�арылушы объектіні� ма�саттарын ж�не о
ан жету 
жолдарын аны�тау
а ба
ыттал
ан. Заманауи жоспарлауды ба
дарлама-
лы�-ма�сатты� деп атайды, себебі, оны� т�пнегізінде ма�сатты ба
дар-
лама, на�ты негізделген іс-шаралар жатыр, олар �ойыл
ан ма�сат�а аз 
шы
ынмен жетуге ба
ыттал
ан. Талапты аны�тау (�ажеттілік, к�тілетін 
н�тиже) �детте «ж�йелік кіріс мониторнигі» (немесе «кіріс монито-
рингі») деп аталады. Жоспарлау
а жина�тау, са�тау, ��деу, сараптама, 
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та�дау, баламалы� шешім жасау, тиімді шешімді та�дау ж�не �абылдау 
енеді. Жоспарлауды� мынадай �дістері бар: сараптамалы�, нормативтік, 
бюджеттік, ж�йелік-жа
даятты� ж�не экономикалы� сараптама.

1. Жоспарлау

2. Жоспарды� 
орындалуы

3. Н*тиже 
мониторингі

4. Реттеу

4-сурет. Бас�ару циклы

Жоспарлау �рдісіні� ая�талуы ал
а �ойыл
ан ма�сат�а жетуді� на�-
ты жолдарын аны�таумен ая�талады. Жоспарлау
а ж"мысты� негізгі 
кезе�дері мен технологиялы� бірізділікті, орындау мерзімін, �арасты-
рыл
ан барлы� ж"мыстарды орындаушыларды, барлы� кезе�дерді ре-
сурсты� �амтамасыз ету т.б. аны�тау �рдістері енеді. Жоспарлау �здіксіз 
іске асырылып отырылуы керек, я
ни, �немі "йымны� жа
дайына са-
раптама жасалып, �немі "йым ал
а �ой
ан ма�сат ай�ындалып, ма�-
сат�а жету жолдарына т�зетулер енгізіліп отыр
ызылуы тиіс.

Жоспарды� орындалуы — �абылдан
ан бас�ару
а ба
ыттал
ан шешім-
деріні� іске асырылуына жа
дай жасау, жоспар мен ба
дарламаны 
орындау, сол �шін �аржылы�, материалды�-техникалы�, а�паратты� 
ж�не т.б. �орларды пайдалану. Жоспарды орындау деп — к�тілетін н�-
тиже немесе жоспарлы к�рсеткіштерге �ол жеткізуге ба
ыттал
ан �ре-
кеттерді, бас�ару объектісіне немесе м�мкіндігінше сырт�ы орта
а �сер 
етуді атаймыз. Жоспарды орындау
а о�ыту, кадрларды даярлау немесе 
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"йымдастыру, я
ни, жоспарлау барысында �алыптас�ан тапсырмалар-
ды делегирлеу, т�рлі т�менгі �"рылымды� де�гейдегі "йымды� бірлік-
тер енеді (�ызметкерлерге дейін).

Ж$мысты� $йымдастырылуы — барлы� ж�йелерді �"рылымдау-
дан басталады: негізгі элементтерін б�ліп к�рсету ж�не оларды� �за-
ра байланысын аны�тау. @йымдастыру �арастырыл
ан ж"мыстарды 
орындауды, міндеттерді б�луді, б�лінген �орларды тиімді пайдала-
нуды �амтамасыз етеді. Жоспарды орындауды� та
ы бір ма�ызды 
аспектісі — бас�ару �рдісіні� негізгі �ызметіні� бірі ретінде �ызметкер-
лерді ынталандыру шараларын жасау ж�не іске асыру болып табылады. 
Ынталандыру н�тижесінде басшы мен ба
ынушы арасында �алыптас-
�ан �кілеттіліктерді іске асыру ж�не �арастырыл
ан жоспарды орындау 
�амтамасыз етіледі. Ынталандыру т"тынушыларды� к�рделі жиынты� 
�ажеттіліктерін ескереді. Экономикалы� ынталандыру ж"мысшыны� 
�зі ат�ар
ан е�бегіне деген �атынасын ай�ындайтын басымда�тарды� 
бірі болып табылады. Ал, егер ж"мысшы жа�сы ж"мыс істеу н�ти-
жесінде ынталандырылу
а �ана
аттанса, келесі жо
ары сапа
а кепілдік 
болады.

Н�тижелер мониторингі (ба#ылау) — б"л бас�арылып отыр
ан ж�-
йені� жа
дайын (�лшемін) сипаттайтын, жоспарлан
ан к�рсеткіш-
терден тыс ауыт�ушылы�тарды к�рсетіп, м�селе тудыр
ан себептерді 
аны�тайтын на�ты к�рсеткіштер мен д�лелдемелерді алу ж�не са-
раптама жасау. Н�тижелер мониторингі, біріншіден, стандарттарды 
�арастырады, я
ни, на�ты ал
а �ойыл
ан ма�сат пен міндеттерді �а-
растырады, екіншіден, ма�сат�а жету мен к�ткен н�тижелерді� ара �а-
тынасын �арастыру ж�не салыстыру ж"мыстарымен айналысады. Б"л 
жоспарды ж�зеге асыру барысында �алыптас�ан м�селелерді аны�тау
а 
м�мкіндік береді. Н�тижелер мониторингі бас�ару шешімдерін �абыл-
дауды� негізгі �"ралы болып табылады.

Реттеу — басшыны� ауыт�ушылы�тарды �алпына келтіру �шін 
�абылда
ан шешімдері (басшыны� �кілеттілік ж�не жауапкершілік 
ше�берінде) ж�не осы �абылдан
ан шешімдерді іске асыруы, я
ни, 
бас�арушылы� �рекеттерді �алыптастыруы. Бас�арушылы� �ре-
кеттер кемшіліктерді т�зетуге ба
ытталуы м�мкін (т�зетуші �рекет) 
немесе кемшіліктерді� алдын алуды к�здейді. Реттеу ба�ылау мен мо-
ниторингтік а�параттар
а негізделеді, кері байланысты ж�зеге асыру
а 
м�мкіндік берелі, бас�ару циклын жасайды ж�не �ате шешім �абылдау 
�аупін азайтады, ма�сат�а жетуді� тиімді жолдарын іздеуге м�мкіндік 
береді. �ауіп факторлары толы� емес а�параттар алу н�тижесінде 
ана 
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емес, сонымен �атар, �айшылы�ты немесе �ате а�парат алу н�тижесін-
де �ате себеп-салдарлы� �орытынды ше�бер �алыптасады.

=леуметтік зерттеулер к'рсеткендей, #ате шешімдерді� 70% а#парат-
ты# #амтамасыз етілумен тікелей байланысты. Басты м�селе — а#парат 
жеткіліксіздігі, білім мен біліктілікті� жо#ты�ы, бас#ару субъектілеріні� 
д$ыс #орытынды жасай алмау, т.б. жеке т$л�алы# кемшіліктері болып 
табылады. Сонды#тан м�селе туралы а#парат — бас#аруды� ма�ызды 
ресурсы, ал нары#ты# экономикада а#парат — негізгі тауар боп есепте-
леді.

Бас�ару �рдісінде а�парат ж�йелік ж�не жа
даятты� сараптама �шін 
�олданылады, бас�арушылы� шешімдер жасау ж�не �абылдау �шін, 
аралы� ба�ылау ж�не кері байланыс �шін �ажет. А�параттар
а белгілі 
талаптар �ойылады: адекваттылы
ы, толы��андылы
ы, жеткіліктілігі, 
уа�тылы
ы, ма�саттылы
ы, на�тылы
ы са�талуы тиіс.

3.4. ЖАДАЯТТЫ� БАС�АРУ

Бас�ару �рдісі �зіні� �оз
алмалылы
ымен (динамика) ерекшеленеді. 
Ішкі ж�не сырт�ы ортаны� �згерісі �р т�рлі бас�арушылы� шешім-
дерді �абылдау �ажеттігін тудырады. Бас#арушылы# шешімдер деп бас-
�арылып отыр
ан ж�йені� �ызмет ат�ару за�дылы�тары туралы білімді 
ме�геру негізінде ж�не бас�арылып отыр
ан ж�йені� жа
дайы туралы 
а�парат�а сараптама жасай алуды айтамыз. Сонымен �атар, бас#ару-
шылы# шешімдер деп ал
а �ойыл
ан ма�сат�а (материалды� объект, 
саны, к�рсеткіштері ж�не т.б.) жетуге ба
ыттал
ан бас�арушылы� тап-
сырмаларды жасау ж�не м�селелерді сипаттауды атаймыз.

Осылайша, бас�арушылы� шешім:
пайда бол
ан м�селеге "йымдастырушылы� реакциясы, бас�ару- ●
шылы� е�бекті� �німі;
м�мкін бол
ан н"с�аларды� ішінен на�ты, �ажетті �рекет н"с�а- ●
сын та�дау;
алдын-ала ойластырыл
ан ма�сат пен оны� �"ралдары ж�не о
ан  ●
жетуді� �р т�рлі �дістерін та�дау;
осындай немесе бас�а да амалдарды� о� н�тижелі болуына  ●
кепілдік беретін �рекет т�сілін та�дау болып табылады.

Жа
дайды� кенеттен �згеруіне жедел жауап �ату "йымны� бейімде-
лушілік �асиетін, бас�ару м�мкіндігіні� шегін сипаттайды. Егер жа
-
дай о
ан деген жауаптан тезірек �згеретін болса, онда б"л к�сіпорын 
іс ж�зінде бас�арыла алмайды. Сырт�ы орта �згерісіне �айтарылатын 
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жауап ретінде жа
даятты� сараптаманы негізгі шешу жолы ретінде �ол-
дан
ан �олайлы, б"л на�ты жа
дайда бас�арушылы� шешім �абылдау
а 
тиімді �мбебап �діс болып табылады. Жа
даятты� сараптама �мбебап-
ты
ы мен ке� ау�ымды �олданылу м�мкіндігімен �оса, "йымдастыру-
шылы� �"рылымны� негізгі ауыспалы, т�ртібін аны�тау
а м�мкіндік 
береді.

Жа
даятты� сараптаманы� негізгі 3 �ызметін ажыратады: зерттеу 
немесе бар іс-�рекетті� жалпы бейнесін жасау, �иынды� тудырып 
отыр
ан себептерді аны�тау, іс-�рекетті� кедергілерсіз �ызмет ат�а-
руын �амтамасыз ететін нормалар жасап шы
ару.

Жа
даятты� сараптама жа�а нормада �иынды� ту
ыз
ан себептерді 
аны�тау
а (�рекет нормасыны� м�селелері ж�не �згерістері) ба
ыттал-

ан. Н�тижені ба
алау іс-�рекетті� �ажеттісін са�тап, арты
ын шектеп 
ж�не талап етілетіндерін �оса отыра �айта �"ру
а негіз тудырады. Шы-
найы жа
дайды� сараптамасы к�рделі, дамы
ан бас�арушылы� ойлау 
ж�не к�п уа�ыт талап етеді. Жа
дайлы сараптама �рдісін ж�йелі т�рде 
бір�атар сатылар ретінде к�руге болады: жа
дайды оны� туындауына 
�атысты сипаттау; себепті-салдарлы байланыстарды� таби
и болмысын 
аны�тау; о�и
аны� �рбуіне �сер еткен факторларды� шынайысы мен 
уа�ытшасын аны�тау; жа
дайды� дамуын ай�ындау; �рдісті �лгілеу.

Бас�арушылы� шешімдерді �абылдауды �ажет ететін жа
дайлар жа-
�алы�ты� де�гейі мен к�рделілігі бойынша �р т�рлі болады.

Жа
дай негізгі бас�арушылы� м�селе белгілі болатынды�тан,  ●
м�селені� ма�ызын т�сінбестен де о�ай ресмилендіріледі. М�се-
лені� шешімі �шін бас�арушылы� шешім т�жірибесі ж�не оны� 
�лгілері бар. Б"
ан к�птеген жа
дайлар т�н.
Жа
дай бір жа
ынан �араса� б"рын кездескен жа
дай
а "�сас, бі- ●
ра� д�л осы жа
дайда �абылдан
ан бас�арушылы� шешімді ж�-
зеге асыру т�жірибесі жо�. �алыптас�ан жа
дайдан шы
у жолы 
б"рыннан белгілі бас�арушылы� тапсырмаларды орындау бары-
сында толы� аны�талады, я
ни, бас�арушылы� шешім �лі т"жы-
рымдалма
ан. Шебер бас�арушы оны �алай т"жырымдау жолын 
ме�герген, ж�не осы ж�зеге асыра да алады — б"л �те к�рделі, бі-
ра� ма�ызды кезе� болып табылады.
Жа
дай б"
ан
а дейін кездескен жа
дайлармен салыстырыла ал- ●
майды, �алыптас�ан жа
дайдан �алай шы
у керектігі туралы 
т�сінік �лі �алыптаспа
ан. Д"рыс шешім �абылдау тек осы жа
-
дайды туындат�ан м�селені толы
ымен т�сінген кезде 
ана м�мкін 
болады.
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3-ші типті жа
дай е� к�рделі болып табылады. Жа
даятты� сарапта-
ма толы
ымен осындай жа
дайларды шешу барысында �олданылады.

Жа
даятты� сараптамада сценарийлер т�сілі ке�інен �олданылады, 
ол �азіргі заман
ы "йымдарда тап�ыр бас�арушылар �олданатын �р 
т�рлі к�рделі жа
дайларда
ы бас�арушылы� шешімдерді �абылдауды� 
тиімді т�сілі болып табылады. Жа
дайды сараптап, �ателіктерді т�зету-
ден г�рі алдын ала болжам жасап, �згерістерді алдын-ала бай�ап, оны 
уа�тылы т�зетіп немесе алдын алып отыру �лде�айда тиімдірек болып 
табылады.

3.5. ДЕНСАУЛЫ� СА�ТАУДАЫ БАС�АРУШЫЛЫ� 

�АРЫМ-�АТЫНАСТАР

Денсаулы� са�тау саласын бас�ару органдары емдеу-алдын алу ме-
кемелеріні� ж�йесін тиімді бас�аруды �амтамасыз етуі �шін мыналар 
�ажет: бас�арылатын объектілерге ма�саттар �ою; �ойыл
ан ма�сат�а 
жету �шін тетіктер мен шарттарды жасау; �ойыл
ан ма�сат�а жету мо-
ниторингін �ткізу; емдеу-алдын алу мекемелеріні� �ызметін ба
алау; 
тетіктер мен шарттарды т�зету, ал кейбір жа
дайларда б"рын �ойыл
ан 
ма�саттар
а да т�зетулер жасалады.

Денсаулы� са�тау ж�йесіні� барлы� ба
ыттарын, соны� ішінде мін-
детті медициналы� са�тандыру ж�йелеріні� барлы
ын те� м�лшерде 
дамыту
а м�мкіндігі жо� жа
дайда Денсаулы� са�тау ж�йесіні� бас�ару 
мекемелері т"р
ындарды� денсаулы� к�рсеткіштерін не
"рлым жо
ары-
лату
а м�мкіндігі бар салаларды басымды� де�гейде �ажетті �орлармен 
(ресурспен) �амтамасыз етуі �ажет. Б"л т"р
ындарды� медициналы� 
ж�рдемге �ажеттілік с"ранысыны� �"рылымы мен к�лемін на�ты 
аны�тау
а ж�не басымды� берілетін саланы �алыптастыру
а м�мкіндік 
береді. Осындай жа
дайларда бас�аруды� ма�ызды міндет — денсау-
лы� са�тау саласыны� шектеулі �орларын �немді пайдалану ж�не осы 
�орларды� �олданылуын ба�ылау болып табылады.

Денсаулы� са�тау саласын �леуметтік бас�ару ж�йесіні� м�ні со�-

ы жылдары �згерген: денсаулы� са�тау саласын �"ру, �айта �"ру, 
жа�сарту, жеделдетуді ж�не т.б. �ажет ететін жетілмеген ж�йе ретін-
де �арастырудан бастап; денсаулы� са�тау саласын �зін-�зі реттеуші, 
"йымдастыратын а
за ретінде �арастыру
а дейін.

Бас�ару денсаулы� са�тау саласын �о
амды� �мірді� бір саласы 
ретінде �алыптастыратын медициналы�-�леуметтік ж�йелерді� даму 
�рдістерін реттеуші ретінде �о
аммен �абылдан
ан "станымдардан 
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�алыптасады. Денсаулы� са�тау саласын бас�аруды� "станымдарын 
бас�ару �атынастарын "тымды ж�зеге асыру
а ба
ыттал
ан барлы� 
де�гейлерде іске асырылатын ережелер мен талаптар ж�йесі деп �арас-
тыру
а болады.

Бас#аруды� �леуметтік ба�дарлануы медициналы�-�леуметтік фак-
торларды� р�ліні� артуын болжайды, нау�астар, �леуметтік топтар 
ж�не к�сіпорындарды� �леуметтік-экономикалы� жайымен т"р
ын-
дар
а емдіу-алдын алу біркелкі технологиялы� �рдістерді байланыс-
тыру
а м�мкіндік береді. �леуметтік ба
дарлауды� бас�ару тетіктері 
�р т�рлі �леуметтік субъектілерді� �ызы
ушылы�тары мен м�дделерін 
ескереді. Денсаулы� са�тау саласыны� барлы� �рдістерін бас�ару оны� 
жалпылама ж�йе ретінде немесе оны �"райтын �лкен немесе кіші �"-
рылымдарында, медициналы� мекемелерді� к�сіби "жымында �леу-
меттік ба
дарлан
ан болуы тиіс. Иерархиялы� бас�ару ма�сатында 
бірінші орында медициналы� ж�не профилактикалы� к�мек к�рсетуде 
т"р
ындарды� �ана
аттану д�режесі т"рады.

�леуметтік ба
дарлан
ан бас�аруды� сипаттамалы ерекшелігі оны� 
мекенжайлы� ба
ыттылы
ынан т"рады. Б"ндай бас�аруды� ортасында 
�ажеттіліктері бар адам т"рады, сонды�тан негізгі міндет — �р т�рлі �леу-
меттік топ, "жым, т"л
алар м�дделерін �зектендіру болып табылады.

=леуметтік-экономикалы# м�селелерді шешуді� кешенділігі. �леу-
меттік ж�йелерде бас�аруды� таза экономикалы� т�сілдерін 
ана �ол-
дану �ажетті н�тиже бере алмайды. Заманауи �леуметтік бас�аруда 
д�ст�рлі �кімшілік �дісті� орнына к�бінесе �леуметтік-экономикалы� 
ж�не психологиялы� бас�ару �дістерін �олданады. Б"л дегеніміз — ден-
саулы� са�тау саласын бас�аруды� �леуметтік ба
дарлануы азаматтар-
ды� денсаулы� са�тау ж�ніндегі м�дделері мен �"�ы�тарын �амтамасыз 
етуі ж�ніндегі �о
амны� �леуметтік институтарыны� �ам�орлы
ын 
ж�зеге асырады. Денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік-экономикалы� мін-
деттерді� кешенді шешімі бас�а да саяси, �леуметтік-экономикалы�, 
�"�ы�ты�, технологиялы�, �леуметтік-м�дени, бас�арушылы� міндет-
терді� мінсіз шешімін болжайды. Егер осы факторларды� біреуін жі-
беріп алса, билік ма�саттар
а жетпеуі ы�тимал.

Бас#аруды орталы#тандыруды� ж�не деорталы#тандыруыны� о�тай-
лы %йлесімдігі. Б"л "станым ма�сат�а ба
ыттал
ан бас�аруды� �згерісін 
болжалдайды, ол "йымды� институттарды� �зара �арым-�атынастары-
мен (ресми �арым-�атынас, ай�ын жазбалар, н"с�аулы�тар, ережелер, 
за�дар, б"йры�тар, �аулылар, техникалы� нормативтер, �ызметкерлік 
міндеттілік картасымен, штатты� кестемен) ж�не сонымен �атар:



3.5. Денсаулы� са�тауда�ы бас�арушылы� �арым-�атынастар 163

денсаулы� са�тау саласыны� федералды�, айма�ты� ж�не муни- ●
ципалды мекемелері арасында �аржылы� жауапкершілік ж�не-
�ызметтерді� на�ты б�лінісімен; мемлекеттік ж�не жеке меншік 
мекемелеріні� бас�ару органдары мен оларды� салалары арасын-
да
ы бас�ару �ызметтерімен;
т"р
ындар
а медициналы�-санитарлы� к�мек к�рсетуде техноло- ●
гиялы� �рдістерді "йымдастыруды� �р т�рлі де�гейлерінде шешім 
�абылдауда
ы жауапкершілік м�лшері мен к�лемді б�лу.

Билікті негізсіз орталы�тандыру жа��а ба
ыттау �ызметкерлерді� 
ынтасын немесе дербестігін шектейді. Деорталы�тандыру жа��а ба-

ыттау анархиялы� ж�не бас�а да кері �рдістерді тудыруы м�мкін. Ор-
талы�тандыру мен деорталы�тандыру арасында
ы алтын аралы�ты 
орната алу �леуметтік бас�аруды жетілдіре т�судегі �зекті м�селелерді� 
бірі болып табылады.

А#паратты# а�ымдарды орталы#тандыру ж�не а#параттандыру. 
Бас�аруда �олданылатын а�парат к�леміні� "л
аюы жа
дайында а�па-
ратты� �рдістерді� интенсификациясы айры�ша ма
ына
а ие болады: 
байланыс каналдары ар�ылы келетін ма
л"маттарды� толы�ты
ы мен 
ай�ынды
ы, а�паратты� д�л уа�ытында жеткізілуі, оны� тура ма
ы-
налылы
ы, т�зетулерді� д�йектілігі, шешім �абылдау �шін негізділігі, 
ба
ынушылар
а орындау �шін жылдам б"йры�ты жіберу. Бас�ару �рдіс-
теріні� автоматтандырылу �рдісі бас�аруды о�тайландыру
а, не
"р-
лым азыра� е�бек пен уа�ыт шы
ындап, не
"рлым на�ты ж�не ай�ын 
шешімдер �абылдау
а м�мкіндік береді.

Бас�ару ж�йесіні� ішіндегі а�паратты� байланыстарды� к�птігі а�-
паратты� белгілер мен б"йры�тарды бірнеше рет �айталау
а м�мкіндік 
береді, сонымен �атар, бюрократиялы� �"рылымдарды� б"л белгілерді 
жасыру немесе бас�а ба
ытта пайдалану м�мкіндігін к�рделендіре т�-
седі.

Бас#ару ж%йесіні� #$рылымды# ж�не #ыметтік бірліктермен #амта-
масыз етілуі. Кез келген билік �зі бас�арып отыр
ан ж�йені� (объект) 
бірт"тас немесе жеке салалларыны� тиімді �ызмет ат�аруына немесе 
дамуына ба
ыттал
ан �рекет етуге "мтылады. Бас�арушы ж�йе �зі бас-
�арып отыр
ан ж�йені� �ызметтік ж�не �"рылымды� бірлігін �амтама-
сыз етуге, ма�сат�а жетудегі кедергілерді жою
а, наразылы� �рекеттерді 
жою
а немесе залалсыздандыру
а "мтылады. �леуметтік бас�аруды� 
табыстылы
ы бас�ару �рдісіне �атысушы "йым, �ызмет, т"л
аларды� 
�рекеттеріні� бірлігіні� н�тижесі болып табылады. Б"л жа
дайда бас-
�ару �рдісіне �атысушы "йым, мекеме, т"л
аларды� на�ты орны мен 
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р�лдерін аны�тап, м�дделері, �"�ы�тары мен �ызметтерін на�ты б�лу 
аса ма�ызды. Б"л �рдісті� ма�ыздылы
ы — �ркім �зіне тиісті �ызмет 
ат�арып, о
ан с�йкес �"�ы�тар
а ие болып, толы� жауапкершілікті 
�ызмет ат�аруы тиіс.

Б"л "станымдар ж�йесінде �немі жа�а т�жірибеге ж�не оны� са-
раптамасына, �орытындысына с�йкес толы�тырулар мен �згерістер-
ге ашы�, бейім. Бас�аруды� бір "станымдары �з мазм"нын жо
алтып 
жатса, бас�алары �айтадан �"рылып, �олданылу аясы ке�ейе т�седі. 
Сонымен �атар, жа�а "станымдар
а с�йкес ж�зеге асырылатын жа�а 
идеялар пайда болады.

3.5.1. Денсаулы* са*тау жJйесі — бас*ару объектісі ретінде

Денсаулы� са�тау ж�йесі бас�ару объектісі ретінде белгілі ерек-
шеліктерге ие. Б"л жерде орта ретінде елді� барлы� т"р
ындары, ал 
бас�ару е� негізгі сезімтал �леуметтік �лшемі денсаулы� �атынасында 
ж�зеге асады. �"рамына емханалар, ауруханалар, емдік-диагностика-
лы� орталы�тар, клиникалар, медициналы� о�у орындары мен оларды 
реттеуші мекемелер, министрлік пен департаменттен т"ратын м"ндай 
к�рделі ж�йені де�гейлер мен бас�ару де�гейлеріне б�лместен бас�ару 
�лкен ма�ызды міндет болып табылады.

Денсаулы� са�тау ж�йесіні� �алыптасу ж�не �ызмет ат�ару �рдісін-
де ат�арылатын міндеттер мен �ызметтері бойынша 3 де�гейге б�луге 
болатын ай�ын �"рылым пайда бол
ан.

Бірінші де�гей ●  медицина мен денсаулы� са�тау саласында
ы бас-
�арушылы� �атынастарды �"рылымдайды. Б"л �атынастар �зіндік 
к�сіби п�ндік саланы "йымдастырады — медициналы�-сани-
тарлы�, сауы�тыру технологияларын бас�ару, ж�не б"лар бас�а 
да бас�арушылы� де�гейлер �"ру
а негіз болады. Денсаулы� са�тау 
саласы мекемелеріні� басым б�лігі осы де�гейде �ызмет ат�арады.
Екінші де�гей ●  �о
амда
ы денсаулы� са�тау ж�не медицина сала-
сыны� �ызмет ат�аруында ма�ызды �"�ы�ты� �атынастарды 
бас�ару �атынастарын �амтамасыз етеді. За�дар мекемелер ж�не 
ел т"р
ындары орындауына міндетті болып табылатын медицина-
лы� "йымдарды� �"�ы�ты� нормалармен реттелетін миссиясын 
ай�ындау
а м�мкіндік береді. Б"л де�гей — денсаулы� са�тау са-
ласын бас�ару ж�не мемлекеттік органдарды� �ызметіні� саласы 
болып табылады.
Rшінші де�гей ●  — саяси. Денсаулы� са�тау саласыны� саясаты ден-
саулы� са�тау саласы ж�йесі �олжеткізуге ба
ыт �ой
ан миссия 
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мен ма�сатты аны�тайды. Саясат саласында
ы бас�ару �атынас-
тарыны� міндеті — �о
ам
а �леуметтік с�йкес денсаулы� са�тау 
"йымыны� т�рін іздеу болып табылады. Б"л де�гейде �леуметтік 
ма�ызы бар консенсус�а �ол жеткізу �шін б�кіл �о
амны� �аты-
суы �ажет болып табылады.

Денсаулы� са�тау ж�йесіні� субъектілері арасында
ы �зара �аты-
настарыны� к�рделі сипаты, оларды� географиялы� орналасуы, бас�а 
да салаларды� "йымдарымен ж�не азаматтармен байланыс ж�йесі ден-
саулы� са�тау саласын бас�аруды� ерекшеліктерін аны�тайды.

Денсаулы� са�тау саласын �кімшілік бас�ару біртіндеп барлы� де�-
гейдегі (федералды�, айма�ты�, муниципалды�) денсаулы� са�тау са-
ласыны� біры�
ай саясатын �алыптастыру
а ж�не ж�зеге асыру
а жол 
береді (Денсаулы� са�тау саласын дамытуды� федералды� стратегия-
ларын ж�зеге асыру ж�не оны ж�зеге асыруда РФ-да «барлы� субъ-
ектілерге бірдей» принципіне с�йкес). Денсаулы� са�тау саласында 
стратегиялы� жоспарлау денсаулы� са�тау �ызметтеріні� �ажеттілігін 
�амтамасыз етуге ба
ыттал
ан "за� мерзімді ма�саттарды ай�ындай-
ды. Медициналы� �ызмет к�рсетуге с"ранысты �ана
аттандыру �шін 
не
"рлым тиімді жол (5—10 жыл
а) медициналы�-�леуметтік саланы� 
дамуына болжам жасау болып табылады. Денсаулы� са�тау саласын 
а
ымда
ы уа�ытта (1—3 жыл
а) жоспарлау стратегиялы� жоспарды� 
негізгі міндеттеріне �олжеткізуді, ба�ылау санын ж�не стратегиялы� 
жоспарды ж�зеге асыру н�тижесіне сараптама жасау, сонымен �атар, 
�ажеттілігіне орай т�зету ж�не т.б. аны�тайды. Мысалы, РФ азамат-
тарына тегін медициналы� к�мек к�рсетуді� кепілдіктерін �амтитын 
мемлекеттік ба
дарлама.

Ау�ымды бас�ару стратегиясына тиімділікті арттыру, денсаулы� 
са�тау ж�йесін "йымдастыру ж�не �"рылымдауды жа�сарту, медицина-
лы� кадрларды даярлау ж�не оларды рационалды пайдалану, медици-
налы� технологияларды тиімді �олдану, медициналы� �ызмет к�рсету 
де�гейін жо
арылату, денсаулы� са�тау саласын �аржылы� �амтамасыз 
етуді жа�сарту т.б. енеді.

Денсаулы� са�тау ж�йесін "йымдас�ан т�рде келесі сатыларды� 
жиынты
ы деп �арастыру
а болады.

Денсаулы# са#тау саласын бас#аруды� мемлекеттік мекемелері келесі 
�ызметтерді орнатуы, "йымдастыруы ж�не ба�ылауы �ажет:

денсаулы� са�тау саласы ресурстарын дамыту (медициналы�  ●
кадрлар, медициналы� "йымдар, д�рілік �"ралдарды �ндіру, ме-
дициналы� жабды�тарды �ндіру, оны жеткізу ж�не б�лу, оларды 
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реттеу, 
ылыми медициналы� зерттеулер ж�не алды�
ы �атарлы 
технологияларды енгізу);
медициналы� к�мекпен �амтамасыз ету (�орша
ан ортаны� лас- ●
тануымен к�ресу �ызметі, денсаулы�ты жа�сарту ж�не профи-
лактикасы, біріншілік, екіншілік ж�не �шіншілік медициналы� 
к�мек, �р т�рлі "лт �кілдеріне медициналы� к�мек к�рсету, тар 
мамандан
ан ж�не ведомстволы� медициналы� к�мек, т"р
ын-
дарды медициналы�-санитарлы� ж�не алдын алу іс-шараларына 
тарту);
санитарлы�-эпидемиологиялы� ба�ылау; ●
экономикалы� �олдау тетіктерін дамыту (�аржылы� ресурстарды�  ●
мобилизациясы, денсаулы� са�тау саласына б�лінген а�шалай �"-
ралдарды б�лу, "лтты� экономиканы� �леуметтік ж�не �ндірістік 
салалары арасында
ы �зара �рекеттестікті �йлестіру);
"лтты� денсаулы� са�тау саласыны� �ызметін ба
алау ж�не �й- ●
лестіру (а�паратты� а
ымды �алыптастыру, халы�аралы� серік-
тестік).

Денсаулы# са#тау саласын айма#ты# бас#ару мекемелері. РФ денсау-
лы� са�тау саласын бас�аруды� субъектілері де�гейінде т�мендегілерді 
жасауды ж�не �абылдауды �амтиды:

айма�та денсаулы� са�тау саласын дамытуды� стратегиялы� жос- ●
пары ж�не с�йкесінше ма�сатты ба
дарламалар;
мемлекеттік кепілдіктерді� айма�ты� ба
дарламалары ж�не оны  ●
ж�зеге асыру
а ба
ыттал
ан жоспарлар кешені;
�аржылы� ж�не таби
и ережелер (РФ денсаулы� са�тау саласы- ●
ны� субъектілері ретінде федералды� �дістеме);
медициналы� к�мек к�рсету бойынша денсаулы� са�тау саласы- ●
ны� муниципалды� �"рылымдарыны� а
ымды� жоспарлары;
атал
ан м�селелер РФ-ны� денсаулы� са�тау субъектілеріні� �"- ●
�ы�тарын ке�ейтеді ж�не денсаулы� са�тау саласыны� барлы� 
ж�йелеріні� аса ма�ызды �ызметтерін ж�зеге асыру �рдісіндегі 
жауапкершілікті арттыра т�седі, оларды� �атарына мыналар енеді;
мемлекеттік кепілдемені� айма�ты� ба
дарламасы де�гейінде бар- ●
лы� т"р
ындар
а медициналы� к�мекті� к�рсетілуін �алыптасты-
руды� ж�не �амтамасыз етуді мемлекетті� негізгі міндеттері;
медициналы� к�мек к�рсетуді� стратегиялы� ж�не а
ымда
ы  ●
жоспарлануы;
денсаулы� са�тау мекемелеріні� �ызметін ба
алау мен монито- ●
ринг ж�ргізу.
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Денсаулы# са#тау саласыны� муниципалды бас#ару мекемелері. Муни-
ципалды �"рылымды �алыптастыру де�гейінде:

РФ денсаулы� са�тау саласын дамыту
а ба
ыттал
ан стратегия- ●
лы� жоспарына с�йкес жергілікті жоспар мен ма�сатты ба
дарла-
малары;
мемлекеттік кепілдіктерді �амтитын айма�ты� ба
дарламалар
а  ●
с�йкес муниципалды кепілдіктерді �амтитын жергілікті ба
дарла-
масы;
денсаулы� са�тау саласыны� муниципалды мекемелеріні� даму  ●
жоспарлары;
РФ меншігі болып табылатын мамандандырыл
ан орталы�тар  ●
мен емдеу-алдын алу мекемелеріні� даму жоспарлары.

Медициналы# мекеме де�гейінде оны� а
ымда
ы жоспары жасалады, 
онда �ойыл
ан ма�саттарды ж�зеге асыру м�селелерді шешу ж�не �о-
сымша �"ралдарды енгізу �арастырылады.

Медициналы# мекемелер ($йым) — �здеріні� �леуметтік р�лдеріне 
с�йкес, к�сіби дайынды�ты ай�ындайтын, �леуметтік ж�не этикалы� 
�"ндылы�тармен, емдік-диагностикалы� �лгілер мен нормаларды �ам-
титын, алдын алу ж�не медициналы�-санитарлы� к�мек к�рсететін, 
сонымен �атар санитарлы-эпидемиологиялы� іс-шараларды �ткізетін 
ж�не �о
амды� денсаулы�ты �ор
ау ж�не ны
айтуды �амтамасыз ететін 
медициналы� �ызметкерлерді� бірлестігі.

Медициналы� мекеме — денсаулы� са�тау ж�йесіні� негізгі ма�сат-
�а ба
ыттал
ан �ызметінен туындайтын ж�не осы ма�саттарды ж�зеге 
асыру
а ба
ыттал
ан ай�ын к�рініс беретін ж�йешелерді� жиынты
ы 
болып табылады. Ол функционалды� ж�не "йымдастырушылы� ж�-
йешелерді �амтиды. Функционалды� ж�йешелер — технологиялы� 
�рдісті� мазм"нын, оны� кезе�дерін ж�зеге асырады, ал "йымдастыру-
шылы� ж�йеше — оларды бас�аруды� формасы мен �ызмет ат�аруын 
к�рсетеді.

Технологиялы� ж�йеше б"л �зара �атынасы емдіу-алдын алу �ыз-
меттерді �амтамасыз ететін ресурстар, технологиялар мен "йым-
дарды� жиынты
ын к�рсетеді. Технологиялы� ж�йеше �ызмет ету 
тиімділігі даму сатысымен аны�талады: біріншіден, оларды� �зара 
элементтері, екіншіден, экономикалы� ж�не �леуметтік ж�йеше-
лерді� байланысы.

Медициналы� мекемелерді� �"рылымы "йымдас�ан ж�йе ретінде 
диагностикалы�, емдеу, алдын алу, реабилитациялы� �рдістерді� ж�не 
оларды� б�лімдеріні�, сонымен �атар, стационар, амбулаторлы�-по-
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ликлиникалы�, параклиникалы�, �осал�ы б�лімдерді� ж�не т.б. тех-
нологияларын �амтамасыз ететін ж�йешелерді� жиынты
ы болып 
табылады.

Денсаулы# са#тау ж%йесімен байланысты $йымдар. Мысал ретінде �р 
т�рлі ММС ж�йесі "йымдары арасында
ы байланыстар ар�ылы �арас-
тыру
а болады: ЕПМ, МС@, са�тандырушылар, ММСАФ бір ж�йені 
�"райды, біра� еш�айсысы бірін-бірі бас�армайды. Олар �зара біртекті 
технологиялы� �рдіспен байланыс�ан міндетті медициналы� са�тан-
дыру.

Денсаулы� са�тау саласын бас�ару ж�йесіні� барлы� де�гейлерінде 
не
"рлым ма�ызды р�лге ММС �орлары ие. Федералды� ж�не терри-
ториялы� ММС-ды� �орлары РФ-ны� Денсаулы� са�тау ж�не �леу-
меттік даму министрлігімен ж�не денсаулы� са�тау саласын бас�ару 
органдарымен біріге отырып, территориялы� де�гейде мемлекеттік 
міндеткерлікті� кепілі ретінде �ызмет ат�арады. �сіресе, бас�аруды� 
ма�ызды міндеті — денсаулы� са�тау саласын бас�ару органдарыны� 
ба
ыты мен �рекеттерін "йымдастыруды �амтамасыз ету ж�не ММ-
САФ та денсаулы� са�тау мекемелеріні� желісін, медициналы� к�мек 
к�рсетуді� к�лемін жоспарлау болып табылады. Ол �шін РФ субъектісі 
ММС-
а т�сетін ж"мыспен �амтыл
ан т"р
ындарды� салымын ж�не 
ММС-
а т�сетін ж"мыспен �амтылма
ан т"р
ындар �шін бюджеттік 
салымдарды м�мкіндігінше болатын ММСАФ-та орталы�тандыруды 
ж�не ж"мысшы емес т"р
ындарды� ММСАФ-да �аржыландыру м�л-
шері негізінде �алалар мен �алашы�тар
а б�ліп беруді �амтамасыз 
ететін жан басына ша��анда �аржыландыру за�дылы�тарымен �ам-
тамасыз етеді. �аржыландыру шарттарын те�естіру ма�саты — эко-
номикалы� �лсіз айма�тарда
ы бюджеттік трансферт саясаты ж�не 
денсаулы� са�тау мекемелері желісін �айта �"ру болып табылады. 
Атал
ан тетіктер РФ денсаулы� са�тау саласыны� субъектісі муници-
палды �"рылымдар
а тікелей �сер етеді.

3.5.2 Денсаулы* са*тау саласында(ы бас*арушылы* 

*арым-*атынастарды' ерекшеліктері

Денсаулы� са�тау ж�йесі �алалы�, облысты� (�лке, айма�, аудан) 
масштабта ж�не о
ан енетін ж�йешелерді� арасында белгілі бір бас�а-
рушылы� �арым-�атынастар мен �зара байланыс �алыптас�ан жа
дай-
да 
ана "йымдастырыл
ан �"рылым пайда болады, оларды� элементтері 
болып табылады:
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материалды� техникалы� база — медициналы� мекемелерді� жа- ●
ра�тандырылуы, бейімделуі желілеріні� номенклатурасы;
кадрлы� база — белгілі бір т�жірибесі, �ажетті білімі бар ж"мыс- ●
шыларды� санды� ж�не к�сіптік �"рамы;
"йымдастырыл
ан технология — медициналы� мекемені� �рбір  ●
санатында
ы ж"мысты� �ызметтік реттілігі, онда
ы �ызметкер-
лерді� ж"мыс регламенті;
�аржы технологиясы — �ндірістік �орларды ж�не �ызметкерлерді  ●
е�бек а�ысымен �аржылы� �амтамасыз етуді� механизмі мен 
т�рі.

Денсаулы� са�тау ж�йесі �шін иерархиялы� ба
ынушылы�ты� тура 
�атынасы т�н (жан"ялы� д�рігер — емхана ме�герушісі — бас д�рі-
гер — денсаулы� са�тау "йымыны� бас�ару б�ліміні� ме�герушісі), 
ж�не е�бекті� �ызметтік б�лінуіні� �атынасы (д�рігер мамандар, я
ни, 
хирургтар, гинекологтар ж�не т.б.).

Мекемені� ма�сат�а ба
ыттал
ан �рекеті ж�не �ызметі бас�ару-
ды� �рбір ж�йешесіні� толы� �ызметін ат�аруы ар�ылы орындалады. 
Я
ни, ал
а �ой
ан ма�сат�а жетуді �амтамасыз ететін ж"мыстар кешені 
болып табылады.

Нары#ты# #атынастар ж%йесінде #ызмет ат#аратын емдеу-про-
филактикалы# мекемесіні� басшысыны� іс-�рекеті: �сіресе, т$ра#сыз 
#аржыландыру жа�дайында м%мкін болатын бас#арушылы# шешімдеріне 
%немі сараптама жасап отыру керек болып табылады. Шы�ынны� мини-
малдылы�ы, жа�а #аржы #$ралдарына ауысу, параметрлеріне с�йкес ме-
дициналы# к'мекті� сапасын сипаттайтын материалды#-техникалы# 
ж�не кадрлы# базаны� %йлесімділігі болып табылады Б$лар — емдеу-ал-
дын алу мекемені� басшысыны� денсаулы# са#тау реформасыны� айма-
�ында шешетін ма�ызды м�селелеріні� тізімі.

Денсаулы� са�тау саласында
ы негізгі бас�арушылы� �арым- �аты-
настарды� негізгі ерекшеліктерін �арастырамыз.

Салыстырмалы функционалды# автономдылы#. Денсаулы� са�тау 
ж�йесі — біры�
ай т"тас, біра� �рбір "йымдастырыл
ан ж�йеше са-
лыстырмалы функционалды� автономдылы
ымен сипатталады. Оны� 
�рекеті ай�ындалады: емдіу-алдын алу (хирургиялы�, терапиялы�, ин-
фекциялы� ж�не т.б.), 
ылыми-зерттеушілік, бас�арушылы� (эконо-
мика, жоспарлау, есеп, сараптама ж�не т.б.).

Барлы� ж�йешелерді� �леуметтік ба�дарлануы. Барлы� ж�йеше-
лерді� �ызмет етудегі ма�саты — тек экономикалы� жа
ынан 
ана 
емес, сонымен �атар, �леуметтік-гигиеналы� м�дделермен де ты
ыз 
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байланысты: жалпыхалы�ты�, "жымды�, топты�, жеке, сонды�тан 
ж�йе ше�беріндегі немесе медициналы� мекемедегі кез келген транс-
формация б�рінен б"рын �леуметтік �рдіс болып табылады. �атынас-
тарды� трансформация �рдісіне т"р
ындар т"тастай �амтылады, е�бек 
"жымыны� м�шелері, осы "жымдарды� �кімшілігі, мемлекеттік �"-
рылымдар, т.б. Экономикалы� де�гейде м�дделерді� �а�ты
ысы мен 
келісімі ірі �кімшілік ж�не шаруашылы� �"рылымдарда, сонымен 
�атар, жекелеген �нерк�сіптерді� к�лемінде болады. Сонымен бірге, 
медициналы� мекеме ше�берінде басшы мен ж�не �ызметкерлерді� 
м�ддесі енеді. Басшыны� негізгі м�ддесі медициналы� мекемені� ж"-
мысыны� тиімділігін арттырумен байланысты. �ызметкер мен на�ты 
ж"мысшы �з м�ддесін емдеу-алдын алу мекемесін ж"мыс орны мен 
мен табыс к�зі ретінде байланыстырады, я
ни, заманауи жа
дайда олар 
�здері ж"мыс істеп ж�рген медициналы� мекеме к�рсететін медицина-
лы� к�мекті� к�лемі мен тиімділігіне, сапасына т�уелді болуымен бай-
ланыстырады.

Ж%йені� элементтеріні� дамушы ы#тимал сипаты. Емдеу-алдын 
алу �ызмет ы�тимал ж�йе болып табылады. Емдік-алдын алу �ыз-
метті� н�тижелері мен к�лемі демографиялы� жа
дай
а, �о
амда
ы 
эпидемиологиялы� ж�не �леуметтік-экономикалы� жа
дай
а елеулі 
�сер етеді. Б"л кейбір мекемелерді� �ызмет етуін то�татуына, кейбі-
реулеріні� трансформациялануына немесе жа�асыны� пайда болуы-
на �келеді.

