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Актуалдуулугу. “Социалдык экология”
республикабызда жацы илимий дисциплина
катары жаралып жаткан чакта, анын мYнeзYн
жана предметин тактоо, аларды философиялык жактан концептуалдаштыруу, негиздее
жана жалпылоо эц актуалдуу маселердин
бири. Макаланын ургалдуулугу ушул eцдYY
маселерге байланыштуу.
Максаты. Макалынын негизги маскаты
болуп, социалдык экологиянын илим ката
ры аныктап турган мYнeз eзгeчeлYГYн, анын
эмнени окута тургандыгын, тактап айтканда,
предметин аныктоого карата болгон аракет
эсептелет.
Социалдык экологиянынсында мYнeзY
жана предмети тууралуу ушул кYндe да окумуштуулар арасында бирдиктYY бир кeз караш жок. Айрыкча бул дисциплина геогра
фия, биология, илимдеринин eкYлдeрY тарабынан талаш-тартышка тYШYп, географтар
бул дисциплина жалпы географиянын бир
составдык бeлYГY дешсе, биологдор жалпы
биологиянын структуралык компоненти ка
тары карайт.
Мына ушундай дискуссиялардынжаралышына социалдык экологиянын системалуулук, комплекстYYЛYк eцдYY мYнeздeрY
негизги себеп болуп бергендей. Бул талаштартыштардын тууралыгын же жалгандыгын
аныктоо YЧYн, алгач социалдык экологиянын
окуу дисциплинасы жана илимдин жацы
тармагы катары келип чыгуусу, “социалдык
- 95 -

экология” деген терминдин этимологиясы,
мYнeз eзгeчeлYГY, анын предмети тууралуу
ойлорду анализдee талапка ылайык.
Маселен, бул дисциплинанын жаралышы тууралуу Ю.Г. Марков мындайча жазат:
“Накопленный опыт исследований в области
комплексных проблем охраны окружающей
среды и рационального использования при
родных ресурсов послужил основой для по
явления и развития новой науки изучающей
отношения социальных систем и природной
среды Будем называть эту науку социальной
экологией. Принципы и особенности соци
альной экологии нам еще предстоит понять.
Оно возникает на стыке многих отраслей
знания, образуя своего рода “территори
альный комплекс” отраслевых дисциплин,
характеризующийся определенной пред
метной и концептуальной целостностью,
своими собственными исследовательскими
средствами” [1. стр. 3-4].
Ю.Г.Марковдун оюна ылайык, айланачeйрeнYY коргоо жана табигый ресурстарды
пайдалануунун комплекстYY проблемаларын изилдee тармагында топтолгон тажрыбалар, социалдык система менен табигый
чeйрeнYн карым-катышын окутуп - Жыйынтыктап айтканда.YЙрeтYYЧY жацы илим
дин пайда болушун шарттаган. Бул илимди
окумуштуу социалдык экология деп атайт.
Автор eз алдына негизги максат катары, социалдык экологиянын принциптерин жана
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eзгeчeлYктepYн тYШYHYYнY койгон. Ошон у мeнeн катар элe, Ю.Г. Марков социал
дык экологияны комплeкстYY илимий дис
циплина дeп атабаса да, анын комплeкстYY
мYнeзYн байкаган жана анын “комплeкстYY
пpоблeмалаpы”тyypалyy ой калчаган.
Ал эми В.Д. Комаров eз эмгeгиндe со
циалдык экологияны комплeкстYY илимий
дисциплина дeп эсeптeп, аны э м ^ сeбeптeн
мындайча атагандыгы тyypалyy тeмeнкYчe
жазат: “Пpeждe всeго п о т о м у , что она те можeт имeть хаpактepа, пpисyщeго традицион
ным наукам (физика, химия, биология и т.д),
изyчающим объeкты автономных форм движeния матepии” [2. стр. 94].
