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ИНСАНДЫН СОЦИАЛДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ УКУКТУК АҢ-СЕЗИМИНИН 

КАЛЫПТАНУУСУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUAL IN THE PROCESS 

OF SOCIALIZATION 

 

Аннотация: Макалада адамдын укуктук сезимдин калыптанышынын теориялык 

маселелери каралат. Ар бир мамлекетте социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр 

адамдардын аң-сезимине жана жүрүм-турумуна, алардын Мыйзамга жана укуктук тартипке 

болгон мамилесине сөзсүз таасир этет. Ошондуктан, коомдун өнүгүшүнүн заманбап шарттары 

инсандын укуктук сезимдин калыптанышынын психологиялык аспектилерин изилдөөнүн 

шашылыш зарылдыгын белгилеп жатканы айдан ачык. Жаштардын учурдагы укукка болгон 

мамилеси кандай болот, анын жүрүм-туруму жана иш-аракеттери укуктук нормаларга 

канчалык шайкеш келет, көбүнчө укуктук демократиялык мамлекетти түзүү жана өнүктүрүү 

келечеги көз каранды болот. Жаштардын укуктук аң-сезимин калыптандырууга таасир этүүчү 

факторлорду аныктоого багытталган изилдөө, албетте, актуалдуу жана социалдык жактан 

маанилүү. Изилдөө ар бир элдин психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, ошондой эле 

этникалык жана жыныстык таандыктыгы менен айырмаланган ар кандай социалдык 

топтордун жаштарынын укуктук аң-сезиминин калыптанышынын психологиялык 

аспектилерин аныктоого аракет кылды.  

         Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы становления правового 

сознания личности. Социально-экономические и политические преобразования в любом 

государстве оказывают неизбежное влияние на сознание и поведение людей, на их отношение 

к закону и правопорядку. Поэтому является очевидным, что современные условия развития 

общества диктуют острую необходимость изучения психологических аспектов становления 

правового сознания личности. Каким будет отношение молодежи к существующему праву, 

насколько ее поведение и действия будут согласовываться с правовыми нормами, во многом 

будет зависеть перспектива создания и развития правового демократического государства. 

Исследование, направленная на выяснение факторов, оказывающих воздействие на 

формирование правосознания молодежи, безусловно, актуальна и социально значима. В 

исследовании была попытка определить психологические аспекты становления 
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правосознания молодых людей различных социальных групп, отличающихся также 

этнической и половой принадлежностью, с учетом особенностей ментальности каждого 

народа. 

Annotation: The article discusses the theoretical issues of the formation of the legal consciousness 

of the individual. Socio-economic and political transformations in any state have an inevitable impact 

on people's consciousness and behavior, on their attitude to law and order. Therefore, it is obvious 

that the modern conditions of the development of society dictate the urgent need to study the 

psychological aspects of the formation of the legal consciousness of the individual. What will be the 

attitude of young people to the existing law, to what extent their behavior and actions will be 

consistent with legal norms, will largely depend on the prospects for the creation and development of 

a legal democratic state. The research aimed at finding out the factors influencing the formation of 

the legal consciousness of young people is certainly relevant and socially significant. The study was 

an attempt to determine the psychological aspects of the formation of the legal consciousness of 

young people of various social groups, also differing by ethnicity and gender, taking into account the 

peculiarities of the mentality of each nation. 

Негизги сөздөр: укуктук аң-сезим, укуктук демократиялык мамлекеттер, социалдык 

топтор, менталитет, инсан. 

Ключевые слова: правосознания, правовое демократическое государства, социальные 

группы, ментальность, личность. 

Keywords: legal consciousness, legal democratic state, social groups, mentality, personality. 

  

Мамлекетибизде жана чет өлкөлөрдө болуп жаткан учурдагы социалдык экономикалык жана 

саясий өзгөрүүлөр, процесстер адамдардын аң-сезимине жана жүрум-турумуна, ошол 

коомдун жашоо образына болгон мамилесинин өзгөрүүсүнө, жана ошондой эле укуктук 

тармакка дагы белгилүү бир таасирин тийгизет. Коомду демократизациялоо процессинин эң 

маанилүү милдеттеринин бири, мамлекет катары толук укуктарга ээ, конституциясы күчүндө 

болгон мамлекет куруу. Жогоруда аталган мамлекетти түптөөнүн эң маанилүү шарты болуп, 

албетте ошол мамлекетте жашаган субьекттин мыйзам жана тартип талап кылган коомдук 

мамилени түшүнүүсү жана ага баш ийүүсү. Ал эми мыйзамга баш ийүү өз кезегинде инсанда 

укуктук аң-сезимдин калыптануу шарты менен гана иш жүзүнө ашат.  