Институттарды� 'зара �рекеттесуіні� жекешеленуі. Денсаулы� 
са�тау �"рылымында к�птеген мекемелер мен "йымдар ж"мыс істейді. 
Біра� осы институттарды� �зара �рекеттесуі �рбір нау�ас�а байла-
нысты жеке сипат�а ие болады: на�ты д�рігер на�ты бір нау�аспен 
�арым-�атынас�а т�седі. Ал медицинада бас�а салалар
а �ара
анда, 
�ызметкерлер �"рамына айры�ша жо
ары адамгершілік-этикалы� та-
лап �ойылады (Гиппократ анты).

Денсаулы� са�тау саласыны� орталы�сыздандырылуы медицина-
лы� �ызметті ж�не айма�ты� ерекшеліктерге байланысты �орларды 
о�тайлы етіп б�луді� тиімді �дісін "сынады. Біра� �р т�рлі де�гейлі 
бюджеттерді� �р�айсысына б�лу �иын
а со
ады, б"л т"р
ындар
а ме-
дициналы� к�мек к�рсетуді �аржыландыруды� рационалды� ж�йесін 
"йымдастыруды� шарты болып табылады. Осыдан емдеу-профилак-
тикалы� мекемелері ж�йесіні� (муниципалды�, ведомстволы�, маман-
дан
ан ж�не т.б.) жекелеген �алалар мен аудандарда �ызметтеріні� те� 
еместігі к�рінеді.
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Денсаулы� са�тау ж�йесін бас�аруды орталы�сыздандыру ж�не 
фрагментациясы т"р
ындарды� барлы� топтарына кепілді медицина-
лы� к�мек минимумын �амтамасыз ету м�мкіншілігін шектейді. Ме-
дициналы� к�мек к�рсету ж�не денсаулы� са�тау �ызметтеріні� жеке 
де�гейлері арасында �зара �рекеттесуіні� �лсіреу тенденциясы бай�а-
лады. Бас�ару-"йымдастыру трансформациясыны� �серіні� тиімсіздігі 
н�тижесінде �р т�рлі айма� т"р
ындары тиісті медициналы� к�мекті 
ала алмауыны� артуы ж�не ресурстарды пайдалану тиімділігіні� т�-
мендеуі бай�алады1. Н�тижесінде �ызмет ат�арушы емдеу-профилак-
тикалы� мекемелеріні� желілері т"р
ындарды� на�ты �ажеттіліктеріне 
ж�не ресурстарды рационалды �олдану талаптарына с�йкестілігі т�-
мендей береді.

Сонымен �атар, медициналы� "йымдастыру ж�йесіні� ма�ызды �а-

идасы — медициналы� к�мек к�рсетуді� кезе�ділігі �ауіпті жа
дайда 
т"р. Денсаулы� са�тау ж�йесі жеке бір айма�та �"рылуы м�мкін емес 
екені белгілі. �орларды не
"рлым жо
ары тиімділікте пайдалану де�-
гейіне жету �шін ЕПМ желісін д"рыс рационализациялау �ажет ж�не 
ол мекемелерді� �рбір де�гейіні� ж�не т�ріні� �ызметтері д"рыс б�лі-
нуі �ажет. Бай�а
анымыздай, орталы�тан бас�ару мен �аржыланды-
руды� б"л т�рі а
ымда
ы де�гейге �ара
анда аса жо
ары де�гей болып 
табылады. Б"л жа
дайда медицина �леуметтануыны� ма�ызды ма�са-
ты — айма�ты� медициналы� к�мек к�рсету мен �кімшілік ж�йелерді 
б�луде о�тайлы т�сілдерді �зірлеу болып табылады.

Жауапкершілік ж�не оны� т�рлері. �рбір бас�арушылы� шешім тек 
�ана экономикалы� ма�ыздылы��а 
ана ие емес, сонымен �атар, руха-
ни �"ндылы�тар
а да ие, себебі, �оластында
ыларды�, �ріптестерді�, 
жо
арыда
ы басшылы�ты�, �ызметтік серіктестестерді� де м�ддесі б"л 
�абылдан
ан бас�арушылы� шешімде �амтылады. Денсаулы� са�тау 
саласында бас�арушылы� де�гейге байланысты жауапкершілікті� мы-
надай т�рлері болады.

+$#ы#ты# жауапкершілік ●  — мемлекет �абылда
ан за�дарды� ж�не 
денсаулы� са�тау саласын мемлекеттік реттеуге ба
ыттал
ан нор-
маларды� орындалуын �ада
алау.

1 Адекватты емес жоспарлауды� негізінде �те жиі бір айма� �зіні� к�рші аума
ы жедел 
жеткіліксіздікті сезінген кездегі �ажетсіз к�штерді иемденуге м�жб�р болатын жа
дай 
туындайды. Муниципальды денсаулы� са�тау мекемелерімен �абылданатын шешімдер 
жиі аума�ты денсаулы� са�тау ж�йесінде рационалды емес болады. К�рші аума�тарды� 
ЕПМ-сі "за� т"рып �алатын (нау�астарды� жо�ты
ы, �ажетті технология немесе с�йкес 
квалификациялы кадрларды� жеткіліксіздігі) импортты �ымбат емдік-диагностикалы� 
�"рал-жабды�тарды иемденеді. 
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�"�ы�ты� негізде за�дар мен ережелерді �ата� орындайтын, біра� 
�зіні� �леуметтік жоспарында жауапсыз �рекет ар�ылы ай�ындалса, 
ол мекеме жауапкершілікке тартылады.

Азаматты# жауапкершілік ●  — т"л
аны� м�ліктік тиімсіз за�
а �ай-
шы белгілі бір за� б"зушылы
ы бол
ан кездегі жауапкершілік.
Т�ртіптік жауапкершілік  ● — е�бек т�ртібін б"з
ан т"л
алар
а �ол-
данылатын т�ртіпке ша�ыру �рекеттеріні� т�рі (ескерту, с�гіс, т�-
мен жала�ылы ж"мыс�а 3 ай
а ауыстыру ж�не т.б.).
Материалды# жауапкершілік  ● — егер �ызмет істеп ж�рген ж"мыс 
орынына оны� кін�сінен матариалды� шы
ын келтірсе ж"мысшы 
м�ліктік шы
ынны� орынын толтыру
а міндетті.
+ылмысты# жауапкершілік  ● — �ылмыс жаса
ан т"л
а �ылмысты� 
нормалар
а с�йкес жауап�а тартылу
а міндетті. Жаза т�рі сот 
шешімімен аны�талады.
=кімшілік жауапкершілік  ● — б"л азаматты� жауапкершілікті� мін-
детіні� бір формасы ретінде ж�не �ызметті ат�арушыларды� мем-
лекеттік ж�не �о
амды� т�ртіп б"зушылы�, мемлекеттік меншікті 
�ор
ауда, бас�ару саласында азаматтарды� �"�ы�тары мен бос-
танды�тарын б"зу жатады.

Бас�аруда тек �кімшілік нормалар 
ана �олданылмайды, сонымен 
�атар, азаматты�, е�бек, �аржылы�, �ылмысты� ж�не таби
атты �ор-

ау �"�ы�тары да �олданылады.

Бас�арушылы� ы�пал за�дары. Бас�ару теориясында ма�ызды 
"
ым — бас�ару ж�йесі болып табылады, оны� ше�берінде бас�арушы-
лы� ы�пал немесе оны� н�тижелері �алыптасады, ж�зеге асады ж�не 
�абылданады.

Атал
ан ы�палды �алыптастыратын ж�не ж�зеге асыратын элемент-
тер бас�арушы ж�йе немесе бас�ару субъектісі ретінде �арастырылады. 
Бас#ару субьектісі ретінде "йымдастыруда бас�ару аппаратын �"рай-
тын адамдар тобы, сонымен �атар, органикалы� бірлікті �"райтын 
элементтер — басшы, оны� т"л
асы — биологиялы�, психологиялы�, 
�леуметтік кешендерді� ж�йесі �арастырылады. Бас�ару субъектісіні� 
ы�палына "шырайтын ж�не н�тижесі к�рініс беретін элементтер бас-
�ару объектісі немесе бас�арылушы ж�йеше болып аны�талады.

Бас�арылушы ж�йеше жо
ары деп саналады, себебі, онда жа
дай-
лар
а сараптама жасау, ма�сат пен міндеттер кешенін �"ру, шешу �діс-
терін жасау, со�
ы н�тижелерге болжам жасау ж�не т.б. �рдістер ж�зеге 
асырылады. Бас�ару субъектісіні� негізгі міндеті — объект на�тылы 
м�мкіндігін сала отырып �ызмет ат�аруы �шін барлы� жа
дайды жасау 
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болып табылады. Бас�арылушы ж�йеше б"л жа
дайда тек �згерістерге 
бейімделе отырып �з �ызметін ат�арады.

СЫРТ,Ы ОРТА

БАС,АРУ 
СУБЪЕКТІСІ

БАС,АРУ 
ОБЪЕКТІСІ

ТУРА 
БАЙЛАНЫС

КЕРІ 
БАЙЛАНЫС

5-сурет. Бас�ару іс-�рекетіні� сызба-�лгісі

Сырт�ы орта бас�аруды� субъектісі мен объектісіні� м�дделеріне 
�сер ете алады. Бас�ару ж�йесіні� элементтері арасында тура немесе 
кері байланыстар орнауы м�мкін. Тура байланыс бас�ару субъектісіні� 
ма�сат�а жетуіне ба
ытталатын бас�арушылы� �рекеттерді� жиынты-

ы болып табылады. Кері байланыс бас�ару объектісіні� ж�не сырт-
�ы ортаны� жа
дайы туралы м�лімет береді, тура байланыстан т�скен 
фактілер мен сапа туралы м�ліметтерді тіркейді, �ойыл
ан ма�саттар
а 
жету туралы а�параттарды �айтарады.

Бас�ару �рдісі �ашанда �згермелі жа
дайда, кейде топты белгісіздік 
сипатында болуы м�мкін. Сонды�тан бас�ару алда
ы �ой
ан ма�сат-
ты� орындалуы барысын �збелі ба�ылауды ж�не есеп ж�ргізіп отыруды 
�ажет етеді.

Денсаулы� са�тау �ызметіні� сапасы жо
ары болуы кері байланыс-
ты "йымдастырумен іске асырылады.

Ж"мыс орындалу н�тижелігі бойынша басшы на�ты м�ліметтерді 
бас�ару �рдісін осы
ан "�сас келесі ба
дарламаларды іске асыру, я
ни, 
�орша
ан ортамен байланысты екенін �абылдауда пайдалануы.
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Ж"мыс орындалу барысында �андай д�лел-д�йектерді�, ынталан-
дыру шараларыны� н�тижелі екендігін аны�тау.

Жоспарлау
а �ажетті "�сас ж"мыстарды алда
ы уа�ытта ат�ару 
"сыныл
ан жа
дайда, �орытынды басшы
а а�паратты "йымдастыру
а 
м�мкіндік береді. На�ты алын
ан н�тиже мен талап ететін н�тижені са-
лыстыру ар�ылы басшыны� жоспарды� �аншалы�ты д�л жасалатын-
ды
ын барау
а м�мкіндік болады.

М"ны� �зі сонымен �оса пайда бол
ан м�селелер туралы а�парат 
алу
а, с�йтіп болаша�та м"ндай кедергі келтіретін жа
дайлардан �"-
тылу �шін жа�а жоспар жасау
а ы�пал етеді. Тиімділікке жету �шін 
жауапкершілікті� жалпы басымдылы
ы болуы тиіс.

Кез келген бас�ару міндетті т�рде �ш т�рлі ма�сат �ояды: ма�сат-
міндет — басшыны� м�ддесін к�здейтін ма�саттар, бас�ару ма�сатта-
ры, "йымдастыру ма�саттары; ма�сат-шарттар, ж"мысшыны� немесе 
ба
ынушыны� м�ддесін к�здейтін ма�саттар; ма�сат-�"ралдар, олар 
біреуді� екіншіге ба
ынуын �амтамасыз етеді, бас�ару объектісі мен 
субъектісі арасында
ы т�сіністікті �амтамасыз етеді.

�леуметтік ж�йелер ж"мысшыны� немесе ба
ынушыны� �з басшы-
сымен бірдей �рекет субъектісі болып табылуы ар�ылы ма�ызды бо-
лып табылады. Оларда басшылары сия�ты м�дде, �ажеттілікті сезінеді, 
жа
дай
а сараптама, болжам жасайды ж�не �рекетті ж�зеге асырады.

3.5.3. Бас*ару шешімдеріні' Jлгілері

Бас�арушылы� шешім — бас�ару �рекетіні� ма�ызды кезе�і болып 
табылады. Бас�арушылы� шешім — шешім �абылдау ортасы д�режесі-
не байланысты �згеріп отырады. �абылдан
ан шешімді ж�зеге асыру 
�рдісі оны� орындалуын ба�ылаумен ты
ыз байланысты �абылдан
ан 
шешімдер н�тижесінде т�зетулер енгізу �ажеттілігі туындайды, ол кезде 
жа�а шешімдер �абылдау �ажет болады. Барлы� бас�арушылы� �рекет 
шешімдерді даярлау, оларды ж�зеге асыру, ба�ылау ж�не жа�а жа
дай-
ларда жа�а шешім даярлау жиынты
ынан т"рады.

Бас�арушылы� шешімдер жа
дайды� к�рделілігіне ж�не оны жа-
сауда менеджерлерді� шы
армашылы� �лесіне байланысты 3 де�гейге 
б�лінеді.

Кері тартпалы##а негiзделген шешім ●  — тексеруден �ткен меха-
низмге ж�не бар �рекеттер ба
дарламасына с�йкес �абылданады.
С$рыптал�ан ж�не бейімделген шешім  ● — б"л де�гейде бастамалар 
мен �ызметтер еркіндігі шектеулі к�лемде к�рініс береді.
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Мысалы, альтернативаны ба�алауда ж�не тиімдісін та�дау барысын-
да с$рыптал�ан ж�не бейімделген шешімдер #осымша немесе тосын ке-
дергілер мен #иынды#тар туындауыны� алдын алады.

Инновациялы# шешімдер  ● — о�и
аларды� к�рделілігімен ж�не то-
сынды
ымен байланысты. Б"л жа�а мазм"н
а ие тосын шешімдер 
�абылдау �ажеттілігін тудырады.

Бас�арушылы� шешімдерді даярлау �рдісі бірнеше кезе�дерден 
�теді. Соларды� бірнешеуіне то�талса�.

М�селені� #ойылуы — (ма�сат�а жету �дістерін, шешімдерді ба
алау 
шарттарын аны�тау, факторларды, шарттарды, шектеулерді ай�ындау, 
альтернативалар
а сараптама жасау). Бірінші кезе�де негізінен логика-
лы� �"ралдарды т�рлі �дістер ар�ылы �олдану ж�зеге асырылады (са-
раптама, синтез, салыстыру, индукция, дедукция, к�шірмесі, на�тылау, 
абстрактілеу) ж�не интуиция �олданылады. Міндетті �"растыру ж�не 
бекіту �шін мына с"ра�тар бойынша жауаптарды на�тылап алу �ажет: 
міндетті �ою себептері, міндетті� �андай т�рге жататынды
ы ж�не оны 
шешу уа�ытыны� ты
ызды
ы; жа
дай
а �сер етуші факторлар, жа
дай-
ды� мекеме ж"мысына �сері; міндеттерді орындау н�тижесінде �ол 
жеткізілуге тиісті ма�саттар 1.

+абылдан�ан шешімні� тиімділігін аны#тау шарттарын та�дау. �а-
былдан
ан шешімні� тиімділігін ба
алау шарттары санды� мазм"н
а ие 
болуы тиіс, сонымен �атар, шешімні� н�тижелерін толы� сипаттауы 
ж�не на�ты �рі �арапайым болуы тиіс. Тиімділікті аны�тау шартын д"-
рыс та�дау — ол міндетті д"рыс аны�тауды� ма�ызды б�лігі, себебі, 
шартты� �зі к�бінесе міндетті шешу жолыны� ба
ытын аны�тау
а 
м�мкіндік береді.

Д"рыс ж�не на�ты �"растырыл
ан міндеттерді� мазм"нында �а-
лыптас�ан жа
дайды� толы� сипаттамасы, сонымен �атар, шешім �а-
былдау
а �сер еткен факторлар аны� �амтылуы тиіс; міндеттерді шешу 
�орлары; міндеттерді шешу талаптары (аны�ты�, т�уекел, белгісіздік) 
ж�не т.б.; мекеме немесе оны� жеке �"рылымы �шін шешуші м�се-
лені� ма�ыздылы
ы; міндетті орындау мерзімі; міндетті шешуге ба-

ыттал
ан альтернативаны та�дау барысында
ы санды� ж�не сапалы� 
шектеулер; шешімні� тиімділігін ба
алауда
ы на�ты шарттар (санды� 
ж�не сапалы�).

1 Міндетті �ою себептері ішкі немесе сырт�ы болуы м�мкін. Жекелей �арастыр
анда ал
а 
�ойыл
ан нормадан ауыт�у, кемшіліктер, тактикалы� ж�не стратегиялы� шешімдер �а-
былдау �ажеттілігі, нары�ты� �згерістер ж�не оны� дамуына болжам жасау �ажеттілігі 
болуы м�мкін. 
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Тиімділікті аны�тау
а ба
ыттал
ан к�птеген сапалы� шарттар бар, 
олар
а ж"мысшыларды� сапалы� �"рамы, басшыны� беделі, тауарды� 
сапасы, т.б. енеді. Б"рыс та�дал
ан шарт �ате �орытындылар жасау
а, 
ж"мысты� нашар "йымдасуына �келуі м�мкін, сонды�тан мына "сы-
ныстарды ескеру �ажет: шарт ретінде бір немесе бірнеше к�рсеткіш бо-
луы м�мкін (жеке талаптар жалпы ж�йелік талаптармен с�йкес болуы 
тиіс); шарт ретінде тек максималды немесе минималды к�рсеткіштер 
м�ні 
ана емес, сонымен �атар, тиімділігін жо
арылату ай�ын немесе 
ай�ын емес, немесе белгілі бір �иынды�тармен байланысты м�мкіндік 
шекарасы; егер шарттар жеткілікті к�п болса, онда оларды топтастыру 
�ажет ж�не не
"рлым ма�ызды топтан негізгі шартты та�дап алу �ажет.

М�селелерді шешуде евристикалы� �дістерді пайдалану �имыл-�ре-
кетті� логикалы� бірізділігін тексеруге, барлы� м�мкін болатын фактор-
ларды аны�тау м�селелік жа
даяттарды� ерекшелігін аны�тауда ма�ызы 
зор. Б"дан кейін н"с�алар тиімділік шарттары бойынша салыстыры-
лып, е� �здігі та�далынады. Жа
даяттар бірнеше факторларды� кешенді 
�сері н�тижесінде болуы ж�не не
"рлым к�рделене т�суі м�мкін. Бір-
неше факторлар �сер еткенде жа
даяттар б"рын
ыдан да к�рделі болуы 
м�мкін. Сонды�тан �рбір м�мкін болатын кездейсо� факторды� ж�не 
�леуметтік салдарларды� �рбір фактормен жанасуын ескеру �ажет.

Басшы #ызметіні� тиімділігін ба�алау. Ж�ргізілген сауалнамалар �о-
рытындысы бойынша басшылы� �ызметіні� тиімділігін ба
алау шарты 
ретінде �ызметкерлер басшы �абылда
ан шешімні� н�тижелері мен 
салдарларын айтады. Б"л жерде жауапкершілікті� к�лемі шешімні� 
н�тижелеріне тура пропорционал. Оны� ішінде жеке психология-
лы� (адамны� жеке уайымы); �леуметтік-психологиялы� (�абылда
ан 
шешімге "жымны� жауабы); адамгершілік-педагогикалы� (�абылдан-

ан шешімні� т�рбиелік м�ні); "йымдастырушылы� (бас�ару ж�не 
�ндірісті� �"рылымыны� �згерістеріні� �зара байланысы); экономи-
калы� (тап�ан табыс немесе шы��ан шы
ын).

Бас�арушылы� шешімді та�дау, бір жа
ынан, істі м�ддеге байла-
нысты жо
арыдан б"йырумен байланысты, екінші жа
ынан, �олас-
тында ж"мыс істейтін адамдарды� пікірімен с�йкес келу керек немесе 
мекемені� �"рамына орынбасарлар, б�лім жетекшілері, бас мамандар 
ж�не т.б. енетін «ми орталы
ымен» с�йкес келуі керек. �абылдан-

ан шешім бойынша басшыны� адамгершілік жауапкершілігі барлы� 
�ызметкерлерді� пікірімен санасу ар�ылы бекітумен аны�талады (ма-
мандар, "жымды� ж�не "жымды� органдар). М"ндай шешім на�ты 
м�селе жайлы жалпы ой тудыру
а м�мкіндік береді, ма�сат�а жетуде 
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ж�не ж�й елік т"р
ыда ж�зеге асыруда �зара к�мекті �алыптастырады, 
іскерлік белсенділікті к�шейтеді, ж"мысшыларды� біліктілігін артты-
рады ж�не ынталандырады. Сонымен �атар, ж"мысшыларды� бас�ару 
�рдісіне �атысты орта� м�дделілік, ма�ыздылы
ын сезіну ж�не �зіне 
тікелей �атысы бар екендігін сезінуге т�рбиелеу. Б"л оларды� к�з ал-
дында беделін к�тереді, �абылдан
ан шешімдерді орындауда "жымды 
жауапкершілікті субъективті сезінуін к�рделендіреді т�седі.

3.6. МЕДИЦИНАЛЫ� МЕКЕМЕЛЕРДІ БАС�АРУ

3.6.1. Медициналы* мекемелер — 4леуметтік Dйымдар 

ретінде

=леуметтік $йымдар дегеніміз — белгілі бір ма�саттар
а жету �шін 
ж�не ма�сатты, �"�ы�ты�, экономикалы�, м�дениеттік �зара �рекет-
тестік ар�ылы �зара біріккен адамдар тобыны� т"ра�ты ж�не берік 
�"рылымы. @йымдар �леуметтанулы� зерттеулерді� негізгі объекті-
леріні� бірі болып табылады, себебі, индивидтар (жеке т"л
алар) �мір 
бойы "йым �"рамына кіреді ж�не онымен �арым-�атынаста болады. 
@йымдар стихиялы т�рде пайда болатын топтардан мынадай белгілері-
мен ерекшеленеді:

жеке м�ше "йымнан кеткенімен, "йым са�талып, �з ж"мысын  ●
жал
астыра береді, я
ни, оны� тарихы бар, "йым тарихы жеке т"л-

аларды� "йымда м�шелікте болуынан "за
ыра� бола алады;
"йымда
ы �ызметкерлерді� ж"мыстарын ба
ыттап отыратын "йым  ●
ма�саттарын ай�ындайтын арнайы мекемелік �"жаттары бар;
"йымда
ы м�шелерді� ж"мысын реттеп отыру �шін (арнайы)  ●
шешім �абылдау ж�не оны іске асыру �шін арнайы т�ртіп �абыл-
дан
ан;
"йымны� м�шелері арасында ресми р�лдер мен міндеттерді б�лу  ●
т�н. @йымны� ресми ж�не ресми емес �ырлары болады.

�леуметтік "йымдар
а негізгі бірлік ретінде жеке индивид емес, 
оны� р�лі ма�ызды, сонды�тан �леуметтік "йымды коммуникация 
т�сілдері (жолдары) ар�ылы бір ж�йеге біріккен р�лдер жиынты
ымен 
аны�тайды. Сонымен �атар, �леуметтік "йым — б"л ма�сатты� топтар, 
я
ни, белгілі бір реттелген жолмен к�зделген ма�саттар
а жету �шін 
біріккен адамдар тобы.

Медициналы� мекеме �"рылымында �леуметтік "йым ретінде б�л-
шектерді ж�не �ызметтерді �арастыру
а болады: "йымдастырушылы� 
�"рылым ж�не р�лдерді б�лу; �ызметкер, к�сіби ж�не �леуметтік-пси-
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хологиялы� �арым-�атынастар; инфра�"рылымдар (�"рал-жабды�тар, 
коммуникациялар); н"с�аулы� ж�не нормативті �"жаттар жиынты
ы 
(оларды �олдану туралы н"с�аулы�тар, б"йры�тар, нормалар ж�не ере-
желер); бас�ару ж�йесі.

Lйымды# #$рылым ж�не оны� #ызметтерін б'лу. @йым негізі ретінде 
"йымды� �"рылымды ж�не б�лімшелер арасында
ы �ызметтерді б�ліп 
карастыру болып табылады. �рбір �ызметкер �зінін р�ліне (міндетіне) 
с�йкес (мысалы, бас д�рігер, мейірбике, кадрлар б�ліміні� басты
ы, 
т.б.) лауазымды� н"с�аулы�та на�ты жазыл
ан міндеттерді ат�ара-
ды. @йымда
ы �ызметкерлер ат�ару
а тиісті �ызметтер мен міндеттер 
�ызметтік н"с�аулы�та жазып к�рсетілген. Осындай бас�ару ж�йесі 
�кімшілдік немесе бюрократиялы# деп аталады. Топты�-�кімшілік бас-
�ару �дісіні� м�ні — онда бас�ару аппараты �ызметкерлерді� �зін "с-
тау туралы арнайы сызбасын (жоспарын) �леуметтік ж�йені� барлы� 
элементтеріне та�уымен айры�шаланады.

Демократиялы# бас#ару �леуметтік ж�йені� сол немесе бас�а �"-
рылымдарыны�, топтарды�, индивидтерді� �леуметтік белсенділігін 
бас�ару �шін пайдаланады. Б"л ке� спектрлі ж�йеде тура ж�не кері 
байланыстарды� �"рылуымен �амтамасыз етіледі. Ол ба
ыну иерархия-
сымен �атынаста тек тікелей 
ана емес, сонымен �атар, орта� м�дделер 
негізінде к�лдене� ба
ытта да ж�реді. Бас�аша с�збен айт�анда, бас�а-
ру ж�йесі мекемелер билігіні� барлы� �"рылымдарыны� конструктивті 
�ріптестігіні� тетіктерін к�рсетеді. Бас�ару т�ртібі �зін-�зі ба�ылау
а, 
адамдарды� азаматты� есеюіне негізделеді. М"ны� барлы
ы демокра-
тиялы� �дістерді не
"рлым тиімді етеді1.

+ызметкер, к�сіби ж�не �леуметтік-психологиялы# #арым-#атынас-
тар. �ызметкерлер "йымды� ж�йені� негізгі іргетасы болып табылады. 
Зияткерлік, темперамент, жа�ынды� пен антипатиялар на�ты т"л
аны� 
�зіні� �ызметтерін ат�ару
а аны� септігін тигізеді. Егер т"л
а иерар-
хияны� шы�ында орын алатын болса, "йымды� ж�йеде оны� психоэ-

1 Отанды� бас�ару �леуметтануында "за� уа�ыт бойы �кімшілік-топты� ж�не бас�аруды� 
демократиялы� т�сілдері �арама-�айшылы�та т"рды. М"нымен �атар, т�жірибе негізінде 
негізгі м�селе сол немесе бас�а бас�ару �леуметіндегі технологияларды берілген т�сілдерді 
�ызметтендіру тиімділігі салаларын зерттеу ж�нінде болуы тиіс. Б"л байланыста бас�ару 
туралы �арапайымдан
ан ойлардан таза �кімшілік те ж�не таза демократиялы� ма
ынада 
да кері �айту ж�не б"л т�сінікті оны� �зін-�зі дамыту ж�не �зін-�зі реттеу тетіктерін ескере 
отырып, барлы� к�рделілігін �арастыру �ажет. «Бас�ару» терминіні� �зі ке� ма
ынада "
ы-
нылуы тиіс: б"л жо
арыдан еріктік шешімдерді беру емес, �зін-�зі реттеу ж�йесіні� таби
и 
�рдістеріні� тірегі. Rзін-�зі реттеуді� ж�не жалпы реттеуді� тепе-те�дігін са�тау — демок-
ратиялы� бас�аруды� жалпы ж�йесіні� е� ма�ыздысы боп табылады. 
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моционалды �асиеттері ерекше к�рінеді, �сіресе, �"рылымда т�мендеуі 
кезінде �лсірейді. 

Инфра#$рылым. @йымды� ж�йелерді� технологиялы� �рдістерінде 
�олданылатын техникалы� �"ралдарды� барлы
ыны� �олдану н"с�ау-
лы
ы бар. Олар �ызметкерді� шешім �абылдау �рдісін же�ілдетуі неме-
се �иындатуы м�мкін.

Н"с�аулы�ты� ж�не нормативтік �"жаттар. @йымішілік �рдістер 
бас�аруда �зіне б"йры�тар, "сыныстар, шешім �абылдау ж�не �арым- 
�атынастарды �йлестіре отырып �осады. Б"л �рдістер "йымны� іс-�ре-
кетін бас�аруды� негізгі обьектісі. �олданылатын технологияны �немі 
ба�ылауда "стап, жа�а элементтер енгізе отырып, оны� д�режесін 
жетілдіруді �амтамасыз ету �ажет.

Бас#ару ж%йесі. @йымны� �ызмет ету тиімділігін арттыра т�су �шін 
ерекше ма�ызды м�селе — оны� бас�ару ж�йесіні� д"рыс жол
а �ойы-
луы болып табылады, я
ни, оны �"райтын (адамдарды� жауапкершілігі) 
к�сіби де�гейде бас�арушылы� �ызметпен айналысатын адамдарды� 
жауапкершіліктігі, оларды� орта� ма�саттар мен миссияны ай�ын к�ре 
алуы ж�не "йым іс-�рекетіні� тиімділігін �амтамасыз ету жолдары бо-
лып табылады. М�шелері бір-бірімен жа�ын, ресми жоспарды орындау 
барысында �зара жауапкершілік �атынас ж�не конструктивті серік-
тестік �алыптас�ан ж�не бейресми де�гейде �зара сенімге негізделген 
д"рыс та�дал
ан ж�не �"рыл
ан топ "йымны� тиімді ж"мысыны� ма-
�ызды факторы болып табылады.

�рбір �леуметтік "йымны� (�зіні�) бірнеше де�гейлер мен кезе�-
дерден т"ратын бір-бірінен сапалы айры�шаланатын �зіндік �мірлік 
циклы болады.

Бірінші кезе� — "йымны� пайда болуы. Б"л кезе�де жар
ы жасалады, 
міндеттер аны�талады, �ызметтер мен р�лдер б�лінеді, іс-�рекеттер 
т�ртібі, т�ртіп, р�міздер �"рылады, к�шбасшылар мен бас�арушылар 
айры�шалана бастайды.

Екінші кезе� — тиімділік кезе�і, б"л кезе�де "йымны� іс-�рекеті 
белгіленген міндеттер мен ма�саттар
а толы
ымен �ол жеткізіп, еш 
одан �рі тиімді жетілдіріле т�седі. Б"л кезе�де �зара �рекеттесу инсти-
туттары мен стилі �алыптасады.

Rшінші кезе� — "йымны� инструменталдану кезе�і. Rзара �атынас 
институттары мен ережелері іс-�рекеттерді реттеуші �"рал болудан 
�алып, �зіндік ма�сат�а айналады. К�птеген адамдарды �зіне ба
ын-
дыр
ан ережелер адамдарды� шектен тыс "�ыптылы� пен реттілікке 
�здіксіз "мтылысынан м�мкін болатын за� б"зушылы�тар, келе�сіздік-
тер, с�йкессіздіктер, ж"мыстан �алу, а�ау, а�параттарды сырт�а шы-
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ару, т.б. м�селелерді� алдын алу м�ддесінен туындайды. @йымды 
н"с�аулы�тар, ережелер жаулап алады, н�тижесінде �ар�ынды �а
аз 
айналымы ж�не бюрократия �алыптасады.

Со��ы кезе� — "йымны� "йымдасу де�гейіні� б"зылу кезе�і, б"нда 
"йым ма�сат�а жетуден т�уелсіз стандарттал
ан іс-�рекеттерге жету �"-
ралына айналады. Адамдарды� �рекеттеріні� ма�саты "йымны� �ыз-
меттік міндеттерін шешуге емес, т�ртіп пен саясатты ж�зеге асыру
а 
ба
ыттал
ан ережелер мен н"с�аулы�тарды орындау
а ба
ытталады.

Медициналы� мекемелерді� �мір с�ру т"ра�тылы
ын �амтамасыз ету 
�шін оны� басшылары мекемені� �мірлік циклды� екінші фазасында 
болуын �ада
алауы �ажет. Ал, �шінші кезе�ге �арай ауысу белгісі бай-
�алса дереу мекемені жа�арту
а ба
ыттал
ан іc-шаралар �абылдау �а-
жет.

Ендеше $йымны� #ызметтік ма#сатты $йымдастыру т%рін не�$рлым 
толы# сипаттайтын жалпы�а бірдей #абылдан�ан %лгілеріні� жіктелуін 
#арастырайы#.

Rлгі «$йым–машина». Б$л $йым к'п де�гейлі �кімшілік-ма#сатты#  ●
иерархияны� т$л�асыз механизмді т%ріне негізделген, м%шелері ара-
сында�ы 'зара #атынастар ж%йелері, байланыстар #$рылымы ар-
#ылы #алыптас#ан #$рылым ретінде сипатталады. Б$л жа�дайда 
ма#сатты функционалды# 'зара �рекеттер басымды�ы бай#алады.
Lйымны� «таби�и» %лгісі. Таби�и жолмен пайда болатын б$л $йым- ●
дар 'з за�дары бойынша дамиды. Олар сырт#ы ж�не ішкі ы#палдар-
�а жауап бере отырып 'зін-'зі реттеу м%мкіндігіне ие. Егер $йымда 
ма#саттан бас тарту орын алса, б$л теріс к'рсеткіш болып санал-
майды, себебі, таби�и $йым белгілі бір аны#талма�ан шарттар бо-
йынша #ызмет етеді.
Lйымны� «#ауымды#» %лгісі. Б$л %лгіге с�йкес $йымда негізгі рет- ●
теуші — топта #абылдан�ан ережелер болып табылады. Б$л жа�-
дайда т$л�аралы# #атынастар�а, $йымны� жекелеген м%шелері 
арасында�ы #атынастар�а, 'зара жа#ын #атынастар�а ж�не ор-
та# м%дделерге айры#ша назар аударылады.
=леуметтік-техникалы# %лгі. Lйым #$рылымында ма�ызды болып  ●
топішілік байланыстар�а 'ндірісті� технологиялы# %рдісіні� тигі-
зетін �сері ма�ызды болады.
Интеракционистік %лгі. Б$л %лгідегі ерекше к'�іл аударатын жа�- ●
дай — $йым м%шелеріні� болаша#тан к%тетін н�тижелері мен ма-
�ызды #$ндылы#тары оларды� #алыптас#ан жа�дай туралы пікірлер, 
$йым м%шелеріні� бір-бірімен 'зара �рекеттесуі болып табылады.
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Институционалды# %лгі. Lйымны� #ызметі ат#аруы мен #$рылымы  ●
институттарды� �серімен #алыптасады — д�ст%рлер, ережелер, 
ойын ережелері, олар $йым #ызметіні� сырт#ы ж�не ішкі ортасында 
#алыптасады.
Шиеленістік %лгі. Lйымны� ішкі ж�не сырт#ы #ызмет ат#аруы ба- ●
рысында 'зара #арама-#арсы ма#саттар мен м%дделерді� #алыпта-
суы жа�дайы. Олар т$л�алы#, топты#, $йымды# шиеленістер деп 
б'лінеді.

На�ыз $йымда атал�ан %лгілерді� бірнешеуі болуы м%мкін, біра# біреуі 
басымды# танытуы м%мкін. Lйымды#-ма#сатты# ба�ытталу т%рін $йым 
басшылы�ынан ж�не #атарда�ы #ызметкерлерден с$рау ж%ргізу барысын-
да аны#тау�а болады.

�леуметтік с"раулар ж�ргізу н�тижелеріне с�йенетін болса�, бюд-
жеттік ж�не коммерциялы� медицина мекемелері сырт�ы орта
а бейім-
делушілігі ар�ылы айры�шаланады.

Бюджеттік мекемелерге ма�сатты "йымдастыру �ызмет ат�аруды� 
консервативтік, беріктігі т�мен механикалы� т�рі т�н; на�ты ай�ын-
дал
ан, стандарттал
ан міндеттер; �згерістерге �арсылы� білдіру; "йым-
дастыру де�гейінде иерархиялы� билік; иерархиялы� ба�ылау ж�йесі; 
коммуникацияны� �міршіл т�рі (жо
арыдан т�менге �арай шешім �а-
былдау), басшылы� �абылда
ан шешім, б"йры
ы, �аулылар мазм"нды 
коммуникациямен ерекшеленеді.

Коммерциялы� мекемелерге серпінді �"рылымды "йымдастыру — 
ма�сатты� �ызмет ат�аруды� технологиялы� т�рі т�н; динамика, �ата� 
ай�ындалма
ан міндеттер; �зін-�зі ба�ылау мен �ріптестері ар�ылы 
ба�ылау; коммуникацияны� к�пба
ыттылы
ы (вертикалды, горизон-
талды, диагоналды). Билік білім мен т�жірибеге негізделген. Комму-
никациялар мазм"нын а�параттар пен ке�естер �"райды.

�арастырыл
ан �рбір т�рді� �зіндік ерекшелігі бар ж�не �орша
ан 
ортада
ы �згерістерге байланысты аны�талып �олданылады.

3.6.2. Бас*ару ж4не к�шбасшылы*. 

�йымдастыру Jрдістеріндегі басшыны' р�лі

Медицина мекемелерін бас�ару �рекетіні� м�нін �леуметтік ба
-
дарлау �шін ж�не оны� тиімділігін арттыра т�су �шін медициналы� 
мекемелерді бас�ару м�селелерін медицина �леуметтануы к�з�арасы 
бойынша �арастырамыз.

Lжымны� �леуметтік $йымдастырылуын #алыптастыру ж�не да-
мыту. Б"л �рдісте адамдарды� �арым-�атынасы �леуметтік ж�йеге 
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айналады, ол жо
ары д�режеге к�теріледі немесе керісінше "жымны� 
�леуметтік кемелденуі, бірлігі мен т"ра�тылы� де�гейі де т�мендейді. 
Атал
ан �рдісті� ба
ыттылы
ы мен �ар�ындылы
ы ("жымны� "йымда-
су де�гейі, кемелденуі, бірлігі жо
арылайды немесе т�мендейді, жылдам 
немесе баяу ж�зеге асады ж�не т.б.) ма�сатты ба
ыттал
ан �рекеттер-
ге т�уелді, �леуметтік бас�аруды� �ызметі с�йкес келетін ба
ытты� 
мазм"нына байланысты.

Lжымны� �леуметтік #$рылымыны� дамуы. Я
ни, осы "жымны� 
�"рамына кіретін топтарды� �леуметтік бейнесі мен оларды� �за-
ра �арым-�атынастарын жетілдіре т�су болып табылады. @жымны� 
�леуметтік ж�не к�сіби �"рылымы �ндірістік ж�не экономикалы� 
шарттар
а байланысты �ата� �"рылады: �ызмет ету саласы, меншік 
т�рі, салалы� ж�не технологиялы� ерекшеліктері, материалды� ж�не 
�ндірістік база. Медициналы� мекемелерде е�бек сипаты, медицина-
лы� к�мек к�рсетудегі к�сіби ж�не біліктілік д�режесіне байланысты 
е�бекті� к�пт�рлілігі немесе б�лінісі болады, б"л к�сіби ж�не �леу-
меттік топтарды� �"рылуына ы�пал етеді. Со
ан байланысты �леу-
меттік бас�ару осы топтарды� �зара �рекеттесуіні� институционалды� 
жа�тарына �згерістер енгізуге ба
ытталуы тиіс.

=леуметтік институттарды� #ызметтеріні� мазм$нын #$ру, дамы-
ту ж�не 'згерту — б"лар медициналы� мекемелерді� �ызмет ат�аруы 
�шін �те �ажет ал
ышарттар болып табылады. Е�бек "жымына т�н 
ма�ызды "йымдастырушылы� ж�не функционалды� институттарды� 
�алыптасуы �"�ы�ты� нормалар мен "йымдас�ан т�жірибе ар�ылы 
аны�талады. Алайда �леуметтік �зара �рекеттер институттарды� �ыз-
мет ат�ару механизміні� �згеру м�мкіндіктері на�ты медициналы� 
мекемелер "жымдарында са�талынып отырады. Б"л �ата� ережелерге 
негізделмеген, біра� негізгі технологиялы� �рдісті� тиімділігін арттыру 
�шін �р т�рлі �"рылымдарды �"руда �ажетті м�мкіндік болып табыла-
ды. Мсыалы, белгілі бір тексеру топтары, сапаны �амтамасыз етуге ба-

ыттал
ан консилиумдар, медициналы�-экономикалы� стандарттарды 
сараптау ба
алары, емдеу хаттамалары ж�не т.б. �арастырылып отыр-

ан �ызмет т�рлері �леуметтік �зара �рекет институттары "жымы �а-
лыптасуына ай�ын �сер етеді.

+ызметкерлерді� #ызыгушылы#тарын #амтамасыз ету. Бас�ару 
�ызметі �немі адамдарды оларды� �ажеттілігінен пайда болатын ма�-
сатына емес, олар ж"мыс істейтін медициналы�-�леуметтік ж�йені� 
ма�сатына жетуге ба
ыттап отырады. Денсаулы� са�тау ж�йесіні� 
нары�ты� �атынастар
а бейімделу �рдісі барлы� медициналы� меке-
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мелерді� �ызметкерлеріні� т�пкілікті м�дделерін �оз
айды, сонды�-
тан нары�ты� экономикалы� �атынастарды� �алыптасу жа
дайында 
денсаулы� са�тау саласын бас�аруда медициналы� ж�не �кімшілік 
�ызметкерлерді� м�ддесін �амтамасыз ететін ж�не �ор
айтын �ызмет 
�алыптасуы тиіс. Бас�ару �леуметтануында медициналы� мекеме-
лерді� �ызметкерлеріні� м�ддесіні� мынадай ж�йелерін аны�тайды: 
е�бекті �ор
ау, медициналы� �ызметкерлерді� ж"мыс жасауына �а-
жетті жа
дайларды же�ілдету ж�не жа�сарту; медициналы� �ызмет-
керлерді� денсаулы
ын �ор
ауды �амтамасыз ету; �леуметтік жа
дай 
�згерістеріне адамдарды� тиімді т�рде бейімделуін �амтамасыз ету; 
медициналы� мекемелерді� �леуметтік �"рылымы мен инфра�"ры-
лымын дамыту; медициналы� мекемелерді� ж"мыстарын бас�ару 
�рдісіне д�рігерлерді� ж�не бас�а да медициналы� �ызметкерлерді� 
�атысуын �алыптастыру ж�не жетілдіре т�су; �ызметкерлерді� к�сі-
би д�режесін к�теруді �амтамасыз ету; "жымды� бірлікті �амтамасыз 
ететін институционалды� �рекетті "йымдастыру; е�бек, �леуметтік-
саяси, �ндірістік, шы
армашылы� ж�не т.б. �о
амды� белсенділік 
т�рлерін дамыту; �ызметкерлерді� бойында инновациялар
а тартым-
дылы�ты �алыптастыру, инновациялы� даярлы� пен инновациялы� 
ба
дарды дамыту.

=леуметтік-психологиялы# с�йкестікті #амтамасыз ету — б"л �рбір 
"жымны� ж�не �ызметкерлерді� жеке ерекшеліктеріне байланысты. 
Бас�ару �рдісінде �сіресе, ма�ызды м�селе т�рлі д�режелі бас�арушы-
ларды� кадрларды іріктеу ж�не та
айындау болып табылады. Б"л д�ре-
жедегі �ызметкерлерді� тек �ана к�сіби біліктілігі 
ана емес, сонымен 
�атар, �леуметтік-психологиялы� талаптар да ескеріледі.