В.Д.Комаровдун пикиpинe ылайык, со
циалдык экология матepия кыймылынын автономдук формаларын объeкт катары окуп Yйpeнгeн гeогpафия, химия, биология eцдYY
традициялык илимдep ээ болгон мYнeз
eзгeчeлYктepгe ээ эмeс, eзYнчe комплeкстYY
илимдин тармагы болуп саналат.
Ал эми окумуштуу В.Д. Комаров социал
дык экологиянын стецификалык eзгeчeлYГY
жана объeкти тууралуу мындайча жазат:
“Социалдык экология стецифична, ибо изучаeт закономepныe связи мeждy социальной
и в ^ м и другими формами движeния матeрии, взятым систeмно. Объeкт рассматриваeмой дисциплины лeжит на “erb^e” наук,
изучающих основныe формы движeния, и
имманeнтно включаeт цeлeсообpазнyю, сознатeльнyю жизнeдeятeльность людeй ”[2.
стр.94].
Жогорку шилтeмeлepдeн байкалып тургандай, Ю.Г. Марков да, В.Д. Комаров да,
социалдык экологиянын бир канча илимдин
тармагынын “кeсилишкeн” жepинeн пайда
болорун кepсerYшeт. Ю.Г. Марковдун оюна
ылайык, ал кeптeгeн илимий билимдepдин
кeсилишкeн жepиндe жаралып, eзYHYн жeкe
изилдeeчYЛYк каражаттары жана бeлгилYY
бир концeптyалдык бYTYндYГY мeнeн
мYнeздeлгeн, тармактык дисциплинардын
eз тибиндeги eзгeчe “аймактык комплeксин” тYЗсe, ал эми В.Д. Комаровдун оюна
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ылайык, социалдык экология - стецификалуу, ант^ни, ал систeмалyy тYPдe алынган
матepиянын кыймылынын формаларынын
социалдык жана калган башка бардык элe
тYpлepYHYн мыйзам- чeнeмдYY байланышын
окутуп - Yйpeтeт.
Ал эми аталган дисциплинанын пpeдмeти тууралуу В.Д. Комаров мындайча ой
калчайт: “Социальная экология пpeдмeтно
лишь в том смыслe, что изyчаeт особую сфeру, но сам хаpактep этой сфepы таков, что в
тей пpeдставлeны явлeния и матepиальныe и
дyховныe”[2.С.98]. В.Д. Комаровдун пикиpинe ылайык, социалдык экологиянын пpeдмeти болуп, “”табиятты пайдалануу”, “таби
гый peсypстаpды колдонуу” эсeптeлeт жана
анын пpeдмeттик сфepасынын мYнeзY анда
матepиалдык кубулуштарды да, руханий
кубулуштарды да eз ичинe камтыгандыгы
мeнeн eзгeчeлeнYп турат. Айрым окумуштуулардын пикиpинe ылайык, социалдык эко
логиянын комплeкстYY илимий дисциплина
катары объeкти болуп, коомду курчап турган
чeйpe мeнeн болгон иш жYЗYндe карым - катышы э ^ т ^ л т е , ал эми анын пpeдмeти бо
луп, мына ушул карым- катышын принциптepин, закон- чeнeмдYYЛYктepYн жана мeтоддорун, цивилизациянын тарыхий-табигый
пpогpeссинин жолдорун оптималдаштыруу
жана гармонизациялоо саналат. Айтылган
пикирдин бышыктоо YЧYн тeмeнкYчe ойго
кайрылалы: “Важным элeмeнтом научного
обоснования пyтeй и форм пpeобpазования
окpyжающeй сpeды, биосфepы можeт стать
социальная экология, формирующаяся на
всeобщeй мeтодологичeской основe истоpичeского матepиализма. Объeктом этой
комплeксной научной дисциплины являeтся пpактичeскоe взаимодeйствиeиобщeства с окpyжающeй (eстeствeнной и искусствeнной) сpeдой, а пpeдмeтом- принципы,
закономepности и мeтоды оптимизации,
гармонизации этого взаимодeйствия, пути
eстeствeнно- истоpичeского пpогpeсса ци
вилизации. Социальная экология призвана
интeгpиpовать на основe истоpичeского ма-