Ушул себептен улам, айрыкча акыркы жылдары психология илиминин алдында чоң милдет 

пайда болду. Бул милдет, ар бир конституциялык мамлекеттин негизги компоненти болуп 

саналган: укуктук аң-сезимди калыптандыруунун психологиялык негиздеринин 

концепциясын иштеп чыгуу жана асоциалдык жүрум-турумду алдын алуу боюнча 

технологиялардын бир канча формасын иштеп чыгуу милдеттери. “Жарандардын дени сак 

жана өнүккөн укуктук аң-сезимге жана жогорку укуктук активдүүлүккө ээ болуусу гана, 

мамлекеттин социалдык-саясий түзүмүнүн жаңылануусуна алып келет” – деген коомдук 

ишмер жана укукчу Ильин И.А [1]. 

Андыктан, жаштарда байкалган асоциалдык журүм-турумдарды алдын-алууда укуктук аң-

сезимдин көйгөйү, багыты, укуктук аң-сезимди калыптандыруу технологиялары актуалдуу 

жана маанилүү болуп эсептелинет. 

Жогоруда аталган факторлордун баардыгы ар кандай коомдук-саясий жана экономикалык 

шарттардын таасири астында, ар түрдүү социалдык топторго таандык болгон жаштардын 

укуктук аң-сезиминин калыптануусунун психологиялык аспектилерин изилдөөнүн 

маанилүүлүгүн аныктап жатат. 
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Бул, өз учурунда мыйзамга карата мотивдердин калыптануусун (ал мыйзамга баш ийилип 

жатабы же каршы чыгуулар болуп жатабы) байкоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Аны менен 

катар жаштар арасында асоциалдык жүрүм-турумдар жана мыйзам бузууларды прогноздоого 

шарт түзүлүп жатат. 

Азыркы учурда өзүн-өзү таануу процесси жана укуктук өзүн-өзү таануунун калыптануусу 

жана өнүгүүсү тууралуу бир канча өз алдынча изилдөөлөр жүргүзүлгөн: (Васильев В.Л., 

Гулевич О.А., Иконникова С.Н., Клеандров М.И., Кон И.С., Лисовский  

В.Т., Лукашова Е.А., Новикова О.Н., Покровский И.Ф., Смирнова А.Г., Романов Ю.В., 

Фельдштейн Д.И. ж.б). Адатта, укуктук аң-сезимдин учурдагы абалы же укуктук аң-сезим 

тууралуу коомдун ой-пикири, кээде гана – укуктук аң - сезимдин убакытка жараша өзгөрүүсү 

бул изилдөөлөрдүн предмети болуп эсептелинет. Ал эми көптөгөн учурунда укуктук аң-

сезимдин калыптануу механизмдери жана алардын өзгөрүү себептери көз жаздымда калып 

келет. 

Муну менен катар, укуктук аң-сезимди изилдөө учурунда аттитюддар, элестетүүлөр, маанай 

жана каада-салттар сыяктуу укуктук аң-сезимдин компонеттеринин арасында так, даана 

чектер белгиленген эмес. Бул түшүнүктөр үстүртөн гана саналып өткөнү болбосо, жалпы 

жонунан, бул түшүнүктөр же толук мааниси ачып берилбейт же укуктук аң-сезимге карата 

тиешелүүлүгүнүн деңгээли көрсөтүлбөйт же укуктук аң-сезимге карата таасири белгиленбей 

келет. [2] 

Биздин көз карашыбызда изилдөөлөрдө структуралардын жогорудагыдай так жана айкын 

эместиги укуктук аң-сезим - аттитюддардын жыйындысы катары каралып, же 

баалуулуктардын багыттарына жараша гана бааланып, кабыл алынып жатат. Муну менен 

феномендердин айрым бөлүктөрү жоготууга учурап, изилдөө үчүн жетишсиз болууда. 

Кыргыз элинин менталитетинин өзгөчөлүктөрүнүн укуктук аң-сезимди калыптандырууга 

тийгизген таасири жана көйгөйлөрү, аны менен катар кыргыз элинин байыртадан мыйзам 

жана тартипке карата мамилеси изилденип бүтө элек маселелердин бири болуп саналат. 