Сонымен, �леуметтік ж�не адамгершілік де�гейі жо�ары ша�ын топ#а 
ережелерді са#тамайтын ж$мысшыны #осса, онда б$л жа�дай $жым�а еш 
зиянсыз ж�не атал�ан ж$мысшы�а тиімді болып табылады. Ал керісінше, 
#алыптасу де�гейі т'мен $жым болса, онда о�ан ережелерге толы# ба�ы-
натын ж�не талаптар�а сай маманды енгізсе, жа�дай одан сайын ушы-
�уы м%мкін.

Lжымны� �леуметтік #$рылымыны� ж%йешесінде прогрессивті 'з-
герістерді #амтамасыз ету. @жымны� демографиялы� �"рылымыны� 
немесе белгілі бір б�лімшесіні� �артаю тенденциясы бай�алса, дереу 
жас ж�не т�жірибелі кадрлармен с�йкестілігін �амтамасыз ету керек 
немесе �ызметкерлер санын жас мамандар ар�ылы толы�тыру �ажет.

Мысалы, кез келген бас#ару ж%йесі жо�ары д�режеде орындаушылы# 
т�ртіпті талап етеді. Сонымен #атар, егер медициналы# мекемені� бас 
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д�рігері жо�ары д�режеде орындаушылы# т�ртіпті к%шейтуге ба�ыт-
тал�ан шараларды ж%зеге асырса, онда басшы б$л шаралар д�рігерлерді�, 
орта #ызметкерлерді� ж�не #ызмет к'рсетуші #ызметкерлерді� м%ддесі 
мен #ажеттіліктеріне негізделген болса �ана $жымды бас#ару #$ралы 
ретінде не�$рлым тиімді болатынын т%сіне білуі тиіс.

Барлы� де�гейдегі медициналы� мекемелер �шін бас�аруды� тиімді 
механизмі т"р
ындар
а медициналы�-санитарлы� ж�не профилакти-
калы� к�мек к�рсету ж�не "йымдастыру, медициналы� мекемелерді 
аккредитациялау, д�рігер мамандарды лицензиялау ж�не медициналы� 
�ызмет к�рсетуді� к�лемі мен сапасын реттеу сия�ты барлы� медици-
налы� мекемелерді� �ызметтеріні� ведомстволы� салааралы� стан-
дарттары ж�йесін жасау ж�не енгізу болып табылады.

Ынталандыруды� нары#ты# механизмдерін енгізу. Материалды� 
ж�не рухани ынталандыру т�рлерін �олдануды �йренбей, �леуметтік 
�рдістерді бас�ару
а болмайды. �леуметтік �рдісті� б"л объективті 
�ажеттілігін ынталандыру принципі сипаттайды. К�птеген ынталан-
дыруы� нары�та� механизмдері экономикалы� �атынастар
а �сер 
етеді, е�бек �німділігін, д"рыс ж�не шы
армашылы� е�бекті, т�ртіпті, 
біліктілікті к�теруге �ызы
ушылы�ты оятуды жо
арылатады. Денсау-
лы� са�тау саласын бас�ару органдары �леуметтік серіктестікті� �лгісін 
бас�аруда келесі шарттар бойынша �алыптастырады:

келісс�здер барысында екі жа�ты� те�дігі ж�не ж"мысшылар мен  ●
к�сіпкерлерді� �"�ы
ын шектеуге жол берілмеуі тиіс;
келісс�здер барысында келісімге келу �дістері мен т�сілдеріні� ба- ●
сымды
ы �алыптасуы;
келісімдерді орындауды� міндеттілігі; ●
�арым-�атынастар жасау барысында
ы сенім мен �зара  ●
сенімділік;
�ріптестік барысында ке�ес беруді т"ра�ты т�рде �ткізу; ●
алын
ан міндеттемелер �шін жауапкершілік. ●

@жымды� келісімшартты� �рбір келесі де�гейі немесе келісімі 
не
"рлым жо
ары д�режедегі келісімшарттарын т�мендете алмайды 
ж�не �ызметкерлер �шін алды�
ыларымен салыстыр
анда, не
"рлым 
тиімділігімен айры�шалануы тиіс.

�леуметтік бас�аруды� тиімді стратегияларын, тетіктерін ж�не 
�"ралдарын жасауда т�рлі модельдеуді�, болжам жасауды�, медици-
налы�-�леуметтік зерттеулерді� ма�ызы зор болып табылады. Олар 
"жымда
ы к�рделілігі мен жіктелуі �р т�рлі �леуметтік �рдістерді ашу
а 
к�мектеседі, бас�арушы органдар мен менеджерлерге на�ты а�парат-
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тар береді, сол ар�ылы �рбір бас�ару ж�йесіні� тиімділігін ба
алау
а 
м�мкіндік береді.

3.6.3. �ызметкерлерді бас*ару

�ызметкерлерді бас�ару �азіргі заман
ы �леуметтік менеджментті� 
негізгі ба
ыттарыны� бірі болып табылады. �леуметтік зерттеулер ба-
рысында менеджерлерді� ж"мыс уа�ытыны� 80%-ы �ызметкерлерді 
бас�ару туралы м�селелерге ж"мсалатыны аны�талды.

Кадрлы# саясат. Кадрлы� саясат деп кадрлармен ж"мысты� мазм"ны 
мен басты ба
ыттарын аны�тайтын, бас�ару саласына с�йкес шешуші 
объектілері (шекаралы� ж�не �ндірістік ж�йелер, "йымдар, "жымдар 
ж�не т.б.) болып табылатын ма�саттар мен басымды�тар, принциптер, 
негізгі �лгілер, ба
дарламалар мен к�з�арастарды� жиынты
ын т�сіну 
керек.

Кез келген "йымда (немесе мемлекеттік саясатта) негізгі �"ндылы� 
пен басты �ор ретінде адам мен оны� �"�ы
ын, бостанды
ы екендігін 
мойындау, ал кадрлы� ж"мысты� басты ма�саты — кадрлы� потен-
циалды к�бейту мен тиімді пайдалану кез келген "йымны� кадрлы� 
саясатын аны�тайтын негізгі ал
ышарт болып табылады. Медициналы� 
мекемені� кадрлы� менеджментіні� негізгі �ызметі — бас д�рігерді�, 
б�лім басшыларыны� ж�не �ызметтер басшылы
ыны� кадрлы� саяса-
тын жасап шы
ару мен ж�зеге асыру болып табылады.

Кадрлы# ж$мыс. Медициналы� мекемелерде �ызметкерлерді бас�а-
ру — �зіне т�н шарттары, �ызметтері, тетіктері мен кадрлы �ызмет ету 
�дістері бар �здігінен �ызмет ететін ж�йе болып табылады. Б"л — ме-
дицина �ызметкерлерін та�дау мен кадрлармен �амтамасыз ететін ішкі 
ж�йешелерді� (медицина саласында кадрларды� к�сіби дайынды
ын 
жетілдіру, к�сіби �рлеу, білімін дамыту, медицина саласында
ы �рекет-
терді нормативтік-�"�ы�ты�, 
ылыми-�дістемелік, а�паратты� ж�не 
�аржылай �амтамасыз ету) �зара �рекеттесуі болып табылады. Rкініш-
ке �арай, б�гінгі та�да медициналы� мекемелерді� �ызметкерлеріні� 
ж"мысын ба
алау ж�йесі (стандарты) жасалма
ан1.

Кадрлармен ж"мысты� на�ты объектілері барлы� "йымдарды� (ме-
кемелерді�) �рекет етуші мамандары мен жетекшілеріні� кадрлары, со-
1 К�птеген елдерде �ызметкерлерді бас�ару фирма ж"мысыны� аса ма�ызды ба
ыты болып 
табылады. Б"л ж"мыс к�птеген елдерде жо
ары де�гейде �аржыландырылады. Шетелдік 
т�жірибе бойынша �ызметкерлерді бас�аруда мекеме басшысы к�птеген басымды�тар
а 
ие, ол акционерлік �о
амны� м�шесі болып табылады, фирма саясатына белсенді �сер ете 
алады. �ызметкерлерді бас�ару �ызметі мамандарды жина�тау
а негізделеді ж�не ж"мыс-
ты� тиімділігіне �сер етеді. 
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нымен �атар, осы сапада е�бек ететін (белгілі бір лауазымды т"л
аны� 
орнын басатын �міткерлер, �з бетімен ізденушілер) т"л
алар; кадрлар-
мен ж"мыс технологияларыны� жеке компоненттері (ба
дарлау, о�ыту, 
іріктеу, ба
алау, лауазым
а та
айындау ж�не т.б.).

Кадрлармен ж"мыс мынадай �ызметтерге жіктеледі: кадрлар
а де-
ген с"раныстарды жоспарлау ж�не болжау, ж"мыс�а жалдау; ж"мыс 
орындары мен е�бек �рдістерін талдау; к�сіби о�ыту, �айта даярлау, 
біліктілігін жо
арылату; кіріс пен жала�ыны реттеу; �ызметкерлерге 
т�рлі же�ілдіктер, к�мек ж�не т.б. арты�шылы�тар "сыну (денсаулы-

ын �ор
ау, �ауіпсіз е�бек жа
дайы ж�не т.б.); �ызметкерлерді «тиімді» 
�олдануды� ж�йесін �"ру ж�не пайдалану: лауазымды жоспарлау, �ыз-
метте жо
арылау, ротация, бас�а �ызметке ауыстыру ж�не ж"мыстан 
шы
ару; �ызметкерлерді� ж"мысын ба
алауды� тиімді ж�йесін �"ру 
ж�не �олдану.

Медициналы# мекемелердегі #ызметкерлерді� ж$мысын ба�алау. �ыз-
меткерлерді бас�ару �рдісін с�йкесінше �ызметкерлерді� ж"мыс, жеке 
ж�не к�сіби �абілетін ба
алап алмай т"рып (�ызметкерлерді жоспар-
лау, іріктеу, бейімдеу, е�бекті ынталандыру, �абілеттерін дамыту, е�бек 
алмасуы ж�не мансап, "жымды біріктіру, �ызметкерлерді босату ж�не 
т.б.) ж�зеге асыру м�мкін емес.

�ар�ынды �згермелі экономикалы� жа
дайда медицина мекеме-
лерінде �ызметкерлері санын о�тайландыру, медициналы� к�мек к�р-
сетуге �ажетті технологияларды жетілдіру, с�йкесінше, ж"мыс ж�ргізу 
технологиясын �згерту �ажеттілігін тудырады, ал е�бек нары
ында
ы 
жа
дай медициналы� ж�не бас�арушы �ызметкерлеріні� ж"мысын 
ба
алауды� жа�а �дістерін �ажет ететін ж"мыс�а �міткерлерді та�дау 
м�мкіндігін ту
ызады.

�ызметкерлерді бас�ару т�жірибесінде ба
а беру �рдісін жеке т"л-

алар да, �леуметтік топтар да ж�зеге асырады. Ба
алауды� негізгі 
субъектілері ретінде бас�арушылар �арастырылады, себебі, оларды� 
�ызметтеріне б�лімшелер немесе мекемелерді� жалпы �ызметін "йым-
дастыру кіреді, ал �ызметкерлерді бас�ару �абілетіне ие болу ж�не бас-
�ару �дістерін білу к�сіби е� ма�ызды �асиет болып табылады.

�ызметкерлерді� н�тижесін ба
алауды� субъектілері ретінде бас-
шы, �ріптестер, ба
ыныштылар болып табылады.

Денсаулы# са#тау ж%йесінде $жымды# субъектілерді ба�алау #олданы-
лады, ол ба�алауды� объектісі туралы $жымды# к'з#арас #алыптасты-
ратын органдар мен мекемелер арнайы $йымдастыратын ба�алау болып 
табылады. Олар�а #ызметкерлерді іріктеу тобы, аттестаттау комис-
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сияларын, #ызметкерлерді бас#ару #ызметтерін, жо�ары бас#арушы ор-
гандар (денсаулы# са#тау саласын бас#ару органдары) жат#ызу�а болады. 
Б$л субъектілер ба�алау %рдісіне кешенді ба�а беруге, жасау�а, 'ткізуге, 
бас#ару�а ж�не т%зетуге м%мкіндік береді. Со��ы уа#ытта осындай субъ-
ектілерді� #ажеттілігі артуда. Біра# $жымды# органдар �детте #ыз-
меткерлерді� #ызметін тар ма#сатты $жымды# ба�алау�а алып келеді 
(сыйа#ыларды б'лу #орлары, #ызметкерлерді іріктеу, даярлау, аттеста-
циялау ж�не т.б.) ж�не уа#ыт пен #аражатты� к'п м'лшерін #ажет 
етеді. Lжымды# ба�алау субъектілеріні� ж$мысыны� тиімділігі #аты-
сушыларды� м$#ият та�далып алуынан ж�не оларды� ж$мысын аны#-
тайтын #$жаттарды� сапасына т�уелді. Біріншісі — ба�алауды� д$рыс 
сапасын #амтамасыз етеді, ал екіншісі — #ызметкерлерді� ж$мысын ба-
�алау %рдісі кезіндегі шиеленістерді� алдын алады.

Медициналы� �ызметкерді� ж"мысын ба
алау �шін сарапшылар 
мынадай ал
ышарттар бойынша та�дап алынады: біліктілігі, а�парат-
тандырылуы, �немшілдігі. Медициналы� �ызметкерді� ж"мысын ба
а-
лау ж�йесіне �ойылатын ма�ызды ал
ышарт — оны ж�йелі т�рде �ткізу 
м�мкіндігі болып табылады.

Б$л ал�ышартты� ма�ыздылы�ы — назар�а тек #ана со��ы кездегі 
о#и�алар �ана алынады. Басшы объективті т%рде #ызметкерді� со��ы 
кезе�дегі жетістіктеріне назар аударады, себебі, осы к%нгі тапсырма-
лар аса ма�ызды, ал б$рыныра# жасал�ан іс-�рекеттерді� ма�ыздылы�ы 
т'мендейді. Осындай жа�дайда о� ба�алар $мытылады, ал теріс ба�алар 
�деттегідей к'пке дейін есте са#талуы м%мкін.

@жымды бас�аруды� �діс-т�сілдерін �леуметтік зерттеулер н�ти-
жесі к�рсеткендей, табысты менеджерлер �ызметкерлерді бас�ару
а ба-

ыттал
ан шешімдерді �абылдау кезінде ж"мыс уа�ытында жіберілген 
�ателер, ж"мыс т�ртібіні� б"зылуы ж�не т.б. сия�ты сипаттамалар �л-
кен р�л ат�арады, біра� оларды �ызметкерлерді� сапасын ба
алауды� 
сенімді а�параты ретінде �абылдау
а болмайды. Медициналы� меке-
мені� �ызметкерлеріні� ж"мысын ба
алау �шін сарапшыларды сырт-
тан ша�ыру
а болады (рекрутингтік фирмалар, �ызметкерлерді ба
алау 
орталы�тары, консалтингтік мекемелер).

Медициналы# мекемелердегі шиеленістер. Медицина �леуметтануы 
�шін шиеленістерді екі ба
ытта зерттеу ма�ызды.

Біріншіден, денсаулы� са�тау саласында
ы реформалар таусылмай-
тын �леуметтік �а�ты
ыстарды тудырады. Осы шиеленістерді� таби
а-
тын зерттеу денсаулы� са�тау ж�йесіні� �ызметіне т�зетулер енгізуге 
м�мкіндік береді.
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Екіншіден, денсаулы� са�тау саласында д�ст�рлі бюрократиялы� 
мекемелермен �атар жа�а нары�ты� �"рылымдар пайда болды. Rз ке-
зегінде б"л �р т�рлі шиеленістік жа
дайларды тудырады, оларды т�сін-
бей жеке �"рылымды� элементтерін ж�не денсаулы� са�тау ж�йесін 
т"тастай табысты бас�ару м�мкін емес.

Заманауи медициналы� мекемелер �леуметтік шиеленістерді� т"тас 
табын тудырады. Оларды� ма�ыздысы — ма�сатты болжау шиеленісі. 
Бюджеттік медициналы� мекеме — �з �ызметін �ата� ережелер, н"с�ау-
лы�тар, нормалар ж�не т�ртіпті� са�талуына негіздейтін инструмен-
талды "йым. Мекемені� алдында кера
ар ж�не тіпті �зара с�йкеспейтін 
ма�саттар туында
ан кезде шиеленіс пайда болады.

Медициналы# мекеме алдында сапалы тегін медициналы# к'мек ж�не 
а#ылы медициналы# #ызмет к'рсету міндеттері #ойыл�ан, біра# сонымен 
#атар, #аржылы# ж�не материалды# ресурстар елеулі м'лшерде #ыс#ар-
тыл�ан ж�не медициналы# к'мек к'рсету тарифтері т'мендетілген. +ор 
бар кезде белгілі бір уа#ыт к'лемінде #ойыл�ан міндеттерді орындау�а 
болады, біра# #ор сар#ыл�ан кезде ба�ыттарды� �р#айсысыны� жылжуы 
тек #ана бас#аларды� шы�ыны ар#ылы м%мкін болады. Осы міндеттерді 
орындау жауапкершілігі к'птеген адамдар�а ж�не б'лімшелерге ж%ктел-
гендіктен ма#саттарды� кере�арлы�ы мамандандырыл�ан ж$мысшы топ-
тарыны� шиеленістік #арым-#атынасына алып барады, #ызметтерді� 
б$зылу сипаты #алыптасады1.

+азіргі жа�дайда #ызметтеріні� ма#саттарын 'здері та�дайтын 
жеке медициналы# мекемелер уа#ыт 'ткен сайын к'бейе т%суде, я�ни, 
олар ма#сат к'здеу субъектілеріне айналады. =леуметтік жоспарда б$н-
дай мекемелер одан �рі шиеленісшіл. Б$ндай белгілер т�н мекемені� іштей 
шиеленіске бейімділігіні� себебі — олар адамдарды� жеке �рекеттері-
не, я�ни, жекелеген индивидтерді� субъектілік бастауларына баса назар 
аударады. Табыс табу ма#саты бойынша �леуметтік �ріптес ретінде 
#ызметкерге талаптарды� барлы�ы #ойылады, ал шын м�нінде #ызмет-
кер шексіз жалдамалы ж$мысшы к%ші ретінде �ана #алады. =леуметтік 
демагогия астарында к�сіпкерлер ж$мыс к%ніні� $за#ты�ы туралы, ден-

1 �ызметкерлерді� ж"мысын б"лай ба
алау �ызметкерлерді ынталандыруды� заманауи 
психологиялы� т�ріне с�йкес келмейді. Марапаттаулар жазалау
а �ара
анда не
"рлым 
тиімді болып келеді, біра� с�тсіздіктер мен �ателіктер к�сіби дамуда табыс сия�ты ма�ыз-
ды р�л ат�арады. Осылайша �ткен негативті ба
алар �азіргі уа�ытта
ы �ызметкерді� к�сі-
би потенциалына сай емес. Б"ндай жа
дайларды� алдын алу �шін �ызметкерлерді ба
алау-
ды� мониторингтік принципін �олдану �ажет, н�тижелері ж�йелі т�рде арнайы �"жатта 
к�рінеді, б"л �"жат «Ж"мысшыны� мансапты� т�л�"жаты» деп аталады. Атал
ан ба
алар 
кешенінде жоспарлан
ан іс-шараларды� ж�зеге асуын ба�ылау
а болады. Мансап т�л�"-
жаты осы мекемеде ж"мыс ат�ар
ан уа�ыт бойы ж"мысшымен бірге болады. 
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саулы# пен е�бекті са#тау, демалыстарды #амтамасыз ету т.б. тура-
лы за�дарды б$зады. Н�тижесінде �леуметтік шиеленіс меншік иелеріні� 
ма#саттары арасында, $йымны� бас#арушылары арасында ж�не негізгісі 
$жым #ызметкерлері арасында пайда болады.

Медициналы�-�леуметтік с"рауларды� н�тижелері бойынша, шие-
леністерді ту
ызатын ж�не дамытатын факторларды ба
алауда ЕПМ-
ні� бас�арушылары мен д�рігерлерді� арасында �лкен айырмашылы� 
бар.
5-кесте. ЕПМ д�рігерлері мен басшыларыны� �зара �рекеттесу ара�атына-
сын ба
алау

(а�тыыстара 
себепші болатын 

жайттар

Баалар �лшемі (�зара �рекеттесу 
ара�атынасы) (%) 

Т%ра�ты Т%ра�сыз Дадарысты
Жетекші Д�рігер Жетекші Д�рігер Жетекші Д�рігер

Экономикалы� 23 9 12 27 65 64
�кімшілік-
бас�арулы�

94 83 6 12  — 5

�леуметтік-
психологиялы�

87 12 7 35 6 53

ЕПМ басшылары мен д�рігерлеріні� �зара �арым-�атынастарын 
ба
алау экономикалы� ж�не �кімшілік-бас�арушылы� факторлары-
ны� �сер етуі туралы �орытынды шы
ару
а м�мкіндік береді. Олар-
ды� айырмашылы
ы — экономикалы� факторлар жа
дайды �згертуді� 
ма�ызды �"ралы ретінде �абылданады, ал �кімшілік-бас�арушылы� 
шынды� — а�и�ат.

Барлы� факторлар бойынша жалпы ба
алау н�тижесі мынандай 
(басшылар/д�рігерлер): т"ра�ты ара�атынас — 68/34,5%; т"ра�ты емес 
ара�атынас — 8,4/24,7%; да
дарысты� ара�атынастар — 23,6/40,8%. 
Басшыларды� шынайы т�жірибесі �ызметкерді� іс-�рекетіні� �леу-
меттік-психологиялы� себептерімен байланысы аз сия�ты, себебі, 
�а�ты
ысты� �арым-�атынастар т"л
аны� "жымды �абылдауыны� 
психикалы� ерекшеліктеріне негізделген.

Медициналы� мекемені� "жымында �алыптас�ан да
дарысты� жа
-
дай �леуметтік, жеке ж�не іскерлік �а�ты
ыстарды тудырады, оларды� 
реттеуден г�рі алдын алу �лде�айда же�іл, сонды�тан басшы т�рлі �а�-
ты
ыстарды� алдын алуды� �діс-т�сілдерін білу керек.

Ж"мыс�а �ойылатын талаптарды т�сіндіру (н�тижелерді� де�- ●
гейі, а�паратты "сыну ж�не �абылдау, �кілеттіліктеріні� ж�йесі, 
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жауапкершілік д�режесі; ережелер мен талаптар на�ты аны�талуы 
�ажет).
@йымдастыру ж�не біріктіру механизмдері (топтар ж�йесі). ●
Кешенді "йымдастырушылы� ма�саттар (мысалы, медициналы�  ●
к�мек к�рсету сапасы ж�йесіні� стандарттарын жасау).
Сыйа�ы ж�йесіні� �"рылымы (ал
ыстар, сыйа�ылар, мойындау  ●
немесе �ызметінде жо
арылату, жеке адамды немесе топты �депсіз 
�ылы�тары �шін жауапкершілікке тарту).

Адамдарды мінез-#$лы#тарында�ы ерекшеліктер — #а#ты�ыс тудыра-
тын негізгі факторларды� бірі. К'п жа�дайда олар #а#ты�ысты� шынайы 
себептерін жасырады. =рине, т$л�аны� жеке ерекшеліктері #а#ты�ыс-
ты� туындауында р'л ат#арады, �сіресе, егер олар аны# бай#алса, біра# 
негізгісі — адам�а #атысты жайттар. На#ты #а#ты�ысты жа�даймен 
кезіккенде басшы �рдайым 'зіні� жеке енжар $станымы #аншалы#ты 
#арама-#айшылы#ты� тура немесе жанама себепке айналатынына есеп 
бере бермейді. Lжымны� $йымдас#ан ж$мысы #ызметкерлерді� арасында 
жа�ымды ж�не #олайлы ара#атынастарыны� кепілі бола алады.

ІІІ Б�лім бойынша Dсынылатын 4дебиеттер

Негізгі:

1. Китушин В.Г. Основы теории управления. Конспект лекций. — 
Новосибирск, 1996.

2. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник. — 
М., 2000.

3. Пригожин А.И. Современная социология организаций. — М., 1995.
4. Решетников А.В. Социология медицины. — М., 2002.
5. Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг. — М., 

2003.
6. Розанова В.А. Психология управления. — М., 1997.

�осымша:

1. Алексич М.Т. Социология и менеджмент. — М., 1995.
2. Удальцова М.В. Социология управления: учебное пособие. — Но-

восибирск, 1998.
3. Десслер Г. Управление персоналом: пер с англ. — М., 1997.
4. Егоров А.И., Смирнова Е.Р. Основы социологии организаций. — 

Саратов, 1997.
5. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент: учебное 

пособие. — М., 1995.
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6. Лебедев П.Н. Социология управления. — Л., 1982.
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с 

англ. — М., 1992.
8. Современное управление: энциклопедический справочник. — 

В 2 т. — М., 1997.
9. Социальное управление: словарь / Под ред. И.М. Слепенкова, 

В.И. Добренькова. — М., 1994.
10. Социология организаций: словарь-справочник. — М., 1996.
11. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. — М., 1999.
12. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. — 

М., 2000.
13. Управление персоналом в условиях социальной рыночной эко-

номики / Под науч. ред. Р. Марра, Г. Шмидта. — М., 1997.
14. Шадрин И.П. Подготовка и принятие управленческого реше-

ния. — М., 1970.
15. Шаленко В.Н. Конфликты в трудовых коллективах. — М., 1992.
16. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. — М., 

1998.
17. Янг С. Системное управление организацией. — М., 1972.

Рефераттар та*ырыптары

1. Денсаулы� са�тау саласында
ы �леуметтік болжамдарды� негізгі 
принциптері.

2. Денсаулы� са�тау саласында
ы бас�арушылы� ара�атынастарды 
жетілдіру �дісі.

3. Денсаулы� са�тау саласын бас�аруда
ы к�рделі жа
дайлар. К�р-
делі жа
дайларда альтернативаны та�дау ж�не рационалды та�дау м�-
селелері.

4. Денсаулы� са�тау саласында
ы менеджерді� �леуметтік-психоло-
гиялы� мінездемесі.

5. Емдеу-алдын алу мекемелеріндегі "йымдастыру м�дениеті.
6. Медицина �ызметкерлерін та�дауда
ы заманауи �дістер.
7. Медицина �ызметкерлерін �леуметтік-психологиялы� �амтама-

сыз етудегі менеджерді� р�лі.

Тексеруге арнал(ан сDра*тар мен тапсырмалар

1. Денсаулы� са�тау саласын �леуметтік бас�аруды� субъектілері 
мен объектілеріне мінездеме бері�із.
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2. Бас�ару теориясы, бас�ару �леуметтануы ж�не "йымдастыру 
�леуметтануыны� зерттеу м�селелері. Бас�ару ж�не �леуметтік бас�а-
ру "
ымдары.

3. �леуметтік бас�ару, оны� �ызметтері ж�не мазм"ны.
4. Бас�арушылы� цикл. Бас�арушылы� �рекетті� �"рылымы, 

мазм"ны ж�не ма�саттары.

1. Жа(даятты* тапсырма нDс*асы ( іскерлік ойын 4дісі 

бойынша)

О#ытушыны� кіріспе с'зі: «Бас�аруды� жалпы ба
ыттылы
ын аны�-
тау �шін басшы
а "йымны� (мекеме, �нерк�сіп, к�сіпорын т.б.) мис-
сиясын �"рып алу �ажет. Б"л миссия мекеме �ызметкерлері арасында 
оларды� іс-�рекеттеріндегі басты психологиялы� реттеуші ретінде 
ме�герілуі тиіс. Миссияда мекемені� беделін �алыптастыру
а ал
ышарт 
болатын ма�саттар �ою н�тижесінде мекеме �зіне аны�тал
ан бейнесін 
(имидж) �алыптастырады. @йым
а на�ты ж�не �леуетті т"тынушылар-
ды, �ызметкерлерді �ызы�тыру �шін ж�не осы "йымды жергілікті бас-
�арма �олдау �шін алда
ы миссия бойынша т�сінікті, шынайы ж�не 
тартымды етіп "сыну керек».

Кіріспе с�зден кейін о�ытушы студенттерге — топ�а б�лініп, мысал 
ретінде фармацевтикалы� фирманы ал
а �ой
ан миссиясы бойынша 
сипаттауды "сынады. Топ басшылары �з ойларын айтып бол
ан со�, 
сарапшылар �р "сынысты бес балды� шкаламен ба
алайды (1 балл — 
�ана
аттанарлы� емес, 3 балл — ба
алау �иын
а со
ады, 5 балл — �те 
жа�сы), н�тижесінде мы�ты топ же�іске жетеді.

2. Жа(даятты* тапсырма нDс*асы

Ірі ауруханада басшылары �здерін толы��анды басшы ретінде 
сезінетін бірнеше б�лімшелер болды, онда шешім �абылдау орта-
лы�тандырылма
ан. Ма�саттары �арама-�айшы бол
анда �а�ты
ыс 
бас д�рігерді� немесе орынбасарды� к�мегімен шешілетін. Б�лім-
ше басшылары �"рал-жабды�тарды мекемені� жалпы, с�йкесінше, 
шектеулі �аражатынан алу �"�ы
ы �шін к�рескен. �р басшы бас 
д�рігерді� шешіміне �сер ету �шін о� к�з�арасына ие болу
а тырыс-
ты.

Бас д�рігер енгізген ж�йе келесі ерекшеліктермен сипаттал
ан. �р 
б�лімні� н"с�аулары арнайы жазбаша н"с�ау бойынша аны�тал
ан. 
Бас�а б�лімдерді� ж"мысына �сер ететін б�лімдерді� "сыныстары 
жазбаша т�рде ж�не бас�а басшылармен келісілген т�рде "сынылуы 
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керек. Сонымен �атар, жа�а басшы �"рал-жабды�тарды алу
а �ара-
жатты б�лу міндетін �з мойнына алды. Б�лімшелерге жиі �ткізілетін 
жиналыстар, �кімшілікке т�сіп отыратын хаттамалар енгізілді. @жым 
бойынша келісілген "сыныстар
а негізделген жалпы орталы�танды-
рыл
ан ж�йе �"рылды.

С"ра�тар:
1. Жа�а басшы шешім �абылдауды� �андай ж�йесін енгізді?
2. Шешім �абылдауды� ескі ж�не жа�а ж�йесіні� �андай арты�шы-

лы�тары мен кемшіліктері бар?
3. Шешім �абылдауды� жа�а ж�йесіні� кемшіліктерін �алай жояр 

еді�із?

3. Жа(даятты* тапсырма нDс*асы

І категориялы д�ріханада 3 б�лім бар: технологиялы� б�лім, дайын 
д�рі т�рлері б�лімі ж�не сату б�лімі. Д�ріханада 30 �ызметкер бар. 
Д�ріхана
а �ызметкерлер �атарына �абылдау келесідей ж�ргізіледі: 
кандидаттар стандартты форманы толтырады ж�не ж"мыс�а �абылдау 
туралы шешім �абылдайтын басшымен с"хбаттасу
а келеді.

С"ра�тар:
1. Ж"мыс�а �абылдау �рдісін �алай жетілдіруге болады?
2. Т�менде келтірілген �міткерлер ішінен дайын д�рі т�рлері б�лімі-

не фармацевт ретінде кімді ж"мыс�а �абылдар еді�із? Сіз �ай а�парат-
ты пайдаланды�ыз? �ай а�парат �ажет болмады? Стандартты форма
а 
�андай �осымша с"ра�тар енгізуге болады?

А-�міткер Б-�міткер В-�міткер
Аты-ж�ні
Жынысы �йел Ер �йел
Жасы, жылы 45 28 35
Ж"мыс �тілі, жылдары 25 2 15
Lміткер ж"мыс істеген мекемелер 
саны

4 1 8

Білімі Арнайы 
орта

Жо
ары Арнайы орта

Маманды
ы Фармацевт Химик-
сараптамашы

Фармацевт

Білімін жетілдірген со�
ы жылы 4 жыл 
б"рын

Білімін 
жетілдірмеген

1 жыл б"рын

�скери �ызмет ат�аруы Жо� Ия Жо�
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А-�міткер Б-�міткер В-�міткер
Жан"я жа
дайы Lйленген,

екі баласы 
бар

Бойда� Ажырас�ан, 
бiр баласы 

бар
Ту
ан жері М�скеу М�скеу об-

лысы
Саратов

Кестенi� со�ы



IV Б�лім

НА�ТЫ МЕДИЦИНАЛЫ�-

�ЛЕУМЕТТАНУЛЫ� ЗЕРТТЕУЛЕРДІ 

ЖGРГІЗУДІ�... �ДІСТЕМЕСІ Ж�НЕ 

�ДІСТЕРІ

Негізгі т�сініктер: сауалнамалы# с$растыру, зерттеу т%рлері, та�-
дау, топтастыру, ба#ылау бірлігі, с$хбат, сапалы# сараптама, медицина-
лы#-�леуметтік мониторинг, зерттеу �дістемесі, зерттеу �дісі, а#парат 
сенімділігі, зерттеу объектісі, ашы# ж�не жабы# с$ра#тар, пилотаж, 
м�селелік жа�даят, зерттеу ба�дарламасы, салыстырмалы зерттеулер, 
статистикалы# %йлестіру, статистикалы# факт, зерттеу субъектісі, 
эксперттік с$рау.

4.1. МЕДИЦИНАЛЫ�-�ЛЕУМЕТТАНУЛЫ� 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІ� ТЕОРИЯЛЫ�-�ДІСТЕМЕЛІК 

НЕГІЗДЕРІ

4.1.1. Медициналы*-4леуметтанулы* зерттеулерді' 

теориялы* негіздері

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді �ткізу �ажеттілігі т"р-

ындарды� �мір с�ру д�режесі ж�не денсаулы
ына �сер ететін �леу-
меттік-экономикалы� ж�не экологиялы� м�селелерге негізделген.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� н�тижелерін сараптау 
м�мкіндік береді:

т"р
ындар арасында жиі бай�алатын ауру т�рлерімен к�реске ба- ●

ыттал
ан алдын алу іс-шараларды� ж�йесін жасау ж�не енгізуге;
ас�ын
ан ауру т�рлеріні� санын азайту
а ж�не алдын алу
а, нау- ●
�астарды� кешенді �алпына келуі шараларын �ткізуге ескертеді;
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т"р
ындарды� �мір с�ру шарттарыны� �згеруін есепке ала оты- ●
рып, оларды� денсаулы�тарыны� динамикасын кешенді ба
алау-

а;
мемлекеттік де�гейде шешім �абылдау барысында т"р
ындар ден- ●
саулы
ыны� �згеруін болжау
а.

?ылым контекстіне д�лелді білімді �осу белгілі бір «�атынасу ж�-
йесін» аны�тайды, онда к�птеген о�и
алар
а ба�ылау жасалып, тіркеу 
ж�ргізіледі. М"ндай ж�йені негізделген та�дау жасау �шін �ажет:

ба�ылау жасалып отыр
ан о�и
алар, ерекшеліктер, �"былыстар  ●
жеке тіркелмеуі �ажет, я
ни, бас�аларымен бірт"тас байланысы 
�зілмеуі тиіс. Оны� ма
ынасы — �зара байланыстарды� толы��ан-
дылы
ы мен б�тіндігі б"зылмауы тиістігінде. Осы
ан байланысты 
зерттеудегі ма�ызы бар ж�не зертеу т"жырымдамасына негіздел-
ген ма�ызы жо� байланыстар туралы болжамдар болуы тиіс;
�"былыстар, ерекшеліктер ж�не жа
дайларды� �леуметтік тірке- ●
лу контекстін ескеру. Т�рлі жа
дайларда біртекті �"былыстарды� 
�р т�рлі �леуметтік ма
ыналары болады ж�не бас�аларымен �зге-
ше ба
аланып, т�сіндіріледі. С"хбат ж�ргізу барысында с"ра�тар-
ды� �ойыл
ан реті, оны� �ашан, �айда ж�ргізілгені ж�не бас�а 
да шарттар негізделген біртекті ж�не топтастырыл
ан м�лімет-
терді аны�тау
а м�мкіндік береді.

Жалпы ж�не арнайы м�ліметтерді ай�ындау зерттеуді� ма�сатына 
(объектіні� зерттелу себебі), зерттеу объектісіне, сонымен �атар, беріл-
ген жа
даятта
ы м�ліметтерді сипаттау
а, жалпылау
а ж�не т�сіндіруге 
м�мкіндік беретін теориялы� ж�не т�жірибелік білімге т�уелді.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу ж�ргізуде «�леуметтік факт» 
"
ымымен �атар, «статистикалы� факт» "
ымы да �олданылады, ол 
�леуметтік �"былыстарды ��пшілік ба�ылауын арнайы "йымдастыру
а 
негізделіп �йлестірілген санды� сипаттама ретінде аны�талады. �леу-
меттік фактілерді �леуметтік-статистикалы�, я
ни, топтастырыл
ан 
�айталанбас �"былыстар ретінде �арастыру
а болады.

«�леуметтік факт» "
ымы бас�а сапалы� ма
ынада да �арасты-
рылуы м�мкін: я
ни, к�п жоспарлы �леуметтік интерпретациясы бар 
�айталанбас факт. �айталанбас факт немесе осындай фактілерді� кіші 
жиынты
ы оларды� �леуметтік ма
ыналарыны� к�пт�рлілігінде тал-
�ылануы, сапалы� сараптама жасалуы тиіс. М"ндай сараптама ба�ы-
лауда
ы жа
дайды�, оны� к�пт�рлі байланыстарында
ы концептуалды 
т"р
ыда ма
ыналарын аны�тауды болжайды. Сонымен �атар, факт ин-
терпретациясы �р т�рлі концептуалды т"р
ыда "сынылуы м�мкін. Б"л 
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жа
дай �аншалы�ты о
ан "�сас, я
ни, к�пшілік тенденцияны к�рсете 
ме немесе керісінше о
ан т�н емеспе аны�тай отырып, біра� болаша�-
та болуы м�мкін ма�ызды �згерістерді� негізгі ерекшеліктерін ку�лан-
дырады.

4.1.2 Медициналы*-4леуметтанулы* зерттеулерді' 

4дістемелік негіздері

Медициналы#-�леуметтанулы# зерттеуді� �дістемесі — зерттеу ж"-
мысыны� т�ртібі, техникасы мен �дістеріні� жиынты
ын, сонымен 
�атар, м�ліметтерді жина�тау мен ��деу �дістерін �амтиды. Зерттеу 
ж"мысыны� �дістері мен процедуралары дегеніміз — не
"рлым �ол-
жетімді а�параттарды жинау, ��деу ж�не сараптау ж�йелеріні� ереже-
лер жиынты
ы.

Медициналы#-�леуметтанулы# зерттеуді� �дістемесі — �леуметтік 
шынды�ты зерттеуге ба
ыттал
ан �рдістер ж�не процедуралар �дістер 
ж�йесі. �дістемелік �"ралдар
а �леуметтік фактілерді жина�тау ж�не 
аны�тау �дістері, іріктемелі зерттеу ж"мыстарын �ткізу ережелері, 
�леуметтанулы� зерттеуді� ж�йелеу ж�не санды� сараптама �дістері 
жатады. �дістеме �леуметтанулы� зерттеулерді� техникасын аны�тай-
тын �леуметтік шынды�ты зерттеу �дістеріні� ж�йесі болып табылады. 
Ол зерттелетін м�селе мен �ойыл
ан ма�сат�а, сонымен �атар, зерт-
теуші м�мкіндіктеріне т�уелді.

М�З-де �орытынды н�тиже белгілері ретінде т"р
ындар денсаулы-

ыны� к�рсеткіштері �олданылады. �орытынды н�тижелерден бас�а, 
барлы� н�тижелер белгілерін �олдану
а болады. О
ан медициналы� 
к�мек сапасыны� к�рсеткіштері, т"р
ындарды� �л-ау�аты, ресурстар-
ды тиімді пайдалану ж�не т.б. жатады.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді белгілі бір реттілікпен 
оны� т�ріне байланыссыз �ткізген тиімді. Келесі кезе�дерге б�ліп �а-
растырылады.

Дайынды� кезе�і ("йымдастыру). ●
Медициналы�-�леуметтанулы� а�параттар мен м�ліметтерді жи- ●
науды "йымдастыру.
А�параттарды ��деу. ●
Жинал
ан м�ліметтер сараптамасы, оларды м�тіндік ж�не графи- ●
калы� р�сімдеу.
@сыныстар мен бас�арушылы� шешімдер �зірлеу, оларды �олда- ●
ныс�а енгізу ж�не н�тижелілігін ба
алау.
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Со�
ы кезде денсаулы� са�тау саласыны� �немі �рекет �стіндегі 
мониторинг ж�йесі негізінде дамуына деген �о
амды� ба
алау ма�ыз-
ды м�селеге айналып келеді. +о�амды# пікір мониторингі деп т"р
ын-
дарды� �андай да бір с"ра� немесе та�ырыпты� сала бойынша пікір 
�лшемдеріні� �згеруін �немі ба�ылау т�сіндіріледі. Медициналы#-�леу-
меттік мониторингті� ма#саты: ж�зеге асырылып жат�ан іс-шаралар-
ды� �леуметтік салдары туралы негізделген а�парат алу; т"р
ындармен, 
медициналы� мекеме басшыларымен ж�не медициналы� �ызметкер-
лермен жедел кері байланысты� �немі болуын �амтамасыз ету.

4.2. МЕДИЦИНАЛЫ�-�ЛЕУМЕТТАНУЛЫ� 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІ� ДАЙЫНДЫ� (�ЙЫМДАСТЫРУ) 

КЕЗЕ�І

@йымдастыру кезе�інде медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� 
ба
дарламасы �"рылып, зерттеу ма�саты, оны� міндеттері ж�не зерт-
теу объектісі аны�талып, статистикалы� жина�тау �дісі та�далады. 
Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� 
ылыми-танымды� �ыз-
меті — зерттеу ж"мысыны� теориялы�-�дістемелік бірт"тасты
ын 
�амтамасыз етеді, ал 
ылыми-"йымдастырушылы� �ызметі — зерттеу 
ж"мысын ж�ргізуге �атысушыларды� тиімді серіктестігін �амтамасыз 
етеді.

Медициналы#-�леуметтанулы# зерттеуді� ба�дарламасы — б"л зерт-
теу ж"мысыны� жалпы концепциясын негізгі ма�саттар мен процеду-
ралар ережелері к�рсетілген зерттеу ж"мысы гипотезаларына с�йкес 
баяндау, сонымен �атар, оларды тексеру �шін операцияларды� логика-
лы� реттілігі. М�З ба
дарламасыны� мазм"ны мен �"рылымы жалпы 
ба
ытталу
а байланысты, я
ни зерттеу ж"мысыны� басты ма�сатына 
т�уелді Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� 2 т�рін ажыратады:

теориялы�-�олданбалы �діс, оны� ма�саты — медициналы�- ●
�леуметтік м�селелерді шешуге ба
ыттал
ан шешімдерді �абыл-
дауда не
"рлым жа�а ба
ытта зерттеу, интерпретация, тере� ж�не 
не
"рлым жан-жа�ты т�сіндіру �шін ар�ылы к�мектеседі;
�олданбалы, белгілі бір медициналы�-�леуметтік м�селені іс  ●
ж�зінде шешуге ба
ытталып, белгіленген мерзім ішінде на�ты іс- 
�рекеттер амалдарын "сынады.

Зерттеу ба
дарламасы белгіленген ма�сатар
а байланысты �"рылып, 
келесі элементтерден т"рады.
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Ба�дарламаны� �дістемелік б'лімі:
м�селені т"жырымдау, зерттеу объектісі мен затын аны�тау; ●
зертеу ж"мысыны� ма�саттарын ж�не міндеттерін ай�ындау; ●
негізігі "
ымдарды аны�тау ж�не интерпретациялау; ●
зерттеу объектісін алдын ала ж�йелі сараптау; ●
гипотезаларды к�рсету. ●

Ба�дарламаны� процедуралы# б'лімі:
зерттеу ж"мысыны� стратегиялы� жоспарын жасау; ●
ба�ылау
а алынатын объектілерді� та�дау ж�йесін негіздеу; ●
м�ліметтерді жинауды� негізгі процедуралары ж�не олар
а сарап- ●
тама жасауды� ал
ышарттары.

Ба�дарлама�а #ойылатын жалпы талаптар:
ба
дарламаны� ережелері логикалы� зерттеуге с�йкес на�ты ой- ●
ластырыл
ан ж�не аны� �"рыл
ан болуы тиіс;
ба
дарламаны� барлы� элементтеріні� логикалы� бірізділігі �ам- ●
тамасыз етілуі тиіс;
ба
дарлама икемділігі �амтамасыз етілуі �ажет, я
ни, зерттеу  ●
�рдісінде ба
дарламаны� барлы� б�ліктеріні� байланыста болуы 
�ажет.