териализма многообразие данных естествен
ных, технических и общественных наук о ее
объекте, разработать теоретическую основу
оптимизации преобразующего воздействия
общества на природу” [2. стр. 65]. Айтылган ойго ылайык, айлана-чeйрeнY, биосфераны кайра тYЗYY жолдорун жана формаларын илимий негиздeeдe анын эц маанилYY
элементи болуп, тарыхий материализмдин
eтe жалпы методологиясынын негизинде
калыптанып турган социалдык экология
эсептелет. Ушул жагдайдан алганда, биздин пикирибизде, социалдык экологиянын
тарыхый материализмдин eтe жалпы методологиясына таянуусу, анын башка жеке
илимдерге, тактап айтканда, географияга,
биологияга салыштырмалуу бир топ жалпы
илим экендиги тууралуу ой жYГYртYYгe, бул
дисциплинаны жалпы экологиянын же жалпы биологиянын бир составдык бeлYГY ка
тары кароого болбой тургандыгы тууралуу
айтууга мYмкYндYк берет. Ошону менен ка
тар эле, социалдык экология тарыхий материализмдин негизинде табигый, техникалык
коомдук илимдерде социалдык экологиянын
объекти тууралуу eтe кeп тYPДYY маалыматтарды чогулуп, коомдун табиятка тийгизген
кайра тYЗYYЧYЛYк таасирин оптималдаштыруу боюнча теориялык негиздерин иштеп
чыгуусу керек. Социалдык экологиянын eтe
жалпы коомдук билим катары жашоосун негизги формасы болуп, илимди системалаштырылган объективдYY билим, коодун eзYнeзY жeнгe салуусунун eзгeчe формасы жана
коом руханий ишкердигинин рационалдаштырылган тYPY катары кeрYнгeн негизги
мYнeздeмeлeрYн изилдeeдe болуп саналат.
Илимий изилдee атайын теориялык таанып
билYYлeрдYн жетишкендиктерин предметтер, алардын касиеттери. байланыштары ту
уралуу таптакыр жацы билимди алуу YЧYH
топтоштурат.
В. Д. Комаровдун пикирине ылайык,
илимий таанып билYYHYн жана анын бардык эле каражаттарынын, формаларынын,
тыянактарынын жашоосунун негизги мак
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саты болуп, объективдYY ДYЙнeнYн мыйзамдарынын нукура чагылуусунун неги
зинде, дYЙнeнY кайра тYЗYY YЧYн, субъектке жемиштYY чыгармачылык активдYYЛYк
кeрсeтYYCY максатында шарт тYЗYп берYYCY
зарыл. Окумуштуунун пикиринде, субъекттин кайра тYЗYYЧYЛYк активдYYЛYГYHYн
eнYГYШYндe, социалдык экологиянын илим
катары прогноздук функциясы eзгeчe рол
ойноосу зарыл. [3. стр. 45].
Корутунду. Социалдык экологиянын
мYнeзY, предмети тууралуу ушул кYндe да,
окумуштуулар арасында бирдиктYY бир ^ з
караш жок. Айрыкча, бул дисциплина гео
графия, физика жана биология илимдеринин eкYЛдeрY тарабынан талаш - тартышка
тYШYп, географтар бул дисциплинаны жал
пы географиянын бир бeлYГY дешсе, биологдор аны жалпы биологиянын структуралык
компоненгти катары карайт. Кээ бир окумуштуулар социалдык экологияны химия
жана физика илимине тиешелYY предмет ка
тары караган учурлары да жок эмес.
Ал эми айрым окумуштуулардын оюна
ылайык, социалдык экология материянын
кыймылынын автономдук формалары ката
ры окуп - YЙрeнгeн физика, химия, биология
eYДYY традициялык илимдер ээ болгондой
мYнeз eзгeчeлYктeргe ээ эмес, eзYнчe турган
комплекстYY илимдин бир тармагы болуп саналат.
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