Андыктан, укук тууралуу канчалаган изилдөөлөр жүргүзүлгөнүнө карабай, тилекке каршы бул 

изилдөөлөр дагы деле биздин калкыбызда укуктук аң-сезимдин калыптануусу үчүн 

эффективдүү жолдорду сунуштай албай келет. Коомдун өнүгүүсүнүн ар бир жаңы этабында, 

өлкөбүз келечекке карай ишенимдүү кадам таштай алуусу үчүн бул көйгөйлөрдү изилдөө 

зарыл болуп эсептелинет. 

Ошентип, жаңыча түрдө укуктук аң-сезимдин түзүлүшүн жана системасын өркүндөтүү 

маселелерин изилдеп, жаңы шарттарда укуктук аң-сезимдин калыптануусунун психологиялык 

аспектилерин изилдөөгө зарылчылык пайда болуп турат. 

Каралып жаткан көйгөйдү ар тараптан анализдөө, инсанга таандык болгон ички 

аныктоочуларды (инсандын өзүн-өзү тарбиялоодо, жана ошондой эле коомчулук менен 

байланыш учурунда келип чыккан карама-каршылыктар, кызыкчылыктар, мотивдерден келип 

чыккан ишмердүүлүгүн) эске алуу керек. 

Ушуну менен бирге “тышкы таасирлер ички таасирлердин ортомчулугунун негизинде” 

абалынан чыгуу керек. Ички шарттардын курамын субъекттин учурдагы абалын гана 

аныктаган спектрлер эмес, кенен спектрдеги кубулуштар түзөт. Булар – жалпы адамзат 

өздөштүргөн тажрыйбалар жана адамдын жеке тажрыйбаларын чагылдырып турган 

установкалары жана керектөөлөрү, сезимдери жана жөндөмдөрү, жалпы көндүмдөр 

системасы, адаттары жана билими болуп эсептелинет. Дал ушул ички аныктоочулардын 

жыйындысы жаңы укуктук аң-сезимдин калыптануусундагы психологиялык негизди түзөт, ал 



338 
 

эми коомдун өнүгүүсүндөгү заманбап шарттар аларды жаңыдан изилдөө керектигине 

зарылдык туудуруп жатат.  

Акыркы жылдары, жамааттык маанилүү ишмердүүлүктүн натыйжасында өзүн өнүктүргөн 

жана көп тараптуу мамилелерди кура билген адамды, кыймылдуу системанын бүтүндүгү 

катары баалоо ыкмасы кабыл алынып келе жатат. Андыктан, инсандын укуктук аң-сезими 

конкреттүү обьект катары изилденип келе жатканы менен коомдук кубулуштун бир түрү 

катары гана каралып калып жатат. 

Укуктук аң-сезимди обочолонгон же өзгөчө психикалык билим катары кароого болбойт. 

Инсандын укуктук аң-сезими анын нормативдик - баалуулуктарынын багыты, ошондой эле 

чыныгы жашоо шарттары аркылуу аныкталат. 

Бир адамдын же социалдык топтун мыйзамга баш ийген же баш ийбеген жүрүм туруму 

укуктук аң-сезимдин “дефектиси” катары каралбашы керек. Андыктан, биздин көз 

карашыбызда укуктук аң-сезим жана анын пайда болуу формаларына психологиялык изилдөө 

жүргүзүү абдан зарыл. Бул бир тараптан адамдардын укуктук аң-сезиминин деңгээлин туура 

баалоо; анын калыптануусуна таасир берген себептерди жана шарттарды изилдөө жана 

ошондой эле инсандын жүрүм-турумун болжолдуу прогноздоо аркылуу укуктук-тарбиялык 

иштерди жүргүзүү үчүн зарыл болуп эсептелинет. 

Ал эми экинчи тараптан, укуктук аң-сезимдин калыптануусунун психологиялык аспектилерин 

эсепке алуу, инсандын жүрүм-турумунун актуалдуу мотивдерине, анын мыйзамдуу 

кызыкчылыктарына жана талаптарына жооп бере ала турган жана коом тарабынан коюлган 

талаптарга жооп бере турган мыйзам ченемдерин түзүүдө жана мыйзамдын нормаларын 

кабыл алууда керек болот.  

Бул актуалдуу маселелерди чечүү, окумуштуу-психологдор тарабынан иштелип чыккан, 

инсандын көйгөйлөрү боюнча негизги теориялык жоболор менен тыгыз байланышта. Алар, 

Б.Г. Ананьевдин “Инсандын гетерохрондуу өнүгүү функциялары тууралуу” окуулар; Л.С. 