Егер зерттеуді� ба
дарламасы зерттеуді ж�ргізуге дайынды� жасау-
ды� стратегиялы� элементі болып табылса ж�не зерттеушіні� ма�саты 
мен �аншалы�ты к�ш салатынын аны�тайтын болса, �"былысты та-
нып-білуге ба
ытталса, онда ба
дарлама тактикасы б"л — сараптама 
барысында �олданылатын на�ты �адамдар мен �діс-т�сілдер болып 
табылады.

Зерттеу ж"мысыны� барысы ба
дарлама �осымшасы, я
ни, ж"мыс 
жоспарында баяндалады. Ж"мыс жоспарына зерттеу кезінде тікелей 
�ызмет ат�аратын зерттеушілерді та�дау, дайындау, о�ыту т�ртібі; 
зерттеу ж"мысына кететін уа�ыт пен шы
ынды ба
алау; зерттеу кезінде 
�олданылатын сауалнама саны, оларды� к�лемі, нысаны ж�не к�бейту 
мерзімдері; зерттеу ж"мысы �ткізілетін уа�ыты, орны, с"рау т�рі; жи-
нал
ан а�паратты ��деуге дайындау ж�не ��деу мерзімі ж�не сипаты; 
зерттеу ж"мысыны� "йымдастырушылы� аспектілері (зерттеу ж"мы-
сыны� жеке кезе�деріне жауаптыларды та
айындау, а�паратты сарап-
тау, есеп беру ж�не т.б.) кіреді. Ж"мыс жоспарында а�парат жинау
а 
м�мкіндік беретін барлы� �"жаттарды� м"�ият тексерілуін �амтамасыз 
ететін іс-шаралар �арастырылады.

Алын
ан м�ліметтерді ��деу ба
дарламасын �"ру — зерттеу ж"мы-
сына дайынды� барысында
ы та
ы бір ма�ызды жайт болып табыла-
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ды. Ол к�п д�режеде зерттеу ба
дарламасына, я
ни, оны� міндеттеріне, 
с"ра�тар санына, жауаптар санына т�уелді. Ба
дарламада а�паратты 
��деу �алай ж�зеге асырылатыны, я
ни, �олмен немесе механикалы� 
�діспен ж�ргізілетіні аны�талады. Машиналы� ��деу на�ты, тез �рі н�-
тижелі болып табылады. �олмен ��деу а�парат к�лемі аз ж�не сауална-
ма ж�ргізу кезінде ашы� с"ра�тар бол
ан жа
дайда �олданылады.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� негізгі б�лімі — м�се-
лелік жа
даят. Медициналы�-�леуметтік м�селе егер оны туындататын 
шарттар ж�не адамдарды� іс-�рекеті ол ай�ын к�рінетін д�режеге жет-
песе �о
амды� �ажеттілік деп �арастырылмауы м�мкін. Медициналы�-
�леуметтік м�селе к�лемі бойынша ай�ын ажыратылады. Бірі белгілі 
бір медициналы� мекеме ше�берінде �ткізілсе, бас�алары бір�атар 
айма�тар, �лкен �леуметтік топтар ж�не �о
амды� институттар м�дде-
лерін �амтиды. Со�ында медициналы�-�леуметтік м�селе е� жо
ар
ы 
д�режеде б�кіл �о
амны� м�дделері мен �ажеттіліктерін �амтиды. Ме-
дициналы�-�леуметтік м�селелерді� т�пнегізінде жат�ан �арама-�ай-
шылы�тар зерттеу ж"мысыны� т�рін аны�тайды (�олданбалы немесе 
теориялы�-�олданбалы).

М�селені т"жырымдау на�ты зерттеу объектісін та�дау
а �ке-
леді. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу объектісі деп уа�ыт пен 
ке�істікті� белгілі бір шекараларында бірге алын
ан, салыстырмалы 
біртекті жеке заттар мен �"былыстардан т"ратын статистикалы� жиын-
ты�ты т�сіндіреді.

Объекттен бас�а, зерттеу затын немесе т�жірибелік немесе тео-
риялы� т"р
ыдан тікелей зерттелетін объектті� ма�ызды �асиеттері 
�арастырылады. Осылайша, объект — �леуметтік м�селе, ал н�рсе — 
�леуметтік субъекттер, т"л
алар ж�не "жымдар м�дделеріні� с�й-
кессіздігін ай�ын к�рсететін, �леуметтік �арама-�айшылы�тар мен 
шиеленістер полюсін �алыптастыратын объектіні� �асиеттері мен 
жа�тары. Зерттеу н�рсесі орталы� тенденция немесе �андай да бір за�-
дылы�тар табу м�мкіндігін болжаумен байланыста болатын орталы� 
с"ра�тан т"рады.

А�парат жинайтын (сараптама бірлігі) ба#ылау бірлігін ж�не а�парат 
жиналатын (жина�тау бірлігі) ба�ылау бірліктерін ажыратады. Ба�ылау 
бірлігі медициналы� к�мекті т"тынушы — нау�ас ж�не медициналы� 
к�мекті "сынушы — медициналы� �ызметкер болып табылады. Ба-
�ылау — н�рселер мен �"былыстарды тікелей �абылдау немесе белгілі 
бір жа
дайларда болатын о�и
аларды, �"былыстарды ж�не �рдістерді 
зерттеушіні� тікелей тіркеп отыруы ар�ылы бастап�ы а�параттарды 
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жина�тау �дісі. Ба#ылау бірлігі — объектілерді� немесе индивидтерді� 
белгілі бір тобыны� тіркеуге немесе �лшеуге "шырайтын элементтері 
болып табылады.

Респонденттер тобын та�дау зерттеу ж"мысыны� ма�саты мен мін-
деттеріне с�йкес ж�зеге асырылады. Зерттеу ж"мысыны� ма�саттары 
мен міндеттері, �рбір буын бас�а топтарды "стап �алу �"ралы ретінде 
пайдаланатын тізбекті �"райды. Медициналы�-�леуметтанулы� зерт-
теуді� ма�саты — танымды� �ана емес, сонымен �атар, т�жірибелік 
болып табылады. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� ма�са-
ты — т"р
ындар денсаулы
ыны� �р т�рлі жа�тарын, денсаулы� са�тау 
ж�йесіні� �ызметін зерттеу ж�не т.б. болуы м�мкін. Ал
а �ойыл
ан 
ма�сат�а толы� жету �шін зерттеуді� ма�сатына с�йкес т"жырымдал-

ан, негізгі ж�не �осымша болып б�лінетін зерттеу ж"мысыны� мін-
деттерін ай�ындау �ажет.

Зерттеуді� негізге міндеттері оны� ма�сатына с�йкес келеді, ал �о-
сымшалары зерттеуді� негізгі міндеттері ж�не ма�сатымен логикалы� 
байланыспа
ан, біра� оны� ма�сатты н"с�ауларына жауап береді. �о-
сымша ма�саттар болаша�та
ы зерттеулерді дайындау �шін �ойылады 
ж�не берілген м�селемен байланысы жо� �осымша гипотезаларды тек-
серу �шін, �андай да бір �дістемелік с"ра�тарды шешу �шін ж�не т.б. 
�ойылады.

Сонымен, медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� ма�саты — 
оны� негізгі ж�не �осымша міндеттеріні� �"рылымын логикалы� 
т"р
ыда ай�ындайды. Жинал
ан а�паратты� барынша негізделуі, 
сенімділігі ж�не т"ра�тылы
ына �зара байланысты болжамдар "сыну 
ар�ылы �ол жеткізіледі. Негізгі ма�саттар бойынша жинал
ан а�парат-
ты бірнеше рет тексеру ж�не �айта тексеру ж�ргізілуі тиіс.

Гипотезаларды� негізделуі жалпы м�селелерді жеке м�селелермен 
салыстыру жолымен, ал е� со�ында тікелей бірліктік фактілер ара�а-
тынасымен тексеріледі.

Гипотезалар �андайда бір �рдіс немесе �"былысты т�сіндіру �шін 
"сынылатын ж�не д�лелдеуді талап ететін 
ылыми жорамал бол
ан-
ды�тан, логикалы� т�рде ал
а �ойыл
ан т�сініктемедегі д�лелдер 
ж�йесімен �зара байланыста болуы керек. Б"ндай жа
дайда бір гипо-
тезаны� д�лелденуі осымен байланысты �орытындыны �абылдау
а 
�осымша негіз береді. Б"л �рдісте �"былыстар мен �рдістер арасында 
себеп-салдарлы� байланыс бар екендігі туралы жорамал жасалады. Со-
нымен �атар, эмпирикалы� жолмен �лі тексерілмеген, біра� ал
аш�ы 
жоспарды �зірлеу �шін пайдаланатын жорамал да ма�ызды. Ал эврис-
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тикалы� гипотеза — одан ар
ы 
ылыми ізденісті ынталандыратын �за-
ра байланыстар туралы тексерілмеген жорамал болып табылады. Б�кіл 
зерттеу �рдісі �р т�рлі гипотезаларды� �здіксіз т"жырымдалуынан ж�не 
тексерілуінен т"рады.

4.2.1. Медициналы*-4леуметтанулы* зерттеулерді' 

4дістері.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу объектіні� �амтылу де�-
гейіне байланысты т"тас ж�не т"тас емес статикалы� ба�ылау т�рлері 
ажыратылады. Т"тас деп медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� 
барлы� негізгі жиынты
ы аталады. Т"тас емес зерттеуде медицина-
лы�-�леуметтанулы� зерттеуді� объектіні� белгілі бір б�лшегі �арас-
тырылады.

Мысалы, бір #аланы� балаларыны� денсаулы�ын т$тас зерттегенде, 
#алада�ы барлы# балаларды� денсаулы�ы зерттеледі, ал т$тас емес зерт-
тегенде, белгілі бір ауданда т$ратын балаларды� денсаулы�ы �ана зерт-
теледі.

Т"тас емес ба�ылау бірнеше т�рге жіктеледі.
Монографиялы# зерттеу ●  — бір адамны�, бір к�сіпорынны�, бір 
�аланы� ж�не т.с.с. м"�ият, тере� зерттелуі. Монографиялы� 
зерттеулерді кейде ба
дарламаларды жасау ж�не т�рлі "йымдасты-
ру м�селелерін зерттеу ма�сатымен негізгіні� алдында ж�ргізеді.
Негізгі массивті �діс ●  — ба�ылау объектісіні� бірліктеріні� негізгі 
б�лігін �амтиды.

Мысалы, 'нерк�сіп орындарында ж$мыс істейтін ж$мыскерлерді� ден-
саулы�ын зерттегенде, сараптама жасау %шін ірі к�сіпорындар алынады, 
себебі, б$л зерттеу ж%ргізуді о�айлатады.

Та�дау �дісі  ● ба�ылауды� бірліктеріні� б�лшектерін �амтиды ж�не 
барлы� жиынты��а н�тижелерді тарату
а м�мкіндік береді. Себебі, 
барлы� адамдарды т�зел �амтып зерттеу м�мкін емес, сонды�тан 
м"ндай жа
дайларда зерттеу б�кіл топты� шамалы б�лігіне, жалпы 
саннан іріктеуге шо
ырландырылады. Я
ни, адамдарды� белгілі 
бір б�лігіне жасал
ан �леуметтанулы� зерттеу н�тижелері б�кіл 
ж"ртшылы��а т�н деп топшылау
а болады.
К'п сатылы та�дау �дісі.  ● Кезе� санына байланысы бір сатылы, екі 
сатылы, �ш сатылы ж�не т.б. деп ажыратылады.

Мысалы, бірінші кезе�де #ыс#а ба�дарлама бойынша к�сіпорынны� 
барлы# #ызметкерлері ж�не ж$мысшылары #амтылады. Барлы# ж$мыс-
шыларды� жиынты�ынан толы�ыра# ба�дарламамен #арастырылатын 
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б'лек топты б'ліп алады (�йелдер); осы топты� б'лігі (балалары бар 
�йелдер) толы# ба�дарламамен зерттелсе, ал б'лшектік зерттеуде адам-
дар (кемістігі бар бала ту�ан �йелдер) егжей-тегжейлі ба�дарламамен 
зерттеледі. Б'лек ба#ылау кезе�дерінде та�дау �дістері �р т%рлі болуы 
м%мкін, мысалы, бірінші кезе�де кездейсо# та�дау, екіншісінде механика-
лы# ж�не т.с.с.

К�п сатылы та�дау ерекше т�рі, оны� барысында �алыптастырыл-

ан �лкен к�лемді та�дау кішірек к�лемді ж�не т.б. не
"рлым интен-
сивті зерттеу �шін жа�а та�дау ж�ргізіледі ж�не келесі та�дауларда
ы 
сатылар санына �арамастан, "дайы бір 
ана, негізгі іріктеудегідей та�-
дау бірлігі �олданылады.

Ба�ыттал�ан та�дау �дісі  ● белгілі факторларды� �серін жою кезін-
де белгісіз факторларды� �серін аны�тау
а м�мкіндік береді.

Мысалы, 'ндірістік жара#ат ал�ан ж$мысшыны� ж$мыс 'тілін зерт-
теу барысында бір маманды#ты�, бір жаста�ы, бір білім де�гейіндегі ж$-
мысшылар та�далып алынып зерттелінеді.

Пікірлес �дісімен  ● бір уа�ыт аралы
ында белгілі бір орта� демогра-
фиялы� белгілерге байланысты біріккен біры�
ай адамдарды� ста-
тистикалы� жиынты
ына �атысты сараптама ж�ргізіледі. Атал
ан 
�дісті� "тымды жа
ы — орта� идея немесе ма�сат�а байланысты 
топтас�ан немесе белгілі бір уа�ытта демографиялы� о�и
а бол-

ан адамдарды� жиынты
ы зерттеледі.

4.2.2. Та'дау 4дісіне арнал(ан ба(дарламалы* талаптар

Та�дау т�рі ж�не �дісі медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� 
ма�сатына ж�не оны� гипотезаларына т�уелді. Ма�сат на�ты бол
анда 
ж�не гипотезалар аны� �алыптас�ан сайын зерттеу объектісін та�дау 
м�селесі д"рыс шешіледі. Зерттеу объектісін та�дау ережелеріне бай-
ланысты та�дау �дісі мына т�рлерге жіктеледі.

Кездейсо# та�дау — ба�ылау бірліктерін к�з ж"ма та�дау жолымен 
ж�зеге асады, кейде кездейсо� та�дау �р т�рлі �дістермен реттеледі.

Механикалы# та�дау — ба�ылау бірліктерін іріктеуге арифметика-
лы� т"р
ыдан �арастыру к�мегімен ж�зеге асады.

Мысалы, бастап#ы жиынты#ты� 10%-ын та�дап алуда �рбір 10-шы 
жа�дайды алады, сонымен #атар, осылайша медициналы# ж�не бас#а 
да #$жаттар н'мірлерін, стационар�а т%скен к%ні ж�не т.с.с. #олданы-
лады.

Типтік та�дау — бас жиынты� т�рлерге б�лінеді, �рбір т�р та
ы 
да т�рлерге б�лінеді ж�не н�тижесінде ба�ылау т�рлері іріктеледі. Ба-



204 IV Б�лім. На�ты медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді ж"ргізуді�...

�ылау объектісі бірліктеріні� саны т�рлік топты� санына пропорцио-
налды немесе пропорционалды емес деп іріктеледі. Зерттелетін топ 
жасына, жынысына, біліміне, �леуметтік д�режесіне байланысты б�лі-
неді ж�не �рбір ша
ын топтан ба�ылау бірліктеріні� �ажет саны ірік-
теледі. Ауруды зерттеуде ауруды� бірнеше топтарын б�леді ж�не �рбір 
топта зерттеуге жататын адамдарды� іріктеу жиынты
ын �алыптасты-
рады.

Сериялы# та�дау ба�ылауды� объектілеріні� жекелеген бірліктерінен 
емес толы� топтан т"рады, оны� �"рамына белгілі бір негізде "йымдас-
тырыл
ан ба�ылау бірліктері енеді. С"рыптау бірліктері статистикалы� 
серия, я
ни статистикалы� т"р
ыдан ажыратылатын біріліктер болып 
табылатын та�дау.

Мысалы, айма#тар (#алалар, аудандар), жеке мекемелер (стационар-
лар, поликлиникалар) ж�не т.б.

Жалпы �"рылымды� �лгілерді� та�дау т�рлері та�дауды� �ателігі-
мен ба
аланады, ал жіберуге болатын �ателіктер м�лшері зерттеу ма�-
сатына тікелей байланысты1.

Сараптамалы� ж�не эксперименттік зерттеулер барысында ста-
тистикалы� репрезентативтілік зерттеу объектілеріні� сапалы� т�ріне 
деген �ажеттіліктерге �ара
анда екінші орында шы
ады. Та�дауды� 
репрезентативтілігі ба
дарламада �ойыл
ан ма�саттар ар�ылы аны�-
талады. Репрезентативті та�дау �дісінде іс ж�зіне салыстырмалы си-
паттамалар басты жиынты�та
ымен бірдей болатындай та�дау ж�зеге 
асады.

Жедел медициналы� к�мек к�рсетуде ж�не �о
амды� денсаулы� 
са�тауда �о
амды� ой-пікірлерді зерттеуде �леуметтанулы� зерттеу 
объектісі болып адамдарды� �лкен тобы саналады, сонды�тан бірт"тас 
�леуметтанулы� сауалнама ж�ргізу м�мкін бола бермейді. М�селе та�-
дау �дісі бойынша шешіледі, ол �леуметтанулы� а�параттарды шектеулі 
т�рде алса да, б�лек топтардан на�ты ж�не жо
ары д�режеде а�парат 
алу
а м�мкіндік береді. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді 
"йымдастыруымен ж�не �ткізуімен кездейсо� та�дауды� на�тылы
ын 
ж�не с�йкестіліктікті� санын аны�тайды. �леуметтанулы� сауална-
ма кезінде �айталанусыз кездейсо� та�дау ж�ргізіледі (бір респондент 
сауалнаманы тек бір рет �ана толтырады).

1 Демографиялы� ж�не экономикалы� зерттеулерде (�ателігі 3% дейін) жо
ары д�режелі 
сенімділік талап етіледі. �арапайым та�дау (сенімділік аралы
ы 3–10% де�гейінде), м�л-
шерлік — 10–20% дейін сол ба
ытты 20–40% пайыз
а дейін н"с�аулы� 40% арты� �ателік-
тер. 
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Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулер �шін та�дауды� керекті 
санын аны�та
аннан кейін на�ты с�йкестілікті та�дауды ж�ргізуге 
кіріседі;

Та�дау 3 шарт�а с�йкес ж�ргізіледі: �леуметтік объектілерді� бір-
тектілік де�гейіне байланысты зерттеулерге �ажетті мінездемелер; 
зерттеу міндеттерін жоспарлау бойынша сараптама топтарыны� б�л-
шектік де�гейі; алдын ала жасалын
ан зерттеулер бойынша шешім-
дерді� сенімділік де�гейі.

К'пжылды# �леуметтік зерттеулер т�жірибесіні� мониторингі к'р-
сеткендей, на#ты м�лімет алу %шін кем дегенде 1200 ба#ылау бірлігі с�й-
кестілігі керек, ол %лкен к'лемде зерттеу белгілерімен сипатталады.

4.2.3. �леуметтік сипаттамаларды' біріншілік 

�лшемдері

Кез келген �лшем �арапайым �рі сапалы белгілерді іздеуден бас-
талады, оларды� арасына белгілі м�лшерде санды� ара �атынас орын 
алады. Rлшемге кез келген �леуметтік объектілерді� �"рылымдары жа-
тады: санды� ж�не сапалы�. Санды� �"рылымдар �шін (мысалы, жыл-
дармен санал
ан ж"мыс �тілі, жасы ж�не а�шалай бірліктегі е�бека�ы, 
т.б.) жалпы �абылдан
ан за�дылы�тар бар: адамны� жасы ж�не ж"мыс 
�тілі �шін — 1 жыл, е�бека�ы �шін — 1 сом, т.б. Сапалы� �"рылым-
дар �шін (�леуметтік �"ралдар, адамдарды� пікірі, т.б.) на�ты аны�-
тал
ан ж�не �абылдан
ан �лшемдер жо�. Оларды зерттеу зерттелетін 
обьектіні� таби
аты бойынша ж�не зерттеуді� гипотезасына с�йкес 
аны�тап, бекітеді.

Сараптама н�тижелеріні� д�лдігі мен на�тылы
ы та�дау т�ріне, 
оны� зерттеу ма�сатына, сараптама сапасына ж�не алын
ан т�уелділік 
пен байланыстарды� интерпретациясыны� тере�дігіне байланысты1. 
Біріншілік а�параттарды� сенімділігіні� ба
асы м�ліметті� на�тылы-

ын, т�зімділігін ж�не д"рысты
ын �"райды.

Негіздеу к�рсеткіші объектіні� сипат ж�не �"рам м�лшерін бас-
�алармен араластырмай белгілі ма�сатта �лшеуге ж�не сараптау
а 
м�мкіндік береді. Rлшем т�зімділігі а�паратты� біртектілігін атал
ан 
кезе�дер бойынша сипаттайды.

1 Стьюдентті� статистикалы� критерийлерін пайдалана отырып, �ателікті� берілген 
сенімділік аралы
ына байланысты та�дау к�лемін есептеуге болады. Та�дама астылы� са-
лыстырулар к�лемі не
"рлым аз бол
ан сайын, �атар �ойылатын сипаттамаларды� айыр-
машылы
ы болуы �ажет. Егер салыстырылатын та�дама астылы�тарды� сана
ы �р т�рлі 
болса, жіберілген �ателікті� негізін аны�тау
а е� аз та�дама алу ж�н болады. 
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+айталап 'лшеу на#ты �рі берік ба#ылау ж%ргізу %шін 'те #олайлы. 
Бір объект 2 рет бірдей зерттеулер ар#ылы — апта бойы зерттеледі. 
Егер 1-ші ж�не 2-ші зерттеулер арасында�ы айырмашылы#тар 'те жо-
�ары болса, а#парат берік деп саналады.

Толы# т$ра#тылы#пен #атар, а#паратты� салыстырмалы т$ра#-
тылы�ы да болады. Олар бір объектіні� б'лек а#параттармен сипат-
тал�ан н$с#аларын салыстырып, ішінен на#ты �рі д�л де�гейді та�дау�а 
м%мкіндік жасайды.

На#ты #$рылымды бірнеше адам 'лшеуі керек. Кейде де�гейлерді� т$-
ра#сыз болуы зерттеулер #орытындыларына байланысты. =сіресе, б$л 
объектілерді� сапалы# классификациясыны� шкаласымен аны#талады. 
М$ндай жа�дайда біркелкі %рдістерді орындайтын бірнеше зертханашы-
лар ж$мыс жасайды. Зертханашыларды� жеке зерттеулері с�йкес кел-
се — шкала т$ра#ты, егер с�йкес келмесе — т$ра#сыз, онда бас#а к'лемде 
'лшемдерді іздестіру #ажет екені аны#талады.

На#тылы# ж�не д$рыстылы# �лшемдері зерттелінетін объектіні� не-
месе сипатты� т"ра�тылы� д�режесіне т�уелді. О
ан �лшем эталоныны� 
сезімталды
ы ж�не �лшемдерді� ж�йелік �ателігіні� жо�ты
ы кіреді.

=леуметтік сипаттарды� квантталуы кезіндегі пайда бол�ан м�се-
лелер ана�$рлым к%рделі, себебі, 'лшенетін #$рамны� на#ты 'лшемдерін 
аны#тап бекіту м%мкін емес (мысалы, бір#атар с$ра#тар бойынша адам-
дар пікірі).

М%мкін болатын ж%йелік #ателіктерді� бірі — шкала бойынша а#па-
ратты� шашыра�#ы болмауы, я�ни, сауалнама кезінде барлы# жауаптар 
о� ж�не теріс полюстер бойынша біріктіріледі. Б$л ба�аларды� бірізділігіні� 
н�тижесінде немесе с�тсіз шкаланы� барысы, мысалы, егер шкала белгілі 
бір #ысым н�тижесінде пайда болса. +ателікті� та�ы бір себебі — к'рші-
лес пункттерді� жо�ары д�режесін #ате аны#тау м%мкіндіктерін сипат-
тай алмау жатады.

Сауалнамалы# сынама (пилотаж). �арапайым сауалнамалы� сы-
нама кезінде барлы� �"растырыл
ан сауалнама �а
азын сараптайды. 
Сосын оны 30–50 дана �ылып к�бейтіп, респондент топтарымен тек-
середі. Б"л топтар �з алдына та�дау жоспарыны� микро�лгісін к�рсе-
теді: білімні� полярлы де�гейі, ерлер мен �йелдер, бас�а да та�дауды 
ал
а �оятын арты�шылы�тар негізге алынады.

Тере�детілген сауалнамалы� сынаманы �ткізетін зерттеушілерге ар-
найы жолсерік дайындалады. Сауалнамалы� сынама �ткізушілер рес-
понденттерді� іс-�рекетін ж�не сынамада
ы с"ра�тар
а реакциясын 
ба�ылайды, респонденттерді� жауап �а
аздарында
ы т�сіндірмелерді 
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сараптайды, с"рау ж�ргізу барысында
ы жа
дайды ескереді ж�не на�ты 
жауап алу
а кедергі болатын факторларды ескереді.

Сонымен �атар, зерттеу ба
дарламасын жасау кезінде кестелер н"с-
�асын жасайды ж�не оларды кейін зерттеу �орытындысын жасау бары-
сында �олданады. Кестелерде �детте бірнеше негізгі к�рсеткіштер мен 
ба
андар сараптама жасау барысында аса �"нды �атысты� �лшемдерді 
аны�тау �шін �олданылады. Кестелерді� бірнеше н"с�алар дайындалуы 
м�мкін. М"нда бір-бірімен байланысы жо� бірнеше кестелерді бірікті-
ретін кестелер жина
ы болуы м�мкін. Кестелерді �арапайым, топты� 
ж�не к�рделі деп ажыратады. �леуметтік зерттеу ж�ргізуді� дайынды� 
кезе�і жалпы зерттеу ж�ргізу кезе�іні� 60%-ын �"райды.

4.3. МЕДИЦИНАЛЫ�-�ЛЕУМЕТТАНУЛЫ� 

А�ПАРАТТАРДЫ ЖИНАУДЫ �ЙЫМДАСТЫРУ

4.3.1. Сауалнама ж4не сDхбат

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерде к�бінесе сауалнама ж�не 
с"хбат ж�ргізу �дістері �олданылады. Оларды� т�пнегізі — с"рау.

С"хбат — �леуметтік зерттеу м�ліметтерін жинау �дісі, ол мына-
дай т�рлерге б�лінеді: арнайы �йретілген с"хбаткер респондентпен ті-
келей араласып, зерттеу ба
дарламасында с"ра�тарды ауызша береді. 
С"хбаттасу мазм"нына �арай деректі с$хбат ж�не пікірлі с$хбат болып 
б�лінеді, оларды� ма�саты — ой-пікір, к�з�арастарды ба
алау, ой б�лі-
су. Арнайы дайындал�ан мамандар ар#ылы с$хбат ж�ргізу айры�ша атап 
�тіледі.

С"хбатты �ткізу техникасына байланысты еркін, стандартталма
ан, 
ресми ж�не жартылай стандарттал
ан деп б�леді.

Еркін с$хбат — ол жалпы ба
дарлама бойынша ж�ргізілетін, біра� 
�атал ережеге ба
ынбайтын емес "за� �нгіме (с"хбатты� н"с�аулы�).

Стандарттал�ан с$хбат — �р т�рлі с"хбат алушылар жинал
ан м�лі-
меттерді� барынша салыстырыла алынуы ма�сатында с"ра�тарды� 
жіті аны�тал
ан т�ртібі мен т"жырымдар бар сауалдар пара
ы пайдала-
нылатын с"хбат. Онда барлы� процедуралар
а м"�ият сараптама жасау, 
о
ан жалпы ��гіме жоспарын енгізу, бірізділік ж�не с"ра�тар �"рамы, 
м�мкін болатын жауаптар н"с�алары жорамалданады.

Ба
ытталма
ан с"хбатта ��гімені� даму барысы респондентке 
т�уелді, ал с"хбатты ж�ргізуші тек о
ан ы�пал жасайды. М"нда рес-
пондентке та�дап алын
ан м�селе бойынша ��гімелесу �шін мейлінше 
еркіндік беретін с"хбат т�рі.
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Нарративтік с$хбат — с"хбат ж�ргізуші ба
ыттап отыратын еркін 
��гіме. М"ндай баяндауды� м�тіндік мазм"ны сапалы� сараптауды �а-
жет етеді.

@йымдастыру т�сіліне �арай с"хбат топты� с"хбат ж�не жеке с"х-
бат деп б�лінеді: біріншісі — жоспарлан
ан ��гіме, б"л ��гімені� ба-
рысында зерттеуші топта тал�ылауды "йымдастыру
а тырысады, я
ни, 
с"хбатты� бір мезгілде бірнеше респондент �атысатын т�рі.

Жеке с$хбат — тікелей �леуметтік ы�палдасты� жа
дайында ж�ргізі-
летін с"хбат т�рі.

Сауалнама бойынша с$рау — на�ты бекітілген т�ртіпке сай �діс, онда 
с"ра�тарды� мазм"ны ж�не формасы, жауап алуды� на�ты �дісі алдын 
ала бекітіледі, сонымен �атар, оларды зерттеу ж�ргізуші арнайы тіркейді, 
�рі с"ра�тар бетпе-бет немесе сырттай �ойылады. Сауалнамалы� с"ра�-
тар �ойылатын с"ра�тарды� мазм"ны мен �"рылымын сипаттайды.

Ашы# с$рау — респондент еркін т�рде м�лімет беретін зерттеу т�рі. 
Жабы� с"рауда дайын жауаптар та�дау
а беріледі. Жартылай жабы� 
сауалнама — атал
ан екі сапа
а да ие. Экспресс с"рау — �о
амды� 
пікірді зерттеу барысында �олданылады, демографиялы� ж�не �леу-
меттік сипат�а ие негізгі а�параттарды� — б�лімін �амтиды.

Ашы# с$ра##а мысал: «Сізді� ойы�ызша медициналы# к'мек сапасын 
жо�арылату %шін #андай іс-шаралар ж%рзігу #ажет?»

Жабы# с$ра##а мысал: «Сіз барлы# жа�дайда д�рігер к'мегіне ж%гі-
несіз бе? ИЯ, ЖО+».

Тура ж�не жанама с$ра#тар. Тура с"ра�та респондентті� жауабы 
тура сол ма
ынада т�сіндіріледі. Ал жанама с"ра��а респондентті� 
жауабыны� мазм"нына сараптама жасалады.

Жеке ж�не жеке емес с$ра#тар. Жеке с"ра�та те� жа
дайда респон-
дентті� ба
асы мен пікірі �арастырылады, ал жеке емес с"ра�та жанама 
ба
а беріледі.

Негізгі ж�не ба#ылау с$ра#тары. Негізгі ж�не ба�ылау с"ра�тары 
н�тижелерді интерпретациялау �ызметтері ар�ылы ажыратылады. Ба-
�ылау с"ра�тары респондентті� жауап беру барысында на�ты, шын, 
�арама-�айшылы�сыз жауап беруін тексеру �шін �олданылады.

�детте сауалнама ж�ргізу барысында негізгі ж�не ба�ылау с"ра�-
тары респондент жауап беру барысында атал
ан екі с"ра� т�рлеріні� 
айырмашылы
ы мен �зара тікелей байланысын ажырата алмайтындай 
�"рылуы тиіс. �леуметтанулы� а�параттар тек негізгі с"ра�тар
а жауап 
алу ар�ылы алынады. Ба�ылау с"ра�тары ар�ылы негізгі с"ра�тар-

а берілген жауаптар ар�ылы жинал
ан а�параттарды толы�тыра т�су 
ж�не на�тылай т�су �шін �олданылады.
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С$рау �дісінде сонымен #атар функционалды#, #ызметтік #$рылым-
дар ж�не с$ра#тар #олданылады. С%згі (фильтр) с$ра#тар мен т$за# с$-
ра#тар респондентті� #арастырылып отыр�ан м�селені білетінін немесе 
білмейтінін тексеру %шін #олданылады. Б$ндай с$ра#тар�а жауаптар 
сауалнаманы толтыру сапасын тексеру %шін #олданылады. «С'ндіргіш с$-
ра#тар» ар#ылы $зыннан-$за# тізім немесе негізгі с$ра# алдында респон-
дентті� назарын аудару ж%зеге асады.

Себепті аны#тау, ба�алау ж�не пікірді білу �шін не
"рлым к�рделі 
�дістер �олданылады:

белгілі жауап�а итермелейтін «жетекші с"ра�тарды» �олдану
а  ●
болмайды, ондай жа
дайда с"ра�тарды бейтарап мазм"нда �"рас-
тыру �ажет;
с"ра�ты стереотипті ба
ытта �ою стереотипті жауап алу
а ы�пал  ●
жасайды;
�леуметтанулы� зерттеулер ж�ргізу барысында ке�інен тарал
ан  ●
�ателіктерді� бірі — тіке с"ра�тар �ою;
жобалан
ан с"ра�тар �ою жалпы м�дде, к�з�арас, себеп ж�не �"н- ●
дылы� ба
ыттарды білуге ба
ытталады;
ба
алау немесе �орытынды жасау кезінде позитивті немесе нега- ●
тивті жауаптарды� ассиметриясына назар аудару �ажет. Кейбір 
респонденттер негативті пікірін немесе сезімін ж"мса� жеткізіп, 
ал позитивті пікірін д�рекі т�рде жеткізуі м�мкін.

Пікірлерді аны#тау. �детте с"рау ж�ргізу барысында зерттеуді� �ріс-
теу кезе�іні� алдында мынадай �діс �олданылады: с�згі-с"ра�, я
ни, 
біліктілігі жо�тарды електен �ткізу �шін; тура с"ра� — респондентті� 
пікіріні� жалпы ба
ытын білу �шін; дихотомиялы� с"ра� — жалпы 
ба
ытын аны�тау �шін; ба
а беру мен пікірді� негіздемесін на�тылау; 
со�
ы с"ра� — респондентті� пікіріні� интенсивтілігін аны�тау.

Эксперттік с$рау — респондентті� �арастырылып отырыл
ан м�се-
лені �арастыруда
ы серіктестік белсенділігін аны�тау �шін �ойылады. 
М"ндай с"рауларда тек ашы� с"ра�тар �ойылады, ал жабы� с"ра�тар 
сенімділік де�гейін ба
алау немесе осы сала
а �атысты бас�а да маман-
дарды� келісу немесе келіспеу шараларын аны�тау �шін �олданылады.

Эксперттік с"рауды �рістетуді� логикалы� бірізділігі:
�арастырылып отырыл
ан м�селе саласыны� маманы ретінде м�- ●
селені� м�ні мен себебін аны�тау;
экспертті� біліктілігін д�лелдейтін м�ліметтер: білім саласы, осы  ●
салада
ы ж"мыс �тілі, біліктілігі;
"сынылып отыр
ан с"ра�тарды� толы� к�лемдегі мазм"ны, т�ртібі  ●
туралы а�парат;
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�рбір проблемалы� с"ра�ты �"растыру: жіберілген �ателік, �лсіз  ●
жа
ы, сенімсіз т"сы ж�не на�ты д�лелдер ар�ылы еркін ��гімелеп 
беру немесе м�селені бас�а т"р
ыдан �оюды негіздеуді "сыну;
эксперт жаса
ан �орытындыны� (пікірді�) сенімділігіне ба
а  ●
беру;
�осымша ескертулер, т�сініктемелер, "сыныстар. ●

4.3.2. Сауалнамалы* сDрау �ткізуді' ерекшеліктері

Сауалнаманы респондент �зі толтырады, сонды�тан сауалнаманы� 
�"рылымы ж�не т�сініктемесі респондент �шін на�ты ж�не т�сінікті 
болуы тиіс. С"рау пара�шасында мазм"нды� «б�ліктері» бірдей, белгілі 
бір к�лемде болуы тиіс. Ал
аш�ы с"ра�тар не
"рлым �арапайым, одан 
кейінгі с"ра�тар не
"рлым к�рделі (жа
даятты�), б"дан кейінгі с"ра�тар 
е� к�рделі с"ра�тар (себептік) ж�не со�ында �айтадан не
"рлым �ара-
пайым с"ра�тар (�айтадан о�и
алы�, фактологиялы�), ал е� со�ында 
ана
"рлым к�рделі с"ра�тар (1–2). Сауалнамалы� с"ра�ты «т�л�"жат-
ты� б�лім» ая�тайды (онда респондент туралы �леуметтік-демогра-
фиялы� м�ліметтер �амтылады).

Сауалнаманы� мазм"нды� б�лімдеріні� ж�йесі.
Кіріспе б'лім. ●  Б"л б�лімні� ма�саты — �зіне респондентті� на-
зарын не
"рлым ке�інен аудару, оны� �ызы
ушылы
ын зерттеу 
та�ырыбына �арай аудару ж�не ж�ргізіліп отыр
ан зерттеуге �а-
тысу
а деген ынтасын к�шейту.
Ілгерілеуші с$ра#тар ●  респондентті �ызы�тыра т�суі ж�не оны� 
зерттеу ж"мысына кірісуін же�ілдете т�суі тиіс.
+орытынды с$ра#тар ●  та�ырып бойынша �атысты� негізде к�рделі 
болмауы тиіс (ба
алау шкаласы ж�не т.б. жабы� формада
ы а�па-
раттар).
Сауалнаманы� �леуметтік-демографиялы# б'лімінде  ● «т�л�"жатты� 
б�лім» м�ліметтері (жынысы, жасы, білімі, ж"мыс �тілі, отбасы-
лы� жа
дайы, табысы, т.б.) сауалнама пара
ыны� со�
ы бетінде 
орналасады.
Со�ында  ● респондентке с"рау ж�ргізуге �атыс�аны �шін ал
ыс ай-
тылады.

4.3.3. СDхбат жJргізуді' ерекшеліктері

Ресми с"хбат ж�ргізуді� сауалнама ж�ргізуден айырмашылы
ы — 
онда жауаптарды респондент емес, с"хбатты ж�ргізуші жазып оты-
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рады. Б"л �діске с"ра� пара�шасыны� сапалы толтырыл
ан немесе 
толтырылма
анына к�з жеткізу �шін немесе респонденттерді� зерттеу 
м�селесіне к��іл к�йін аны�тау �шін �олданылады. С"хбатты к�біне-
се бас�а назар аударартар адамдар жо�, о�шауландырыл
ан 
имарат-
та �ткізген �олайлы болып табылады. С"хбат н�тижелерін к�бінесе 
��гіме барысында жазып отыру �ажет. Е� д"рысы — с"хбатты бір адам 
ж�ргізіп, екінші адам тіркеп отыру.

Ал�аш#ы байланысты орнату. Ма�саты — ��гімені ж�ргізуге байла-
нысты �олайлы жа
дай жасау.

Байланысты бекіту ж�не с"хбат жоспары бойынша ал
аш�ы с"ра�-
тар. Сауалнама с"ра�тары сия�ты с"хбатты� ал
аш�ы с"ра�тары — таза 
фактологиялы� болып табылады.

С$хбатты� негізгі с$ра#тарына к�шу кіріспе с�здер ар�ылы бас-
талуы тиіс ж�не с"хбатты� �зектілігін ай�ындауы тиіс. Ынталандыру 
с"ра�тарын �ою кезе�і — не
"рлым к�рделі кезе� болып табылады. 
Б"л кезе�де жанама, жеке емес ж�не ба�ылау с"ра�тарыны� барлы� 
м�мкіндіктерін пайдалану �ажет.

С$хбатты ая#тау. С"хбат со�ында с"хбатты ж�ргізуші кейбір толы� 
жауап алынба
ан с"ра�тар
а �айта оралуына болады.

С"хбатты� хаттамасы с"хбат ж�ргізілу барысында немесе с"хбат 
ая�тал
аннан кейін к�п уа�ыт �тпей р�сімделуі тиіс. Хаттамада рес-
пондентті� жауабынан б�лек с"хбат ж�ргізушіні� барлы� с"ра�тары 
мен ескертпелері толы
ымен жазылады.

С"хбат ар�ылы зерттеу ж�ргізу сапасы зерттеліп отыр
ан м�селе 
бойынша жинал
ан а�параттарды та�дау ж�не сауалнаманы толтыру 
ережелерін толы� са�тау
а тікелей т�уелді. Сауалнамалы� �айтарым 
пайызы 85-тен т�мен болмауы тиіс, ал кері жа
дайда та�дау жиынты-

ыны� �"рылымы б"зылады.

4.3.4. Медициналы*-4леуметтанулы* а*парат жинауды' 

ерекшеліктері

С"рауды� мазм"нды� б�лігін ай�ындаушы к�рсеткіштер тізімін 
�"ру барысында медициналы� к�мек алушы нау�асты� �ана
аттанды-
рылу де�гейін, медициналы� �ызметті� сапасы мен �"рамын, �абыл-
да
ан емні� н�тижелілігіні� �ол жетімділік д�режесін ескеру �ажет. 
«Міндетті медициналы� са�тандыру ж�йесіндегі медициналы� к�мек 
к�рсетуді� �ол жетімділігі ж�не сапасы» атты сауалнамалы� пікір алу 
б"
ан �лгі бола алады (№ 1-ші �осымшаны �ара�ыз).
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Медициналы# к'мекті� #олжетімділігі — медициналы� к�мек 
алуда
ы, атап айтса�, денсаулы� са�тау мекемесіні� айма�ты� �ол 
жетімділігіне, мекеме, мамандар ж"мыстары т�ртібіні� бара-барлы
ы-
на; д�рігерді� �абылдауын, аурухана
а жат�ызу т�ртібін, жедел меди-
циналы� ж�рдем ж"мысын "йымдастыруы; болжалды диагностикалы�, 
ке�естік, алдын алу ж�не емдік к�мек алу м�мкіндігі; �ажетті емдік-
диагностикалы� ж�не алдын алу шараларыны�, соны� ішінде д�рі-д�р-
мектік к�мекті� �ол жетімділігі сия�ты �иыншылы�тарды� бар немесе 
жо�ты
ын к�рсететін к�рсеткіштер ж�йесі ар�ылы т�сіндіріледі.

Медициналы# к'мекпен #ана�аттандырылу — к�рсетілетін медицина-
лы� �ызметті� жеткілікті к�лемі, медицина �ызметкерлеріні� �арым-
�атынасы; медициналы� к�мек (тазалы�-гигиеналы�, �ызмет к�рсету 
ж�не т.б.) алуды� талаптары; �ызметкерлерді� к�сіби мінездемелері; 
мекеме, б�лімше ж�не мамандарды� ж"мыс т�ртібі ж�не оны "йым-
дастыру; емдік-диагностикалы� �рдісті� д�рі-д�рмекпен �амтамасыз 
етілу ж�не т.б. жа
дайлар бойынша ба
аланады.

Медициналы# к'мекті� тиімділігі — нау�асты� емделу барысында 
субъективті сезімдерін �згертуі ж�не �зін "стауы ж�не оны� толы
ы-
мен жазылу
а деген �мітіні� д�режесіні� артуы н�тижесінде пайда бол-

ан �згерісі бойынша ба
аланады.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулер ж�ргізу барысында т"р-

ындарды� �з денсаулы�тарын ба
алау м�селесіне баса назар аударыла-
ды. Т"р
ындарды� �з денсаулы�тарын ба
алау м�селесін �арастыр
анда 
субъективті жа
дайларды� болуы м�мкіндігін ж�не келесі факторлар
а 
байланысты екендігін ескеру �ажет.

Жеке т"л
аны� психологиялы� ерекшеліктері. ●
Пессимист: мысалы, же�іл суы# тиіп ауыр�ан нау#ас 'зіні� осы жа�-

дайын к%рделі апат немесе да�дарыс ретінде #абылдайды. Оптимист: 
миокарда инфарктісін бастан кешірсе де, 'з денсаулы�ын жа#сы деп ба�а-
лай алады. Алайда к%дікшілдік сия#ты психологиялы# #асиетті де жо##а 
шы�ару�а болмайды. К%дікшіл адам �рбір шаншуды жазылмас сыр#ат деп 
тану�а бейім болады.

