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Жобаның негізгі идеясы – отбасылық әдет-ғұрыпты 

қазақтардың материалдық емес мұрасының бір бөлігі 

ретінде қарастыру. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында жаңа тұрпатты жаңғырудың 

ең басты шарты болып мәдени мұраның сақталуы 

көрсетіледі. Отбасылық әдет-ғұрып материалдық емес 

мәдени мұра ретінде қарастырудың барлық шарттарына 

сай келеді: ұрпақтан ұрпаққа беріледі; төл болмыс сезімін 

қалыптастырады; қоғамның тұрақты дамуына ықпал етеді. 

Мақсаты 

 

Отбасылық әдет-ғұрыптың дәстүрлі негізі мен жаңа 

құрамының күрделі синтезіндегі тарихи даму нәтижесі 

ретінде Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау, 

Батыс Қазақстан облыстары) қазақтарының отбасылық 

әдет-ғұрыптарының қазіргі жағдайын сипаттау. 

Күтілетін нәтижелер 

 

Батыс Қазақстан қазақтарының отбасылық әдет-ғұрпы 

бойынша жиналған және сарапталған материалдар кең 

ғылыми айналымға енгізіледі, этнография бойынша 

лекциялар курсын, семинарлар бағдарламаларын жазу 

барысында қолданылады, музейдің интерактивті 

бағдарламаларының негізі бола алады. Жиналған құжаттар 

мен материалдар негізінде "Материалдық емес мұра 

теориясы контекстіндегі отбасылық әдет-ғұрыптың орны 

(Батыс Қазақстан мысалында)" монографиясының 

қолжазбасы дайындалады, Web of Science немесе Scopus 

халықаралық мәліметтер базасында индекстелген шетелдік 

рецензияланған журналда мақала, сонымен қатар ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынылған басылымдарда мақалалар жарияланады. 
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