Выготскийдин «Жогорку психологиялык функцияларынын өнүгүү тарыхы» теориясынын 

негизги идеялары; А.Н. Леонтьевдин “Ишмердүүлүк теориясы”; Д.Н. Узнадзе жана А.С. 

Прангишвилинин “Установкалар теориясы”; В.Н. Мясищевдин “Мамилелер теориясы”; Д.Б. 

Эльконин жана В.В. Давыдовдун “Психологиялык - педагогикалык концепциясы”; П.Я. 

Гальпериндин “Психиканын этап боюнча калыптандыруу” теориясы; Б.Г. Ананьевдин “Билим 

берүү жана тарбиялоо жана аларга таасир берген факторлорду аныктоо” теориясы; С.М. 

Джакуповдун “Биргелешкен диалогиялык когнитивдик иш” концепциясы; Е.С. Кузьмин, Б.Д. 

Парыгина жана А.А.Брудныйдын “Баарлашуудагы көйгөйлөр” эмгектери; В.А. Ядовдун  

“Жекеликтин диспозициялык” концепциясы; С.К. Бондырева жана К.Б. Жарикбаевдин   

“Адамдардын ишмердүүлүгүнө жана жүрүм-турумуна таасир берген этнопсихологиялык 

факторлор” тууралуу эмгектери жана ошондой эле булар менен катар Л.В. Васильевдин, А.Р. 

Ратиновдун, Л.А. Чуфаровскийдин, У.С. Джекебаевдин жана Д.И. Фельдштейндин укуктук 

аң-сезимдин психологиялык аспектилерине түздөн түз тиешеси бар эмгектери менен жогоруда 

аталып өткөн актуалдуу маселерди чечүү тыгыз байланышта. [3] 

Укуктук аң-сезим көп баскычтуу татаал психологиялык процесс. Анын маңызы укуктук 

нормаларга жараша курчап турган чындыкты кабылдоо жана өз алдынча тандоо жана жүрүм-

турум кыла алуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү жана аларды баалай билүүдөн турат. 

Укуктук аң-сезимдин көйгөйүнүн илимий абалынын анализ кылынуусу, укуктук аң-сезимдин 

психологиялык өзгөчөлүктөрү бир канча окумуштуулардын изилдөөсүнүн предмети болуп 

келгенин көрсөттү. Анткени менен, аталган изилдөөлөрдө жаңы, кардиналдуу социалдык-
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экономикалык реформаларды ишке ашырууда коомдун рыноктук мамилелерге өтүшүнүн 

татаал шарттарында жаштардын укуктук аң-сезиминин айрым аспектилерин өзгөртүү 

маселелери түздөн түз же толук кандуу каралбайт.  

Укуктук аң-сезимдин пайда болуусуна таасир берген факторлор психология тармагында бир 

канча окумуштуулар тарабынан изилденип келген. Алар укуктук аң сезимди, коомдо болуп 

жаткан коомдук-экономикалык жана саясий процесстерди чагылдырган аң-сезимдин бир түрү 

катары карашкан. Бирок, бул изилдөөлөр жалпысынан мыйзам чегинде жүрүм-турумга ээ 

адамдардын жана укук нормаларынын талаптарына каршы келген жүрүм-турум көрсөткөн 

адамдардын укуктук аң-сезимин талдоого барып такалат. 

Бирок, заманбап коомдук жашоонун шарттары, жаштардын укуктук аң-сезиминин рыноктук 

мамиледе калыптануусунун көйгөйлөрүн чечүүдө жаңыча шарттарды талап кылууда. Дал 

ушундай укуктук аң-сезимдин психологиялык изилдөөлөрүндө инсандын укуктук аң-

сезиминин калыптанган деңгээлин адекваттуу баалоого; укуктук жүрүм-турумдун 

калыптанышына таасир этүүчү социалдык - психологиялык факторлорду аныктоого жана 

инсандын асоциалдык жүрүм-турумунун мүмкүн болуучу көрүнүштөрүн болжолдоого өзгөчө 

жоопкерчилик жүктөлөт. Учурда, коомубузда болуп жаткан саясий жана коомдук-

экономикалык өзгөрүүлөр мындай изилдөөлөрдү талап кылып жатканы менен, заманбап 

кыргызстандык психология илиминде бул көйгөйлөр али изилдениле элек. 