Сауалнама ж�ргізу с�тіндегі к��іл к�й. ●
Егер респондентті� сауалнама толтыру барысында�ы к'�іл к%йі жа#сы 

болса, ол жа#сы 'згерістерге %міттену т�н, сонды#тан сауалнама ж%ргі-
зу барысында респондент 'зін жа#сы сезінсе, онда ол %шін 'ткен к%ндердегі 
бол�ан #иынды#тарды� еш м�ні жо# болып к'рінеді. Керісінше, егер сауал-
нама ж%ргізу барысында с$хбаткер сыр#аттанып т$рса, онда оны� 'з ден-
саулы�ын т'мен ба�алау ы#тималдылы�ы арта т%седі.
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Айналасында �орша
ан адамдарды� денсаулы� жа
дайлары. ●
Егер респондентті� араласатын туыстары немесе таныстары ара-

сында #атты сыр#аттан�ан немесе керісінше, мы#ты денсаулы�ымен 
ерекешеленетін т$л�алар болса, онда респондентті� 'з денсаулы�ын ба-
�алауы міндетті т%рде осы атал�ан факторлар�а байланысты болып 
келеді.

Респондентті� со�
ы жылдарда
ы нау�астану жиілігі ж�не нау- ●
�астану де�гейі.
Респондентті� медициналы� тексеру �орытындыларымен а�па- ●
раттандырылуы.

Респондентті емдеу барысында о�ан м�лім тексеру #орытындылары 
міндетті т%рде оны� санасына �сер етеді. Егер тексеру #орытындыла-
ры жа#сы болса, онда тіпті жо�ары ауырсыну сезімдері немесе $за# уа-
#ытты нау#астануды� 'зі ол %шін ая# астынан нау#астанып #ал�андай 
немесе уа#ытша нау#астанып #ал�андай ба�аланады. Керісінше, жаман 
#орытындыларды естіген нау#ас 'зін жа#сы сезініп т$рса да, 'з денсаулы-
�ы туралы #орытындыларды жаза ретінде #абылдайды.

�орша
ан ортаны� жа
дайы. ●
Ба�а берушіні� логикасы м'лшермен мынадай болып келеді: егер су, 

ауа, азы#-т%лік сапасыз, ластан�ан болса, денсаулы#ты� мы#ты болуы 
м%мкін бе?!

Респондентті� медициналы� �ызмет к�рсетумен �ана
аттанды- ●
рылуы.

Респондентті� к'з#арасы бойынша медициналы# к'мекті� жо�ары 
де�гейде $йымдастырылуы, оны� 'з денсаулы�ына зор сеніммен #арау�а 
негізгі себеп болады.

На�ты т�рде ал
анда �йел адамдарды� денсаулы� жа
дайлары еркек 
адамдарды� денсаулы� жа
дайларынан еш кем болмаса да, ер адамдар 
�йел адамдар
а �ара
анда �з денсаулы�тарына оптимистік к�з�арас-
пен, я
ни, сеніммен �арайды. Білім де�гейі не
"рлым жо
ары болса, �з 
денсаулы
ы жа
дайын ба
алауы да жо
ары болады ж�не б"л за�дылы� 
барлы� ай�ындамалар бойынша са�талады. Сонымен �атар, денсаулы� 
жа
дайы ж�не білім де�гейі арасында
ы �атынасты тура байланысты 
деп тану
а жол бермейтін жа
дай туындайды, ол: білім де�гейі адам жа-
сымен ара�атынаста, ал адам жасы — денсаулы��а тікелей �сер ететін 
шешуші фактор болып табылады.

Сонымен, атал
ан респондентті� �з денсаулы
ын ба
алау н�тиже-
лері халы�ты� денсаулы� жа
дайы ж�нінде на�ты 
ылыми т"жырым 
жасау �шін негіз бола алмайтыны аны�. Сонымен �атар, на� осы м�лі-



214 IV Б�лім. На�ты медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді ж"ргізуді�...

меттер адамны� �зін сезіну де�гейі медициналы� к�мекке ж�гіну �шін 
негіздеме болып табылатынды
ынан, халы� ж�не денсаулы� са�тау ме-
кемелері арасында
ы байланыстырушы буын болып табылады.

Медицина �ызметкерлері халы��а медициналы� к�мек к�рсету 
жа
дайына ба
а беру, оны� "йымдастырылуы, сапасы, �ол жетімділігі, 
беталысы ж�не даму ба
ыттары бойынша сараптаушы ретінде с"ралуы 
м�мкін.

С"рау ж�ргізу барысында денсаулы� са�тау мекемелеріні� жетекші-
леріне, мекемені� ат�аратын ж"мыстары, оны� бас�а денсаулы� са�тау 
"йымдарымен, мекемелермен ж�не бас�а да "йымдармен �зара �аты-
насын, оны� ресурстік �амтамасыз етілу де�гейі ж�не т.б. н�тижелері 
ба
асына аса назар аудару �ажет. Сонымен �атар, с"рау ж�ргізу бары-
сында денсаулы� са�тау мекемесіні� жетекшісі медициналы� �ызмет-
керлерді�, халы��а медициналы� �ызмет к�рсетуді� �азіргі жа
дайы 
ж�не келешегін дамыту сия�ты м�селерге сараптаушы ретінде �атыса 
алады. Медициналы� �ызметкерлерге с"рау ж�ргізу сауалнама �дісімен 
де ж�ргізіледі.

Д�рігерлерге сауалнама ж�ргізу �шін сауалнамалы� с"ра�тарды� 
к�рсеткіштер тізімін �"ру барысында емдік-диагностикалы� �рдісті� 
материалды�-техникалы� жабды�талуы; е�бек, т"рмыс жа
дайы, к�сі-
би м�мкіндіктерді іске асыру д�режесі; шы
армашылы� т�сіл, жетілді-
ру, біліктіліктік ж�не мансапты� �су; е�бекті� материалды� жа
дайы, 
�леуметтік �ор
алу де�гейі, біліктіліктерін к�теру ж�не о
ан дайынды� 
ж�йесі, "жымда
ы �леуметтік-психологиялы� жа
дайларды ескеру �а-
жет.

Сауалнамаларды денсаулы� са�тау мекемелеріні� б�лімшелері же-
текшілеріне �леуметтанулы� зерттеуді� ма�саттары ж�не �ткізілу 
т�ртібін т�сіндіре отырып таратып беруге болады.

Медициналы� �ызметкерлерге сауалнама ж�ргізу барысында на�ты 
деректер алу �шін д�рігерлер ж�не орта буын медицина �ызметкер-
леріні� на�ты �атынасын ескеру �ажет. Медицина �ызметкерлеріні� 
на�тылы бір тобыны� сауалнамаларын талдау �шін сауалнамалар саны 
30-дан аз болма
аны абзал. А�параттарды талдау барысында жалпы ау-
�ымы не
"рлым к�п б�лшектенсе, со
"рлым к�п к�лемде а�параттар-
ды іріктеу �ажеттілігі туындайды.

Медициналы� мекемелер жетекшілеріне сауалнама ж�ргізу бірт"тас 
�діс ар�ылы ж�зеге асырылады. Барлы� медицина �ызметкерлері бо-
йынша іріктеуді� жалпы к�лемінде денсаулы� са�тау мекемелері же-
текшілеріні� �лесі 20% т�мен болмауы тиіс.
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Медициналы� мекеме нау�астарыны� пікірін зерттеу ерекше �ызы-

ушылы� тудырады. Зерттеуді� б"л т�рінде медициналы� к�мек алу ба-
рысында
ы респондентті� жеке т�жірибесі басымды� к�рсетеді, алайда 
оны� денсаулы� са�тау мекемесінде емделіп жат�ан кездегі берген а�-
параттары зерттеу н�тижесінде к�рсетілуімен объективті ба
а алуды 
тежейді.

Сауалнама ж�ргізуді емханалы� мекемелерде, стационар ж�не бас�а 
да денсаулы� са�тау мекемелерінде ем �абылдап �йге шы��ан адамдар-
мен �ткізген ж�н. Сонымен �атар, емханада ем �абылдап жат�ан адам-
дарды� б"
ан дейінгі ал
ан медициналы� к�мек туралы а�параттар 
беруі де на�ты а�параттар алу
а �сері зор. Себебі, б"ндай респондент-
терде денсаулы� са�тау ж�йесіні� медициналы� �ызмет к�рсету ж�йесі 
туралы не
"рлым к�лемді пікір �алыптас�ан, б"ндай зерттеу ж�ргізуді 
"йымдастыру же�ілірек ж�не не
"рлым арзан
а т�седі. Стационарлар-
да �леуметтанулы� зерттеулерді диагностикалы� зерттеулер ж�не емдік 
шаралардан бос уа�ытта тікелей емдеу палаталарында �ткізуге болады.

Ауруханада жат�ан нау�астар арасында іріктеу к�лемін б�лу негізгі 
денсаулы� са�тау мекемелеріні� т�сек �оры �"рылымына с�йкес 
ж�ргізіледі. С"хбаткер ретінде ауруханада ем �абылдап жат�ан нау�асты 
та�дау, атал
ан топта
ы нау�астарды� барлы� негізгі денсаулы� са�тау 
�ызметіні� ж"мысы ж�нінде �лде�айда к�п т�сінігі бар, "йымдасты-
ру жа
ынан �ол жетімді ж�не одан сауалнама алу арзан
а т�сетіндігіне 
негізделеді.

Денсаулы� са�тау мекемелерінде �леуметтанулы� зерттеулер �ткізу 
барысында респонденттерді та�дау жиынты
ы демографиялы� немесе 
�леуметтік факторлар
а байланысты м�дделері "�састы
ын есепке алу 
негізінде т�рлі �"рылымды� б�лімшелердегі нау�астардан жина�тала-
ды.

Стационарда
ы нау�астар арасында жасырын сауалнама �ткізу 
т�рлі б�лімшелерде — к�н ішінде бір уа�ытта �ткізіледі. Сонды�тан 
сауалнама
а жауап беруші нау�астар
а сауалнаманы толтыру барысын-
да медициналы� �ызметкерлер немесе палатада
ы к�ршілер тарапынан 
еш�андай �ысым к�рсетілмеуін �ада
алау �ажет.

Д�л осындай �дістер ар�ылы емхана
а келушілерден а�парат жинау-

а болады, мысалы, д�рігер �абылдауын немесе емдік-диагностикалы� 
зерттеулер ж�не емдеу шараларын к�тіп отыр
ан нау�астар арасында 
сауалнама ж�ргізуге болады. Сауалнаманы толтырушы респондентке 
сыйласымды �атынас ж�не �"рмет к�рсету о
ан о�тайлы эмоционал-
ды� ы�пал етеді ж�не ол сауалнаманы толтыруда еш �иынды� ту
ыз-
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байды, респонденттерді� сауалнаманы толтырудан бас тарту пайызын 
азайтады.

4.4. МЕДИЦИНАЛЫ�-�ЛЕУМЕТТАНУЛЫ� 

А�ПАРАТТАРДЫ O�ДЕУ

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеуді� б"л кезе�інде а�парат-
тарды топтастыру, жіктеу, статистикалы� жина� �"ру ж�не а�параттар-
ды ��деу ж�зеге асырылады.

Жай топтастыру — а�параттарды бір белгісі бойынша т�ртіпке 
келтіру. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулер ж�ргізу барысында 
а�парттарды топтастыруды� т�рлі �дістері �олданылады — �леуметтік-
демографиялы� белгілері бойынша (жасы, жынысы, отбасы жа
дайы), 
климатты�-географиялы� жа
дайлары бойынша (маусымды�, т"ратын 
жері), �леуметтік-экономикалы� белгілері бойынша (к�сібі, лауазымы, 
білімі, кірісі), денсаулы� жа
дайы бойынша (МКБ топтары, денсаулы� 
тобы, �ауіп тобы ж�не т.б.), мекеме т�рі бойынша (емхана, стационар 
ж�не т.б.).

То�ыспалы топтастыру — а�параттарды� негізгі екі белгілеріне 
(ерекшелігі, к�рсеткіші) байланысты �зара байланысын ж�не к�р-
сеткіштерді� �зара т�уелділігін табу ма�сатында ба�ылауды ж�зе-
ге асыру, сонымен �атар, объектіні� екі ерекшелігін немесе екі т�рлі 
жа
дайын біріктіру негізінде жа�а �"рамды� к�рсеткіш (индекс) �а-
лыптастыру, бір �"былысты� екінші �"былыс�а �серлеріні� байланыс 
ба
ыттарын аны�тау ма�сатында, алдын ала екі �асиет (�асиеттері, 
к�рсеткіштері) бойынша ретке келтірілген деректерді байланыстыру. 
То
ыспалы топтастыру міндеттеріні� бірі — зерттелуші �"былысты� 
�"рылымды� �асиеттерін аны�таушы т"ра�ты байланысты табу. Мы-
салы, ері мен зайыбыны� жас айырмашылы�тарыны� �атынасын ай-
�ындау
а болады.

Эмпирикалы# топтастыру — б"л бір уа�ытта бірнеше �лшемдерде, 
сипаттамалы болжамдар
а с�йкес �арастырылатын, �леуметтік объ-
ектілерді� (немесе �"былыстарды�) т"ра�ты �йлесімін ай�ындау.

Статистикалы# а#пар — б"л �орытынды ж�не топты� а�парат-
тарды есептеуді� бірнеше сатыдан т"ратын ж�не оларды кестеге енгі-
зу кезе�і болып табылады. Статистикалы� а�парды жасау белгілі бір 
ба
дарлама бойынша зерттеу жоспары ж�не зерттеу ба
дарламасымен 
бірлесіп, "йымдастыру кезе�інде �зірленген белгілі ба
дарлама бойын-
ша �ткізіледі. �леуметтанулы�-медициналы� зерттеу н�тижесінде жи-
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нал
ан а�параттарды� cтатистикалы� а�пар н�тижесі статистикалы� 
кестелерге тіркеледі.

М�ліметтерді '�деу. Статистикалы� кестеге абсолюттік н�тижелер 
енгізілген со�, материалдарды одан �рі сараптау �шін статистикалы� 
коэффиценттерді� ж�не зерттеу ба
дарламасына с�йкес орта к�леміні� 
есебін ж�ргізу �ажет.

4.5. ЖИНАЛАН А�ПАРАТТАРА САРАПТАМА 

ЖАСАУ

4.5.1. Жинал(ан а*параттар(а сараптама жасау т4ртібі

Бірінші кезе� — �арапайым �лгідегі а�параттарды� барлы� жиын-
ты
ыны� сипаттамасы. �арапайым �згерістер зерттеледі, �алыпты 
жа
дайдан ауыт�ы
ан �"былыстар мен �ауіп факторлары аны�талады, 
орташа беталыс к�рсеткіштері есептелінеді, б�ліністер т�рленеді.

Б"ны� барлы
ы �ажет болып табылады: біріншіден, та�дау жиын-
ты
ы ж�не жеке та�даушаларды (жынысты�-жасты�, �леуметтік-к�сіби 
ж�не т.б.) жалпы ба
алау �шін, сонымен �атар, іріктемелер ерекшелік-
тері дербес т"жырымдарды� ж�не �орытындыларды жина�тауды� т"-
жырымын т�сіндіру �шін �ажет. Екіншіден, зерттеу ж"мысыны� келесі 
кезе�дерінде а�параттарды� не
"рлым к�рделі т�уелділіктерін ж�не ке-
зе�деріні� байланысын естен шы
армау кажет.

Екінші кезе� — к�рсеткіштерді� іріленуі, біріктіргіш индекс-белгі-
лерін �алыптастыру, топтарды� т"рпатын аны�тау, жалпы ау�ымны� 
�ата� іріктеуі ж�не т.б. Атал
ан барлы� операцияларды� е� негізгі 
ма�саты — �орытынды сараптама жасау �шін �ажетті белгілер санын 
�ыс�арту. Осы кезе�де факторлы талдау, жіктеу ж�не т.б. операциялар 
�олданылады. К�рсеткіштерді� �р�айсысына аралы� т�сініктеме беріп 
отыру �ажет, себебі, б"л жа�а ерекшеліктер т�сіндіруді ж�не с�йкес 
интерпретациялы� �"рылымды �ажет етеді.

Статистикалы� коэффициенттерді ж�не орта м�лшерді аны�тап ал-

аннан кейін оларды сараптау
а к�шу �ажет. Ол �шін математикалы�-
статистикалы� �дістер �олданылады. Математикалы�-статистикалы� 
сараптаудан кейін �исынды� (логикалы�) сараптау
а к�шеді. Жина�-
тал
ан материалдар ж�не алын
ан н�тижелерді� �ажетті �исынды� 
сараптауынсыз ж�ргізілген деректерді ��деуді� нысанды �дістері �ате 
�орытынды
а алып келуі м�мкін.

Алын
ан а�параттар
а сараптама жасау графикалы� кестелерді �ол-
дану �ажет, себебі, олар �"былыстарды� даму за�дылы
ын, ке�істіктік 
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б�ліністерді, �зара байланыстарды к�рсетеді. Диаграмма, кардиог-
рамма, картограмма, картодиаграммалар деп ажыратылады.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді ж�ргізу барысында 
к�бінесе диаграммалар �олданылады — статистикалы� �лшемдерді� 
графикалы� кескіндемесін т�рлі геометриялы� фигуралар ж�не белгі-
лерді� к�мегімен жасау. Диаграммалар салыстырмалы, �"рылымды� 
ж�не динамикалы� болып б�лінеді.

+ар#ынды к'рсеткіштерді, к'рнекілік ж�не #атынастар к'рсеткіш-
терін бейнелеу %шін #атарлы, сызы#ты# ж�не фигуралы# диаграммалар 
ке�інен #олданылады. Радиалды# диаграммалар к'бінесе #ар#ынды коэффи-
циенттерді к'рсету %шін #олданылады. +ар#ынды шаманы� (#$рылымды# 
к'рсеткіштерді�) сызы#пен т%сірілген бейнесі к'бінесе бір геометриялы# 
фигураны� ішіне (#атарішілік немесе секторлы# диаграммамалар) орна-
ластырылады.

Rшінші кезе� — б"л а�параттар
а тере� интерпретация жасау ж�не 
зерттеліп отыр
ан �"былыс�а тікелей немесе жанама �сер ететін фак-
торларды аны�тау
а к�шу болып табылады. Б"л кезе�де негізгі �оры-
тындылар жасалуы тиіс ж�не м�селені� негізгі теориялы� мазм"нын 
сипаттайтын, сонымен �атар, т�жірибелік "сыныстар жасау �шін �а-
жетті гипотезалар �айта тексерілуі тиіс.

Т'ртінші кезе� — �леуметтанулы�-медициналы� зерттеу ж"мысы-
ны� со�
ы кезе�і — зерттеліп отыр
ан �"былыс, �рдіс немесе м�селеге 
аны�тал
ан жа
дайлар
а байланысты болжам жасау болып табылады.

4.5.2. �айталап ж4не салыстыра отырып жJргізілген зерттеу 

*орытындыларына сараптама жасау

�о
амды� пікірлер мониторингіні� д"рыс "йымдастырыл
ан ж�йесі 
н�тижелерді� объективті к�рсеткіштерін ж�не ж�зеге асырыл
ан ша-
раларды� субъективті ба
асын аны�тау
а м�мкіндік ту
ызады.

�дістемелік жа
ынан медициналы�-�леуметтанулы� мониторинг 
ел т"р
ындары ж�не медицина �ызметкерлері арасында ж�йелі т�рде 
�леуметтанулы� с"рау ж�ргізу жолымен ж�зеге асырылады.

�айталап ж�не салыстырмалы эмпирикалы� зерттеулерді� бірнеше 
т�рлері бар.

+абыр�алы# #айталама зерттеулер — біры�
ай ба
дарлама бойын-
ша зерттелушілерді та�дау �дісі ар�ылы берілген м�ліметтерге бірдей 
талдауды� біры�
ай �дістемесін �олдану ар�ылы іске асырылады. Б"л 
зерттеулерді� ма�саты — зерттелу аспектілеріндегі �згерістер динами-
касын талдау.
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+айталанбалы когортты зерттеулер — �абыр
алы� �айталама зерт-
теуді� ерекші �дісі болып табылады, онда та�дал
ан объект — жасты� 
топтар, олар "за� жылдар бойы зерттеледі.

+айталанбалы трендтік зерттеулер — "�сас іріктемелерде ж�не бі-
ры�
ай негізгі жиынты�тар аясында �леуметтік �згерістерді� негізгі 
тенденцияларын аны�тау �шін біры�
ай шаралар ж�йесін са�талуымен 
�ткізіледі.

�айталанбалы ж�не салыстырмалы зерттеулерді� барлы� т�рлері, 
сапалы ж�не санды� аспектілеріндегі салыстырмалы к�рсеткіштері бо-
йынша елеулі немесе елеусіз �згешіліктеріні� негіздемесін к�рсетеді.

Уа#ыт 'ткен сайын жа�а #$былыстар ж�не %рдістер, алдын ала бол-
жанбайтын жа�а �леуметтік м�селелер пайда болады. Ал�аш#ы зерт-
теулер �дістемелері толы�ымен #айталама зерттеулерде #олданылмайды. 
Б$л жа�дайда #$жаттарды� бір б'лігі негізгі зерттеу #$жаттарын то-
лы�ымен #айталайды, келесі б'лігі жа�адан енгізіледі.

@йымдастыру барысында жа�а �дістерді енгізу жа
дайында �айталама 
зерттеулер «басы — со�ы» эксперимент сызбасы бойынша ж�ргізіледі. 
�леуметтік �рдістерді зерттеу барысында салыстырма к�лемі зерттеуді� 
�иынды�тарына байланысты �суі �ажет. Адамдар �ызметтеріні� эконо-
микалы� ж�не �леуметтік жа
дайларында
ы сапалы �згерістеріне байла-
нысты біры�
ай уа�ыт интервалын �олдану ма�ызды.

Зерттеу �рдісі барысында алын
ан �лшемдер еш уа�ытта абсолютті 
т�рде д�л ж�не на�ты болмайды, себебі, а�параттар жинау барысында 
т�рлі �ателіктер: зерттеліп отыр
ан м�селені� таби
атына байланысты, 
�лшем �"ралдарыны� ерекшеліктеріне байланысты, іріктеме бары-
сында
ы �ателіктер, зерттеушіні� �ателіктеріне жол жіберілуі м�мкін. 
Осы
ан с�йкес, а�параттарды� санды� белгісіндегі салыстырушы-
ларды� елеулі �згешіліктері, оларды� бастап�ы тіркелуі барысында
ы 
�ателіктеріні� к�лемін жасыру �ажеттілігі туындайды. Б"л кезе� �оры-
тындылар мен т"жырымдар жасаумен ая�талады.

Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу оларды� н�тижелеріні� ден-
саулы� са�тау саласы т�жірибесіне енгізілуімен ая�талады. Зерттеуді� 
міндеттері мен ма�саттарына байланысты ж"мыс н�тижелеріні� т�жі-
рибиесін іске асыруды� т�рлі �дістері �олданылуы м�мкін: д�рігер-
лерді� ж�не та
ы бас�а осы сала
а �ызы
ушы т"л
аларды д�ріс немесе 
баяндама т�рінде ж�ргізілген медициналы�-�леуметтанулы� зерттеу 
ж"мысы н�тижелерімен таныстыру; (мекеме, аудан, �ала, облыс де�-
гейінде) б"йры�тар, �дістемелік н"с�аулы�тар, н"с�амалар ж�не т.б. 
�зірлеу; медициналы� мекемелерді� �ызметтерін �айта �"ру; рацио-
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налды "сыныстар, жа�алы�тарды, ашылымдарды р�сімдеу; баспас�зде 
жариялау (ма�ала, монографиялар) ж�не т.б.

Денсаулы� са�тау саласында
ы �леуметтанулы� сауалнаманы� 
тиімділігі жеке ЕПМ, аудан, �алалар ж�не айма�тар бойынша м�лімет-
тер �орыны� �"рылуы ж�не �леуметтанулы� а�параттарды жинауды� 
"дайы ж�йесін �"ру жолымен к�шейтілуі м�мкін. �леуметтанулы� а�-
параттар �оры а�параттарды са�тау ж�не жинау �шін ж�не �леуметта-
нулы� сауалнама н�тижелерін динамикалы� талдау �шін �ызмет етеді.

�леуметтанулы� а�параттар �орыны� материалды� базасы �ыз-
метін, денсаулы� са�тау мекемелері немесе органдарында арнайы 
"йымдастырыл
ан ал
аш�ы �леуметтанулы� а�параттарды� м"ра
аты 
ж�не �орытынды-сараптамалы� есептер ат�ара алады. Компьютерлік 
технология
а негізделген заманауи а�паратты� технологияларды� 
дамуы аса к�рделі математикалы� �дістерді �олдануымен, �леумет-
танулы� а�параттар сараптамасын жасау
а ж�не оны т�рлі а�парат 
к�здерінде �ажетті деректерді жедел іздестіру ар�ылы кейін т�жірибеде 
�олдану �шін "за� уа�ыт са�талуын �амтамасыз етеді.
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5. Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг. — М., 

2003.
6. Решетников А.В., Ефименко С.А., Астафьев Л.М. Методика про-

ведения медико-социологических исследований. — М., 2003.
7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. — М.: Добросвет; 
Книжный дом «Университет», 1998.

�осымша:

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респон-
дентами. — М., 1989.
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2. Волович В.И. Надежность информации в социологическом иссле-
довании. — Киев, 1974.

3. Морозов Е.И. Методология и методы анализа социальных си-
стем. — М., 1995.

4. Овсянников В.Г. Методология и методика в прикладном социоло-
гическом исследовании. — Л., 1989.

5. Тавокин Е.П. Эффективность социологического исследования: 
вопросы методологии и методики. — М., 1989.

6. Татарников М.А. Методика проведения социологического иссле-
дования в здравоохранении // Вопр. экономики и управления для ру-
ководителей здравоохр. — 1998. — № 2.

7. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Курс лекций. — М.: 
ИНФРА-М, 1998.

Реферат та*ырыптары

1. Ресей �о
амын реформалауда
ы �леметтік эмпирикалы� зерттеу-
лерді� р�лі.

2. Біріншілік �леуметтанулы� а�параттарды жинау мен ��деу бары-
сында
ы �дістемелік м�селелер.

3. С"рау — біріншілік а�параттарды жинау �дісі (сауалнама ж�не 
с"хбат: "�састы�тары мен ерекшеліктері).

4. А�паратты жинау мен ��деу �дістерін топтау ж�не жіктеу.
5. С"хбат — а�параттарды жинау �дісі (т�рлері, жіктелуі, �ткізу 

ерекшеліктері немесе �згешілігі).
6. С"ра�тарды� т�рлері мен �ызметтері.

Тексеруге арнал(ан сDра*тар мен тапсырмалар

1. �дістеме деген не? Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� 
�дістемесіні� ерекшеліктері.

2. «�дістеме», «�діс», «Т�сіл», «Техника» "
ымдарына аны�тама 
бер.

3. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� �андай т�рлері 
бар?

4. Медициналы�-�леуметтанулы� мониторинг �андай ма�саттарды 
к�здейді?

5. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� обьектісі мен п�ні-
не ж�не жа
даятты� м�селелерге аны�тама ж�не мысал келтір.

6. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулерді� �дістерін ата�ыз.
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7. «Пилотаж» деген не? Оны� ерекшеліктері.
8. С"рау деген не? Оны� �андай т�рлері бар?
9. С"хбат деген не? С"хбатты� �ткізу кезе�дерін ж�не ерекшелік-

терін ата.
10. С"ра�тарды� негізгі т�рлерін ата�ыз (оларды жіктеу негіздері). 

Сауалнама �"рылымында �амтылатын с"ра�тарды� орналасуында
ы 
логикалы� бірізділік �андай?

11. Медициналы� к�мекті� �олжетімділігі, �ана
аттандырылуы ж�не 
тиімділігі �андай к�рсеткіштер ар�ылы аны�талады?

Тесттік тапсырмалар нDс*асы

1. Медициналы�-�леуметтанулы� зерттеулер �ткізуді� бірізділігін 
аны�та�ыз:

а) дайынды� кезе�;
б)  алын
ан деректер сараптамасы, оларды� м�тіндік ж�не графи-

калы� безендірілуі;
в)  медициналы�-�леуметтік а�параттарды жина�тауды "йымда-

стыру;
г) а�паратты ��деу;
д)  "сыныстарды ж�не бас�арма шешімдерін шы
ару ж�не оларды 

т�жірибеге енгізу мен тиімділігіне ба
а беру.
2. Ба
дарламаны� процедуралы� б�ліміне �андай кезе�дер кіреді:
а) зерттеуді� стратегиялы� жоспарын �"ру;
б) зерттеуді� �зектілігін негіздеу;
в)  бастап�ы м�ліметтерді талдау мен жинауды� негізгі процеду-

раларыны� нобайы;
г) зерттеуді� теориялы�-�дістемелік негіздерін та�дау;
д) ба�ылау бірлігін та�дау ж�йесін негіздеу.
3. Медициналы�-�леуметтік зерттеулер ба
дарламасына �андай 

жалпы талаптар �ойылады?
а) Зерттеу ба
дарламасыны� шектелу к�лемі.
б) Ба
дарламаны� барлы� элементтеріні� логикалы� бірізділігі.
в) Барлы� операцияларды� стандартталуы.
г)  Ба
дарлама ережелеріні� ойластырылуы ж�не аны� 

т"жырымдамасы.
д)  Ба
дарламаны� икемділігі, я
ни, зерттеу �рдісіндегі барлы� 

топтарды� байланысы.
4. С"ра�тарды т"жырымдауды� �андай ерекшеліктері бар?
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а)  Аны� жауапты к�рсететін, «жетелеуші с"ра�тарды» �олдану
а 
болмайды.

б)  С"ра�тарды� стереотипті �"рылымын �олдану жауаптарды� 
к�пн"с�алылы
ына м�мкіндік береді.

в) Тікелей с"ра�тарды ке�інен �олдану �ажет.
г)  Орта� м�дделер ба
ыты, �рекет мотиві ба
ыттарды аны�тау �шін 

жобалы с"ра�тарды ке� к�лемде �олдану керек.
д)  Ба
а полюсіндегі позитивті ж�не негативті ассиметрия
а назар 

аудару �ажет.



1-*осымша

«МІНДЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫ� 

СА�ТАНДЫРУ ЖGЙЕСІНДЕ 

МЕДИЦИНАЛЫ� �ЫЗМЕТ КOРСЕТУДІ� 

�ОЛЖЕТІМДІЛІГІ Ж�НЕ САПАСЫ» 

М�СЕЛЕСІ БОЙЫНША САУАЛНАМАА 

АРНАЛАН С�РА�-ИНДИКАТОРЛАР 

ЖGЙЕСІ

/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

ММС ж�йесінде медициналы� �ызмет к�рсетуді! �олжетімділігі
1. Са�тандыры-
лушы ларды� �з 
�"�ы�тары туралы 
а�параттануы

ММС ж�йесінде сiз мына 
�ызметтерді алу
а �"�ы
ы�ыз 
бар екенін білесіз бе: ш"
ыл 
медициналы� ж�не стацио-
нарлы� к�мекке ж�гінгенде 
тегін д�рілік заттарды алу
а; 
емханада тегiн амбулаторлы� 
к�мек алу
а; �з денсаулы
ы-
�ыз туралы толы� а�парат 
алу
а, сізді� медициналы� 
к�мек алу
а келгені�із туралы 
м�лімет, сізді� денсаулы
ы-
�ыз туралы а�паратты� �"пия 
са�талуына; медициналы� 
кірісуден бас тарту
а; тегін 
�алпына келтіру ж�не о�ал-
ту
а, к�мек алу
а; са�тандыру 
медициналы� "йымын та�-

Са�тандырылушыларды� 
атал
ан �"�ы�тары тура-
лы а�параттануын жо-

арылату
а ба
ыттал
ан 
іс-шараларды
іске асыруды� бірт"тас-
ты
ы аны�талады
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/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

дау
а; даулы с"ра�тар туында-

ан жа
дайда са�тандыру ком-
паниясы ар�ылы �з �"�ы�та-
ры�ызды� �ор
алуына 

2. Са�тандыры-
лушы ларды� меди-
циналы� к�мекті 
�ай жерде ала ала-
тыны туралы а�па-
раттандырылуы

Сіз медициналы� са�тандыру 
ше�берiнде медициналы� 
мекеменi та�дау
а �"�ы
ы-
�ыз бар екенін бiлесiз бе?
Міндетті медициналы� 
са�тандыру ше�берінде �з 
�"�ы
ы�ыз жайлы а�паратты 
�андай а�парат к�здерінен 
аласыз?
Сіз медициналы� к�мек ал-

ы�ыз келетін емдіу-алдын 
алу мекемені та�дау кезінде 
сіз �шін не ма�ызды? 

Са�тандырылушыларды� 
ЕПМ та�дау �"�ы�-
тары туралы а�парат-
тануына ба
ыттал
ан 
іс-шараларды� бірт"-
тасты
ы аны�талады. 
Са�тандырыл
андар 
арасында ММС — да �ол 
жетімді ж�не сапалы, 
медициналы� �ызмет 
к�рсету ж�йесі
туралы жо
ары ж�не на�-
тылы а�парат алу �шін 
жо
ары сенімге ие ком-
муникациялы� каналдар 
ай�ындалады 

3. Са�тандырылу-
шыларды� емдеу-
алдын алу меке-
месінде д�рігерді 
та�дау �"�ы
ы бар 
екендігі туралы а�-
параттандырылуы

Сiз міндетті медициналы� 
са�тандыру ше�берiнде д�рi-
гердi та�дау �"�ы
ы�ыз бар 
екенін бiлесiз бе? Міндетті 
медициналы� са�тандыру 
ше�берінде �з �"�ы
ы�ыз 
жайлы а�паратты �андай 
к�здерден аласыз?
Сіз медициналы� к�мек ал-

ы�ыз келетін д�рігерді та�-
дау кезінде нені басшылы��а 
аласыз? 

Са�тандырылушыларды� 
д�рiгерлерді та�дау �"-
�ы
ыны� бар екендігінен 
хабардар болуын жо
а-
рылату
а ба
ыттал
ан 
іс-шараларды ж�ргізуді� 
бірт"тасты
ы аны�тала-
ды. Д�рігер та�дауда
ы 
негізгі факторлар ай�ын-
далады 

4. Са�тандырылу-
шы ларды� меди-
циналы� �ызмет 
алу барысында
ы 
с"раныстарыны� 
сипаты

Сізге медициналы� к�мек алу 
�ажет деп сіз �андай жа
дай-
да шешім �абылдайсыз? 

Салауатты �мiр салтын 
"стану
а насихаттау
а ба-

ыттал
ан іс-шараларды� 
бірт"тасты
ы ай�ында-
лады

1-#осымшаны� жал�асы
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/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

5. Са�тандырылу-
шыны� медици-
налы� к�мек алу 
ж�не к�тудегі уа�ыт 
шы
ындары

Сiзге медициналы� к�мекті 
тегін алу
а не кедергі жасай-
ды (мен д�рiгерге бару �шін 
�абылдау
а жазылуым керек, 
жазыл
аннан кейін кезек к�ту 
керек, сол �шін мен уа�ы-
тымды к�п бос�а кетірмеуге 
тырысамын).
Сіз ем �абылда
ы�ыз келген 
емдіу-алдын алу мекемені 
не себепті та�дар еді�із? (ол 
ЕПМ-ні� ж"мыс істеу кестесі 
ма
ан ы�
айлы).
Медициналы� к�мекті алу-

а ж�гінуде уа�ыты�ызды� 
жетіспеушілігі �аншалы�ты 
кедергі жасайды? 

Медициналы� к�мек 
алу кезінде са�тандыры-
лушы-ларды� уа�ытын 
�немдеуге ба
ыттал
ан 
іс-шараларды жасау ж�не 
ж�зеге асыру, сонымен 
�атар ЕПМ-ді� ж"мыс 
кестесін �айта �арау �а-
жеттілігі аны�талады 

6. Медициналы� 
к�мек к�рсетуді� 
экономикалы� �ол-
жетімділігі

Коммерциялы� емес (тегiн) 
медициналы� мекемелерден 
медициналы� к�мек алу сіз 
�шін экономикалы� т"р
ыдан 
�аншалы�ты тиімді? 

Санкцияланба
ан кіріс-
терді алу �шін, ММС 
ж�йесіне кіретін ЕПМ 
медициналы� �ызметкер-
лерді� жауапкершілігін 
арттыратын, оларды� 
жала�ы ж�йесін �айта 
�арау
а ба
ыттал
ан іс-
шараларды� тиімділігі 
аны�таладыъ 

7. Альтернативті 
�ызмет к�рсету 
м�мкіндіктері

Сіз медициналы� са�тан-
дыру ше�берiнде д�рігерді� 
келісімін есепке ала оты-
рып, медициналы� меке-
мені та�дау �"�ы
ы�ыз бар 
екенін білесіз бе? Д�рігерді� 
келісімімен д�рігерді ж�не 
медициналы� мекемені та�-
дауда �з �"�ы�тары�ызды 
пайдаланды�ыз ба? («жо�, 
мен ондай �"�ы�ты� бар 
екенін білмеймін», «ия, мен 
б"л туралы естідім, біра� пай-
далан
ан жо�пын», «ия, мен

Са�тандырылушыларды� 
�здеріні� альтернативті 
медициналы� к�мек алу-

а �"�ы�тары бар екені 
туралы а�параттандыры-
луына ба
ыттал
ан іс-ша-
раларды �ткізу тиімділігі 
аны�талады

1-#осымшаны� жал�асы
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/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

білемін ж�не б"л �"�ы�ты 
�немі пайдаланамын», «ия, 
мен б"л туралы білемін, біра� 
�олданатын жа
дай бол
ан 
жо�»)
Сіз а�ылы ЕПМ-де медици-
налы� к�мек алу
а �андай 
жа
дайларда ж�не �аншалы�-
ты жиі ж�гінесіз? 

 

8. Д�рілік заттар-
мен �амтамасыз ету 
�олжетімділігі

Тегін д�рілік заттармен �ам-
тамасыз ету сапасын ба
алап 
к�рі�із. Же�ілдіктер ар�ылы 
д�рілік заттармен �амта-
масыз ету ж�йесінде сізді� 
к��ілі�ізден не шы�пайды?
Стационарлы� емханаларда-

ы д�рілік заттармен �амта-
масыз ету сапасын ба
алап 
к�рі�із 

Д�рілік заттармен �амта-
масыз ету �олжетімділігін 
арттыру к�здерін аны�тау

9. Са�тандырушы 
лар ж�не ММС 
полисін берген 
Міндетті са�тан-
дыру "йымдары 
арасында
ы �а-
рым-�атынасты� 
тиімділігі

Сізге �андай са�тандыру 
компаниясы са�тандыру 
полисін бергенін білесіз бе? 
Сізге са�тандыру полисін 
берген са�тандыру компа-
ниясынан медициналы� 
к�мек алу
а немесе �"�ы
ы-
�ызды �ор
ау
а байланысты 
с"ра�тар бойынша ке�ес алу-

а м�мкіндігі�із болды ма? 

ММС полисін берген 
Міндетті са�тандыру 
"йымдарыны� са�тан-
дырылушы алдында
ы 
міндеттері туралы а�па-
раттануын арттыратын 
іс-шараларды �ткізу �а-
жеттілігі ай�ындалады

10. Уа�ытылы ш"-

ыл медициналы� 
к�мек алу

Ша�ырыл
ан уа�ыттан 
бастап жедел медициналы� 
к�мек к�рсететін топты� келу 
"за�ты
ын ба
ала�ыз

Жедел ж�рдем к�рсету 
топтарыны� санын "л-

айту, диспетчерлерді� 
ж"мысы тиімділігін ж�не 
телефон ар�ылы к�сіби 
ке�ес беру �ызметін арт-
тыру �ажеттілігі ай�ын-
далады 

ММС ж�йесінде сапалы� медициналы� �ызмет к�рсетуді! �олжетімділігі
11. Са�тандыры-
лушыны� ММС

Тегін медициналы� мекеме-
лер к�рсететін �андай �ызмет

Са�тандырылушыларды� 
ММС ж�йесіндегі ЕПМ

1-#осымшаны� жал�асы
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/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

ж�йесіндегі ЕПМ 
к�рсететін кейбір 
�ызмет т�рлерін 
�олданбау себеп-
тері

т�рлерін алмас еді�із ж�не 
не себепті? 

к�рсететін кейбір �ызмет 
т�рлерін �олданбау се-
бептерін аны�тай ж�не 
кемшіліктерді жоя оты-
рып, атал
ан �ызмет т�р-
леріні� �олжетімділігін 
�амтамасыз ету іс-шара-
ларын жасау. Сонымен 
�атар ММС ба
дарла-
масы негізінде ЕПМ-
да к�рсетілетін кейбір 
�ызмет т�рлерін тізімінен 
алып тастау туралы �оры-
тынды жасалуы м�мкін 

12. ЕПМ �ыз-
метіндегі �ажетті 
медициналы� пре-
параттарды� ж�не 
�олданылатын 
материалдарды� 
болуы немесе бол-
мауы

Ш"
ыл медициналы� к�мек 
к�рсететін бригадаларды� 
�ажетті медициналы� пре-
параттармен ж�не материал-
дармен �амтамасыз етілуі 
жа
дайын �алай ба
алайсыз? 

Са�тандырылушыларды� 
стационарда немесе 
ал
аш�ы медициналы� 
к�мек алу барысында 
�"�ы
ы бар �ажетті меди-
циналы� препараттар ту-
ралы а�параттануын жо-

арылату
а ба
ыттал
ан 
іс-шаралар туралы шешім 
�абылдануы м�мкін 

13. Заманауи меди-
циналы� техника-
ны� болуы немесе 
болмауы

Ш"
ыл медициналы� к�мек 
к�рсететін бригадаларды� 
техникалы� жара�тандырылу 
де�гейін ба
ала�ыз.
Сізді� ойы�ызша коммер-
циялы� емес ЕПМ-дегі �зекті 
м�селелерді ата�ыз 

ММС ж�йесіне енетін 
ЕПМ-н �айта жара�тан-
дыру
а ба
ыттал
ан �о-
сымша �аржы к�зін іздеу 
�ажеттілігі аны�талады 

14. �ажетті д�рі-
герлер саныны� 
жеткіліктілігі неме-
се жеткіліксіздігі

Сізді� ойы�ызша коммер-
циялы� емес ЕПМ-дегі �зекті 
м�селелерді ата�ыз 

Т�рлі біліктілік де�гей-
леріне ие д�рігерлерге 
деген с"ранысты �амта-
масыз ететін �"�ы�ты� 
негіздерді �айта �арау 
�ажеттілігі аны�талады 

15. Медициналы� 
�ызметкерлерге 
сену де�гейі

Тегін емдеу-алдын алу меке-
мелерінде ж"мыс ат�аратын 
д�рігер, орта

Д�рігер, орта ж�не кіші 
медициналы� �ызметкер-
лерді� бойында жауап-

1-#осымшаны� жал�асы
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/лшем параметрi
Са�тандырылушыларды! 

пікірі к�мегімен баалауа ар-
налан с%ра�тар

С%рау н�тижелері бойын-
ша �абылдануы м�мкін 

шешімдер
1 2 3

ж�не кіші медициналы� 
�ызметкерлерге сенесіз бе? 
Сіз а�ылы �ызмет к�рсететін 
ЕПМ-ге медициналы� к�мек 
алу �шін �аншалы�ты жиі 
жиі ж�гінесіз? 

кершілікті жо
арылата-
тын іс-шараларды аны�-
тау

ММС ж�йесіндегі медициналы� �ызмет к�рсету сапасы
16. ЕПМ 
имарат-
тарында
ы �олай-
лылы� де�гейі

Сізді� ойы�ызша, коммер-
циялы� емес ЕПМ-дарда сіз 
кездескен не
"рлым �зекті 
м�селелерді ата�ыз (
имарат-
тарда ж�ндеу ж"мыстары мен 
�олайлылы� болмауы)

ЕПМ 
имараттарын 
ж�ндеу ж�не �алпына 
келтіруді �аржыландыру 
к�здерін табу �ажеттілігі 
аны�талады 

17. ЕПМ �ызмет-
керлері ж�не нау-
�ас арасында
ы 
�леуметтік �арым-
�атынастарды� 
сапасы

Сізді� ойы�ызша, коммер-
циялы� емес ЕПМ-дарда сіз 
кездескен не
"рлым �зекті 
м�селелерді ата�ыз (нау-
�астармен медициналы� 
�ызметкерлер жаман, сыйла-
сымсыз, жауапсыз �арым-�а-
тынас жасайды)

ЕПМ-
а ж�гінуші са�тан-
дырылушылар
а �ызмет 
к�рсету м�дениетін жо
а-
рылату
а ба
ыттал
ан іс-
шаралар аны�талады 

18. Д�рігерлер 
біліктілігіні� де�-
гейі

Сізді� ойы�ызша, коммер-
циялы� емес ЕПМ-дарда сіз 
кездескен не
"рлым �зекті 
м�селелерді ата�ыз.
Нау�астарды� �йінде ш"-

ыл медициналы� �ызмет 
к�рсететін �ызметкерлерді� 
біліктілік де�гейін ба
ала�ыз 

Са�тандырылушыларды� 
д�рігерді та�дау �"�ы
ын 
а�параттандыруды жо-

арылату
а ба
ыттал
ан 
іс-шаралар жиынты
ын 
аны�тау 

19. Алдын алу 
іс-шараларды� 
тиімділігі

Коммерциялы� емес ЕПМ-
ды� алдын алу іс-шаралары-
ны� ж"мысын �алай ба
алай-
сыз? (Салауатты �мір салтын 
насихаттаушы іс-шаралар, 
вакцинациялау ж�не т.б.) 

Алдын алу іс-шаралар ту-
ралы са�тандырылушы-
ларды а�параттандыруды 
ж�йесін жетілдіру жолда-
рын аны�тау 

1-#осымшаны� со�ы
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ЕМДЕУ-АЛДЫН АЛУ МЕКЕМЕ 

БАСШЫСЫНА АРНАЛАН САУАЛНАМА 

GЛГІСІ

БАС Д�РІГЕРДІ� САУАЛНАМАСЫ

�"рметті басшылар! Сізге еліміздегі Денсаулы� са�тау ж�йесіні� да-
муын ба
алау
а арнал
ан �леуметтанулы� сауалнама
а �атысу "сыны-
лады.

Rткізіліп отыр
ан сауалнама емханаларда со�
ы жылдары ж�зеге 
ас�ан �згерістерді аны�тау
а ба
ыттал
ан. Сонды�тан сізден сауална-
мада берілген с"ра�тар
а жауап бере отырып, �з пікірі�ізді білдіруі�ізді 
с"раймыз.

Сауалнаманы толтыру барысында сізді� пікірі�ізге с�йкес келетін 
бір 
ана жауапты та�дау "сынылады. Жетіспейтін а�паратты толы�-
тыры�ыз. Жеке пункттерді толтыр
анда м�тінде к�рсетілген �осымша 
м�ліметтерді пайдаланы�ыз. Есі�ізде болсын, бізді тек сізді� ойлау 
т"р
ы�ыз, "станымы�ыз, жеке к�з�арасы�ыз �ызы�тырады.

С"ра�тар туында
ан жа
дайда, сіз зерттеу "йымдастырушыларына 
телефон бойынша ж�гіне аласыз.

�атыс�аны�ыз
а ал
ыс білдіреміз!
1. Сізді! медициналы� мекеме!ізді! жалпы жылды� табысыны! �анша 

пайызды� �лесі ММС ж�йесіне кетеді?
а) 25%-дан кем.
б) 25–50%.
в) 50–75%.
г) 75–100%.
2. Емханада а�ылы медициналы� к�мектер к�рсетіле ме?
а) И�.
б) Жо�.
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3. Сіз бас�арып отыран мекемені! жалпы жылды� табысыны! �анша 
пайызды� �лесін а�ылы �ызметтер �%райды?

а) 25%-дан кем.
б) 25–50%.
в) 50–75%.
г) 75–100%.
4. Медициналы� а�ылы �ызмет к�рсетуден т�скен т�сім �алай пайда-

ланылады?
а) Жабды�тарды сатып алу ж�не ж"мыс істейтін к�йде са�тау.
б) Д�рілік заттарды сатып алу (д�рiлер, д�келер, егілу инелері ж�не 

т.б.).
в) Шаруашылы� шы
ындары (жабды�тар ж�не т.б.).
г) ?имаратты ж�ндеу.
д) �ызметкерлерге сыйа�ы.
е) Бас�асы_______________________________________________________.

5. Емханада кадрлармен �амтамасыз етуді сипаттауа 
болады: жыл б%рын ж�не �азір

Жыл б%рын (азір

25%-тен аз
25–50%
50–75%
75–100%
6. УЧЕСКЕЛIК Д�РIГЕРЛЕРДIF (ЫЗМЕТ 
К/РСЕТУІМЕН (АМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕFГЕЙІ

Жыл б%рын (азір

1.25%-тен аз
2.25–50%
3.50–75%
4.75–00%
7. (ажетті емдiк -диагностикалы� �%рал-жабды�тармен 
�амтамасыз ету

Жыл б%рын (азір

1. 25%-тен аз
2. 25–50%
3. 50–75%
4.75–100%
8. Келесі �орлармен емхананы! �амтамасыз етілуін 
баала!ыз (1-е! т�менгi �амтамасыз ету, 5 — жоары, 6 — 
жауап беруге �иналамын, 7 — �ор жо�) 

Баллдар

1 — мамандар
2 — уческелiк �ызмет
3 — орташа медицина �ызметкерi
4 — кiшi медицина �ызметкерi
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5 — ММС �аржысы
6 — бюджеттiк �аржылар
7 — ж"мыс аудандары
8 — медициналы� техника, �"рал-жабды�
9 — д�рiлер
10 — �осал�ы инфра�"рылым (тама�тану, арнайы киiм) 
11 — к�лiк �"ралдары

9. Емханада емделушiлерiнi! саны со!ы жылда �алай �згердi?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
10. Со!ы жылда емханада кадрлармен �амтасыз ету �алай �згерді?
1) Д�рiгерлермен?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
2) Орташа медициналы� �ызметкерлермен?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
3) Кiшi медициналы� �ызметкерлермен?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
11. Qылыми д�режесі бар д�рігерлерді! саны со!ы жылда �алай 

�згерді?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
12. /з бiлiктiлiгін жоарылат�ан (д�рiгерлер ж�не орташа медицина 

�ызметкерi) емханаларды! �ызметкерлерiнi! саны со!ы жылы алды!ы 
жылмен салыстыранда �алай �згердi?

а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
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13. Емханада медициналы� �ызметкерлерді! жала�ы к�лемі со!ы 
жылда �алай �згерді?

а) @л
айды.
б) Азайды →15.
в) Rзгермедi →15.
г) Жауап беруге �иналамын →15.
14. Емханада медициналы� �ызметкерлерді! жала�ы к�лемі %лаюыны! 

пайызды� к�рсеткіші �андай?
а) Д�рiгерлер_____%.
б) Орташа медицина �ызметкерi _____%.
в) Кiшi медицина �ызметкерi ______%.
15. /ткен жылмен салыстыранда т%рындардан т�сетін шаым к�лемі 

�алай �згерді?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
16. Нау�астарды! емдеушi д�рiгердi та!дау м�мкiндiгi �алай �згердi?
а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгермедi.
г) Жауап беруге �иналамын.
17. Сiз со!ы жыл iшiнде емханада ма!ызды �згерiстер болды деп айта 

аласыз ба?
а) Иа.
б) Жо� → 19.
18. Болан �згерiстерге �сер еткен себептер �андай?
а)  Ауданны� т"р
ындарыны� �леуметтік жа
дайларыны� 

жо
арылауы.
б) Бiрт"тас �леуметтiк салы� т�леуге к�шу.
в) Реформаларды� �ткiзілуi.
г) Бас�асы.
19. Емделушiлер кейде д�рiгерлерге �осымша сыйлы�тар %сынатыны 

белгiлi сізді! емхана!ызда б%л жадай �алай?
а) Rте жиi.
б) Жиі.
в) Сирек.
г) Еш�ашан → 21.
д) Жауап беруге �иналамын → 21.
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20. /ткен жылмен салыстыранда со!ы жыл ішінде нау�астарды! 
д�рігерлерге �осымша «алыс білдіру» �рдісі �алай �згерді?

а) @л
айды.
б) Азайды.
в) Rзгердi.
г) Жауап беруге �иналамын.
21. Т�менде келтiрiлген пiкiрлердi! �айсысымен к�бірек келiсесiз?
а) Д�рiгерлер нау�астардан �осымша сыйлы� ала алады деп санай-

мын.
б) Тек �ана ерекше жа
дайларда д�рiгерлер �осымша сыйлы� ала 

алады.
в) Д�рiгерлер емделушiлерден еш�ашан �осымша сыйлы� алмаула-

ры тиіс деп ойлаймын.
г) Жауап беруге �иналамын.
22. Емдеу мекемесіндегі жадай со!ы жыл iшiнде �алай �згердi?

Жай-к�йі 1 жа�-
сарды

2 нашар-
лады

3 б%рыны-
ша �алды

4 жауап беру-
ге �иналамын

1) АПУ жабды�тарымен 
Жабды�тау
2) �"рал-жабды�тарды� жа
дайы
3) Медициналы� препараттар-
мен жабды�тау
4) АПУ-ды� �зіні� жа
дайы
5) Медициналы� к�мек к�рсету 
сапасы
6) Алдын алу шараларды� са-
пасы
7) Медициналы� �ызметкер-
лерді� к�сiби де�гейі
8) Медициналы� �ызмет-кер-
лерді� е�бек жа
дайы
9) Д�рiгерлердi� ж"мысыны� 
сапасын ба�ылау

Жеке сипатты с%ра�тара жауап беруді с%раймыз
23. Жынысы:
а) еркек;
б) �йел.
24. Жасы:
а) 30 жас�а дейін;
б) 31 мен 40 жас аралы
ы;
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в) 41 мен 50 жас аралы
ы;
г) 51 мен 60 жас аралы
ы;
д) 60 жастан �лкен.
25. Сiздi! �ызметi!iз:
а) бас д�рiгер;
б) экономика бойынша бас д�рiгерді� орынбасары;
в) емдiк б�лiмі бойынша бас д�рiгерді� орынбасары.
26. Ж%мыс �тілі осы �ызметте:
а) 1 жыл
а дейiн;
б) 1 жылдан 5 жыл
а дейiн;
в) 6 жылдан 10 жыл
а дейін;
г) 11 жылдан 15 жыл аралы
ында;
д) 16 мен 20 жыл аралы
ында;
е) 21 мен 25 жыл аралы
ында;
ж) 25 жылдан астам.
27. Денсаулы� са�тау саласындаы ж%мыс �тілі:
а) 1 жыл
а дейiн;
б) 1 жылдан 5 жыл
а дейiн;
в) 6 мен 10 жыл аралы
ында;
г) 11 мен 15 жыл аралы
ында;
д) 16 мен 20 жыл аралы
ында;
е) 21 мен 25 жыл аралы
ында;
ж) 25 жылдан астам.
28. Сiздi! біліктілік категория!ыз:
а) жо
ары;
б) бiрiншi;
в) екiншi;
г) жо�.
29. Сiздi! ылыми д�реже!із:
а) 
ылым кандидаты;
б) 
ылым докторы;
в) жо�.
30. Сiздi! жала�ы!ыз жан%я!ызды! негiзгi табыс к�зі болып табылады ма:
а) и�;
б) жо�.
31. Сiздi! жала�ы!ыз со!ы жыл iшiнде �згердi ме:
а) и�;
б) жо�.

Берілген м�ліметтер �шін сiзге алыс білдіреміз!
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14.00.52 ШИФРЛЫ МАМАНДЫЫ 

ЫЛЫМИ �ЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІ� ��ЖАТЫ 

МЕДИЦИНА �ЛЕУМЕТТАНУЫ

МАМАНДЫ� ФОРМУЛАСЫ

Аталмыш маманды�ты� мазм"ны мен ма
ынасы �леуметтік 
т�сілдердегі р�л мен �о
амды� денсаулы� са�тау ж�йесі, о
ан �леуметтік-
экономикалы� факторларды� �о
амда
ы �оз
аушы к�штерге �серіні� 
�о
амны� т�рлі топтары туралы т�сінігі мен профилактикада �осымша 
�леуметтік-психологиялы� шараларды �олдану, денсаулы�ты са�тау 
мен жа�сарту, е�бекке �абілеттілік пен азаматтарды� �мір с�ру де�гейін 
"зарту; денсаулы� са�тау ж�не оны� институттары мен �леуметтік ин-
ститут ретіндегі ал
аш�ы медицина ж�йесіндегі �леуметтік �дерістерді 
дамыту мен ж"мыс істеу болып табылады. 

Зерттеу жолы
1. �леуметтік институт ретінде �арастырыл
ан медицинаны �йре-

нуді зерттеу: медицина бірт"тас ж�йе ретінде �леуметтік байланыстар, 
�леуметтік �зара �рекет, �леуметтік �арым-�атынас, медицина мен 
�леуметтік детерминизм ба
ытында
ы денсаулы� са�тауды �йрену; 
медицина мен денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік т"жырымдаманы �а-
лыптастыру. Денсаулы� са�тау �ызметіні� �леуметтік �йлестірілімін 
�алыптастыру, денсаулы� са�тау саясатыны� �леуметтік негізін �а-
лыптастыру. Денсаулы� са�тауды "йымдастыру �леуметтануы меди-
циналы� �ызметкер (оны� �леуметтік р�лі мен ахуалы), медициналы� 
маманды�, нау�ас, денсаулы� пен ауру ж�не т.б. "йымдастырылуы 
т��ірегіндегі м�селені 
ылыми д�лелдеу.

2. Медицинаны� (�леуметтік институтты) �леуметтік ж�йені� суб-
ж�йесі ретіндегі �о
амда
ы �зге �леуметтік институттармен �рекеттесуі, 
�о
амны� экономикалы� салалармен �рекеттесуі, �о
амны� медици-
налы� дамуымен �рекеттесуі, �леуметтік �дерістерді� жа_андануыны� 
медицина
а �серін зерттеу.
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3. Медицина 
ылымыны� орны мен р�лін орны�ты ж�не �олданба-
лы зерттеу, экономикалы� байланыстар сипатыны� �згеруі мен т�рлі 
топтарды� денсаулы� са�тауда
ы коммерциялы� �ызметіні� элемент-
терін ны
айту
а �арым-�атынас, медициналы� �ызмет к�рсетуді� 
�леуметтік-экономикалы� ма�ызыны� �суі. 

4. Т"р
ындарды� т�рлі топтарыны� денсаулы� пен ауруларды� �леу-
меттік-экономикалы� факторларына, ау�аттылы� де�гейі мен денсау-
лы��а �арым-�атынасын сараптау ба
асы мен пікірлерін зерттеу. Ауру 
этиологиясы, демографиялы� к�рсеткіштер динамикасы �леуметтік 
факторларын зерттеу. �о
амда
ы т�рлі топтарда
ы біріккен т�сініктер 
мен �згермелі факторлар
а �леуметтік ал
ышарттар, денсаулы� ахуа-
лыны� айма�ты� айырмашылы�тары мен медициналы� �ызмет к�рсе-
туді� �ажеттіліктерін зерделеу. Т"р
ындарды� т�рлі к�сібилік ж�не жас 
ерекшеліктеріне �арай тобын аудан, айма� ж�не т"тастай ал
анда мем-
лекет де�гейіні� "дайы �ндіріс ж�не �мір с�ру салты т"р
ысынан ден-
саулы
ы туралы т�сінік материалы т"р
ысынан ба
алау мен зерттеу.

5. Денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік �рекеттесуді зерттеу — �леу-
меттік мінез-�"лы�ты� пациентті� физикалы�, �леуметтік ж�не рухани 
байлы
ына �сері: белсенділік, �айраткерлік, байланыстар, �ажеттілік-
тері мен себептері, �зіндік т�сінік пен т"л
аны �ор
ау механизмі. 

6. Индивидтермен, �леуметтік-экономикалы� иерархияда
ы мак-
ро-, мезо-, микро- ж�не нано де�гейлі бас�ару ы�палыны� �дістері, 
медициналы� мекеме аппаратыны� ж"мысын, �леуметтік-психоло-
гиялы� "йымдастыру �дісі, ЕПМ �леуметтік-экономикалы� статусы 
мен медициналы� "жымда
ы �рекеттесу ж�йесін �о
амды� ба
алау: 
медициналы� �ызметкерді� экономикалы� жа
дайын �леуметтік-пси-
хологиялы� т�йсіну, �арым-�атынас динамикасы: д�рігер-д�рігер, 
д�рігер-орташа медициналы� �ызметкер, д�рігер-нау�ас, т.б. т�рлері; 
практикалы� денсаулы� са�тауда
ы �леуметтік �йлесім сауалы (ЕПМ 
де�гейінде) (�азіргі �о
амда
ы, салада
ы ж�не нау�асты� на�ты меха-
низм �рекеті). 

7. �леуметтік �дерістер мен байланыс саласын зерттеу: ауруды� 
�леуметтік алдын алу шаралары �ызметіні� �рдісі, �азіргі заман
ы 
�о
амда
ы адамны� салауатты �мір салтын белсенді, ма�сатты �а-
лыптастыру за�дылы
ын зерттеу, байланыс �"рылымы, �ызмет ету ме-
ханизмі, адамдар денсаулы
ын са�тауда
ы т�рлі �о
амды� шараларды� 
тиімділігі. 

8. Денсаулы� са�тауды� �ндірістік емес саладан �ндірістік (�ндіріс 
техникасыны� индустриялануы мен медициналы� �ызмет к�рсетуді 
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"сыну �леуметтенуі) сала
а �йлестірілген ауысуын �леуметтік-психоло-
гиялы� демеуді� теориялы� ж�не практикалы� аспектілерін зерттеу. 

9. Міндетті медициналы� са�тандыру субъектілері мен �атысушыла-
рыны� �ызы
ушылы
ын �йлестіру турасында
ы с"ра�тарды зерделеу.

10. Денсаулы� са�тау ж�йесі �ызметтеріне байланысты �мір сапа-
сын �леуметтік т�сілдерді пайдалану ар�ылы зерттеу. 

Qылым саласы: медициналы# ж�не �леуметтік �ылымдар.
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Адам — Жер бетінде тірі 
а
заларды� дамуыны� 
е� жо
ары сатысы, �о-

амды�-тарихи �ызмет 
пен м�дениет субъекті

Человек — высшая сту-
пень развития живых 
организмов на Земле, 
субъект общественно-
исторической деятельно-
сти и культуры

Human — the highest 
stage of development 
of living organisms on 
Earth, the subject of so-
cial history and culture 
activities

Адаптация — �здігінен 
"йымдас�ан ж�йені�, 
ортаны� �згеріп бара 
жат�ан жа
дайына 
бейімделу

Адаптация — приспособле-
ние самоорганизующихся 
систем к изменяющимся 
условиям среды

Adaptation — the ad-
justment of an organism 
to its environment, or 
the process by which it 
enhances such fi tness

Аномия — Э. Дюркгейм 
бойынша �о
амны� 
ыдырауы ж�не �о
амды� 
т�ртіпке кепілдік беретін 
нормалар ж�йелеріні� 
бытырауы басталатын 
ахуалы.  Индивид бір-
біріне керi нормаларды 
орындау �ажеттігі, ал-
дына �ойылатын кезде 
пайда болатын �мірде 
ба
дардан айырылу 
сезімімен сипатталатын 
психикалы� ахуал

Аномия — по Э. Дюркгей-
му — состояние общества, 
при котором наступает 
дезинтеграция и распад 
системы норм, которые 
гарантируют общественный 
порядок; психологическое 
состояние, характери-
зующееся  чувством потери 
ориентации в жизни, воз-
никающее, когда индивид 
ставится перед необходимо-
стью выполнения противо-
речащих друг другу норм

Anomie — a state of ap-
athy, alienation, anxiety, 
personal disorientation, 
and distress resulting 
from the loss of social 
norms and goals previ-
ously valued

Аудитория — барлы� 
м�шелері �шін орта� б"-
�аралы� коммуникация 
�"ралыны� адресаты 
болып табылатын, біра� 
оларды� бір-бірімен ы�-
палдасты
ы шамалы не-
месе тіпті жо�  адамдар 
жиынты
ы. Аудитория 
агрегат бола алады, мы-
салы, театр
а жинал
ан  
ж"ртшылы� немесе б�-
лек-б�лек индивидтер  
жиынты
ы, мысалы, те-
ледидар аудиториясы

Аудитория — совокуп-
ность лиц, являющихся 
адресатом общего для 
всех ее членов средства 
массовой коммуникации 
при минимальном или 
даже вовсе отсутствующем 
взаимодействии их друг с 
другом. Аудитория может 
представлять собой агре-
гат, например, публика в 
театре или совокупность 
изолированных индиви-
дов, например, аудитория 
телевидения

Audience — the spec-
tators or listeners 
assembled at a perfor-
mance, for example, or 
attracted by a radio or 
television program

ТЕРМИНДЕР СѲЗДIГI
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Аффект — к�шті эмоция-
лы�  ахуал, �"штарлы�, 
жан �оз
алысы.  �детте 
к�шті тітіркендіргішке 
жауап ретінде туын-
дайтын салыстырмалы 
�ыс�а мерзімдік, біра� 
�ауырт �тетін, аны� фи-
зиологиялы� �згерістер 
ілесе ж�ретін эмоциялы� 
ахуал

Аффект — сильный ду-
шевный порыв, состояние 
душевного волнения,  пе-
рерастающего в страсть

Aff ect — the external 
expression of emotion 
attached to ideas or 
mental representations 
of objects

Ашылым — н�тижесінде 
�андай да бір объект, 
�"былыс, �рдіс туралы 
т"�
ыш  рет а�парат  
алын
ан  танымды� про-
цесс. Ашылым адамдар 
ар�ылы �абылдан
ан 
ж�не д�лелденіп тек-
серілген жа�а білім 
береді. Жа�а білімді тех-
нологияны дамыту �шін 
�олдану бірт"тас �згеріс-
терге �келеді

Открытие — разделяемое 
многими людьми восприя-
тие аспекта реальности,  
ранее  неизвестного. От-
крытие добавляет новую 
черту в запасы знаний, 
проверенных людьми, вос-
принятых ими. Использо-
вание нового знания для 
развития технологии прак-
тически всегда приводит к 
изменениям в целом

Discovery — this per-
ception shared by many 
people aspects of reality 
previously unknown. 
Discovery adds a new 
feature in the reserves 
of knowledge, proven 
people perceived them. 
Use of new knowledge 
for the development of 
technology almost al-
ways leads to changes in 
general

�діс — ма�сат�а жетуді� 
саналы да д�йекті �ол-
данылатын т�сілі. Білім 
ж�йесіне �"рып, негіздеу 
ма�сатында таби
ат пен 
�о
амды� �мір �"былыс-
тарын тану, зерттеу т�сілі

Метод — основной способ 
сбора, обработки и анализа 
данных

Method — the manner 
of performing any act or 
operation

�дістеме — �діс тура-
лы 
ылым. Аталмыш 

ылым �шін негіз �"-
райтын мейлінше орта� 
принциптер, �а
идалар 
ж�не �дістер ж�йесі.  
Аталмыш 
ылымда �ол-
данылатын зерттеу амал-
дарыны� жиынты
ы

Методология — система 
принципов научного ис-
следования

Methodology — the 
science of method; the 
science dealing with 
principles of procedure 
in research and study
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�леуметтану — �о
амны� 
�алыптастыру, �ызмет 
ету ж�не даму за�ды-
лы�тары туралы 
ылым. 
�леуметтану  �леуметтік 
факторларды, процес-
терді, индивидтерді�, 
�леуметтік топтарды� 
�атынастарын, �ызметін, 
оларды� р�лін, м�рте-
бесін (статусын) ж�не 
�леуметтік т�ртібін, олар-
ды� "йымдастырылуын 
институтты� пошым-
дарын зерттейді. Толып 
жат�ан салалары бар

Социология — наука о за-
кономерностях становле-
ния, функционирования 
и развития общества. 
Социология изучает соци-
альные факты, процессы, 
отношения, деятельность 
индивидов, социальных 
групп, их роль, статус и 
социальное поведение, ин-
ституциональные формы 
их организации

Sociology — the sci-
ence about the forma-
tion, operation and 
development of society. 
Sociology studies the 
social facts, processes, 
relationships, activities 
of individuals, social 
groups, their role, status 
and social behavior, 
institutional forms of 
organization

�леуметтік агрегат — 
1. ке�істіктік жа�ындасу 
ар�ылы пайда болатын 
�леуметтік бірліктерді� 
жиынты
ы (жеке т"л
а, 
жан"я т.б.). Б"л бірліктер 
�згеріске "шырамайды; 
2. на�тылы �леуметтік 
сипаттамалар
а ие адам-
дар жиынты
ы (мысалы, 
демографиялы�), біра� 
�леуметтік "йымдаспа-

ан

Социальный агрегат — 
1. совокупность социаль-
ных единиц (индивидов, 
семей, кланов и т.д.), ко-
торая возникает путем их 
пространственного сближе-
ния, причем единицы эти 
не изменяются вследствие 
образования агрегата, в 
противоположность общ-
ности, в которой единицы 
взаимосвязаны; 2. сово-
купность индивидов, раз-
деляющих определенные 
социальные характеристи-
ки (например, демографи-
ческие), но не являющихся  
социально организован-
ными

Social unit — 
1. combination of social 
units (individuals, fami-
lies, clans, etc.), which 
arises by their spatial 
convergence, and these 
units are not changed 
due to the formation 
of the unit, as opposed 
to the community in 
which the units are 
interconnected; 2. a 
collection of individu-
als who share certain 
social characteristics 
(eg, demographics), but 
who are not socially 
organized

�леуметтік-адамгершілік 
нормалар — �о
амда �а-
былдан
ан адамгершілік 
�а
идаттар, на�тылы 
�рекеттерге �ойылатын 
талаптар

Нормы социальные мо-
ральные — нравственные 
императивы, требования 
определенного поведения, 
основанные на принятых в 
обществе представлениях 
о добре и зле, о должном 
либо непозволительном

Social moral norms — 
moral imperatives, de-
mands certain behavior 
based on socially ac-
cepted notions of good 
and evil, must either 
prohibitively
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�леуметтік �рекет — �о-

амда индивидті� немесе 
топты� �леуметтік-эко-
номикалы� факторлар
а 
ж�не �стемдік ететін 
нормалар
а  байланысты 
�рекеттеріні� жиынты
ы

Социальное поведение — 
поведение, выражающееся 
в совокупности поступ-
ков и действий индивида 
или группы в обществе и 
зависящее от социально-
экономических факторов и 
господствующих норм

Social behavior — be-
havior such as aggregate 
behavior and actions of 
an individual or group 
in society and indepen-
dent of socio-economic 
factors and the prevail-
ing norms

�леуметтік ба�ылау — 
т"тас ал
анда т�ртіпті� 
ж�не �леуметтік ж�йені� 
�ызмет етуіні� �леу-
меттік �лгілерін �олдап 
отыруды �амтамасыз 
ететін процестер мен ме-
ханизмдер ж�йесі

Социальный контроль — 
система процессов и меха-
низмов, обеспечивающих 
поддержание социально 
приемлемых образцов по-
ведения и функциониро-
вания социальной системы 
в целом

Social control — system 
processes and mecha-
nisms that maintain 
socially acceptable pat-
terns of behavior and 
functioning of the social 
system as a whole

�леуметтік бейімделу — 
индивидтерді� немесе 
топты� �леуметтік ор-
таны� белгілі бір мате-
риалды� жа
дайларына, 
нормаларына, �"нды-
лы�тарына белсенді 
бейімделу �дерісі

Социальная адаптация — 
процесс активного при-
способления индивида или 
группы к определенным 
материальным условиям, 
нормам, ценностям соци-
альной среды

Social adaptation — the 
process of active adap-
tation of an individual 
or group to certain 
material conditions, 
norms, values, social 
environment

�леуметтік белсенділік — 
аталмыш тарихи кезе�де 
�о
амны�, таптарды�, 
�леуметтік топтарды� 
алдында т"р
ан міндет-
терді шешуге саналы 
ба
ыттал
ан адами �ыз-
мет пошымдарыны� 
жиынты
ы. Оны� субъ-
ектісі ретінде кісі, "жым, 
�леуметтік топ, �ыртыс, 
тап, жалпы �о
ам к�ріне 
алады. Ол е�бек, �о-

амды�-саяси, м�дениет 
пен т"рмыс �рістерінде 
к�рінеді

Социальная активность — 
совокупность форм чело-
веческой деятельности, 
сознательно ориентиро-
ванной на решение задач, 
стоящих перед обществом, 
классом, социальной 
группой в данный истори-
ческий период. В качестве 
субъекта социальной ак-
тивности может выступать 
личность, коллектив, соци-
альная группа, слой, класс, 
общество в целом. Соци-
альная активность прояв-
ляется в различных сферах: 
трудовой, общественно-
политической, в сфере 
культуры и быта

Social activity — a set of 
forms of human activity, 
consciously focused on 
solving problems fac-
ing society, class, social 
group in a given histori-
cal period. As a subject 
of social activity may be 
a person, group, social 
group, layer, class, so-
ciety as a whole. Social 
activity is manifested in 
various areas: employ-
ment, socio-political, 
cultural and life
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�леуметтік за!дар — 
�леуметтік ж�йелерді� 
пайда болуын, �алып-
тасуын ж�не дамуын 
аны�тайтын �леуметтік 
субъектілер, �"былыстар 
ж�не процестер ара-
сында
ы елеулі �ажетті 
�атынастар мен �зара 
байланысты� �айталана-
тынын білдіретін за�дар

Социальные законы — за-
коны, определяющие 
возникновение, функ-
ционирование и развитие 
социальных систем, выра-
жающие существенные по-
вторяющие необходимые 
отношения и взаимосвязи 
между социальными субъ-
ектами, явлениями и про-
цессами

Social laws — laws that 
determine the appear-
ance, operation and 
development of social 
systems, expressing 
signifi cant repeating the 
necessary relationship 
and the relationship 
between social actors, 
events and processes

�леуметтік зерттеу — 
адамдарды�, топтарды� 
т�ртібін, �о
амны� 
�мірлік �ызметіні�  
�р�илы салаларында 
�леуметтік ы�палдасты� 
процестерін зерттеу

Исследование социаль-
ное — изучение поведения 
людей, групп, процессов 
социального взаимодей-
ствия в различных сферах 
жизнедеятельности обще-
ства

Social research — the 
study of the behavior 
of individuals, groups, 
processes of social 
interaction in various 
spheres of life

�леуметтанулы� зерт-
теу — �леуметтік 
объектілерді, �аты-
настарды, процестерді 
жа�а а�парат алу
а ж�не 
�леуметтануда �абыл-
дан
ан теорияларды�, 
�дістерді� ж�не проце-
дураларды� негізінде 
�о
амды� �мір за�ды-
лы�тарын аны�тау
а 
ба
ыттал
ан зерттеу

Исследование социологи-
ческое — исследование 
социальных объектов, от-
ношений, процессов, на-
правленное на получение 
новой информации и вы-
явление закономерностей 
общественной жизни на 
основе теорий, методов и 
процедур, принятых в со-
циологии

Sociological research — 
the study of social 
objects, relationships, 
processes aimed at ob-
taining new information 
and the identifi cation 
of patterns of social 
life on the basis of 
theories, methods and 
procedures adopted in 
sociology

�леуметтік институт — 
�о
амды� �мірді "йым-
дастыру мен реттеуді� 
тарихи �алыптас�ан по-
шымдары (мысалы, отба-
сы, дін, білім беру ж�не 
т.б.), олар �о
ам �шін 
ма�ызды нормаларды�, 
р�лдерді�, н"с�ауларды�, 
т�ртіп �лгілеріні�, арна-
йы мекемелерді�, 

Социальный институт — 
исторически сложившиеся 
формы организации и 
регулирования обществен-
ной жизни (например, се-
мья, религия, образование 
и т.д.), обеспечивающие 
выполнение жизненно 
важных для общества 
функций, включающие со-
вокупность норм, ролей, 

Social institute — his-
torical forms of organi-
zation and regulation of 
social life (eg, family, 
religion, education, 
etc.), ensuring the 
implementation of vital 
functions of society, 
including a set of rules, 
roles, regulations, be-
havior patterns, special
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�ада
алау ж�йесіні� 
жиынты
ын �амтитын 
�ызметтерді� орында-
луын �амтамасыз етеді

предписаний, образцов 
поведения, специальных 
учреждений, систему кон-
троля

institutions, the control 
system

�леуметтік интеграция — 
салыстырмалы т�рде 
дербес �здеріні� арасын-
да
ы байланыс шамалы 
объектілерді (индивид-
терді, топтарды, тап-
тарды, мемлекеттерді) 
бірт"тас, б�тін ж�йеге 
айналдыру процесі, ол 
орта� ма�саттар мен 
м�дделер негізінде оны� 
б�ліктеріні� ауыз бірлігі-
мен ж�не жарасымымен 
сипатталады. �леуметтік 
топтас�анды�. Инди-
видті топты� бас�а м�-
шелеріні� �абылдауы

Социальное взаимодействие 
(интеракция) —  процесс, 
при котором индивиды и 
группы в ходе коммуни-
кации своим поведением 
влияют на других индиви-
дов и другие группы, вы-
зывая ответные реакции;  
процесс взаимообуслов-
ленного влияния инди-
видов, групп, социальных 
систем, обществ друг на 
друга

Social interaction — the 
process by which indi-
viduals and groups in 
the course of their com-
munication behavior 
aff ect other individuals 
and other groups, caus-
ing responses; process 
of mutually infl uence 
individuals, groups, so-
cial systems, societies at 
each other

�леуметтік катего-
рия — белгілі бір орта� 
белгілеріне с�йкес адам-
дарды� жиынты
ы (мы-
салы, жынысы, жасы, 
к�сібі, сенімі т.б.)

Социальная категория — 
совокупность групп 
индивидов, имеющих 
одинаковые характери-
стики по тому или иному 
признаку (например, пол,  
возраст, профессия, верои-
споведание и т.д.)

Social category — a 
collection of groups of 
individuals with simi-
lar characteristics on a 
particular feature (eg, 
gender, age, profession, 
religion, etc.)

�леуметтік �абат — �ан-
дай да бір орта�  нышан-
дар бойынша бірігетін 
ж�не �леуметтік стату-
сы, рангысы бірдей ин-
дивидтер жиынты
ы

Социальный слой — сово-
купность индивидов, объ-
единяющихся по каким-то 
общим признакам и имею-
щих одинаковый социаль-
ный статус, ранг и т.д.

Social stratum — a col-
lection of individuals, 
united by some com-
mon characteristics and 
have the same social 
status, rank, etc.

�леуметтік �атынас — 
�леуметтік байланыстар 
орнату �дерісі; индивид-
тер немесе �леуметтік 
топтар арасында
ы ы�-
палдасты�ты� бастап�ы 
белесі

Социальный контакт — 
процесс установления 
социальной связи; началь-
ный этап взаимодействия 
между индивидами или со-
циальными группами

Social contact — the 
process for social com-
munication; the initial 
stage of interaction 
between individuals or 
social groups
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�леуметтік �анаат-
танбаушылы� — б"л 
адамдарды� белгілі бір 
�о
амда �мір с�ру жа
-
дайы мен �леуметтік �а-
тынастар
а наразылы
ы. 
�леуметтік �ана
аттан-
баушылы��а �келетін 
�ш негізгі компонент 
болады: салыстырмалы 
�ана
аттанбаушылы�, 
�ділетсіздікті сезіну ж�не 
статусты� белгісіздік

Социальная неудовлетво-
ренность — общее недо-
вольство людей условиями 
жизни и системой соци-
альных отношений в дан-
ном обществе. Существуют 
три основных компонента, 
из которых состоит со-
циальная неудовлетво-
ренность: относительная 
неудовлетворенность, ощу-
щение несправедливости 
и статусная неопределен-
ность

Social dissatisfaction — 
is general discontent of 
people living conditions 
and the system of so-
cial relations in a given 
society. There are three 
main components that 
make up the social dis-
satisfaction: the relative 
dissatisfaction, a feeling 
of injustice and status 
uncertainty

�леуметтік �атынастар — 
�о
амда белгілі бір орын 
алатын, тиісті статусы 
мен �леуметтік р�лі бар 
адамдар топтары мен 
индивидтер арасында
ы 
�атынастар

Социальные отноше-
ния — отношения между 
группами людей и индиви-
дами, которые занимают 
определенное положение 
в обществе, имеют соот-
ветствующий статус и со-
циальные роли

Social relations — rela-
tions between groups of 
people and individuals 
who have a position in 
society, have the appro-
priate status and social 
roles

�леуметтік �ауымдас-
ты� — салыстырмалы 
б�тіндігімен сипатта-
латын, тарихи ж�не 
�леуметтік �арекет пен 
т�ртіпті� дербес субъ-
ектісі ретінде �имылдай-
тын, бір немесе бас�а 
біріккен �ызметті ж�зеге 
асыратын индивидтер 
жиынты
ы

Социальная общность — 
реально существующая 
совокупность индивидов, 
объединяемых историче-
ски сложившимися устой-
чивыми социальными 
связями и отношениями, 
отличающаяся относи-
тельной  целостностью, 
обладающая рядом общих 
признаков, придающих ей 
своеобразие

Social community — 
actually exists a col-
lection of individuals 
united by a historically 
constituted, stable so-
cial connections and 
relationships, wherein 
the relative integrity, 
possessing a number of 
common features that 
give it originality

�леуметтік �озалыс — 
1. �зіндік ерекше м�дде-
лер мен ма�саттарды іске 
асыру ж�ніндегі б"�ара-
лы� "жымды� �арекеттер 
(мысалы, ж"мысшылар, 

Социальное движение — 
1. массовые коллективные 
действия по реализации 
специфических интересов 
и целей (движение рабо-
чее, крестьянское, нацио-

Social movement — 
1. mass collective action 
for the implementation 
of specifi c interests and 
goals (movement of 
workers, peasants, 
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шаруалар, "лт-азатты�, 
экологиялы�, �йелдер, 
жастар �оз
алысы ж�не 
бас�алар); 2. обьекті-
лерді� �згерісі, �р�илы 
ы�палдасты
ы ж�не 
оларды� ахуалыны� 
алмасуы; �оз
алыс та-
би
атта ж�не �о
амда 
болып жат�ан барлы� 
�рдістерді �амтиды

нально-освободительное, 
экологическое, женское, 
молодежное и др.); 2. фор-
ма или способ разрешения 
социальных проблем и 
противоречий, в основе 
которых лежит столкнове-
ние интересов и потребно-
стей основных социальных 
сил данного общества

national liberation, en-
vironmental, women’s, 
youth, etc.); 2. form or 
way of resolving social 
problems and contra-
dictions, which are 
based on the clash of 
interests and demands 
of the major social 
forces of society

�леуметтік �%былыс —  
�леуметтік на�ты бол-
мысты� �леуметтік 
�асиеттер мен нышан-
дарына толы
ымен ие 
элементі; �леуметтік 
на�ты болмыста
ы �зін 
к�рсететін, бай�ататын 
н�рсені� б�рі

Социальное изменение — 
переход социального объ-
екта из одного состояния 
в другое; любая модифи-
кация в социальной ор-
ганизации общества, его 
социальных институтах 
и социальной структуре, 
установленных в нем об-
разцов поведения

Social change — social 
transition object from 
one state to another; 
any modifi cation in the 
social organization of 
society and its social 
institutions and social 
structure established 
patterns of behavior it

�леуметтік-�%�ы�ты� 
нормалар — мемлекет, 
за�, жар
ы, �аулылар, 
акттар ж�не т.б. ар�ылы 
бекітілген барлы
ы-
на орта� �абылдан
ан 
адамдарды� �зін "стау 
ережелері. Оларда атал-

ан ережелерді орындау  
шарттары, �атынастарды 
реттейтін субъектілер, 
оларды� �зара �"�ы�-
тары мен міндеттері, 
сонымен �атар оларды 
б"з
ан жа
дайда �олда-
нылатын санкциялар 
ай�ындалады

Нормы социальные право-
вые — установленные госу-
дарством, законом, указом, 
актом и т.д. общеобяза-
тельные правила поведе-
ния. В них, как правило, 
указываются условия их 
выполнения, субъекты ре-
гулируемых отношений, их 
взаимные права и обязан-
ности, а также санкции в 
случае их нарушения

Social norms legal — 
established by the state, 
law, decree, act, etc. 
mandatory rules of con-
duct. They, as a rule, 
the conditions for their 
implementation, enti-
ties regulated relations, 
their mutual rights and 
obligations, as well as 
sanctions in case of vio-
lations

�леуметтік �%ндылы� — 
ке� ма
ынада на�ты 
болмыс �"былыстары

Социальные ценности — 
нравственные и эстетиче-
ские императивы 

Social values — moral 
and aesthetic impera-
tives (claims) arising
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мен н�рселеріні� олар-
ды� �о
амны�, �леу-
меттік топты�, кісіні� 
�ажеттіліктеріне сай 
келуі немесе келмеуі 
т"р
ысынан ма�ызды-
лы
ы; не
"рлым тар 
ма
ынада адамзат м�-
дениеті �зірлеген ж�не 
�о
амды� сана �німі 
болып табылатын инса-
ниятты�, эстетикалы� 
императивтер. Индивид 
�"ндылы�тарды �леу-
меттік нормаларды� 
негізі болып табылатын 
�леуметтену процесінде 
сі�іреді

(требования), вырабо-
танные человеческой 
культурой и являющиеся 
продуктами обществен-
ного сознания. Индивид 
интернализует (усваивает) 
ценности в процессе своей 
социализации. Социаль-
ные ценности являются 
основой социальных норм

from human culture 
and is a product of 
social consciousness. 
Individual internalizes 
(metabolizes) values in 
the course of their so-
cialization. Social values 
are the foundation of 
social norms

�леуметтік �%рылым — 
�зара байланысты �рі 
�зара  ы�палдас �леу-
меттік топтарды�, �леу-
меттік институттарды� 
ж�не оларды� арасын-
да
ы �атынастарды� 
жиынты
ы.   Белгілі бір 
�ндірістік, �о
амды� 
�атынастармен ж�не �о-

амны� саяси ж�йесімен 
сипатталатын �о
амды� 
мемлекеттік �"рылыс 
ж�йесі

Социальная структура — 
совокупность взаимос-
вязанных ролей, а также 
упорядоченных взаимоот-
ношений между членами 
организации, в первую 
очередь отношения власти 
подчинения. Эти отноше-
ния изменяются в резуль-
тате обмена ресурсами и 
изменения характера их 
использования

Social structure — a 
set of interrelated roles, 
and ranked relations 
between members of the 
organization, especially 
the power relations of 
subordination. These 
attitudes change as a re-
sult of the sharing of re-
sources and changes in 
the nature of their use

�леуметтік �ызмет — 
�леуметтік ж�йені� 
белгілі бір элементі оны� 
б�тін ретіндегі "йымдас-
тырылуында, �леуметтік 
топтар мен таптарды� 
ма�саттары мен м�дде-
леріні� ж�зеге асыры-
луында ат�аратын р�л

Социальная функция — 
это роль, выполняемая 
определенным элементом 
социальной системы в ее 
организации как целого, 
в осуществлении целей 
и интересов социальных 
групп и классов

Social function — is 
the role played by a 
certain element of the 
social system in its or-
ganization as a whole, 
in achieving the goals 
and interests of social 
groups and classes
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�леуметтік мобильділік — 
1. индивидтерді� немесе 
топтарды� �леуметтік 
ке�істікте орын ауыс-
тыруы. Тігінен ж�не 
к�лде�інен �леуметтік 
белсенділікті ажырата-
ды; 2. индивидті� немесе 
топты� �леуметтік �"-
рылымда
ы жа
дайыны� 
�згеруі

Социальная мобильность — 
1. перемещение индивидов 
или групп в социальном 
пространстве. Различают 
социальную мобильность 
вертикальную и горизон-
тальную; 2. изменение 
положения индивида или 
группы в социальной 
структуре

Social mobility — 
1. movement of individ-
uals or groups in the so-
cial space. Distinguish 
social mobility vertical 
and horizontal; 
2. сhanging the posi-
tion of the individual 
or group in the social 
structure

�леуметтік нормалар — 
орындалуы �андай 
да бір топты� немесе 
�о
амны� м�шесінен 
к�тілетін, санкция к�-
мегімен �олдау табатын 
�ызмет �лгісі, стандарт-
тары, т�ртіп ережелері. 
�леуметтік нормаларды 
�леуметтік ы�палдас-
ты�ты� реттілігі, ж�-
йелілігі �амтамасыз етеді

Нормы социальные — об-
разцы, стандарты деятель-
ности, правила поведения, 
выполнение которых 
ожидается от члена какой-
либо группы или обще-
ства и поддерживается с 
помощью санкции. Со-
циальные нормы обеспе-
чивают упорядоченность, 
регулярность социального 
взаимодействия

Social norms — are 
group-held beliefs 
about how members 
should behave in a given 
context. Sociologists 
describe norms as infor-
mal understandings that 
govern society’s behav-
iors, while psychologists 
have adopted a more 
general defi nition, rec-
ognizing smaller group 
units, like a team or an 
offi  ce, may also endorse 
norms separate or in 
addition to cultural or 
societal expectations. 
The psychological defi -
nition emphasizes social 
norms’ behavioral com-
ponent, stating norms 
have two dimensions: 
how much behavior 
is exhibited and how 
much the group ap-
proves of that behavior

�леуметтік р�лдер — �леу-
меттік ж�йеде �аректет 
жасайтын индивидтерді� 
т�ртібін белгілейтін нор-

Социальная роль — сово-
купность норм, опреде-
ляющих поведение 
действующих в социальной

Social role — a set of 
rules governing the 
behavior of the existing 
social system of indi-
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малар жиынты
ы; олар-
ды� статусына немесе 
позициясына �арай сол 
нормаларды іске асыра-
тын т�ртіпті� де �зі

системе индивидов в за-
висимости от их статуса 
или позиции, и само по-
ведение, реализующее эти 
нормы

viduals based on their 
status or position, and 
the behavior itself, real-
izing these standards

�леуметтік санкция-
лар — индивидті� о� 
ма
ынасында да, теріс 
ма
ынасында да �леу-
меттік �міттерден, 
нормалардан ж�не �"н-
дылы�тардан ауыт�и-
тын т�ртібіне �леуметтік 
топты�, орта�тасты�-
ты�, �о
амны� ы�пал 
ету шаралары. Т"л
а
а 
�сер ету �дісіне бай-
ланысты �леуметтік 
санкциялар жіктеледі: 
физикалы�, экономика-
лы�, р�міздік

Социальные санкции — 
меры воздействия соци-
альной группы (общности, 
общества) на поведение 
индивида, отклоняющееся 
как в позитивном, так и в 
негативном смысле от со-
циальных ожиданий, норм 
и ценностей. По способу 
воздействия на индивида 
различают социальные 
санкции: физические, 
экономические, символи-
ческие

Social sanctions — 
sanctions social group 
(community, society) 
individual behavior, 
deviant in a positive 
and in a negative sense 
of social expectations, 
norms and values. By 
the method of infl u-
ence on the individual 
social sanctions are 
distinguished: physical, 
economic, symbolic

�леуметтік статус — ин-
дивидті� немесе топты� 
�леуметтік нышандар-
мен (экономикалы� 
жа
дай,к�сіп, біліктілік, 
білім, ж�не т.б), биоло-
гиялы� нышандармен 
(жынысы, жасы ж�не 
т.б.) сондай–а� билік 
�"рылымында
ы беделі-
мен, орнымен аны�-
талатын, салыстырыла 
�аралатын позициясы. 
Индивидті� немесе 
�леуметтік топты� 
оларды� белгілі бір 
�леуметтік р�л орын-
дауымен байланысты 
�"�ы�тары мен міндет-
теріні� жиынты
ы

Социальный статус —  со-
относительная позиция 
индивида или группы, 
определяемая социаль-
ными признаками (эко-
номическое положение, 
профессия, квалификация, 
образование и т.п.), при-
родными признаками (пол, 
возраст и т.д.), а также 
престижем и местом в 
структуре власти

Social status — is cor-
relative position of the 
individual or group, 
defi ned by social char-
acteristics (economic 
status, profession, 
qualifi cations, educa-
tion, etc.), natural fea-
tures (gender, age, etc.), 
as well as prestige and 
a place in the power 
structure
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�леуметтік страта — 
�андай да бір орта� 
�леуметтік нышанмен 
(м�ліктік, к�сіптік ны-
шанмен, білім де�гейі-
мен, билікпен ж�не т.б.) 
біріккен �леуметтік �ыр-
тыс, адамдар тобы

Социальная страта — со-
циальный слой, группа 
людей, объединенная 
каким-либо общим со-
циальным признаком 
(имущественным, про-
фессиональным, уровнем 
образования, властью, пре-
стижем и т.д.)