Андыктан, биз колдонулган психологиялык материалдардын жыйынтыгында эмпирикалык 

материалдардын негизинде коомдук-экономикалык өзгөрүүлөрдүн шарттарында, инсандын 

укуктук аң-сезиминине анализ кылуу, жаңы чөйрөдө инсандын укуктук аң-сезиминин 

психологиялык негиздерин аныктоо жана алардын аныктагычтарын жана себептерин табууга 

аракет жасадык. 

Жаштардын жаңы шарттарга карата жүрүм-турумдары мыйзамдуу коомдук шарттарга жана 

укуктарына карата мамилесин аныктайт. Ошондой эле жаштардын жаңы шарттарга карата 

жүрүм-турумдары алардын укуктук аң-сезими менен алардын эмоционалдык абалынын жана 

баалуулуктарынын байланышын аныктайт. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында алынган маалыматтар инсандын жана тайпалардын 

психологиялык багытын аныктоого жана аларга таасир берген эң эффективдүү уюштурулган 

- практикалык чектерди тандоого жана ошондой эле психологиялык натыйжалардын 

формасын жана укуктук аң-сезимдин жаңы коомдук-экономикалык байланыштарга карата 

таасир берүү ыкмаларын алдын-алууга жардам берет. Жеке жана группалык өзгөрүүлөрдү 

укуктук аң-сезим аркылуу аныктоо, адистерге аларды системалаштыруу, конкреттүү коомдук 

шарттардын жаңы керектөөлөрүнө жана талаптарына жооп бере алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. 

Ошондой эле, жеке жана группалык өзгөрүүлөрдү укуктук аң-сезим аркылуу аныктоо, 

адамдарга таасир берген ошол эле техникалардын жана ыкмалардын натыйжалуулугун кескин 

өзгөрткөн терең, жашыруун психологиялык механизмдерди ачууга мүмкүнчүлүк түзөт. 

Бул изилдөөнүн натыйжасында алынган маалыматтар укук коргоо органдарынын 

кызматкерлери, социологдор, психологдор жана педагогдор тарабынан жаштардын ар түрдүү 

коомдук тайпаларда укуктук аң-сезиминин калыптануусуна сунуштама катары колдонууга 

мүмкүн. Ошондой эле мыйзам чыгаруу органдары заманбап коомдук тайпалардын жана 

инсандардын талаптарына жооп бере ала турган мыйзам иштеп чыгууда жана жалпы жаштар 

саясатын иштеп чыгууда, жаштардын жаңы шарттарга адаптация болуу программасын 

тузүүдө колдонууга болот. 
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ЗАМАНБАП АДАМ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА КООМДУК ИДЕНТТҮҮЛҮГҮН 

ӨЗҮН-ӨЗҮ ТҮШҮНҮҮ ПСИХОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОПОНИМАНИЯ ЛИЧНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF SELF-UNDERSTANDING OF PERSONAL AND 

SOCIAL IDENTITY BY A MODERN PERSON 

 

Аннотация: Бул макалада совет мезгилинде жашаган ата-энелерди изилдөө жана аларды 

социалдаштыруу аркылуу өзүн-өзү түшүнүү темасын ачуу үчүн сөзсүз маанилүү болгон 

маданий жана үй-бүлөлүк социалдаштырууну изилдөөнүн натыйжалары келтирилген. 

Изилдоодо СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасында жашаган чон адамдар жана 

Советтер Союзу тарагандан кийин эгемендуу Кыргызстанда торолгон жаш адамдар 

сурамжылоого алынган. Өзүн-өзү түшүнүү темасын ачыкка чыгаруу өтө маанилүү 

болгондуктан, үй-бүлөлүк социалдашуунун убакыттык жана маданияттык аспектилери 

изилденди, бирок ата-энелер жана алардын өспүрүм балдарын изилдөө менен эмес, 

тескерисинче ар кандай курактагы курамды жана жашоо тажрыйбасы бар, социалисттик 

режиминде жашаган, маданий жана кыргыздардын үй-бүлөлүк социалдашуусуна олуттуу 

таасир тийгизген улуу кишилердин тобуна кошуу менен изилденди. 

Аннотация: В данной статье предоставлены результаты исследования культурной и 

семейной социализации, который безусловно важен для раскрытия темы самопонимания через 

изучение родителей, которые жили в советский период и их социализацию. В исследовании 

проводился опрос только взрослых разных возрастных групп, включая людей, длительное 

время проживавших в Кыргызской Республике, входящей в состав СССР, и включая 

поколение молодых людей, которые родились уже после распада Советского Союза и 

независимости Кыргызстана. Тем самым изучался временной аспект и аспект культурной - 