Social stratum — the 
social layer, a group 
of people united by a 
common social feature 
(property, professional, 
education, power, pres-
tige, etc.)

�леуметтік стратифика-
ция — �леуметтік ж�йеде 
(ша
ын топтан �о
ам
а 
дейін) �леуметтік статус-
тар мен р�лдерді "дайы 
рангілеу

Социальная стратифика-
ция — постоянное ран-
жирование социальных 
статусов  и ролей в соци-
альной системе (от малой 
группы до общества)

Social stratifi cation — 
the constant ranking 
social statuses and roles 
in the social system 
(from a small group to 
the public)

�леуметтік тап — 
М. Вебер бойынша бір-
дей �мірлік м�мкіндік-
тері бар адамдар 
агрегаты

Социальный класс — по 
М. Веберу — агрегаты лю-
дей, обладающих одними 
и теми же жизненными 
шансами

Social class — aggre-
gates of people who 
have the same life 
chances

�леуметтік т�ртіп — 
1. �о
амды� �мірде �леу-
меттік �мірді�, �рекетті� 
"йымдас�ан формасы; 2. 
�о
амда �мір с�ріп отыр-

ан институттар мен 
�леуметтік �мірге �сер 
етуші �дістерді� жиын-
ты
ы; 3. т�рлі �леуметтік 
"йымдар �лгілеріні� �мір 
с�ру, �алыптасу, ыдырау 
жа
дайлары

Социальный порядок — 
1. организованность обще-
ственной жизни, упоря-
доченность социального 
действия, социальной си-
стемы; 2. совокупность 
существующих в данном 
обществе институтов и 
способов их воздействия 
на социальную жизнь; 
3. условия существования, 
при которых формиру-
ются, поддерживаются и 
разрушаются различные 
образцы социальной орга-
низации

Social order — 1. or-
ganization of social 
life, the ordering of 
social action and social 
systems; 2. totality of 
existing institutions in 
the society and how 
they impact on social 
life; 3. usloviya exis-
tence, in which are 
formed, maintained, 
and destroyed diff erent 
patterns of social orga-
nization

�леуметтік т�уелділік — 
бір �о
амда �мір с�ретін 
индивидтер арасында

Социальная зависимость — 
зависимость, возникающая 
между индивидами, живу-

Social dependence — 
dependence arising 
between individuals liv-
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бір-біріне �о
ам м�-
шелері ретінде саналы 
ы�пал жаса
анда пайда 
болатын т�уелділік

щими в одном обществе, в 
результате их сознательных 
воздействий друг на друга 
как на членов общества

ing in the same society, 
as a result of conscious 
infl uences on each other 
as members of society

�леуметтік те!сіздік — 
�леуметтік жіктелуді� 
�зіндік пошымы, м"ны� 
т"сында индивидтер, 
�леуметтік топтар, �ыр-
тыстар, таптар тігінен 
�"рыл
ан �леуметтік 
иерархияны�  �рт�рлі 
сатыларында т"рады, 
�мірлік м�мкіндіктері 
мен �ажеттіліктерін �а-
на
аттандыру м�мкіндік-
тері те� болмайды

Социальное неравенство — 
специфическая форма 
социальной дифферен-
циации, при которой 
отдельные индивиды, со-
циальные границы, слои, 
классы находятся на раз-
ных ступенях вертикаль-
ной социальной иерархии, 
обладают неравными 
жизненными шансами и 
возможностями удовлетво-
рения потребностей

Social inequalities — a 
specifi c form of social 
diff erentiation, in which 
separate individuals, so-
cial boundaries, strata, 
classes are at diff erent 
stages of vertical social 
hierarchy, have unequal 
life chances and op-
portunities to meet the 
needs

�леуметтік топ — ара-
сында �андай да бір 
тікелей немесе жанама 
�леуметтік �атынас бар 
индивидтер жиынты
ы

Социальная группа — со-
вокупность индивидов, 
взаимодействующих 
определенным образом на 
основе разделяемых ожи-
даний каждого члена груп-
пы в отношении других

Social group — a collec-
tion of individuals inter-
acting in a certain way 
on the basis of shared 
expectations of each 
member of the group in 
relation to other

�леуметтік �деріс — 
�леуметтік ж�йелерді� 
немесе оларды� кіші 
ж�йелеріні�  кез келген 
�леуметтік объектіні� 
ахуалыны� бірізді �згеруі

Социальный процесс — по-
следовательное изменение 
состояний  (или элемен-
тов) социальной системы 
и ее подсистем, любого со-
циального объекта

Social process — se-
quential change of states 
(or elements) of the 
social system and its 
subsystems, any social 
object

�леуметтік факт — 
белгілі бір �леуметтік 
�мірді� бір немесе бас-
�а �рісіне т�н немесе 
�леуметтік процесс �шін 
сипатты жал
ыз-жарым, 
�о
амды� ма�ызды о�и-

а яки о�и
аларды� бір-
шама жиынты
ы. Аны� 
"
ымдарды суреттелген, 

Социальный факт — еди-
ничное, общественно 
значимое событие или 
некоторая совокупность 
однородных событий, ти-
пических для той или иной 
сферы социальной жиз-
ни или характерных для 
определенных социальных 
процессов

Social fact — a single, 
socially signifi cant 
event or a certain set of 
homogeneous events, 
typical for this or that 
sphere of social life, or 
specifi c to certain social 
processes
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орын ал
ан �леуметтік 
жа
дайды� �зіндік ерек-
шелігі к�рсетілген о�и
а
�леуметтік ше!бер — м�-
шелері арасында а�парат 
алмасу
а ба
ыттал
ан 
�леуметтік �ауымдас-
ты�тар. Б"ндай �ауым-
дасты�тар на�ты ма�сат 
�оймайды, ат�ару аппа-
раты болмайды. �леу-
меттік ше�берді� негізгі 
�ызметі-пікір, к�з�арас, 
жа�алы� алмасу болып 
табылады. �леуметтік 
ше�берді� т�рлері; �аты-
насты�, к�сіби, досты�, 
статусты�

Социальные круги — со-
циальные общности, соз-
данные с целью обмена 
информацией между их 
членами. Эти общности не 
ставят каких-либо общих 
целей, не предпринимают 
совместных усилий, не 
имеют исполнительного 
аппарата. Основная функ-
ция социальных кругов 
состоит в обмене взгляда-
ми, новостями, коммен-
тариями, аргументами. 
Существуют несколько раз-
новидностей социальных 
кругов, например, контакт-
ные, профессиональные, 
дружеские, статусные

Social circles — this so-
cial community created 
for the purpose of infor-
mation exchange among 
its members. These 
commonalities do not 
pose any common goals 
do not take joint eff orts, 
have the executive of-
fi ce. The main function 
of social circles is to 
exchange views, news, 
comments, arguments. 
There are several types 
of social circles, such as 
contact, professional, 
friendly, and status

�леуметтік шиеленіс — 
индивидтер, �леуметтік 
топтар, таптар арасында-

ы �арама-�арсы м�дде-
лерді�, к�з�арастарды�, 
ма�саттарды�, идеоло-
гияларды� �а�ты
ысы

Социальный конфликт — 
столкновение противопо-
ложных интересов, целей, 
взглядов, идеологий между 
индивидами, социальными 
группами, классами

Social confl ict — the 
clash of opposing inter-
ests, goals, principles, 
ideologies between in-
dividuals, social groups, 
classes

Бас�ару — "йымны� 
арнайы органдарыны� 
�ызметі, ол  "йымды 
�"раушы барлы� эле-
менттерді� �ызметін 
�амтамасыз етеді, 
"йымны� белгілі бір 
б�ліктеріні� арт�а кетуін 
немесе ал
а �ойыл
ан 
ма�саттан ауыт�уын 
тежейді

Управление — функция 
специфического органа 
организации, которая обе-
спечивает направление 
деятельности всех без 
исключения элементов 
организации, удерживает 
в допустимых пределах 
отклонение отдельных 
частей и организации в 
целом от поставленных 
целей

Management — specifi c 
organ function organi-
zation that provides ac-
tivity without exception 
organizational elements 
keeps within limits the 
deviation of individual 
parts and the whole or-
ganization on the goals
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Бас�арушылы� шешім — 
�дерісті ж�зеге асыру 
барысында "йымда �а-
лыптас�ан кез келген 
�згерістерді ресми тіркеу 
жобасы, шешім �абыл-
дау  субъектісінен б�лек 
"йымны� бас�а да м�-
шелері �атысады

Управленческое решение — 
формально зафиксирован-
ный проект какого-либо 
изменения в организации, 
в осуществлении которого, 
помимо субъекта решения 
(руководителя или органа 
управления), участвуют и 
другие члены организации

Managerial decision — 
formally recorded proj-
ect of any change in the 
organization, the imple-
mentation of which, in 
addition to the subject of 
the decision (the head or 
body control) involved 
and other members of 
the organization

Белсенділік — барынша 
ке� ма
ынасында �ыз-
мет, адам т�ртібіні� ір-
гелі элементтеріні� бірі

Активность — деятельность 
в самом широком смысле 
слова, один из основопо-
лагающих элементов чело-
веческого поведения

Activity — the quality or 
process of exerting en-
ergy or of accomplish-
ing an eff ect

Бейресми %йым — кісі 
аралы� ж�не топ ішіндегі 
аралас — �"раласты� н�-
тижесі болып табылатын 
�леуметтік байланыстар 
мен �атынастарды�, нор-
маларды�, �арекеттерді� 
игерусіз �алыптас�ан ж�-
йесімен, аны� білдіріп, 
�"жаттал
ан ережелер 
мен н"с�ауларды� жо�-
ты
ымен сипатталатын 
бейпошымды� "йым

Неформальная организа-
ция — организация, харак-
теризующаяся спонтанно 
сложившейся системой 
социальных связей и от-
ношений, норм, действий, 
являющихся результатом 
межличностного и вну-
тригруппового общения, 
отсутствием четко выра-
женных и документально 
зафиксированных правил 
и предписаний

Informal organiza-
tion — an organization 
characterized by spon-
taneously developed 
system of social con-
nections and relation-
ships, norms, actions 
arising from intra-group 
and interpersonal com-
munication, the lack 
of clearly defi ned and 
documented rules and 
regulations

Билік — адамдарды� 
іс-�рекетіне, �ызметі-
не, та
дырына белгілі 
бір адамдарды� (бедел, 
жігер, �"�ы�,зорлы�-
ты�) к�мегімен �сер ету 
м�мкіндігі.  Адамдар
а 
саяси билік ж�ргізу; 
мемлекеттік органдар-
ды� ж�йесі; Мемле-
кеттік ж�не �кімшілік 
�кілеттілігі  бар �ызмет 
адамдары, органдары

Власть — способность и 
возможность для индивида 
или группы осуществлять 
свою волю, оказывать воз-
действие на других людей 
или группы независимо 
от их согласия или несо-
гласия

Power — the right, 
authority and ability 
to take some action or 
accomplish something, 
including demanding 
action, executing docu-
ments, contracting, tak-
ing title, transferring, 
exercising legal rights, 
and many other acts
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Б%�аралы� �рекет — б"-
�аралы� коммуникация 
�"ралдары ж"мысыны� 
н�тижесінде �алып-
тас�ан "жымды� �ре-
кеттерді� бір т�рі; ол 
біры�
ай реакциялар, 
жеке т"л
алы� ба
алау-
ды�, ба
ытталуды� жо-
йылуымен сипатталады

Массовое поведение — тип 
коллективного поведения, 
являющийся результа-
том воздействия средств 
массовой коммуникации; 
характеризуется еди-
нообразными реакциями, 
утратой индивидуальных 
оценок, ориентации

Mass behavior — the 
type of collective be-
havior that results from 
the impact of the mass 
media; characterized by 
uniform reactions, loss 
of individual ratings ori-
entation

Б%�аралы� м�дениет — 
б"�аралы� тал
ам
а сай 
бейімделген т�р, мазм"н, 
табыс�а ба
ытталып 
сипатталатын м�дениет 
т�рі

Культура массовая — вид 
культуры, характери-
зующийся ориентацией 
на усредненный массовый 
вкус, стандартизацией 
формы, содержания, рас-
четом на коммерческий 
успех

Mass culture — in phi-
losophy and sociology, 
a concept that refers, 
in general, to bourgeois 
culture since the mid-
20th century. Substan-
tial advances in the 
mechanism of bourgeois 
culture are refl ected 
in the concept of mass 
culture, including the 
development of the 
mass media (radio, mo-
tion pictures, television, 
illustrated magazines 
with very large circula-
tions, cheap paperback 
books, and phonograph 
records), the industrial 
and commercial pro-
duction and distribution 
of standardized cultural 
commodities, the rela-
tive democratization of 
culture and the rising 
level of education of the 
masses, the increase in 
leisure time, and the 
increase in recreational 
expenses in the average 
family budget
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Біріншілік топ — са-
лыстырмалы, саны 
к�п емес, бастап�ы 
�леуметтену �дерісінде 
шешуші м�ні бар, сан 
алуан мамандандырыл-

ан �ызмет орындайтын 
топ; бастап�ы топты� 
м�шелері орны�ты, 
адамгершілікті, эмоция-
лы� ре�кі  ж�не т�ртіп 
�лгілері бар аралас-�"ра-
ласты� жасап т"рады

Первичная группа — груп-
па, относительно не-
многочисленная, имеющая 
решающее значение в про-
цессе первичной социа-
лизации, выполняющая 
многообразные неспеци-
ализированные функции. 
Члены первичной группы 
поддерживают устойчивые, 
непосредственные, лич-
ностные, эмоционально 
окрашенные контакты, 
имеют общие ценности и 
образцы поведения

Primary group — a 
group, relatively few 
in number, which is 
decisive in the process 
of primary socialization 
that performs multiple 
functions mainstream. 
Members of the pri-
mary group support 
sustainable, immediate, 
personal, emotionally 
colored contacts, share 
common values and be-
havior patterns

Бюрократия — бюрокра-
тиялы� аппарат шешуші 
р�л ат�аратын бас�ару 
ж�йесі. М. Вебер  бо-
йынша — мінсіз "тым-
ды "йым т"рпаты, оны 
білікті бас�ару аппарат-
ты мамандандыру ж�не 
міндеттерді пошымды� 
т"р
ыдан б�ліп беру 
есебінен �ол жеткізілетін 
�кімшілік �арекеттерді� 
тиімділігі; мансап ие-
леріні�  �ада
алануы 
мен ба
ынуыны� иерар-
хиялы� ж�йесі; шешім-
дерді� �абылдануын 
аны�тайтын белгіленген 
ережелер мен за�дар
а 
негізделген кісісіз-
дендірілген �атынастар; 
�кімшілік �ызметтерді 
бас�ару �"ралдарыны� 
�зінен б�ліп алу сипат-
тайды. Бюрократизм 
синонимі — мемлекеттік  
аппаратты �о
амнан

Бюрократия — под бю-
рократией обычно по-
нимается организация, 
состоящая из ряда офици-
альных лиц, должности и 
посты которых образуют 
иерархию и которые раз-
личаются формальными 
правами и обязанностя-
ми, определяющими их 
действия и ответствен-
ность.  Бюрократия, по 
М. Веберу, в идеальном 
виде представляет собой 
наиболее эффективную 
машину управления, 
основанную на строгой 
рационализации. Перво-
начально предназначенная 
для достижения целей 
организации бюрократия 
на деле часто отходит от 
них и начинает не только 
работать вхолостую, но и 
тормозить все прогрессив-
ные процессы. Несмотря 
на изначально заложен-

Bureaucracy — a sys-
tem of administration 
wherein there is a spe-
cialization of functions, 
objective qualifi cations 
for offi  ce, action ac-
cording to the adher-
ence to fi xed rules, and 
a hierarchy of authority 
and delegated power



256 Терминдер сѳздiгi

(аза�ша Орысша Аылшынша
шеттету, �кімшілік 
�ызмет �"ралдарын 
�зіндік ма�сат�а айнал-
дыру;  формализм, ке�-
сешілдік, мейрімсіздік, 
таптаурындылы�, �ыз-
меттік «с�зб"йда»

ную в бюрократии опас-
ность потери компетенции 
и «обюрокрачивания» 
деятельности в сфере управ-
ления, такая форма управ-
ления в настоящее время 
является единственно рабо-
тоспособной и приемлемой

Вертикалды �леуметтік 
мобилділік — жеке т"л-

аны� немесе топты� 
�леуметтік иерархия 
ж�йесіндегі орнымен 
байланысты �леуметтік 
мобилділік, онда т"л
а-
ны� �леуметтік стату-
сында �згеріс болады

Социальная мобильность 
вертикальная — социаль-
ная мобильность, свя-
занная с перемещением 
индивида или группы в 
системе социальной иерар-
хии, включающая измене-
ние социального статуса

Vertical social mobil-
ity — social mobil-
ity associated with 
the movement of an 
individual or group in 
the social hierarchy, in-
cluding changing social 
status

Гипотеза — �андай да 
бір �"былысты т�сіндіру 
�шін "сынылатын ж�не 
д�лелді талап ететін 
ы-
лыми жорамал. �ата� 
�исын
а ба
ынатын, бар-
лы� зерттелімдер �дерісін 
�алыптастыратын негізгі 
�дістемелік �"рал. Ги-
потезаны� �исынды 
�"ралымы, шартты-кате-
гориялы ой н�тижелілігін 
к�рсетеді: «Егер де..., 
онда...». Бірінше сілтеме 
шартты н"с�аса, екіншісі 
осы шарттан туындайтын 
салдарды бекітеді. Егер 
де зерттеулер салдарды 
д�лелдемесе, онда ги-
потеза теріске шы
ады, 
біра� себеп-салдарды� 
на�тылануы гипотеза 
аны�ты
ына �исынды 
(логикалы�) негіз бере 
алмайды

Гипотеза — главный ме-
тодологический инстру-
мент, организующий весь 
процесс исследования и 
подчиняющий его стро-
гой логике. Логическая 
конструкция гипоте-
зы представляет собой 
условно-категорическое 
умозаключение «Если…, 
то…». Первая посылка вы-
двигает условие, а вторая 
утверждает следствие из 
данного условия. Если ис-
следование не подтверж-
дает следствие, гипотеза 
опровергается, но под-
тверждение следствия не 
дает логических оснований 
для достоверности гипо-
тезы

Hypothesis — a sup-
position that appears 
to explain a group of 
phenomena and is ad-
vanced as a basis for 
further investigation
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Горизонталды �леуметтік 
мобилділік — т"л
а-
ны� немесе топты� 
�леуметтік иерархия 
ж�йесіндегі орнымен 
байланысты �леуметтік 
мобильділік, онда т"л-

аны� �леуметтік стату-
сында �згеріс болмайды

Социальная мобильность 
горизонтальная — мобиль-
ность социальная, свя-
занная с перемещением 
индивида или группы в 
социальной структуре без 
изменения социального 
статуса

Horizontal social mobil-
ity — mobility social 
associated with the 
movement of an indi-
vidual or group in the 
social structure without 
changing the social 
status

Q%рып — индивидті�, 
топты�, �о
амны� �мірі 
мен �ызметіні� ма�ызды 
с�ттерінде болатын д�с-
т�рлі символды� �аре-
кеттер, б"лар солар �шін 
�леуметтік т"р
ыдан 
ма�ызды болады ж�не 
т�ртіпті� белгілі бір н"с-
�асын талап етеді

Обряд — традиционные 
символические действия, 
сопровождающие важные 
моменты жизни и деятель-
ности индивида, группы, 
общества, которые явля-
ются для них социально 
значимыми и требуют 
определенного вида по-
ведения

Ritual — a detailed act 
or series of acts carried 
out by an individual 
to relieve anxiety or to 
forestall the develop-
ment of anxiety

Де�леуметтену — �леу-
меттенуге �арама-�арсы, 
индивидті� белгілі бір 
�леуметтік �"ндылы�тар 
мен нормалардан айы-
рыл
анын білдіретін, 
индивидті белгілі бір 
топтан аластау ілесе ж�-
ретін �деріс

Десоциализация — про-
цесс, противоположный 
социализации, означаю-
щий утрату индивидом 
определенных социальных 
ценностей и норм, со-
провождающийся от-
чуждением индивида от 
определенной группы

Desocialization —  pro-
cess opposite social-
ization, meaning the 
loss of an individual of 
certain social values   and 
norms, accompanied by 
alienation of the indi-
vidual from a particular 
group

Девиантты мінез-�%-
лы� — б"л берілген 
�о
амда �абылдан
ан 
�"�ы�ты�, адам-
гершіліктік, �леуметтік 
ж�не бас�а да нормалар-
ды теріске шы
аратын 
ж�ріс-т"рыс т�рі. Де-
виантты мінез-�"лы�ты� 
негізгі т�рлері: �ылмыс-
керлік, наша�орлы�, же-
з�кшелік, маск�немдік 
ж�не т.б.

Девиантное (отклоняю-
щееся) поведение — тип 
поведения, противореча-
щий принятым в данном 
обществе правовым, нрав-
ственным, социальным и 
другим нормам. Основные 
виды девиантного по-
ведения: преступность, 
наркомания, проституция, 
алкоголизм и т.д.

Deviant behavior — ac-
tions that exceed the 
usual limits of accepted 
behavior and involve 
failure to comply with 
the social norm of the 
group
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Девианттылы� — �о-

амда �абылдан
ан 
�леуметтік нормалар мен 
�"ндылы�тар
а с�йкес 
келмейтін т�ртіп сипат-
тамасы

Девиантность — характери-
стика поведения, не совпа-
дающего с социальными 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе

Deviance — devi-
ance implies a lack of 
compliance to societal 
norms, such as by en-
gaging in activities that 
are frowned upon by 
society and frequently 
have legal sanctions as 
well, for example, the 
illegal use of drugs

Диффузия — м�дени 
белгілерді�, ерекшелік-
терді� немесе �лгілерді� 
бір топтан екінші топ�а 
еніп, таралуы. Диффузия 
�о
ам ішінде, сонымен 
�атар, олар арасында да 
�сер етеді. Мысал ретін-
де уа�ыт �те келе бас�а 
�о
ам ортасына е�гізіл-
ген, америкалы� мектеп 
�кілі Ф. Тейлорды� "с-
танымын, я
ни,  
ылыми 
бас�арма �дістемесін 
алу
а болады

Диффузия — распростране-
ние культурных черт и об-
разцов от группы к группе 
и их внедрение. Диффу-
зия действует как внутри 
обществ, так и между 
ними. Примером могут 
служить методы научного 
управления, разработан-
ные американской школой 
Ф. Тэйлора, которые затем 
были внедрены в других 
обществах

Diff usion — the process 
in which particles in a 
fl uid move from an area 
of higher concentration 
to an area of lower con-
centration, resulting in 
an even distribution of 
the particles in the fl uid. 
Little or no energy is 
required

Екіншілік топ — орта� 
ма�сат�а жету �шін дел-
дал ар�ылы бірлескен 
�ызметпен байланыс�ан 
топ. �айталама топ бас-
тап�ы топтан салыстыр-
малы к�псандылы
ымен, 
�леуметтік аралас-�"ра-
ласты
ыны� т"рпатымен 
(к�біне делдал ар�ылы), 
ма�саттарды� сипаты 
мен (не
"рлым маман-
дандырыл
ан) ж�не 
�леуметтік "йымды по-
шымдауды� к�бірек де�-
гейімен �згешеленеді

Вторичная группа — груп-
па, члены которой опо-
средованно связаны 
совместной деятельностью 
для достижения общей 
цели. Вторичная группа 
отличается от первичной 
относительной много-
численностью, типом 
социальных контактов 
(преимущественно опо-
средованных), характером 
целей (более специали-
зированных) и большей 
степенью формализации 
социальной организации

Secondary group — a 
group whose mem-
bers are indirectly re-
lated joint activities to 
achieve a common goal. 
Secondary group diff ers 
from the primary rela-
tive multiplicity, type of 
social contacts (mainly 
mediated), character 
goals (more specialized) 
and a higher degree of 
formalization of social 
organization
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Жауапкершілік — жеке 
адамны� �рекет жасау 
барысында
ы этикасы 
мен �"�ы�ты� де�гейіні� 
категориясын к�рсетеді, 
адамдар тобы ж�не �о-

ам �зара талаптар
а , 
на�ты тарихи �леуметтік 
нормалар
а, орта� м�дде-
лерге негізделеді. Атал
ан 
жа
дайлар адамдарды 
�"�ы�ты�, адамгершілік 
жауапкершіліктер ар�ы-
лы жа�ындастыра т�седі, 
оны� механизмі-субъект 
пен объект болып та-
былады. Жауапкершілік 
де�гейі міндетті орын-
даумен ты
ыз байланыс-
ты

Ответственность — катего-
рия этики и права характе-
ризует меру соответствия 
действий отдельного 
человека, группы людей 
или общества взаимным 
требованиям, исторически 
конкретным социальным 
нормам, общим интере-
сам. Это обстоятельство 
сближает правовую и 
моральную основы от-
ветственности, механизм 
которой проявляется во 
взаимодействии ее носи-
теля (субъекта) и объекта 
(перед кем отвечают). 
Степень ответственности 
адекватна мере выполне-
ния обязанностей

Responsibility — the 
category of ethics and 
law characterizes the 
measure of compliance 
actions of the indi-
vidual, group of people 
or a society of mutual 
claims, historically spe-
cifi c social norms and 
common interests. This 
fact brings the legal 
and moral basis of li-
ability, the mechanism 
of which is manifested 
in the interaction of its 
carrier (subject) and 
the object (to whom 
respond). Adequate 
degree of responsibility 
as duties

Жем�орлы� — �леу-
меттік те�сіздік ж�не 
�леуметтік �ділетсіздік 
б"
ан дейін т"ра�ты, 
�азіргі уа�ытта �згеріск-
ке "шыра
ан �леуметтік 
�оз
алыстарды аны�тау-
шы факторлар ар�ылы 
к�рініс береді. Нормалар 
мен �"ндылы�тар
а 
сенімсіздік �алыптас�ан 
жа
дайда адамдар бірден 
�здеріні� "мтылыстары-
нан айрылады. Мысалы, 
революциялар адамдар 
кедейшілікке "шыра
ан 
жерлерде емес, оларды� 
�леуметтік жа
дайлары 
жо
арылай баста
ан 
жерлерде �алыптасады. 
Адамдарды� �мір

Коррупция — социальное 
неравенство и социальная 
несправедливость могут 
являться факторами, опре-
деляющими возникнове-
ние социальных движений 
в ранее стабильных обще-
ствах, подвергающихся 
изменениям. Как только 
нормы и ценности начи-
нают подвергаться сомне-
нию, люди испытывают 
резкое обесценивание сво-
их стремлений. Известно, 
например, что революции 
возникают не там, где 
люди бедствуют,а там, где 
условия их жизни улучша-
ются. Все дело в том, что 
параллельно с улучшением 
условий жизни значитель

Corruption — an act 
done with an intent to 
give some advantage 
inconsistent with of-
fi cial duty and the rights 
of others. It includes 
bribery, but is more 
comprehensive; because 
an act may be corruptly 
done, though the ad-
vantage to be derived 
from it be not off ered by 
another
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жа
дайлары жа�сар
ан 
сайын талаптары мен  
�ажеттіліктері де жо
а-
рылай т�седі

но расширяются желания 
и потребности людей

Идентификация ("�сас-
тыру, с�йкестендіру) — 
объектілерді� бір немесе 
бас�а нышан бойынша 
"�састы
ын аны�тау.              
�леуметтік психология-
да — бір немесе бас�а 
объектімен, адаммен 
немесе топпен "�састыру 
�дерісі,  ол солар
а т�н 
�асиеттерді, стандартты, 
�"ндылы�тарды, �леу-
меттік "станымдар мен 
р�лдерді игеру  негізінде 
ж�реді

Идентификация — в со-
циальной психологии 
процесс отождествления 
индивида с тем или иным 
объектом, человеком или 
группой, происходящий на 
основе усвоения присущих 
им свойств, стандартов, 
ценностей социальных 
установок и ролей

Identifi cation — a large-
ly unconscious process, 
sometimes a defense 
mechanism, by which 
one person patterns 
himself after another

Индивидуалдылы� — 
индивидті абсолютті  
�"ндылы� ретінде 
орны�тыратын д�ние-
танымды� позиция, 
т�ртіп принципі; инди-
видуалды� м�дделерді�  
"жымды� м�дделерден 
�стемдігімен сипатта-
лады

Индивидуальность — со-
вокупность черт характера 
и психического склада, 
определяющих своеобра-
зие человека в его отличии 
от других

Individuality — collec-
tive characteristics or 
traits that distinguish 
one person or thing 
from all others

Инновация — белгілі 
бір �леуметтік ж�йе-
ге, материалды� ж�не 
бейматериалды� м�-
дениеттерге жа�а эле-
менттерді� (�лгілерді�) 
жасалуына, мойында-
луына ж�не енгізілуіне 
байланысты �згеріс 
�дерісі (процесі)

Инновация — процесс из-
менения, связанный с соз-
данием, признанием или 
внедрением новых элемен-
тов (или моделей) матери-
альной и нематериальной 
культур в определенной 
социальной системе

Innovation — 1. some-
thing new or diff erent; 
2. the act of innovating, 
or introducing a new 
product, technology, or 
method
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Институционалдану — 
1. на�тылы ережелер, 
за�дар, д�ст�рлер мен 

"рыптар
а негіздел-
ген �леуметтік �зара 
�рекеттесуді� т"ра�ты 
�лгілеріні� �алыпта-
суы;  2. �оз
алыс немесе 
�"былысты� т�ртіпке 
келтірілген, "йымдас-
�ан мекемеге айналуы. 
Институционалдану 
аны�тал
ан �леуметтік 
р�лдерде �леуметтік 
�рекеттерді болжау
а 
м�мкіндік береді; 3. инс-
титут �алыптасуы

Институционализация — 
1. образование стабильных 
образцов социального вза-
имодействия, основанного 
на формализованных пра-
вилах, законах, обычаях и 
ритуалах. Институциона-
лизация делает возможным 
прогнозирование социаль-
ного поведения в опреде-
ленных социальных ролях 
(таких, как роль родите-
лей, служащего, священ-
ника и т.п.);  2. правовое 
и организационное за-
крепление сложившихся в 
обществе форм поведения, 
отношений и т.д.; 3. обра-
зование института.

Institutionalization — 
1. commitment of a 
patient to a health care 
facility for treatment, 
often psychiatric; 2. in 
patients hospitalized for 
a long period, the de-
velopment of excessive 
dependency on the in-
stitution and its routines

Институционалды� авто-
номия — �леуметтік инс-
титуттарды� дербестігі, 
оларды� ішкі за�дар 
ар�ылы ай�ындалуы

Институциональная автоно-
мия — самостоятельность 
социальных институтов, 
их определяемость соб-
ственными внутренними 
законами

Institutional auton-
omy — autonomy of 
social institutions, their 
uniqueness own internal 
laws

Интеграция — н�тижесі 
ж�йені� ішінде бірлік 
пен т"тасты��а, ауыз 
бірлікке жету болып 
табылатын �деріс, ол 
жекелеген мамандырыл-

ан элементтерді� �зара 
т�уелділігіне негізделеді.  
Т. Парсонс бойынша — 
�айраткерлер (актерлар) 
арасында �леуметтік 
ы�палдасты� пен �ара 
�атынастарды� �аз т"ру 
ж�не оларды �олдап 
отыру процесі, ол сі�ісу-
мен, ма�сат�а жетумен

Интеграция — процесс, 
результатом которого 
является достижение 
единства и целостности, 
согласованности внутри 
системы, основанной на 
взаимозависимости и взаи-
модополняемости отдель-
ных специализированных 
элементов.  По Т. Парсон-
су — процесс становления 
и поддержания социаль-
ных взаимодействий и 
взаимоотношений между 
деятелями (актерами), яв-
ляющийся одним из

Integration — 1. the act 
or process of unifying 
or bringing together; 
2. in psychology the 
organization of all ele-
ments of the personal-
ity into a coordinated 
functional whole that 
is in harmony with the 
environment, one of 
the primary goals in 
psychotherapy. It in-
volves the assimilation 
of insight and the coor-
dination of new and old 
data, experiences, and
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ж�не �"ндылы�ты� 
�лгілерді са�таумен �а-
тар �леуметтік ж�йені� 
тіршілік етуі мен тепе-
те�дігіні� �ызметтік 
шарттарыны� бірі болып 
табылады

функциональных условий 
существования и равно-
весия социальной системы 
наряду с адаптацией, до-
стижением цели и со-
хранением ценностных 
образцов

emotional reactions so 
that an eff ective change 
can occur in behavior, 
thinking, or feeling

Квазитоп — адамдарды� 
�"рылымы жо�,"йым-
даспа
ан тобыры,ол 
белгілі бір жа
дайда 
топ�а айнала алады, 
біра� аталмыш с�тте �лі 
топ емес. Квазитоптар 
мынадай ерекше белгі-
лерге ие: бытыра��ылы� 
�"рылым, �арым-�аты-
настар т"ра�сызды
ы, 
бірдей �рекет етуді� 
бірмезеттігі, �зара бай-
ланыстарды� болмауы

Квазигруппа — бесструк-
турное, неорганизованное 
скопление людей, которое 
при определенных усло-
виях может превратиться 
в группу, но в данный 
момент таковой не явля-
ется. Квазигруппы имеют 
следующие отличитель-
ные черты: спонтанность 
образования, неустой-
чивость взаимосвязей, 
отсутствие разнообразия 
во взаимодействиях, крат-
ковременность совместных 
действий

Quasigroup — in math-
ematics, especially 
in abstract algebra, a 
quasigroup is an alge-
braic structure resem-
bling a group in the 
sense that «division» is 
always possible. Quasig-
roups diff er from groups 
mainly in that they need 
not be associative

(ауымдасты� — орта� 
сипат, тарту, "�састы�. 
@�састы�  сезімімен, 
орта� м�дделерімен 
ж�не т.б. сипатталатын 
адамдар арасында
ы 
�зара �атынас т"рпаты.  
Тарихи �алыптас�ан  
орны�ты �леуметтік 
байланыстар мен �аты-
настар ар�ылы бірігетін , 
салыстырмалы б�тіндігі-
мен �згешеленетін, 
бір�атар орта� нышан-
дар
а ие, о
ан �зіндік 
ерекшелік беретін ин-
дивидтерді� на�ты бар 
жиынты
ы

Общность — реально су-
ществующая совокупность 
индивидов, объединяемых 
исторически сложив-
шимися устойчивыми 
социальными связями 
и отношениями, отли-
чающаяся относительной 
целостностью, обладающая 
рядом общих признаков, 
придающих ей своеобразие

Community — a body 
of individuals living in 
a defi ned area or having 
a common interest or 
organization
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(оам — �мір с�руді� 
материалды� жа
дай-
ларын "дайы �ндіруге 
ж�не �ажеттіліктерді 
�ана
аттандыру
а ба
ыт-
тал
ан, біріккен �ызмет 
негізінде тарихи даму 
процесінде �алыптас�ан 
адамдар арасында
ы 
салыстырмалы т"ра�ты 
�леуметтік байланыстар 
мен �атынастар ж�йесі

Общество — сложившаяся 
в процессе исторического 
развития относительно 
устойчивая система со-
циальных связей и от-
ношений между людьми 
на основе совместной 
деятельности, направлен-
ной на воспроизводство 
материальных условий 
существования и удовлет-
ворение потребностей

Society — a nation, 
community, or broad 
group of people who es-
tablish particular aims, 
beliefs, or standards of 
living and conduct

(олданбалы зерттеу — 
на�тылы бір м�селені 
шешуге ба
ыттал
ан 
зерттеу т�рі

Исследование приклад-
ное — исследование, на-
правленное на решение 
каких-либо практических 
проблем

Applied research — re-
search aimed at solving 
any practical problems

Коммуникация — �за-
ра т�сінісуді к�здейтін  
адамдар арасында
ы  
символдарды беру ар-
�ылы жасалатын аралас 
— �"раласты� актысы. 
Байланысты� �р�илы 
ж�йелері арасында кез 
келген т�рдегі а�парат 
алмасу

Коммуникация — акт обще-
ния между людьми посред-
ством передачи символов, 
целью которого является 
взаимопонимание

Communication — 1. the 
exchange of thoughts, 
messages, or informa-
tion, as by speech, 
signals, writing, or 
behavior; 2. an opening 
or a connecting passage 
between two structures; 
3. a joining or con-
necting of solid fi brous 
structures, such as ten-
dons and nerves

Контрм�дениет — �о-

амда �абылдан
ан  
�"ндылы�тар мен норма-
ларды терістейтін ж�не 
�зіні� альтернативалы� 
м�дениетін  насихаттай-
тын субм�дениет т�рі

Контркультура — тип 
субкультуры, отвергаю-
щей ценности и нормы 
господствующей в данном 
обществе культуры и от-
стаивающей свою альтер-
нативную культуру

Counterculture — a cul-
ture, especially of young 
people, with values or 
lifestyles in opposition 
to those of the estab-
lished culture

(ызмет — адамны� ай-
налада
ы д�ние мен �зі-
не �атынасыны� д�ние 
мен адам санасын орын-
ды �айта �"ру ар�ылы 
білдірілетін �зіндік ерек

Деятельность — специфи-
ческая форма отношения 
человека к окружающему 
миру и самому себе, выра-
жающаяся в целесообраз-
ном изменении и

Activity — 1. the quality 
or process of exerting 
energy or of accom-
plishing an eff ect; 2. a 
thermodynamic quan-
tity that represents the
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ше пошымы. �ызмет — 
ма�сатты, �"ралдарды, 
н�тижелерді �амтитын 
процесс. �ызметті� 
т"рпаттары мен пошым-
дары субъекті, объекті, 
�ызметтері ж�не ма�сат-
тары (индивидуалды�, 
�о
амды�, �ндірістік, 
идеологиялы�, саяси, 

ылыми, м�дени-т�р-
биелік, шы
армашылы�) 
бойынша ажыратылады

преобразовании мира и 
человеческого сознания. 
Деятельность — это про-
цесс, включающий цель, 
средства и результат. Типы 
и формы деятельности 
различаются по субъек-
ту, объекту, функциям и 
целям (индивидуальная, 
общественная, производ-
ственная, идеологическая, 
политическая, научная, 
культурно-воспитательная, 
воспроизводящая и твор-
ческая)

eff ective concentration 
of a solute in a nonideal 
solution

Лицензиялау — б"л мiн-
деттi ба
дарламалар
а 
ж�не ерiктi медицина-
лы� са�тандыру
а арнал-

ан �ызметтi� на�тылы 
т�рлерi ж�не �ызмет-
тердi� ж�зеге асыру
а 
медициналы� мекемеге 
мемлекеттiк шешімудi� 
беруi. Лицензиялау
а 
жекеменшiк т�рлерiнен 
т�уелсiздігi барлы� д�рi-
герлiк мекемелерге т�н

Лицензирование — выдача 
государственного разреше-
ния медицинскому учреж-
дению на осуществление 
им определенных видов 
деятельности и услуг по 
программам обязательного 
и добровольного медицин-
ского страхования. Лицен-
зированию подлежат все 
медицинские учреждения 
независимо от форм соб-
ственности

Licensing — is an issue 
of public health facility 
permit them to carry 
out certain activities and 
services of the program 
of compulsory and vol-
untary health insurance. 
Licensing is required for 
all health facilities, re-
gardless of ownership

Макро�леуметтану — 
�о
амды б�тін ретінде, 
�лкен �леуметтік ж�йе-
лер ж�не оларды� ара-
сында
ы ы�палдасты� 
�лгілері ретінде зерттеу. 
Макро�леуметтнау 
микро�леуметтанумен 
салыстырылады

Макросоциология — изуче-
ние общества как цело-
го, больших социальных 
систем и образцов взаи-
модействия между ними. 
Макросоциология проти-
вопоставляется микросо-
циологии

Macrosociology — the 
study of society as a 
whole, large social 
systems and models 
of interaction between 
them. Macrosociology 
opposed microsociology

Маркетинг — �ндірісті� 
базар талаптарына 
бейімделуіне жа
дай жа-
сау ма�сатымен базарды

Маркетинг — социальный 
процесс, направленный на 
удовлетворение потреб-
ностей и желаний людей и 
организаций путем обеспе-

Marketing — a constel-
lation of activities, such 
as advertising and other 
forms of public dissemi-
nation of information, 
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зерттеу ж�не о
ан  ы�-
пал ету (с"раным, ба
а 
�алыптастыру, жарнама 
ж�не �ткізуді ынталан-
дыру, сауда операцияла-
ры ж�не т.б.)

чения свободного конку-
рентного обмена товарами 
и услугами, представляю-
щими ценность для по-
купателя

intended to maximise 
the advertising party’s 
marketshare of a partic-
ular service or product

Материалды� м�де-
ниет — материалды�  
ба
ыттал
ан адамзат 
�рекетіні� н�тижесі, ол 
адам �олынан жасал
ан 
физикалы� объекттерді 
ж�не адам пайдаланатын 
таби
и объекттерді де 
�амтиды

Культура материальная — 
совокупность овещест-
вленных результатов 
человеческой деятель-
ности, включающая как 
физические объекты, 
созданные человеком, так 
и природные объекты, ис-
пользуемые им

Material culture — a set 
of materialized results 
of human activity, in-
cluding both physical 
objects, man-made and 
natural objects used 
them

М�дениет — 1. Э. Тай-
лор бойынша �о
ам мен 
адамны� тарихи дамуы-
ны� белгілі бір де�гейін 
материалды� ж�не руха-
ни �"ндылы�тар жиын-
ты
ы; 2. �о
амны� білім 
беру, т�рбиелеу, рухани 
жасампазды�  ж�йесін 
�амтитын рухани �мір 
�ызметіні�  �рісі; 3. 
білімні� немесе �ыз-
метті� бір немесе бас�а 
саласын игеру де�гейі.  
Адамны� ал
ан т�рбиесі 
мен  білімі  де�гейінен 
туындайтын �леуметтік 
т�ртібіні� пошымы

Культура — 1. по Э. Тай-
лору — некоторое сложное 
целое, которое включает 
в себя знания, верования, 
искусство, мораль, законы, 
обычаи и другие способ-
ности и привычки, приоб-
ретаемые и достигаемые 
человеком как членом 
общества; 2. совокупность 
материальных и духовных 
ценностей, выражающая 
определенный уровень 
исторического развития 
данного общества и чело-
века

Culture — 1. the propa-
gation of microorgan-
isms or of living tissue 
cells in media condu-
cive to their growth; 2. 
to induce such propaga-
tion; 3. the product of 
such propagation

М�дени аымдар — адам-
дарды� �"ндылы�тар 
ж�не сабаларында
ы 
�згерiсi. Мысал ретiнде 
м�дени а
ымдар мате-
риализм
а адамдарыны� 
бiртiндеп �йел те�дiгi, 
тартуы келтiруге болады 
немесе, керiсiнше, руха-

Культурные течения — из-
менения в ценностях и 
нормах поведения людей. 
В качестве примера куль-
турных течений можно 
привести постепенную 
эмансипацию женщин, тя-
готение людей к материа-
лизму или, наоборот,

Cultural trends — 
changes in the values 
and norms of human 
behavior. As an example 
of cultural currents can 
cause gradual emanci-
pation of women, the 
attraction of people to 
materialism, or, con-
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ни �мiрге материализмы 
ж�не кейбiр �рендердi� 
д�режесін ба�ылайтын 
�алды�. �рбiр м�дени 
а
ым к�п факторларды� 
�серiмен к�рiнiп �алып 
дамиды ж�не �леуметтiк 
�оз
алыс тудыра алады. 
М�дени а
ымдар �леу-
меттiк �оз
алыстар �шiн 
�олайлы жа
дайларды 
�амтамасыз етедi, олар-
ды�  дамытуларын �ам-
шылап жылдамдатады

отход от материализма 
к духовной жизни и ре-
лигии, наблюдающийся 
у некоторых категорий 
молодых людей. Каждое 
культурное течение по-
является и развивается 
под воздействием многих 
факторов и может поро-
дить социальное движение. 
Культурные течения обе-
спечивают благоприятные 
условия для социальных 
движений, подстегивают и 
ускоряют их развитие

versely, a departure from 
materialism to spiritual 
life and religion, which 
is observed in some cat-
egories of young people. 
Every cultural trend ap-
pears and develops under 
the infl uence of many 
factors, and may give rise 
to a social movement. 
Cultural currents provide 
favorable conditions for 
social movements, push-
ing and accelerate their 
development

М�дени релятивизм — 
ол тек �ана негiзде 
меншiктi �а
ида ба
алай 
ал
ан �рбiр м�дениеттi� 
тарихи �зiндiк ерек-
шелiгi �мбебап емес 
белгiлер асты сызылатын 
т"жырымдама

Культурный релятивизм — 
концепция, подчерки-
вающая историческое 
своеобразие каждой куль-
туры, которая может быть 
оценена только на основе 
ее собственных принци-
пов, а не универсальных 
критериев

Cultural relativism — 
the concept, empha-
sizing the historical 
uniqueness of each cul-
ture, which can only be 
assessed on the basis of 
its own principles, and 
not universal criteria

Медициналы� �ызмет 
к�рсету туралы келісім-
шарт — б"л келісім 
бойынша медициналы� 
мекеме са�тандырыл
ан 
нау�ас�а медициналы� 
са�тандыру ба
дарла-
масында к�рсетілген 
мерзім мен к�леміне 
с�йксе кепілді медици-
налы� �ызмет к�рсе-
теді. Келісім шартты� 
тараптары болып са�-
тандырылушы ж�не 
медициналы� мекеме 
болып табылады. Са�-
тандыру келісім-шарты 
са�тандырушы мен

Договор на предоставление 
лечебно-профилактической 
помощи (медицинских 
услуг) —соглашение, по 
которому медицинское 
учреждение обязуется 
предоставлять застра-
хованному контингенту 
медицинскую помощь 
определенного объема и 
качества в конкретные 
сроки в рамках программ 
медицинского страхова-
ния. Сторонами договора 
являются страховщик и 
медицинское учреждение. 
Договор страхования явля-
ется соглашением между

Contract for the provi-
sion of preventive and 
curative care (medical 
services) — an agree-
ment by which medical 
institution is obliged to 
provide medical care 
to the insured contin-
gent certain amount of 
money on a specifi ed 
date within the health 
insurance programs. 
Parties to the contract 
are the insurer and the 
medical establishment. 
The insurance contract 
is an agreement between 
the insured and the
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са�тандырылушы ара-
сында
ы келісім болып 
табылады, онда са�-
тандырылушы тарап 
са�тандыру жа
дайында  
са�тандырушы
а  келісім 
шарт�а сай са�тандыру 
т�лемін ж�зеге асырады,  
ол са�тандырушы  уа�ы-
тымен са�тандыру т�-
лемдерін ж�зеге асыру
а 
міндеттенеді

страхователем и страхов-
щиком, в силу которого 
страховщик обязуется при 
страховом случае произ-
вести страховую выплату 
страхователю или иному 
лицу, в пользу которого 
заключен договор страхо-
вания, а страхователь обя-
зуется уплатить страховые 
взносы в установленные 
сроки

insurer, whereby the 
insurer agrees with the 
insured event to make 
insurance payment or 
other person in whose 
favor the contract of in-
surance, and the insurer 
is obligated
 to pay the premiums 
on time

Медицина мекемелерін 
аккредитациялау — 
атал
ан мекемелерді� 
ай�ындал
ан к�сіби 
стандарттар
а с�й-
кестілігін аны�тау. 
Меншік т�ріне �арамас-
тан аккредитациялаудан 
медициналы� мекеме-
лерді� барлы
ы �теді

Аккредитация медицинских 
учреждений — опреде-
ление их соответствия 
установленным  профес-
сиональным стандартам.  
Аккредитации подлежат 
все медицинские учрежде-
ния независимо от форм 
собственности

Accreditation of health 
institutions — to deter-
mine their compliance 
with established profes-
sional standards. Ac-
creditation is required 
for all health facilities, 
regardless of ownership

Медициналы� са�тандыру 
келісім — шарты са�тан-
дырылушы мен са�тан-
дыру "йымы арасында
ы 
келісім, о
ан с�йкес 
со�
ы �кіл са�танды-
рылушы
а �аржылай, 
"йымды� ж�не белгілі 
бір к�лемдегі, сапада
ы 
медициналы� к�мекті 
немесе бас�а да  міндетті 
медициналы� са�танды-
ру ба
дарламасы бойын-
ша �ызметтерді ж�не 
ерікті медициналы� 
са�тандыруды �з жауап-
кершілігіне алады

Договор медицинского 
страхования — соглашение 
между страхователем и 
страховой медицинской 
организацией, в соответ-
ствии с которым послед-
няя обязуется организовать 
и финансировать предо-
ставление застрахованному 
медицинской помощи 
определенного объема и 
качества или иных услуг 
по программам обязатель-
ного медицинского стра-
хования и  добровольного 
медицинского страхования

Health insurance — ac-
cident and health in-
surance, accident and 
sickness insurance, 
medical expense insur-
ance, sickness Insur-
ance Health fi nancing 
Insurance that provides 
lump sum or periodic 
payments in case of 
losses occasioned by 
bodily injury, sickness 
or disease, and medical 
expense

Микро�леуметтану — 
ша
ын �леуметтік �"ры-
лымдарды, топтарды, 

Микросоциология — изуче-
ние малых социальных 
структур, групп, непосред-

Microsociology — is 
one of the main 
branches (or focuses) of
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кісі аралы� тікелей �а-
тынастарды зерттеу

ственных межличностных 
отношений

sociology, concerning 
the nature of everyday 
human social interac-
tions and agency on a 
small scale: face to face 
and broader systems

ММС ж�йесіндегі са�-
тандыру жарнасы — 
міндетті медициналы� 
са�тандыру келісіміне 
с�йкес са�тандырушы-
лыр т�лейтін  �аржылар

Страховой взнос в систе-
ме ОМС — финансовые 
средства, уплачиваемые 
страхователями (платель-
щиками) в соответствии с 
договором на обязатель-
ное медицинское страхо-
вание

Insurance premium 
health insurance sys-
tem — funds paid by 
insurers (payers) in 
accordance with the 
contract for compulsory 
health insurance

/згерту агенттері — 
�ызметі �леуметтік 
�згерістерге жетелейтін 
адамдар, топтар немесе 
"йымдар

Агенты изменений — лица, 
группы или организации, 
деятельность которых 
ведет к социальным изме-
нениям

Change agents — indi-
vidual, group or organi-
zation whose activities 
lead to social change

/лшем — �лшемді объ-
ект бас�а эталонмен са-
лыстырылып, белгілі бір 
масштаб немесе шкалада 
санды� м�нге ие бола-
тын �деріс

Измерение — процедура, с 
помощью которой измеря-
емый объект сравнивается 
с некоторым эталоном и 
получает числовое вы-
ражение в определенном 
масштабе или шкале

Measurement — the de-
termination, expressed 
numerically, of the 
extent or quantity of a 
substance, energy, or 
time

Р�сім — ресми белгілен-
ген немесе �абылдан
ан  
т�ртіп, д�йектілік, �а-
рекет

Процедура — последова-
тельность всех операций, 
общая система действий и 
способов организации ис-
следования

Procedure — the se-
quence of operations, 
common actions and 
ways of organizing re-
search

Ре�леуметтену — 
екіншілік �леуметтену, 
индивидті� �мір с�ру 
�рдісі барысында
ы 
ба
ыты, ма�саты, нор-
малары мен �"ндылы�-
тарыны� �згеруі

Ресоциализация — вторич-
ная социализация, проис-
ходящая на протяжении 
всей жизни индивида в 
связи с изменениями его 
установок, целей, норм и 
ценностей жизни

Resocialization — sec-
ondary socialization 
that occurs throughout 
the life of the indi-
vidual in relation to 
changes in its facilities, 
goals, norms and val-
ues of life
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Ресми %йым — �ата� ере-
желері ж�не �"жатты� 
негізделген ма�саттары 
бар "йым, онда ереже-
лер, ролдік �ызметтер, 
рационалдылы�, бас�ару 
аппараты мен билік ж�-
зеге асады

Формальная организа-
ция — организация, ха-
рактеризующаяся строго 
предписанными и доку-
ментально зафиксирован-
ными целями, правилами 
и ролевыми функциями, 
рациональностью и без-
личностью отношений 
между ее членами, наличи-
ем органа власти и аппара-
та управления

Formal organiza-
tion — an organiza-
tion characterized by 
strictly prescribed and 
documented objectives, 
rules and roles, ratio-
nality and impersonal 
relations between its 
members, the presence 
of authority and control 
apparatus

Р�лдік шиеленіс — жеке 
т"л
ада на�тылы жа
-
дайда   біруа�ытта т�рлі 
р�лдерді орындау бары-
сында  �арама-�айшы 
талаптарды� н�тижесін-
де �алыптасатын шие-
леніс 

Ролевой конфликт — 
конфликт, вызванный 
противоречивыми требо-
ваниями, одновременно 
предъявляемыми индивиду 
различными ролями, ко-
торые реализуются им в 
конкретных ситуациях

Role confl ict — confl ict 
caused by confl icting 
requirements, simul-
taneously imposes 
individual diff erent 
roles that they are 
implemented in specifi c 
situations

Са�тандыру о�иасы — 
са�тандыру келісімімен 
немесе за�мен �арасты-
рыл
ан, са�тандырушы-
лырды� са�танушылар
а 
са�тандыру т�лемін т�-
леуге міндеттелетін  о�и-

а болып табылады

Страховой случай —совер-
шившееся событие, пред-
усмотренное договором 
страхования или законом, 
с наступлением которого 
возникает обязанность 
страховщика произвести 
страховую выплату страхо-
вателю, застрахованному 
лицу, выгодоприобрета-
телю или иным третьим 
лицам

Insurance case — oc-
curred event is pro-
vided by the insurance 
contract or by law, the 
occurrence of which 
the insurer has a duty 
to make insurance pay-
ment, the insured per-
son, benefi ciary or other 
third parties

Са�тандыру полисі — 
са�тандырушылар са�-
танушылар
а беретін 
са�тандыру келісіміні� 
жасалуын ку�ландыра-
тын, дейекті ететін мем-
лекеттік �"жат

Страховой полис — госу-
дарственный документ, 
удостоверяющий факт за-
ключения договора страхо-
вания, который выдается 
страховщиком страхова-
телю

Insurance policy — state 
document certifying the 
fact of conclusion of 
the insurance contract, 
which is issued by the 
insurer to the insured
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Са�тандыру т�уекелі — 
са�тандыру ж�ргізетін 
шабуыл жа
дайына  жо-
рамалданып отыр
ан 
о�и
а. Са�тандыру т�уе-
келі ретінде �арастылып 
отыр
ан о�и
а шабуыл-
ды� ы�тималды
ымен 
ж�не кездейсо� белгі-
леріне ие болуы �ажет

Страховой риск — предпо-
лагаемое событие, на слу-
чай наступления которого 
проводится страхование. 
Событие, рассматривае-
мое в качестве страхового 
риска, должно обладать 
признаками вероятности 
и случайности его насту-
пления

Insurance risk — is the 
supposed event, in case 
of occurrence of which 
is held insurance. The 
event, considered as an 
insurance risk must be 
characteristic of ran-
domness and probabil-
ity of its occurrence

Салт — "рпа�тан "р-
па��а берілетін, белгілі 
бір �о
амда немесе 
�леуметтік топта �айта-
ланып отыратын, тамыр 
жай
ан, оларды� м�ше-
леріні� �детіне, т"рмыс 
санасына енген �леу-
меттік т�ртіп  ереже-
лері. Салт индивидтерді 
�леуметтік ж�не м�дени 
т�жірибемен �ауыштыру 
�"ралы �ызметін ат�а-
рады, индивидтерді� 
т�ртібін реттейді, топ-
ты� ішкі топтас�анды�-
ты �олдап отырады

Обычай — правило соци-
ального поведения, пере-
дающееся от поколения к 
поколению, воспроизво-
дящееся в определенном 
обществе или социальной 
группе, укоренившееся, 
вошедшее в привычку, 
быт и сознание их членов. 
Обычай служит средством 
приобщения индивидов к 
социальному и культурно-
му опыту, регламентирует 
поведение индивидов, 
поддерживает внутригруп-
повую сплоченность

Tradition — a rule of 
social behavior that is 
passed from generation 
to generation, which 
reproduces in a particu-
lar society or a social 
group, rooted, which 
became part of the hab-
it, life and conscious-
ness of their members. 
Serves as a means of 
familiarizing the cus-
tom of individuals to 
the social and cultural 
experience, regulate the 
behavior of individuals, 
support the intragroup 
cohesion

Cоциум — адамдарды� 
�мірлік �ызметіні� �ан-
дай да бір елеулі жа
ы-
нан жа
дай бірдейлігімен 
ж�не соны� салдарынан  
м�дени орта�ты
ымен 
сипатталатын �лкен ор-
та� орны�ты �леуметтік 
орта�тасты�; социумны� 
е� жо
ары пошымы — 
бірт"тас �леуметтік ж�йе 
ретіндегі �о
ам

Социум — большая устой-
чивая социальная общ-
ность, характеризуемая 
единством условий жиз-
недеятельности людей в 
каких-то существенных 
отношениях и вследствие 
этого общностью куль-
туры. Высшая форма со-
циума — общество как 
целостная социальная 
система

Society — a large stable 
social community, 
characterized by unity 
of living conditions of 
people in some material 
respects and therefore 
common culture. The 
highest form of soci-
ety — the society as a 
complete social system
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Статусты� белгісіздік — 
т�рлі д�режелі бірнеше 
статус�а ие адамда 
�алыптасатын жа
дай.  
Т"ра�сыз �леуметтік 
статус�а ие адамдар жиі 
статусты� белгісіздік 
жа
дайына "шырайды 
ж�не марапатталу
а 
м�мкіндік жо� деп ой-
лайды

Статусная неопределен-
ность — развивается в том 
случае, когда кто-то имеет 
несколько статусов разного 
ранга. Люди с устойчивым 
чувством статусной неопре-
деленности наиболее часто 
ощущают неудовлетворен-
ность и невозможность до-
стижения необходимого им 
вознаграждения

Status uncertainty — 
develops when someone 
has multiple statuses of 
diff erent rank. People 
with a steadfast sense of 
status uncertainty most 
often feel frustration 
and inability to achieve 
desired their remunera-
tion

Субм�дениет — �андай 
да бір �леуметтік топ-
ты� басым м�дениет 
ше�берінде дербес б�тін 
т�зілім болып табыла-
тын �"ндылы�тарыны�, 
т�ртібіні� моделі, ж�не 
�мір стилі н"с�аулары-
ны� жиынты
ы. Д�ст�рлі 
м�дениетті� �о
амны� 
�ылмысты� �ыртысы-
ны� м�дениеті ретінде 
орын алатын кейбір �"н-
дылы�тарымен норма-
ларыны� теріс ы�
айда 
т�псірленген жиынты
ы

Субкультура — система 
ценностей, установок, 
моделей поведения, жиз-
ненного стиля какой-либо 
социальной группы, пред-
ставляющая собой само-
стоятельное целостное 
образование в рамках до-
минирующей культуры

Subculture — a system 
of values, attitudes, 
behaviors, lifestyle of a 
particular social group, 
is a self holistic educa-
tion in the dominant 
culture

С%рау — белгілі бір адам-
дар тобына с"ра�тар �ою 
ар�ылы бастап�ы а�па-
рат жинау �дісі

Опрос — метод сбора 
первичной информации, 
основанный на непосред-
ственном (интервью) или 
опосредованном (анкета) 
взаимодействии исследо-
вателя и опрашиваемого

Poll — a method of 
collecting primary 
data, based on direct 
(interview) or indirect 
(profi le) interaction re-
searcher and respondent

С%хбат — �леуметтік 
зерттеу м�ліметтерін 
жинау �дісі, интервьюер 
респондентпен тікелей 
араласып, зерттеу ба
-
дарламасында с"ра�тар-
ды ауызша береді

Интервью — проводимая 
по определенному плану 
беседа, предполагающая 
прямой контакт интер-
вьюера с респондентом, 
причем запись ответов по-
следнего производится

Interview — 1. a 
question-and-answer 
conference at which the 
parties concerned state 
the principles and facts 
regarding their relation-
ship. In dental practice,
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интервьюером или его ас-
систентом

this usually refers to the 
relationship between 
employer and employee, 
and between dental pro-
fessional and patient; 2. 
to query a potential em-
ployee for employment

Сырт�ы топ — оппо-
зиция м�шесі ретінде 
�аралатын топ, ішкі 
ортадан тыс дербес топ. 
Аутсайдерлер ретінде 
�арастырылатын немесе 
т�л тобынан шы
арыл-

ан барлы� адамдар. 
М�шелері оппозиция, 
ішкі топ�а жат адамдар 
ретінде �арастырылатын 
топ

Внешняя группа — группа, 
члены которой рассматри-
ваются как оппозиция, как 
лица, чуждые внутренней 
группе

External group — a 
group whose members 
are regarded as the op-
position as a person, 
alien internal group

Т�жірибие — 1. инди-
видті� сырт�ы д�ниемен 
тікелей практикалы� 
ы�палдасты
ы негізінде 
ж�не процесінде ал
ан 
білімі мен білгірлігі;                 
2. на�ты болмысты 
практика
а негізделген 
таным

Опыт — 1. совокупность 
знаний и умений, при-
обретенных на основе 
и в процессе непосред-
ственного практического 
взаимодействия индивида 
с внешним миром; 2. осно-
ванное на практике позна-
ние действительности

Experience — 1. com-
bination of knowledge 
and skills acquired on 
the basis of and in the 
course of direct practi-
cal interaction of the 
individual with the out-
side world; 2. practice-
based knowledge of 
reality

Т�жірибие — 1. инди-
видті� сырт�ы д�ниемен 
тікелей практикалы� 
ы�палдасты
ы негізінде 
ж�не процесінде ал
ан 
білімі мен білгірлігі;                
2. на�ты болмысты 
практика
а негізделген 
таным

Опыт — 1. совокупность 
знаний и умений, при-
обретенных на основе 
и в процессе непосред-
ственного практического 
взаимодействия индивида 
с внешним миром; 2. осно-
ванное на практике позна-
ние действительности

Experience — 1. com-
bination of knowledge 
and skills acquired on 
the basis of and in the 
course of direct practi-
cal interaction of the 
individual with the out-
side world; 2. practice-
based knowledge of 
reality
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Т�ртіп — Тірі жандар-
ды� айналада
ы орта-
мен оларды� сырт�ы 
(�оз
аушылы�) ж�не 
ішкі (психикалы�) бел-
сенділігімен байланысты 
ы�палдасты� процесі.  
Т�ртіпті биологиялы�, 
психологиялы� ж�не 
�леуметтік де�гейлерде 
ажыратады

Поведение — процесс 
взаимодействия живых 
существ с окружающей 
средой, связанный с их 
внешней (двигательной) и 
внутренней (психической) 
активностью. Поведение 
различают на биологиче-
ском, психологическом и 
социальном уровнях

Behavior — deportment 
or conduct; any or all of 
a person’s total activity, 
especially that which is 
externally observable

Техника — осы немесе 
�зге де �дістерді тиімді 
�олдану �шін арнайы 
�дістер жиынты
ы

Техника — совокупность 
специальных приемов для 
эффективного использова-
ния того или иного метода

Technique — a set of 
special methods for ef-
fective use of a particu-
lar method

Технология —  техно-
логияны� к�з�арасы 
бойынша "йым — б"л 
ж"мысты� белгілі бір 
т�рі орындалатын, �аты-
сушыларды� энергиясы 
материалдарды� ж�не 
а�паратты� �згеруіне 
�олданылатын орын. 
Б"л жерде технология 
тар ма
ынада (�"рал-
жабды�, дайын �нім 
алу ма�сатында  белгілі 
�діспен біріккен мате-
риалдар ж�не адамдар-
ды� е�бегі) ж�не ке� 
ма
ынада (пайдалы ж�не 
рационалды т�жірибелік 
іс �рекеттерді� ж�йелен-
ген білімі) ретінде �арас-
тырылады

Технология — организация 
с точки зрения техноло-
гии — это место, где про-
изводится определенного 
вида работа, где энергия 
участников применяется 
для трансформации мате-
риалов или информации. 
Под технологией здесь 
понимается как техно-
логия в узком смысле 
слова (оборудование, ма-
териалы и человеческий 
труд, скомбинированные 
определенным способом с 
целью получения готового 
продукта), так и в широ-
ком (систематизированное 
знание полезных и наибо-
лее рациональных практи-
ческих действий)

Technology — a place 
where a certain kind 
of work performed, 
where the energy is 
used to transform the 
participants material or 
information. Under the 
technology is here un-
derstood as the technol-
ogy in the narrow sense 
(equipment, materials 
and human labor-com-
bined in a certain way 
in order to obtain the 
fi nished product), and 
in a wide (systematic 
knowledge of the useful 
and the most effi  cient 
practical actions)

Tобыр — ма�сат жал-
пылы
ын т�сінуден 
айырыл
ан, біра� эмо-
ционалды к�йлерімен 
ж�не орта� назар эле

Толпа — бесструктурное 
скопление людей, лишен-
ных ясно осознаваемой 
общности целей, но свя-
занных между собой

Crowd — 1. a large 
number of persons 
gathered together; a 
throng; 2. the common 
people; the populace; 
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менттерімен біріккен 
адамдарды� �"рылым-
сыз жиналуы. Топта
ы 
индивидтерді� т�ртібі 
аса иланушылы�пен, 
еліктеумен, эмоцио-
налды ж�не �леуметтік 
психологиялы� ж"
умен 
сипатталады. Т�ртібі 
бойынша  топты� 4 
т�рін ажыратады: 1. кез-
дейсо� (кенеттен бол
ан 
о�и
а
а �уестікпен 
біріккендер); 2. ай�ын 
(�андай да бір о�и
а
а 
орта� �атынас ж�не 
�андай да бір сезімді 
бірге білдірушілер); 
3.  конвенциональды 
(�андай да бір іс шара
а 
�ызы
ушылы�пен бірік-
кен); 4. �зіні� �"рамына 
агрессивті топты (кейбір 
объекттерге жек к�-
рушілік танытатындар), 
�рейлі топты (на
ыз 
немесе ойдан тап�ан 
�ауіпті� �айнар к�зінен 
са�танып ж�рген), �з 
пайдасын ойлайтын 
топты, к�терілісшілер 
тобын  �осатын. Кез 
келген орта� нышанмен; 
орта� ке�істіктік ж�не 
уа�ытты� болмыспен, 
�ызметпен, экономика-
лы�, демографиялы�, 
психологиялы� ж�не 
бас�а сипаттамалармен 
біріккен индивидтер 
жиынты
ы. Арасында 
�андай да бір

сходством эмоциональ-
ного состояния и общим 
элементом внимания. 
Поведение индивидов в 
толпе характеризуется 
усилением внушаемости, 
подражательности, эмоци-
ональности и социально-
психологического 
заражения. По характеру 
поведения различают 
четыре типа толпы: 1. слу-
чайную (связанную с лю-
бопытством к неожиданно 
возникающему происше-
ствию); 2. экспрессивную 
(совместно выражаю-
щую какое-либо чувство 
и общее отношение к 
какому-либо событию); 
3. конвенциональную 
(связанную с интересом 
к какому-либо мероприя-
тию); 4. действующую, 
которая, в свою очередь, 
включает: агрессивную 
толпу (объединенную не-
навистью к некоторому 
объекту), паническую 
толпу (спасающуюся от 
реального или вообра-
жаемого источника опас-
ности), стяжательную 
(вступающую в неупорядо-
ченный непосредственный 
конфликт за обладание 
какими-либо ценностями), 
повстанческую толпу, экс-
татическую толпу

3. a group of people 
united by a common 
characteristic, as age, 
interest, or vocation
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тікелей немесе жанама 
�леуметтік �атынас бар 
индивидтер жиынты-

ы. Rздері �абылда
ан 
нормаларды "станатын 
ж�не стандарттал
ан 
ы�палдасты� негізінде 
солар телитін �леуметтік 
р�лдерді орындайтын 
азаматтар жиынты
ы.
Т%ла — индивидуалды� 
ретіндегі, �атынастар 
мен сапалы �ызмет 
субъектісі ретіндегі жеке 
адам, сол �ызмет ба-
рысында ол �леуметтік 
на�ты болмысты жасай-
ды, �айта �"рады ж�не 
�згертеді. Индивидті си-
паттайтын, �леуметтену 
процесінде �алыптаса-
тын ж�не индивидуалды� 
т�жірибе мен �леуметтік 
ы�палдасты� жемісі 
болып табылатын, �леу-
меттік т"р
ыдан манызды 
�рі бірегей индивидуал-
ды� ерекше белгілердін 
салыстырмалы орны�ты 
ж�йесі

Индивид — особь, отдельно 
существующий организм 
или отдельно взятый че-
ловек как представитель 
человеческого рода; от-
дельный представитель 
общества, народа, класса, 
данной социальной группы

Individual — individual, 
separately existing or-
ganism or isolated man 
as a representative of 
the human race; indi-
vidual member of soci-
ety, nation, class, this 
social group

Т%рындар денсаулы-
ын �орау — ол �рбір 
азаматты� физикалы� 
ж�не психикалы� ден-
саулы
ын са�тау ж�не 
ны
айту
а, орташа �мір 
с�ру жасын "зарту
а 
ба
ыттал
ан саяси, эко-
номикалы�, �"�ы�ты�, 
�леуметтік, м�дени, 
ы-
лыми, медициналы�, 

Охрана здоровья населе-
ния —  совокупность мер 
политического, экономи-
ческого, правового, со-
циального, культурного, 
научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического 
характера, направленных 
на сохранение и укрепле-
ние физического и психи-

Protection of public 
health — a collection 
of political, economic, 
legal, social, cultural, 
scientifi c, medical, sani-
tary and anti-epidemic 
measures aimed at 
preserving and strength-
ening the physical and 
mental health of every 
citizen to maintain his
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санитарлы�-гигиеналы�  
ж�не эпидемия
а �арсы 
сипатта
ы шараларды� 
жиынты
ы, азамат ден-
саулы
ынан айырыл
ан 
жа
дайда медициналы� 
к�мек "сыну

ческого здоровья каждого 
гражданина, поддержание 
его активной долголетней 
жизни, предоставление 
ему медицинской помощи 
в случае утраты здоровья

many years of active 
life, giving him the 
medical care in the case 
of loss of health

�йым — ба
дарламаны 
бірлесіп іске асыратын 
�рі белгілі бір  нор-
малар мен ережелер  
негізінде �имылдайтын 
адамдарды� жиынты-

ы. Ж�йені� жекелеген 
элементтеріні� немесе 
б�ліктері ы�палдасты-

ыны�  б�тінні� �"ры-
лымына с�йкес ішкі 
реттілігі, �йлесімділігі

Организация — объеди-
нение людей, совместно 
реализующих цели про-
граммы и действующих на 
основе определенных норм 
и правил. Можно выделить 
ряд элементов, присущих 
любым организациям

Organization — bring-
ing people together 
implement the program 
objectives and actions 
based on certain rules 
and regulations. There 
are a number of ele-
ments inherent in any 
organization

�йым м�шелері — "йым-
ны� �леуметтік �"-
рылымында на�тылы 
позиция
а ие болу
а 
м�мкіндік беретін са-
палы� �асиеттер мен 
біліктеліктерге ие т"л
а-
ларды� жиынты
ы ж�не 
олар "йымда с�йкесінше 
�леуметтік р�лге ие бо-
лады. @йымны� барлы� 
м�шелері біріге отырып 
�"�ы�ты� ж�не �ыз-
меттік �"рылымда �зара 
�рекет ететін "йым �ыз-
меткерлерін �"райды

Участники организации — 
совокупность индивидов, 
каждый из которых должен 
обладать определенным 
набором качеств и навы-
ков, позволяющих ему 
занимать определенную 
позицию в социальной 
структуре организации и 
играть соответствующую 
социальную роль. Все 
вместе члены организа-
ции представляют собой 
персонал, который взаи-
модействует друг с другом 
в соответствии с норма-
тивной и поведенческой 
структурой

Members of the orga-
nization — a collection 
of individuals, each 
of whom must have a 
certain set of qualities 
and skills that enable it 
to take a position in the 
social structure of the 
organization and to play 
a social role. Together, 
members of the organi-
zation are the staff  who 
interact with each other 
in accordance with the 
regulatory structure and 
behavioral

Шаын топ — салыстыр-
малы т�рде орны�ты, 
саны жа
ынан ша
ын 
�леуметтік топ, оны�

Малая группа — относи-
тельно устойчивая, не-
большая по численности 
социальная группа, члены

Small group — relatively 
stable, small in size so-
cial group whose mem-
bers are in direct



Терминдер сѳздiгi 277

(аза�ша Орысша Аылшынша
м�шелері бір-бірімен 
тікелей ы�палдасты�та 
(жеке аралас-�"ралас-
ты�) болады, м"ны� �зі 
эмоциялы� байланыс-
ты�, сондай-а�, �зіндік 
ерекше кісі аралы� 
�"ндылы�тар мен нор-
маларды� туындауына 
жетелейді

которой находятся в не-
посредственном взаимо-
действии друг с другом 
(личные контакты и т.п.), 
что и приводит к возник-
новению эмоциональных 
связей, а также специфи-
ческих межличностных 
ценностей и норм

interaction with each 
other (personal con-
tacts, etc.), which leads 
to emotional ties, as 
well as specifi c interper-
sonal values and norms

Шиеленіс — индивид-
тер, �леуметтік топтар, 
таптар арасында
ы 
�арама-�арсы м�дде-
лерді�, к�з�арастарды�, 
ма�саттарды�, идеоло-
гияларды� �а�ты
ысы.           
Бихевиоризмде — сти-
мулдар ы�палыны�  
а
зада сыйыспайтын 
реакциялар  ту
ызатын 
н�тижесі

Конфликт — вид социаль-
ного взаимодействия, при 
котором противодействие 
сторон делает невозмож-
ным реализацию их целей 
и интересов. Каждая из 
участвующих в конфликте 
сторон делает все, чтобы 
была принята ее точка 
зрения или цель, и мешает 
другой стороне делать то 
же самое

Confl ict — a mental 
struggle, often uncon-
scious, arising from the 
clash of incompatible 
or opposing impulses, 
wishes, drives, or exter-
nal demands

Ы�пал ету — к�з�арас-
ты�, ойды� ма�сатты 
�згерісі, �сер ету жолы-
мен т"л
аны� немесе 
топ ж�ріс-т"рысыны� 
�згерісі; билікті ж�зеге 
асыру формасыны� бірі

Влияние — целенаправлен-
ное изменение представ-
лений, мнений, поведения 
личности или группы 
путем воздействия; одна из 
форм реализации власти

Infl uence — purpose-
ful change perceptions, 
opinions, behavior of 
the person or group by 
the action; a form of 
exercising power

Іргелі зерттеу — 
ылыми 
теорияларды немесе 
негізделген принцип-
терді дамыту
а ба
ыттал-

ан зерттеу т�рі, біра� ол 
на�тылы м�селені ше-
шуге ба
ытталма
ан

Исследование фундамен-
тальное — исследование, 
имеющее своей целью 
преимущественно развитие 
научных теорий или осно-
вополагающих принципов, 
а не непосредственно 
решение каких-либо кон-
кретных проблем

Fundamental research — 
research which has the 
aim mainly the devel-
opment of scientifi c 
theories or fundamental 
principles, rather than 
directly to the solution 
of any specifi c problems

Ішкі топ — ай�ын топ 
ішіндік ба
дарыны� 
к�шті білдірілуімен си-
патталатын топ

Внутренняя группа — груп-
па, характеризующаяся 
сильно выраженной вну-
тригрупповой ориентацией

Internal group — a 
group characterized by 
strongly expressed intra-
group orientation
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Элиталы� м�дениет — 
м�дени �"ндылы�тар, 
�лгілерді �ндіру ар�ылы 
сипатталатын м�дениет 
т�рі, олар ерекшелігіне 
сай аз адамдар ше�бері-
не, я
ни элита
а сай

Культура элитарная — вид 
культуры, характери-
зующийся производством 
культурных ценностей, 
образцов, которые в силу 
своей исключительности 
рассчитаны и доступны 
в основном узкому кругу 
людей, элите

Elite culture — kind of 
culture, characterized 
by the production of 
cultural values, samples, 
which by virtue of its 
exclusivity calculated 
and available mainly 
to a narrow circle of 
people, the elite



 D Оқу құралында мейірбике ісінің  
заманауи ерекшеліктері ескеріле 
отырып, терапиялық клиникадағы 
науқас күтімінің негізгі мәселелері 
қарастырылған. Орта буындағы ме-
дицина қызметкерлері құзырындағы 
медициналық іс-шаралар және 
манипуляцияларға ерекше назар 
аударылған. Өзгертулер негізінен 
медициналық этика мәселелеріне, 
қан айналым жүйесі ауруларындағы 
науқасты бақылау мен күтіміне, со-
нымен бірге, реанимациялық көмек 
мәселелеріне қатысты болып шықты, 
бұл дәл осы салалардағы жал-
пы медициналық және әлеуметтік 
көзқарастың жылдам өзгеріп отыру-
ына байланысты болды. «Науқастың 
тамақтануы» тарауы толықтырылды, 
бұл бөлімде биологиялық белсенді 
қоспалардың пайдаланылуы жан- 
жақты қарастырылған, тұжырым-
дамалар келтірілген.

 D Оқу құралы медициналық жоғары 
оқу орындарының емдеу, педиатрия, 
медициналық-профилактикалық 
факультеттері және жоғары мейір-
бикелік білім беру факультеті сту-
денттеріне арналған.

В.Н. Ослопов,  
О.В. Богоявленская
Қазақ тіліне аударған және 
жауапты редакторы  Д.Х. Даутов

Терапиялық клиникадағы 
науқастың жалпы күтімі

448 б., 2014

Оқу құралы



 D Оқу құралына ең жиі кездесетін 
аурулардың этиологиясын, пато-
генезін, диагностикасын және емін 
бейнелейтін, ішкі медицинаның 
барлық тарауларын қамтитын тес- 
тілік есептер енгізілген. Дұрыс 
таңдалған жауаптардың толық 
дәлелдемесі келтірілген. Келтіріл-
ген есептерді тәжірибелік сабақ 
кезінде студент алған алғашқы 
білім деңгейін анықтау неме-
се бақылау үшін, сонымен қатар 
студенттердің өз бетімен даярлану 
кезінде қолдануға болады. 

 D Медициналық жоғарғы білім ме- 
кемелерінің студенттеріне, клини-
калық ординаторларға және ин-
терндерге арналған. 

В.И. Маколкин, В.А. Сулимов,  
С.И. Овчаренко, Н.С. Морозова
Қазақ тіліне аударған
және жауапты редакторы  
проф. Қ.А. Жаманқұлов

Ішкі аурулар  
Тестілер және жағдаяттық есептер

296 б., 2014

Оқу құралы



 D Ресейдің белгілі ғалым-терапевтері 
В.И. Маколкиннің, С.И. Овчаренко-
ның, В.А. Сулимовтың РФ Үкіме-
тінің сыйлығын алған оқулығының 
6-шы ба сылымының аудармасын 
ұсынып отырмыз.

 D Оқулықтың 6-шы басылымына 
ішкі аурулардың классификация-
сын, ди агнозын қоюдың және 
емдеудің прин циптерін көрсететін 
елеулі өзгерістер мен қосымшалар 
енгізілген.

 D Медициналық жоғарғы оқу орын-
дарының студенттеріне арналған.

В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко,  
В.А. Сулимов

Қазақ тіліне аударған және 
жауапты редакторы проф.  
Қ.А. Жаманқұлов

Ішкі аурулар

976 б., 2014

Оқулық



В.К. Гостищев

Казақ тіліне аударған  
Д.А. Смаилов; жауапты редакторы  
проф. М.Ө. Муканов

Жалпы хирургия

752 б., 2014

Оқулық

 D Оқулықтың төртінші басылымын-
да хирургияның жалпы мәселелері 
(асептика және антисептика, қан ағу 
және қан құю қағидаттары, реанима-
ция және анестезиология негіздері, 
хирургиялық науқастарды тексерудің 
ерекшеліктері, хирургиялық ота) қа- 
ралған; хирургиялық аурулар (жара-
қаттар, іріңді-қабыну аурулары, ісіктер, 
паразиттік хирургиялық аурулар, хи-
рургиялық емді талап ететін даму ақа- 
улары) негізіндегі патологиялық про-
цестер жарық көрген. Әрбір тарау 
бақылау сұрақтарымен және есептер-
мен толықтырылған.

 D Оқулық медициналық жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
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Ул. Бутлерова, д. 31. Тел.: +7 (843) 238-8-239, +7 (950) 312-80-27; е-mail: gafurova@mail.ru
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Фирменный магазин «Медкнига» (Казань)

 

ГДЕ И КАК КУПИТЬ КНИГИ

Тел./факс: (495) 228-09-74, (915) 313-30-23, (495) 921-39-07
Продажи училищам и колледжам — доб. 207, 

продажи библиотекам, бибколлекторам, НИИ — доб. 113, 
продажи учебным центрам, ЛПУ и другим организациям — доб. 209;

e-mail: bookpost@geotar.ru

Оптовые продажи

Прямые продажи 

Фирменные магазины «МЕДБУК» (Москва)

М. «Новокузнецкая»,
ул. Садовническая, д. 9, стр. 4. 

 Тел.: (495) 228-09-74, 
(495) 921-39-07 (доб. 139, 226)
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Интернет-магазин: www.medknigaservis.ru

М. «Цветной бульвар», «Сухаревская»
ул. Садовая-Самотечная, д. 13, стр. 1.

Тел.:  (985) 387-14-57, 
(495) 684-32-65

М. «Фрунзенская», 
Комсомольский пр-т., д. 28

(Московский дворец молодежи,
вход со стороны Детского парка).

Тел.: (916) 877-06-84, 
(499) 685-12-47

М. «Коньково»,
 «Юго-Западная»,

ул. Островитянова, д. 1 
(РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
корпус, студенческий вход, налево).

Тел.: (495) 434-55-29 

Продажи вузам (ГУ, ГМУ, ГМА), опт. (ЧП, ИП, другие организации)
Тел./факс: (495) 921-39-07 (доб.152, 290, 132, 120, 192, 143);

(495) 662-91-32,  (916) 876-90-59, 877-08-71; e-mail: iragor@geotar.ru; andreev@geotar.ru

Цветной бульвар
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Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» в Украине

Винница
ЧП Максименко Е.В., ул. Блока, 14. 
Книга–почтой в Украине, 
а/я 4539.
Тел.: (3804) 326-605-10, 
(3806) 883-473-89.
E-mail: maxbooks@svitonline.com

Днепропетровск
Тел.: (380) 50-453-66-44, 
56-778-34-39.
E-mail: bolotnikov68@mail.ru

Донецк
«Буквамед» — медицинская 
литература, ул. Октября, 14. 
Тел.: (38062) 338-21-11

Киев
«Буквамед» — медицинская литература,
ул. Ярославская, 39
(ст. м. «Контрактовая площадь»).
Тел.: (38044) 463-76-96

Киев
ЧП Л.С. Сниткина.
Тел.: (38044) 274-49-79

Одесса
«Дом книги», ул. Дерибасовская, 27.
Тел.: (0428) 22-74-50

Харьков
Харьковский ГМУ, пр-т Ленина, 4. 
«Медицинская академическая книга».
Голов Е.А. Тел.: (38067) 579-45-01

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СНГ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА, ФИЛИАЛЫ, 

ДИЛЕРЫ, МАГАЗИНЫ)

Представительство Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»
в Украине

Украина, 04108, г. Киев, пр-т Правды, 8.
Тел.: + 38 (044) 578-26-30.

E-mail: geotarmedia@ukr.net

Представительство Издательской группы «ГЭОТАР-КазМедиа»
ТОО «ГЭОТАР-КазМедиа»

Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 54, кв. 3.

Тел.: (7172) 39-82-62.
E-mail: yuliya_borisenko@list.ru

Дилер Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» в Республике Беларусь 
ЧПТУП «Дар-Ника»

Республика Беларусь, 247760, г. Мозырь, 
ул. Ленинская, 9/10.

Тел.:  (37529) 662-46-51,
(37529) 730-13-66

Дилер Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» в Республике Беларусь 
ООО «Лебенскрафт»

Республика Беларусь, 210024, г. Витебск, 
пр-т Победы, 7/1, комн. 112.

Тел.: (37529) 718-41-51
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